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  مقدمه مترجم
ترين دستاوردهاي انقـالب اسـالمي ايـران، قـانون اساسـي       ترديد يكي از اساسي بي

، خبرگان منتخب ملت آن را تدوين انقالب مترقي آن است كه در نخستين سال پيروزي
در حقيقـت قـانون اساسـي هـر كشـور بيـانگر       . و به تصويب اكثريت مـردم رسـاندند  

بـر آن كشـور اسـت و بـه تعبيـر ديگـر، مبـين نهادهـاي         ايدئولوژي حاكم  بيني و جهان
چنان كه در مقدمه قـانون اساسـي    . فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه است

جمهوري اسالم ايران تأكيد شده، اين قـانون بـر اسـاس اصـول و ضـوابط اسـالمي و       
مـردم  ونـد مبـارزه   و رماهيت انقالب اسالمي ايـران  . انعكاس خواست قلبي امت است

مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع وكوبنده همـه قشـرهاي مـردم تبلـور     
  .يافت، اين خواست اساسي را مشخص كرده است مي

قانون اساسي ايران  كه پس از يك دوره ده سـاله اجـرا، بـه فرمـان رهبـر انقـالب       
  و يـك مقدمـه  براي نخستين بار مورد بازنگري قرار گرفـت، از   ١٣٦٨اسالمي در سال 

در مقدمه پـس از  . چهارده فصل مشتمل بر يكصدوهفتادوهفت اصل تشكيل شده است
ومقاومت پيروزمندانه ملت در پيروي  ) ره(مروري اجمالي بر نهضت انقالب امام خميني

آن را ثمـره   و پـردازد  به بحث درباره حكومت اسـالمي مـي   ،از رهبري روحانيت مبارز
، ونثار خون بيش از شصت هزار شـهيد  )ره(امام خميني به رهبريامت نهضت اسالمي 

شيوه حكومت در اسالم، نظريه واليت فقيه، نقـش  . داند معلول مي وصد هزار زخمي و
قضا در قانون اساسي، قـوه   ابزاري اقتصاد در تحقق اهداف مكتب، زن، ارتش مكتبي و
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. قرار گرفتـه اسـت  مجريه، و وسايل ارتباط جمعي از ديگرمباحثي است كه مورد اشاره 
شرح و تفسير اصول آن بر پايه همين  با اين حال، بررسي مباني نظري قانون اساسي، و

هـاي سياسـي و در    از جنجـال  غبايسـت فـار   است انكار ناپذير كه مي ياصول، ضرورت
. هـاي جنـاحي مـورد مطالعـه و كنكـاش قـرار گيـرد        فضايي به دور از تنش و درگيري

مهوري اسالمي ايران كمتر از اين جنبه مورد مطالعـه و تبـادل   متأسفانه قانون اساسي ج
  .نظران قرار گرفته است هاي كارشناسانه انديشمندان وصاحب بررسي نظر، و

پژوهش حاضر تالشي است مبارك و ثمربخش كه به فهم عميق وتبيين دقيق مبـاني  
فكـري و   هـاي  شناخت ريشـه  ارزشي قانون اساسي، و هاي عقيدتي و نظري، و پشتوانه

حضرت آيت اهللا محمد علي تسـخيري  انديشمند فرزانه . مباني مكتبي آن پرداخته است
اصولي با ادراك ضرورت تفسير وشرح قانون اساسي جمهوري  با بينش عميق فلسفي و

اجرايي، با استناد  هاي فراوان علمي و اصول كلي آن، به رغم گرفتاري  اسالمي خصوصاً
تطبيقي مباني انديشه در دو مكتب اساسي اسالمي ـ شيعه و   به كتاب و سنت، و مطالعه

ـ  هـاي   اي با قانون اساسي فرانسه و بررسي انديشـه  ، و در مواردي بررسي مقايسه سني 
  .سكوالر، اثري ارزشمند و ماندگار پديد آورده است

 تواند پاسخي روشن به شبهات عمـده مخالفـان   مسلم است كه مطالعه اين كتاب مي
هاي حقـوق وعلـوم سياسـي و     المي باشد و به استادان و دانشجويان رشتهحكومت اس

ديگر پژوهشگران اين عرصه كمك نمايد تا به فهم درستي از مباني انديشـه سياسـي در   
  .هاي عقيدتي قانون اساسي جمهوري اسالمي دست يابند اسالم، وريشه

  
  دوازدهم بهمن هشتاد وپنج

  محمد سپهري ؛تهران
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  ن قانون اساسی مدینه منوره نخستی
  میالدي 622/ سال اول هجري 

  
  به نام خداوند بخشنده مهربان 

خدا ) فرستاده(پيغمبر ) ص(دستور يا منشوري است از طرف محمد ) نوشته(اين . ۱
كساني كـه از آنهـا     )مدينه(يثرب ) اهالي(در ميان مؤمنان و مسلمانان از طائفه قريش و 

  . ها بپيوندند و با آنها جهاد كنند، نافذ و جاري خواهد بودپيروي كنند و به آن
يـك واحـد   (ها صرف نظر از سـاير مـردم، امتـي هسـتند يگانـه و مشـخص        اين. ۲
  ). سياسي
بهـاي   مهاجران قريش مسئول حفظ و حراست بخش خود خواهند بـود و خـون  . ۳

ارد، خواهنـد  خود را با رعايت حس نيكوكاري و عدالت كه در ميـان مؤمنـان وجـود د   
پرداخت و نيز فديه اسيران خود را بر اساس اصول نيكوكاري و عدالت همه با يكديگر 

  . پرداخت خواهند كرد
بنوعوف نيز مسئول حفظ و حراست بخش و ناحيـه خـود خواهنـد بـود و نيـز      . ۴
بهاي مربوط را با توافق يكديگر خواهنـد پرداخـت و همچنـين فديـه مربـوط بـه        خون

ا نيز با رعايت اصول نيكوكاري و عـدالت رايـج در ميـان مؤمنـان تأديـه      اسيران خود ر
  . خواهند كرد
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مسئول حفظ و حراست ناحيه خود خواهنـد بـود و هـر    ) ها خزرجي(بنوحارث . ۵
طايفه و گروهي با توافق، فديه مربوط به اسيران خود را براساس عـدالت و نيكوكـاري   

  . پرداخت خواهند كرد
داري و حفاظت بخش خـود خواهنـد بـود و هـر گروهـي       نگهبنوساعده مسئول . ۶

  . براساس اصول نيكوكاري و عدالت رايج در ميان مؤمنان فديه خود را خواهد پرداخت
داري بخش خود خواهند بـود و بـر اسـاس اصـول      بنوجشم مسئول حفظ و نگه. ۷

  . نيكوكاري و عدالت رايج در ميان مؤمنان، فديه خود را خواهند پرداخت
داري و حفاظت بخـش خـود خواهنـد بـود و هـر طائفـه و        بنونجار مسئول نگه .۸

گروهي براساس عدالت و نيكوكـاري رايـج در ميـان مؤمنـان، فديـه خـود را خواهنـد        
  . پرداخت

داري و حفاظـت ناحيـه خـود خواهنـد بـود و هـر        عوف مسئول نگه بنوعمروبن. ۹
مؤمنان، فديـه خـود را ادا خواهنـد    اي براساس عدالت و نيكوكاري رايج در ميان  طايفه
  . كرد

اي  بنونبيت مسئول حفظ و حراسـت بخـش خـود خواهنـد بـود و هـر طايفـه       . ۱۰
  . براساس عدالت و نيكوكاري رايج ميان مؤمنان، فديه خود را خواهند پرداخت

اي فديه  داري و نگهباني ناحيه خود خواهند بود و هر طايفه بنواوس مسئول نگه. ۱۱
  . بق اصول عدالت و نيكوكاري رايج در ميان مؤمنان پرداخت خواهند كردخود را مطا

مقرر است كه مؤمنان هيچ فردي را كه در اثر فشار قـرض از پـا در آمـده    . الف. ۱۲
به حال خودش وانگذارند و در موضوع فديه نيـز براسـاس اصـول    ) بدون كمك(باشد 

بها رعايت حـال چنـان    به خونان و همچنين راجع نعدالت و نيكوكاري رايج ميان مؤم
  . شخصي را بنمايند

مؤمن ديگري عليه او بـه  ) پيمان هم(و نيز مقرر است كه هيچ مؤمني با موال . ب. ۱۲
  . مخالفت برنخيزد

و نيز مقرر است كه مؤمنان پرهيزكار بايد در برابر آن فـردي كـه از ميـان آنـان     . ۱۳
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كاري نمايد يا اين كه موجبات تعدي  مياغي شود يا بخواهد به ديگران تجاوز كند و ست
و جنايتي را فراهم سازد يا در ميان مؤمنان فسادي ايجاد كند، همه با يكديگر همكـاري  

  . كننده و متجاوز فرزند يكي از مؤمنان باشد كنند و او را مغلوب سازند؛ گواين كه قيام
بـه هـيچ كـافري    هيچ مؤمني نبايد مؤمن ديگري را كه كافري را كشته، بكشد و . ۱۴

  . عليه مؤمني نبايد كمك نمايد
مسلّم و قطعي است كه حمايت خدا يكي بـيش نيسـت و حمايـت مؤمنـان از     . ۱۵
ترين فرد مسلمان، در موردي كه به نام اسالم تعهدي نموده باشد، قطعي و همگاني  نازل

  . است و همه مؤمنان در برابر همه مردم جهان، با يكديگر برابرند
ي از جامعه يهود كه به ما كمك كنند، حمايت و كمك ما را جلب خواهند افراد. ۱۶

كرد و با ما برابر خواهند بود و هيچ كس نخواهد توانست بر آنهـا تحميلـي روا دارد و   
  . بديهي است به مخالفين آنها نيز كمكي نخواهد شد

خـدا   مسلّم است كه صلح مؤمنان يكي بيش نخواهد بـود و اگـر احيانـاً در راه   . ۱۷
جنگي پيشامد كرد، هيچ مؤمني حق ندارد بدون موافقت مؤمنان با طرف مخاصمه صلح 
كند، مگر اين كه اين صلح مورد موافقت همه مؤمنان باشد كـه در آن صـورت آنچنـان    

  . آور خواهد بود  صلحي كه براساس عدالت و برابري استقرار يافت، بر همه الزام
كند، دستجات آن طايفه بايد به نوبت همـراه مـا    اي كه همراه ما جنگ هر طايفه. ۱۸
  . بجنگند
هايي كـه از آنهـا    از آنجايي كه مؤمنان همه در حكم يك هيئت هستند، در خون. ۱۹

شـوند و   يعني همـه ولـي دم شـناخته مـي    (شود، اولياء يكديگرند  در راه خدا ريخته مي
  ). قصاص برعهده همه است

  . كار پيرو هدايت و تابع بهترين طريق ارشادندبدون ترديد مؤمنان پرهيز. الف. ۲۰
هيچ مشركي نبايد به يـك نفـر از قـريش حمـايتي بدهـد و يـا مـالي از او        . ب. ۲۰
  . داري كند، هيچ مؤمني را مانع نشود كه بر مشرك تسلط پيدا كند نگه

اگر كسي عمداً مؤمني را بكشد و ثابت شود؛ بايد به قصاص آن قتل كشته شود . ۲۱
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و همـه مؤمنـان بايـد    ) بها بگيرنـد  كه خون(ن كه بازماندگان مقتول راضي شوند مگر اي
  . براي مجازات اقدام كنند و هيچ نوع عمل و اقدام ديگري براي مؤمنان روا نيست

براي هيچ مؤمني كه معتقد به اين سند باشـد و بـه خـدا و روز قيامـت عقيـده      . ۲۲
كند يـا او را پنـاه دهـد و بـر كسـي كـه       داشته باشد، جايز نيست كه به جنايتكار كمك 

جنايتكار را ياري دهد يا او را پناه دهد، هر آينه لعنت خدا و خشم خدا در روز قيامت 
  . متوجه او خواهد بود و هيچ نوع مخارجي يا غرامتي از او پذيرفته نخواهد شد

، بر شما مؤمنان واجب است در هر موردي كه با يكديگر اختالف پيـدا كرديـد  . ۲۳
  . مرجع امر خدا و پيغمبرش باشند

هرگاه در هنگام جنگ يهوديان با مؤمنـان همكـاري بنماينـد، هزينـه جنگـي را      . ۲۴
  . خودشان بايد بپردازند

شوند؛ با اين تفاوت كـه   عوف با مؤمنان در حكم يك امت شناخته مي يهود بني. ۲۵
مـوالي  . ر ديـن خـود  يهود مطابق دستور دين خود عمل كنند و مسـلمانان مطـابق اوامـ   

يهود در حكم خود يهودند مگر كساني كه ستم كنند و مرتكب گناه شـوند  ) پيمانان هم(
  . و متجاوز باشند، چنين كساني جز خود و اهل خانه خود را دچار زحمت نخواهند كرد

  . عوف خواهد بود نجار، حقوقشان مانند حقوق يهود بني يهود بني. ۲۶
  . عوف خواهد بود شان مانند حقوق يهود بنيحارث، حقوق يهود بني. ۲۷
  . عوف خواهد بود ساعده، حقوقشان مانند حقوق يهود بني يهود بني. ۲۸
  . عوف خواهد بود جشم، حقوقشان مانند حقوق يهود بني يهود بني. ۲۹
  . عوف خواهد بود اوس، حقوقشان مانند حقوق يهود بني يهود بني. ۳۰
مگـر آنكـه   . عوف خواهـد بـود   مانند حقوق يهود بنيثعلبه، حقوقشان  يهود بني. ۳۱

كسي كه ستم كند و مرتكب گناه گردد و او نيز جز به خود و اهل خانواده خود زيـاني  
  . نخواهد رسانيد

در (اي است از قبيله ثعلبه، ماننـد خودشـان    چون شاخه» جفنه«مسلّم است كه . ۳۲
  . هستند) حكم خودشان
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عوف خواهد بـود و مسـلّم    به مانند حقوق يهود بنيشطي بدون ترديد حقوق بني. ۳۳
  . است كه اين معني بايد از هر جهت رعايت شود و تجاوزي روي ندهد

  . موالي ثعلبه داراي حقوق اعضاي اصلي همان قبيله خواهند بود. ۳۴
شـان خواهنـد    هاي فرعي يهود داراي حقوق اعضاي اصلي مسلّم است كه شعبه. ۳۵
  . بود

در ) ص(م است كه هيچ يك از افراد يهود جز با اذن و اجـازه محمـد  مسلّ. الف. ۳۶
  . جنگ شركت نخواهند كرد

قصاص نبايد از بين برود و خون كسي نبايـد هـدر شـود و هـركس خـون      . ب. ۳۶
اش خواهد شـد و خـدا بـه بهتـرين      گير خود و خانواده كسي را بريزد، زحمت آن دامن
  . وجهي به اين مطلب عنايت دارد

هنگام بروز جنگ مخارج جنگي يهود بر عهده خودشان و مخارج جنگـي  . لفا. ۳۸
     مسلمانان برعهده خودشان خواهد بود و به هر حال هر دو طرف بـا يكـديگر بـر ضـد
كساني كه عليه پيروان اين دستور بجنگند، همكاري خواهند كرد و روابطشان با يكديگر 

از بدرفتاري احتـراز خواهنـد    براساس مشورت و خيرخواهي و نصيحت خواهد بود و
  . كرد

پيمانش بدرفتاري كند و همه بايـد بـه مظلـوم     هيچ فردي نبايد نسبت به هم. ب. ۳۷
  . كمك كنند

هنگامي كه مسلمانان با يكديگر در حال جنـگ باشـند، يهوديـان بـه مسـلمانان      . ۳۸
  . كمك مالي خواهند كرد

  . ناخته خواهد شدش» حرم«داخل شهر مدينه براي پيروان اين سند . ۳۹
اش زيـاني   پناهنده هر كس در حكم خود او است و هيچ كس نبايد به پناهنـده . ۴۰

  . برساند و يا نسبت به او مرتكب جرمي شود
ــده . ۴۱ ــري حــق     (پناهن ــي كــه از ديگ ــوار«يعنــي كس ــدگي گرفتــه  » ج   ) يــا پناهن
  . شريك كندكننده، ديگري را در اين حق اصلي  تواند جز با اجازه شخص حمايت نمي

اي  هرگاه بين كساني كه تابع اين دستور هستند، كشتاري روي دهد يـا مشـاجره  . ۴۲
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كـه فرسـتاده   ) (ص(درگيرد كه بيم فساد در آن باشد، مرجع امر رسيدگي خدا و محمد 
خواهند بود و خدا ضامن پرهيزكارترين و نيكوكـارترين پيـروان ايـن سـند       )خدا است

  . است
شود و آنهـا از حقـوق    داده نمي) پناهندگي(ان قريش حق جوار به قريش و يار. ۴۳

  . پناهندگي محرومند
پيروان اين سند در برابر كساني كـه بـه مدينـه حملـه كننـد، يكـديگر را يـاري        . ۴۴

  . خواهند كرد
ها به صلحي دعوت شوند كه در آن همكاري كنند و آن صـلح   اگر يهودي. الف. ۴۵

به اين كار اقدام كنند، در آن صورت مؤمنان نيز بايد آن صلح توانند   را عملي سازند، مي
  . جنگند  را بپذيرند مگر اين كه صلح با كساني باشد كه در راه دين مي

هر گروهي مسـئول حفاظـت و نگهبـاني آن قسـمت از شـهر هسـتند كـه         . ب. ۴۵
  . روي آنها واقع شده است روبه

وان ايـن سـند از آن برخوردارنـد و    يهوديان اوس همان حقوق را دارند كه پيـر . ۴۶
تـرين نكـات آن را    پيروان اين سند، بدون تعرض و تجاوز به ديگران، بايد رعايت دقيق

  . بنمايند
هركس عمل خالفي مرتكب شود، سزاي آن را خواهد ديد و به طور قطع خـدا  . ۴۷

مطابق  كند كه به بهترين وجه ضامن پرهيزكارترين افراد است و از آن كسي حمايت مي
  . مندرجات اين دستور عمل نمايد

از كسي كه ستمكار و عهدشكن و متجاوز باشد، ) سند(به طور قطع اين دستور . ۴۸
حمايت نخواهد كرد و هركس از شهر خارج شود و هركس در مدينه بمانـد، مـأمون و   

عمل ) سند(مصون خواهد بود مگر كسي كه ظلم كند و برخالف مندرجات اين منشور 
دهنده كساني است كه نيكوكـاري را پيشـه كننـد و     به طور قطع و مسلّم خدا پناه كند و

  ١ .فرستاده خدا است) ص(پرهيزكارتر باشند و محمد 
                                                

 جمموعة الوثائق؛ ۲۰۷ـ  ۲۰۲؛ االموال، ۲۲۶ـ  ۳/۲۲۴ ؛ البداية والنهايه،۱۵۰ـ  ۲/۱۴۷سيره ابن هشام،  .١
؛ ترجمه اين سند از مرحوم سيد غالمرضا سعيدي ۳۶۷ـ  ۴/۳۶۶؛ مسند ابويعلي، ۲۱ـ  ۱۵سياسيه، ال

 . است
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  مقدمه مؤلف
آنگاه كه ملّت مسلمان ما تصـميم گرفـت سرنوشـت خـويش را تغييـر دهـد، و بـا        

داد، و پافشاري هرچه بيشـتر  گامهاي ثابت و استوار در راه مبارزه و جهاد با ظلم و استب
نهايـت الطـاف و مواهـب او را در     در اين مسير حركت كرد، عنايت خداوندگاري با بي

برگرفت و به سوي كمال رهنمون گشت، و بـا حمايـت و پشـتيباني، و تقويـت تـوان      
سازي همـه معيارهـاي مـادي     دالوري و مبارزه بر او توفيق عطا كرد تا پس از دگرگون

نصرت الهي، و پيروزي نهايي پرهيزگاران : تحقق مفاهيم تاريخي قرآن، يعنيمقدار، و  بي
و مستضعفان زمين، جمهوري شكوهمند اسالمي را بنيان نهد و مركز رهبري روي زمين 

حال كه در صدد شرح اصـول و مبـاني تشـكيالت    . به سوي سعادت را در اختيار گيرد
  : بينيم  تأمل و دقّت در حقايق زير مي اجتماعي جمهوري اسالمي هستيم، خود را نيازمند

ريزي براي زندگي بشر از مراحل  طبيعي است كه هرگونه برنامه :حقیقت نخست. 1
  :گذرد  زير مي
ايـن  . كشف واقعيت تكويني انسان و محيط زندگي او كـه بـا آن تعامـل دارد    .الف

ريخي، هـاي مختلـف تـا    هاي مختلف است و پديـده  وظيفه پژوهشهاي علمي در حوزه
هاي  ها و شيوه گيرد؛ دقيقاً چنان كه روابط ميان اين حوزه  اجتماعي و فردي را در بر مي

اين پژوهشها . دهد هاي مختلف را پوشش مي درمان مشكالت ناشي از ناهماهنگي حوزه
  . گيرد تر فضاي رشد استعدادهاي انسان را نيز در بر مي شناخت بهتر و پاكيزه

اين كـار در پرتـو نتـايج حاصـل از پژوهشـهاي علمـي در        :ريزي مذهبي برنامه .ب
شـود يـك    در اين مرحله، خطوط كلي كـه تـرجيح داده مـي   . شود مرحله قبل انجام مي
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جامعه براي تحقق اهداف خويش در سعادت و كمال بپيمايد يا بشـريت بـراي تحقـق    
اين خطـوط كلـي، چـارچوب و روح هـر     . شود هدف كلي زندگي طي كند، ترسيم مي

  . دهد انون تفصيلي را كه بر پايه آن تدوين شود، تشكيل ميق
   :اين قانون دو مسئله مهم را مد نظر دارد: تدوين قانون اساسي .ج
انگيزش نظريه مذهبي در جهت اجرا در قالب اصول عملي كـه فـروع و قـوانين     .۱

  . گيرند  تفصيلي را از آن مي
كه قانون اساسـي در آن اجـرا    اي انيمالحظه مطالبات واقعيت متغير و شرايط زم .۲
  . شود مي

  . هاي مختلف زندگي وضع قوانين عادي در زمينه .د
با . ريزي براساس آن اجرا شود اين ترتيب طبيعي است كه شايسته است روند برنامه

اگـر  . شـود  اين مالحظه، فرق ميان تشـريع دينـي و قـانون وضـعي بشـري روشـن مـي       
اين مراحل چهارگانه با تالشهاي شخصي خويش اسـت  گذار وضعي نيازمند طي  قانون

هاي درمان هر كدام  هاي تكويني، روابط، مشكالت و راه گذار الهي، همه پديده اما قانون
از . مانـد  اي از علم پروردگار پنهان نمـي  هاي مختلف نزد او حاضر است و ذره در زمينه

تفصيلي به جامعه بشري تـا   اين رو چيزي در ميان نيست جز رساندن قوانين اجمالي يا
انسان با گام نهادن در طريق عبوديت پرودگار كه جز طريق كمـال نيسـت، آن را اجـرا    

  . كند
هاي انساني مبتال است، يعني به عدم احاطـه علمـي    گذار وضعي به نقيصه اگر قانون

ز سـازد، و نيـ    به همه چيز، و حركت ناخودآگاه به سوي آنچه اميال نفساني را محقق مي
تأثيرپذيري ناخودآگاه در بسـياري از اوقـات، از شـرايط خـاص، و منطقـي نبـودن در       

گذار  گيري، و عدم وضوح معيارها و ارزشهاي عدالت نزد وي و امثال آن اما قانون نتيجه
الهي از هر نقص و عيبي، و از هرگونه حيف وميلي پيراسته اسـت و همـين اسـت كـه     

از اين . سازد ان را در انتظار نتايج درخشان مطمئن ميسالمت راه الهي را تضمين، و انس
رو در اسالم ميان اصول عقايد و قوانين تفصيلي هماهنگي و همبسـتگي كامـل وجـود    
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زيرا دين الهي جاوداني است و تنظيم زندگي بشر را تا روزي كه انسان در زمـين  . دارد
هـاي اسـالمي اسـت و     توحيد روح كلي هر يك از نظـام . كند، بر عهده دارد زندگي مي

در . كنـد   گذاري و ضمانت اجـراي آن ايفـا مـي    اعتقاد به آخرت، نقش اساسي در قانون
نتيجه مبدأ و معاد در انگيزش امت معتقد و مجري اين نظام به سوي كمال و سعادت با 

اند؛ اين سعادت در تشكيل جامعه جهاني توحيدي و يكپارچـه، و خداپرسـت    هم سهيم
  . نمايد هاي زندگي سرايت مي آنگاه روح مجسم به همه جنبهكند،  تجلّي مي

زندگي انساني داراي مشخصات نوعي فطري اسـت كـه از حيـث    : حقیقت دوم. 2
كند، اگر چه ممكن است براي مدتي از صـحنه پنهـان يـا بـه      وجود و اهداف تغيير نمي

بـاقي خواهـد   برخي شبهات آلوده شود اما به هر حال به عنوان مشخصات كاروان بشر 
ايـن كـاروان روابـط    . ها و مشخصات زندگي انسـان اسـت   اين جنبه ثابت ويژگي. ماند

يكي از اين روابط، . شود متغيري هم دارد كه برحسب اختالف شرايط زماني متفاوت مي
هـاي ثابـت    از اين رو، اسالم براي جنبه. برداري از آن است رابطه انسان با زمين و بهره

گرايـي   نين ثابت جاودانه و در عين حال برخوردار از انعطاف و واقـع زندگي انسان، قوا
پذير بـا   گاهي اوقات قوانين انعطاف. براي درمان جوانب متغير زندگي وضع كرده است

اي را رهـا   مصاديق مختلف به اختالف شرايط، وضع و منطقـه فـراغ تشـريعي گسـترده    
ئوليت داده تا با رعايـت مـوارد   شارع مقدس به ولي امر جامعه اسالمي مس. نموده است
   :گونه عمل كند زير همين

  قواعد هدايتگر تشريعي  .۱
  روح كلي اسالم  .۲
  مطالبات واقعي و شرايط زماني و مكاني  .۳
  . تر با روح اسالم لزوم تغيير واقعيت به حالتي برتر و مناسب .۴

بنـابراين  . سـت قانون اساسي مطلوب بر پايه اصول اسالم استوار ا: حقیقت سوم. 3
  بايد به همه ويژگيهـاي اسـالم آراسـته باشـد تـا قـانون اساسـي واقعـي و منسـجم بـا          
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اهداف فطري، و كامالً همگرا و يكپارچه، و فراگير همـه جوانـب و ابعـاد زنـدگي، و      
  . چنان اخالقي باشد كه همه قوانين آن در چارچوب اخالقي اسالمي قرار گيرد

ن قانون اساسي، توجه به مصالح داخلـي، و مشـكالتي   گرايي اي از جمله موارد واقع
است كه اگر اسالم سكاندار همه امور جامعه باشـد، مـانعي بـه وجـود نخواهـد آورد؛      

طور توجه قانون اساسي به وضعيت سياسي پر از معـادالت پيچيـده و سرشـار از     همين
هـاي   از راه كشي و اسـتعمار بشـريت   توطئه جهان است كه همواره براي نابودي يا بهره

اين توجه به اوضاع سياسـي جهـان بـراي حفـظ و حمايـت از      . كشد  مختلف، نقشه مي
  . اهداف اساسي امت، و دستاوردهاي آن از تباهي و نابودي است

هدف اساسـي اسـالم كـه روح تعـاليم و احكـام آن را تشـكيل       : حقیقت چهارم. 4
هـا بـه كمـال     و در همـه زمينـه  دهد، آن است كه انسان را بنده خداوند متعال سازد،  مي

رساند تا هرگونه قيد و بند ناداني، فقر و كفر از او رخـت بربنـدد، و از همـه امتيـازات     
اسالم به منظور تحقق اين هدف واال نظامها و اصول . مند گردد كننده بهره انقالبي متحول

يـه اصـول   به عنوان مثال نظام سياسي اسالم بر پا. ثابت و كلي خود را وضع كرده است
  : زير استوار است

سيادت خداوند متعال و تبعيت از كسي كه خدا براي اجراي اوامر، و پياده كردن . ۱
هـاي   تعاليم خود معين كرده يعني پيغمبر، و امام و نايب خاص او يا كسي كه با ويژگي

  . كنند  خاصي معين شده و امت يا اهل حل و عقد او را مشخص مي
ليت به همه افراد و الزام آنان به مشاركت وجـداني و عملـي   عموميت دادن مسئو. ۲

  . در پيشبرد اهداف جامعه
  . مندي از روش شورا در زمينه اداري و پركردن منطقه فراغ بهره. ۳

هدف نظام سياسي اسالم مشاركت در تشكيل حكومت واحد جهاني است كه در آن 
اسالمي با دقـت و امانـت اجـرا     پرچم اسالم در سراسر عالم به اهتزاز در آيد و عدالت

  . شود، و خداوند را بدون ترس و لرز پرستش كند
هدف نظام اجتماعي اسالم، تشكيل جامعه همچون يك خانواده كه رهبـري حكـيم   
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آن را رهبري كند و دوستي و محبت، و عاطفه و همـدردي، و تـوازن در سـايه قـانون     
نظام، خانواده مصطلح، هسته اجتمـاعي  از نظر اين . خداوند متعال بر آن حكمفرما باشد

ريزي سـالم اسـتوار    هاي محكم، و شايستگي اسالمي و برنامه ثابتي است كه بايد بر پايه
همچنين وظايف و تكاليف افراد را بر اصول ومباني واقعي از حيث شايسـتگي و  . باشد

و مباني عقيدتي مندي از نظام اجتماعي  قدرت تكويني، و نيز ميزان التزام و تعهد، و بهره
  . سازد هاي واقعي استوار مي آن را بر پايه

هدف نظام تربيتي اسالم ساخت حقيقي انسان و تشكيل فضـاي اخالقـي، فطـري و    
دهد با ابداع، ابتكار، و حركت طبيعي پرشتاب بـه    اي است كه به انسان امكان مي پاكيره

  . سوي ساخت تمدن ديني گام بردارد
ضـمن تـالش بـراي توسـعه زنـدگي اقتصـادي، و توليـد، و        نظام اقتصادي اسـالم  

برداري از همه امكانات و منابع طبيعي، در جهت برقراري عدالت اجتمـاعي عمـل    بهره
سازد و از جهـت ديگـر تـوازن      كند كه از يك جهت همبستگي عمومي را محقق مي  مي

  . كند  اقتصادي طبيعي را در ميان همه سطوح زندگي برقرار مي
بخشد كه واقعيـت را مـورد توجـه      رتيب صفت اسالمي عمومي را تحقق ميبدين ت

  . كند  تر تالش مي دقيق دارد و براي تغيير آن به واقع برتر و كامل
ما كه قانون اساسي كشور خود را براساس اسالم و احكام و تعـاليم  هدف در پايان، 
  . د استها فقط و فقط رضايت خداون ايم، در همه زمينه آن تدوين كرده

شايسته يادآوري است كه هرچند بحث خود را به هنگام بررسي اصول كلي قـانون  
اساسي به درازا كشيديم اما ساير اصـول را بـه اختصـار شـرح كـرديم مگـر در زمينـه        

  . مجازاتها كه در اصول كلي مطرح نشده است
م، پيش از آن كه مقدمه قانون اساسي و اصول آن را عرضـه و شـرح و تفسـير كنـي    

از . دانيم كه توازن در قانون اساسي را بـه صـورت خالصـه تقـديم داريـم      ضروري مي
كنيم كه به همه امت اسـالمي مـا توفيـق عنايـت فرمايـد كـه        خداوند متعال مسئلت مي

  . شريعت خداوند متعال را در همه زندگي پياده كند
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  نمودهاي تعادل در قانون اساسی
  جمهوري اسالمی ایران

  : دانيم از ورود به موضوع، ذكر چند نكته را ضروري ميپيش 
همسو با ايمان به هم پيوندي حقيقي ميان ايدئولوژي و رفتـار، اسـالم   : نکته اول. 1
كوشد تصوير متعالي از واقعيت و سپس تعيين موضع متعادلي در قبال آن ارائه دهد،  مي

ود عنصـر تعـادل در تمـامي    دهـد، متوجـه وجـ    كسي كه اسالم را مورد مطالعه قرار مي
  : گردد  ها به ويژه در موارد زير مي عرصه

ها؛  ها؛ تعادل در شيوه برخورد مسلمان با واقعيت تعادل در تصوير اسالمي از واقعيت
  . گذاري اسالمي هاي قانون تعادل در عرصه

 ها  تعادل در تصویر اسالمی از واقعیت .الف

تـالش دارد آن را بـا تـدوين قـوانين و      كنـد و  اسالم به كل هستي بشري نگـاه مـي  
اي استوار و تعيين جايگاه آن نسبت به تمـامي جهـان هسـتي، بـه      تأسيس آن بر شالوده

  : شكل مورد نظر تغيير داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد

)  اطـرلَى صاً عوِيي سشمي نى أَمدأَه هِهجلَى واً عبكي مشمي نيمٍ أَفَمقـتسم(

  )۲۲:امللك(  
تر است يا آن كه بر پـاي   رود هدايت يافته سار برروي افتاده راه مي آيا آن كس كه نگون

  رود؟  ايستاده و به راه راست مي
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وقتي تصويري را كه اسالم از واقعيت ارايه داده بررسي كنيم آن را در نهايت تعادل 
  : كنيم شاره ميهايي از آن ا خواهيم يافت؛ در اين جا به جنبه

متون اسالمي، واالترين نوع تعادل هستي را در برابر ديدگاه فرد مسلمان قرار داده . ۱
كشـند كـه احسـاس     اي را براي او به تصـوير مـي   هاي متعادل و به هم پيوسته و آفريده

كند افتادن يك برگ درخت نيز ارتباطي علّت و معلولي با حركـت اجـرام آسـماني     مي
  . دارد

  : كند سازد و تأكيد مي اي كلي مطرح مي ريم، آينده تعادل را به گونهقرآن ك

الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَـداً ولَـم يكُـن لَـه شـرِيك فـي       (
  )۲:الفرقان(   )الْملْك وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديراً

مانروايي نيست و هرچيز را بيافريده است و آن را به اندازه آفريده و او را شريكي در فر
  . است

ترين جنبه از تصوير واقعيـت ارايـه    به رغم اين كه مطلق بودن مشيت الهي، مهم. ۲
  : فرمايد هاي آن است و خداوند متعال مي مندي شده اسالم به فرد مسلمان و ترسيم قانون

  )۴۰:النحل(    )ا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما قَولُنا لشيٍء إِذَ(
موجود شو، و موجود : گوييم  اش را بكنيم اين است كه مي فرمان ما به هرچيزي كه اراده

  . شود  مي

ولي اين به آن معنا نيست كه هيچ قانون ثابت و سنت پايداري وجود ندارد و انسان 
با وجود سالمت و درستي مقدمات كـار اطمينـان داشـته     تواند به نتايج مورد انتظار نمي
  . باشد

مراد در اين جا، مطلق كمالي است كـه اعتمـاد و اطمينـان بـه نتـايج را بـه ارمغـان        
آورد و به اين معنا است كه ايـن اراده الهـي مطلـق، چنـين خواسـته كـه قـوانين و         مي

  . ها، پابرجا و استوار بمانند مندي قانون
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) سمال الش      ـي فَلَـككُـلٌّ فـارِ وهالن ـابِقلُ سال اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني
  )۴۰:ـسي(   )يسبحونَ

  .آفتاب را نسزد كه به ماه رسد و شب را نسزد كه به روز پيشي گيرد

ــ    ( ــنة اللَّ سل ــد ــن تجِ ــلُ ولَ قَب ــن ا مــو ــذين خلَ ــي الَّ ف ــه ــنةَ اللَّ يالًســد بت ه(     
  ) ۶۲:األحزاب(

اين سنت خداوندي است كه در ميان پيشينيان نيز بود و در سنت خدا تغيريي 
  . خنواهي يافت

ها بچرخـد   ها و عامل پسندد كارها جز بر مكانيسم علت چنين است كه خداوند نمي
تـا بـه ايــن ترتيـب تعـادل ميــان مطلـق بــودن مشـيت الهـي از يــك سـو و ثبــات در         

  . هاي هستي، از سوي ديگر، تحقق يافته باشد مندي قانون
قرآن نيز به همين روش به ايجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلـق الهـي و   . ۳

زيرا اراده الهي مطلق است و هـيچ حـد و مـرزي    . پردازد  عرصه اراده محدود انسان مي
اراده آزاد در انجـام هـر    شناسد ولي همين اراده به لطف خود، بـه انسـان آزادي و   نمي

  . رساند  كاري را بخشيده و هر لحظه نيز نيروي آن را به وي مي

وقَد خـاب    قَد أَفْلَح من زكَّاها  فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  ونفْسٍ وما سواها(
  )۱۰ـ  ۷ :الشمس(   )من دساها

هايش را به او  ها و پرهيزگاري ش بيافريده، سپس بديو سوگند به نفس و آن كه نيكوي
اش فروپوشـيد،   الهام كرده كه هر كه در پاكي آن كوشيد رستگار شد و هركه در پليدي

  . نوميد گرديد

وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشـاَء اللَّـه     إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيالً(
  )۳۰ـ ۲۹ :نسانالا(    )إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً

اين اندرزي است، پس هركه خواهد راهي به سوي پرودگار خـويش برگزينـد و شـما    
  . خواهيد كه خدا خواسته باشد جز آن نمي
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انـد و   نوع ديگري از تعادل نيز وجود دارد كه متون شريف بر آن انگشت گذاشته. ۴
زيرا انتظار رحمت و مهر . ت واسعه الهي و مجازات سخت او استآن تعادل ميان رحم

كه  يحالدر دهد،  حدومرز به انسان اميد فراوان و انگيزه نيرومندي براي انجام كار مي بي
گردد كه آن اميـد، در جهـت عكـس هـدف خـود        تصور مجازات سخت مانع از آن مي

سازد و در نتيجه نـوعي   ستاي آن ميكند و تبديل به كاري در را  درآيد و آن را كنترل مي
  : بخشد تعادل سازنده و كامل را تحقق مي

)يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَم۹۸:املائدة(    )اع(  
  . بدانيد كه عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است

)ا الْغي أَني أَنادبئْ عبنيمحالر فُور  يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ ع۵۰:احلجر()و(  
  . به بندگانم خبر ده كه من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابي دردآور است

اي ديگر از اين امـر   شود، نمونه تعادل ميان تصاويري كه از دنيا و آخرت ارايه مي. ۵
كند كـه در حـد    اي ميان دنيا و آخرت ترسيم مي ه ويژهزيرا اسالم رابط. دهد را نشان مي

گيرند، ولي به   خورند و در حد تناقض از يكدگير فاصله مي وحدت، به همديگر گره مي
  . گذارد  نظير است كه بر رفتار آدمي تأثير مي هر حال بيانگر تعادل بي

هـاي خيـر و    هها، تعادلي است كه متون اسالمي ميان را نوع ديگري از اين تعادل. ۶
آورد،    شود و امكان انتخاب آزاد را براي او فـراهم مـي    شري كه در برابر انسان نهاده مي

 ١ .گذارند  كنند؛ متون شريفي وجود دارد كه بر اين حقيقت انگشت مي  مطرح مي 
هـايي كـه    اسالم در ذهن انسان نيز تعادل پرشكوهي را ميان نيـروي او و هـدف  . ۷ 

در . گرفته شده و او به خاطر آنها آفريده شـده، تحقـق بخشـيده اسـت     براي او در نظر
هاي نهاده شده در فطرت آدمي و هماهنگي  هاي مفصلي درباره انواع هدايت اينجا بحث

  . گردد ها به منظور تحقق هدف از آفرينش انسان، مطرح مي موجود ميان اين هدايت
به همين اندازه بسنده نمـوده و در  هاي بيشتري در اين رابطه وجود دارد كه ما  مثال

                                                
 .الخصال، صدوق: ك.به عنوان مثال، ر .١
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دهـد در هـيچ يـك از     كنيم تصويري كه اسالم از واقعيت ارايـه مـي   عين حال تأكيد مي
هـاي   شـود؛ آنهـا همـه، مكتـب     مكاتبي كه مدعي كشف رمز تاريخ هستند، يافـت نمـي  

  . خواني ندارند بعدي هستند كه هم نياز به دليل دارند و هم با وجدان هم تك

  ها  ر برخورد با واقعیتتعادل د. ب
ها بـراي فـرد مسـلمان بـه تصـوير       هاي متعادلي در برخورد با واقعيت اسالم صحنه

  : كنيم كشد كه در اين جا به چند مورد از آنها كه شمارشان بسيار است، اشاره مي مي
  موضعی هماهنگ با هماهنگی هستی . 1

اند تا هـدف از آفـرينش   كش تصوير پيش گفته، او را به هماهنگي با جهان هستي مي
» سـپاس «و » رام كـردن «در اينجا است كه پيوند پرشكوهي ميـان  . خود را تحقق بخشد

رام كردن، هماهنگي تكويني است، در حالي كه سپاس، هماهنگي ارادي . شود مطرح مي
  : از سوي انسان است

  )۳۶:احلج(  )سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ(
  . گذاري كنيد ي شما رام كرديم، باشد كه سپاساينها را برا

)ِسنِنيحرِ الْمشبو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتل ا لَكُمهرخس ك۳۷:احلج(   )كَذَل(  
كه هـدايتتان كـرده اسـت، بـه      همچنين آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شكرانه آن

  . بزرگي ياد كنيد

وآتاكُم مـن كُـلِّ     كُم الشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهاروسخر لَ(
كَفَّار انَ لَظَلُومسنا إِنَّ الْأوهصحال ت اللَّه تموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سم(  

  )۳۴ - ۳۳:ابراهيم(  
ايد بـه شـما ارزانـي داشـته      يد و هرچه از او خواستهو شب و روز را مسخّر شما گردان

هايش را شمار كنيد نتوانيـد كـه آدمـي سـتمكار و كـافر       است و اگر خواهيد كه نعمت
  . نعمت است

  )۹۳:مرمي(   )إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً(
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  . ر آنكه به بندگي سوي خداي رحمان بيايدها و زمين نيست مگ هيچ چيز در آسمان

)وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتا خم۵۶:رياتاالذ(   )و(  
  . ام جن و انس را جز براي پرستش خود نيافريده

  صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق . 2
ين امر فراخوانده كه سپاس مطلق تنها از اسالم در پرتو آن چه بيان شد، انسان را به ا

آن خداوند متعال به عنوان ولي نعمت مطلق است و در عين حال فراخواندن به سپاس 
ها را نيز به عنوان اينكه اراده نيكوي خود را براي تحقق اهداف نيكو بـه كـار    از آفريده
  . اند، ناديده نگرفته است گرفته

)انَ بِوسنا الْأنيصوو     نِ أَنيـامـي عف ـالُهصفـنٍ وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمح هيدال
ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُر۱۴:لقمان(   )اش(  

مـادرش بـه او حاملـه شـد و هـر روز      . آدمي را درباره پدر و مادرش سفارش كـرديم 
ازگرفت و سفارش كرديم كه مرا و پدر شد و پس از دو سال او را از شير ب تر مي ناتوان

  . و مادرت را شكرگوي كه سرانجام تو نزد من است

  : اين حديث قدسي روايت شده است كه) ص(و از پيامبر اكرم 

واين قد آليت على نفسي ان ال اقبل شكر عبد لنعمة انعمتها عليـه حـىت يشـكر    
  ١ .من ساقها من خلقي اليه

اي را به خاطر ارزاني نعمتي بر او، نپذيرم  يچ بندهمن با خد پيمان بستم كه سپاس ه
 .اش كرده است اي را گفته باشد كه آن نعمت را روانه كه سپاس آفريده مگر آن 

  . هاي هستی صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت. 3
  . صحنه توکّل بر خدا و اعتماد به نفس. 4
  . اریخی ضمن توجه به نقش هر یک از عواملصحنه فراتري نسبت به مشکالت ت. 5
  . ي شرّها راهي خیر و هشدار نسبت به ها راهصحنه حساس گزینش . 6

                                                
 . »شكر«: ، مادهالبحار ةسفين  .١
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  . صحنه بیم و امید. 7

  گذاري اسالمی  هاي قانون تعادل در عرصه. ج
هـاي تعـادل كلـي در     در اين زمينه، دو شيوه بحـث وجـود دارد؛ گـاهي از ويژگـي    

هـا را   كنيم تا اين ويژگـي  و گاهي نيز به كل نظام توجه ميگوييم   گذاري سخن مي قانون
يابيم كه هـر كـدام، نيازمنـد بحـث       در نگاه كلي، خطوط پرشكوهي را مي. در آن بيابيم

  : كنيم  مفصّلي است؛ به عنوان مثال، به موارد زير اشاره مي
  هاي مناسب آن گذاري و زمينه تعادل ميان قانون. ۱

گرايي اسالمي اسـت؛ زيـرا بـا اصـل ضـرورت       صلت واقعترين خ اين ويژگي، مهم
كـه عرصـه   (با مسايل فلسفي ) گذاري است كه عرصه قانون(پيونددهي مسايل اجتماعي 

  . خواني دارد هم) هاي معنوي مناسب براي آن است زمينه
  هاي اسالمي  وحدت و تعادل در اجراي تمامي نظام. ۲

يز با يكـديگر پيونـد دارد و طبيعـي    ها ن زندگي يك مجموعه مرتبط است و راه حل
  . بيني شده باشد خواني پيش است در اجرا نيز، هماهنگي و هم

  . هاي فردي يا اجتماعي گذاري و پذيرش هاي قانون بندي تعادل ميان پاي. ۳
  . هاي ايستا و انعطاف در موارد پويا تعادل ميان قاطعيت در عرصه. ۴
  . انسانيهاي  برخورد متعادل نسبت به آزادي. ۵

اسالم نه آزادي مطلق به انسان داده و نه محدوديت كامـل آن را، روا داشـته اسـت؛    
  . گرايانه و اصولي است ريزي در اين مورد واقع برنامه

ايـن شـيوه تمـامي نظامهـاي اسـالمي را در      : در مورد شيوه ديگـر نيـز بايـد گفـت    
رد كه به نوبـه خـود نيـز    هاي تعادل و توازن در آن دا گيرد و سعي در كشف جنبه برمي

تنها به . در اينجا فرصت پرداختن كامل به آن نيست. شود اي را شامل مي عرصه گسترده
كنيم كه به عنوان مثال، وقتـي نظـام عبـادات، را مـورد توجـه قـرار        اين نكته بسنده مي

هـاي   گـاه ميـان آزادي  : شـويم  هاي بسيار زيبايي از توازن مواجه مـي  دهيم، با صحنه مي
داري، گـاهي ميـان    ساني و پرستش خداوند، گاهي در زمينه اشباع متعادل غريزه ديـن ان
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كنار گذاشتن مسجد از زندگي و غرق شدن در آن، گاهي ميان منافع شخصـي و منـافع   
  . هاي صرفاً احساسي اجتماعي، گاهي ميان گرايشهاي صرفاً عقلي و گرايش

ي نسبت به منافع از سوي ديگر، توجهي از يك سو و هوشيار باالخره گاهي ميان بي
  . شويم كه هر كدام حديث مفصّلي دارد  رو به رو مي

به همين ترتيب، اگر نظام اقتصاد اسالمي را مورد توجه قرار دهيم، خواهيم ديد كـه  
يا عدم   هاي موازنه ميان مالكيت فردي و مالكيت عمومي، محدوديت اين نظام در عرصه
دهي بـه افـزايش    فردي و تأمين اجتماعي ضمن فرصت هاي اقتصادي  محدوديت آزادي

اي را در نظر  سطح زندگي تا حدي كه به عدالت اجتماعي آسيبي وارد نياورد، حد ميانه
  . گيرد  مي

  اي درباره قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  خالصه: نکته دوم. 2
ون اساسـي  پيش از پرداختن به اين بحث، الزم است تصوير كوتاهي از اصـول قـان  

هاي اساسي جامعه  شود كه در آن از شالوده اي شروع مي اين اصول با مقدمه. ارايه گردد
هاي  گويد، همچنان كه از ويژگي ريزي شده، سخن مي ايران كه بر معيارهاي اسالمي پايه

هـاي بـه    هاي ديگـر و شـرايط و زمينـه    انقالب اسالمي ايران و وجه تمايز آن با انقالب
كند و سپس بـه شـيوه    آن و بهايي كه ملّت براي آن پرداخت، صحبت مي وجود آورنده

پردازد و رسالت قـانون اساسـي را     حكومت در اسالم كه بر پايه شورا استوار است، مي
هـاي واالي اسـالمي    ايجاد زمينه مناسب براي پـرورش انسـان طبـق معيارهـا و ارزش    

  . داند مي
گذاري  در روند تمدن جهاني و منابع قانونهمچنين در اين مقدمه از منابع مشاركت 

هاي استنباطي اجتهادي و مسئله رهبري فقيـه و نيـز نقـش اقتصـاد در جامعـه،       و شيوه
هاي گروهي، انتخابـات، و جـز    حقوق زن، ارتش مكتبي، قوه قضاييه، قوه مجريه، رسانه

  . آيد   آن، سخن به ميان مي
  : گردد  سايل زير، مطرح ميدر فصل نخست قانون اساسي، اصول كلي شامل م
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  ضرورت پيوند ايدئولوژي و زندگي؛ . الف
  هاي تحقق آن؛  اهداف كلي نظام اسالمي و شيوه. ب
  اي نظام اسالمي؛  اهداف مرحله. ج
  هاي دولت اسالمي و اهداف آن؛  ويژگي. د
  حقوق عمومي انسان؛ .  ه
  نين و مقررات؛ اسالمي بودن نظام و حاكميت اين امر بر همه موارد، قوا. و
  هاي رهبري، شامل فقاهت، عدالت و مديريت؛  ويژگي. ز
  نقش ملّت در گزينش مسئولين؛ . ح
  ؛ ...شوراهاي مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهاي شهر و روستا و. ط
  نقش فراخواني به امر به معروف و نهي از منكر؛ . ي
  پيوند آزادي و استقالل؛ . ك
  نقش خانواده؛ . ل
  حدت امت اسالمي؛ و. م
  دين و مذهب رسمي جمهوري اسالمي؛ . ن

  . هاي ديني حقوق اقليت. ص
در فصل سوم، بـه  . پردازد فصل دوم به زبان، خط، تاريخ، و پرچم رسمي كشور مي

فصل چهارم نيز بـه اقتصـاد و   . حقوق ملّت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است
  ملي و قواي ناشي از آن پرداخته و در فصولامور مالي، و فصل پنجم به حق حاكميت 

فصـل  . باره اين قوا و حقوق ملي سخن بـه ميـان آمـده اسـت     بعدي به طور مفصل در
هشتم به رهبري و اختيارات وي، فصل دهم به سياست خارجي و فصـل دوازدهـم بـه    
صدا و سيما اختصاص يافته و در فصل سيزدهم نيز اصـول مربـوط بـه شـوراي عـالي      

لي مطرح شده، چنان كه فصل چهـاردهم و پايـاني بـه چگـونگي بـازنگري در      امنيت م
  . قانون اساسي پرداخته است

ترين نمودهاي تعادل در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در  توان گفت مهم مي
  : شود موارد زير خالصه مي
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  تعادل میان قدرت دینی و انتخاب ملی . الف
پـذير   چارچوب ديني كه براساس ديـدگاه انعطـاف  به عبارت ديگر، انتخاب ملي در 

اين ديدگاه از يك سو به نيازهاي ثابت انسان . اسالم نسبت به زندگي، استوار شده است
هـاي مختلـف، از    هاي ثابت و به صورت يك سري احكـام ثابـت طـي دوران    حل با راه
كنـد و از   برخورد مي... حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زكات و: جمله

سوي ديگر، راه را براي اجتهاد درباره موارد پويا و متغير زنـدگي همچـون بسـياري از    
اسـتفاده از آن بـاز    روابط اجتماعي، اداري و حقوقي مشتمل بر ارتباط با طبيعت و سوء

هـايي كـه عنصـر     هاي ثابت و رهنمون گذارد، البته با در نظر گرفتن برخي چارچوب  مي
  . گري و القيدي نگرداند تبديل به الاباليپذيري را  انعطاف

  : كنيم  در اين باره به ذكر دو مورد زير بسنده مي
كـه مصـلحت بدانـد،     وجود منطقه مباحات در شرع كه ولـي امـر در صـورتي    .اول

فرمـان دهـد و   ) وجوب يـا تحـريم  (تواند به تغيير موقّت حكم آن به صورت الزامي  مي
  : امت نيز به اقتضاي آيه

  )۵۹:النساء(  )طيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم أَ(
  . بايد از وي اطاعت كنند

هـا، بـاز    گيري وجود عنصر شورا كه راه را براي اعمال نظر اكثريت در تصميم .دوم
  . كند  مي

در تحقق  هاي زير، سعي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با استفاده از مكانيسم
  : اين تعادل دارد

كليه قوانين و مقررات مـدني، جزايـي، مـالي،    «: متن اصل چهارم، مبني بر اين كه. ۱
اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايـد براسـاس مـوازين اسـالمي     

  . همه اصول ديگر نيز مقيد به آن شده است. »باشد
  . ديگر با شرع مقدستأكيد بر هماهنگ بودن همه اصول . ۲
ايجاد فرصت براي انتخابات وسيع مردمـي از جملـه انتخـاب رهبـري، رياسـت      . ۳
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جمهوري، اعضاي مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراهاي محلـي و نيـز شـركت در    
  . ها در برخي موارد پرسي همه
، بـا  اند هاي معيني، برگزيده ي كه مردم او را با داشتن ويژگي ايمان به واليت فقيه. ۴

و ) مجريه، مقننه و قضاييه(اعطاي قدرت به او براي ايجاد هماهنگي ميان قواي سه گانه 
  . هاي كلي نظام اسالمي نظارت بر حسن اجراي سياست

تشكيل شورايي به نام شوراي نگهبان قانون اساسـي كـه همـه قـوانين تصـويبي      . ۵
كنـد و در   اسالم و قانون اساسي برسي مـي  مجلس شوراي اسالمي را از نظر مطابقت با

      صورت مشاهده مغايرت، طبق جزئياتي كه بـه آن اشـاره شـده، مصـوبه مربوطـه را رد
  . كند مي

شود و تفاوت كلـي بـا    به اين صورت، انتخابات در چارچوب ديني خود، انجام مي
قـدس  دموكراسي غربي دارد، همچنان كه با استبدادي كـه بـه نـام ديـن و توجيهـات م     

  . شود، نيز فاصله دارد مذهبي اعمال مي
دانيم، انقالب اسالمي ايران پس از پيروزي، با دقت به اين اصـل عمـل    چنان كه مي

پرسـي مشـهور اصـل نظـام      نمود و هنوز دو ماه از پيروزي آن نگذشـته بـود كـه همـه    
المت مطرح شد و ملّت ايران در انتخاباتي كه همگان س) آري يا نه: جمهوري اسالمي(

پـس از آن، انتخابـات   . بـه جمهـوري اسـالمي آري گفـت    % ۲/۹۸آن را تأييد كردند با 
در مرحلـه بعـد در مـورد    . نويس قانون اساسي را تهيه كرد خبرگان برگزار شد كه پيش

بنابراين، قانون اساسي مورد نظر، قانوني است كه . گيري به عمل آمد قانون اساسي، رأي
ن از جمله مجتهدان تهيه شده و ملّت نيز آن را تأييد نموده از سوي كارشناسان و خبرگا

  . است

  گانه  تعادل در تفکیک و ارتباط قواي سه. ب
قانون اساسي، وجود قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه را در نظر گرفته و بـراي  

ها و دخالت در وظايف آنها و تحقق تعـادل، تأكيـد دارد    گيري از تداخل مسئوليت پيش
  ه اين قوا، مستقل از يكديگرند ولـي ايـن تفكيـك بـا مسـئله لـزوم همـاهنگي همـراه        ك
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  . است تا منجر به پراكندگي و سستي اراده ملي و از هم پاشيدگي كشور نگردد 
را بر استقالل كامل قـوا نسـبت بـه    » تفكيك نسبي قوا«از اين جا بود كه برخي ايده 

سرانجام حل اين .  د كرده بود، ترجيح دادنديكديگر، كه در گذشته مونتسكيو بر آن تأكي
  : هاي زير، ارايه شد مشكل پس از تأكيد بر جدايي كامل قوا، طي مكانيسم

هـاي   واگذاري امر هماهنگي قوا به رهبري و كوشـش در جهـت حـل اخـتالف    . ۱
  ). اصل يكصدودهم، بند هفتم(احتمالي ميان آنها؛ 

هاي عادي  اي حل مشكالت نظام كه از راهاستفاده رهبري از اختيارات واليت، بر. ۲
اين امر پـس از بررسـي مشـكل و تقـديم مشـورت از سـوي مجمـع        . حل نشده است
اصل (گيرد؛   ت نظام، شامل سران قوا و شماري از كارشناسان، انجام ميحتشخيص مصل

  ). يكصدودهم بند هشتم و اصل يكصدودوازدهم
ند نيروهاي مسلح و صدا و سيما، به واگذاري مستقيم برخي نهادهاي حساس، مان. ۳
  . رهبري
دهي نظارت متقابل قوا بر يكديگر، كه به دليل اهميت آن، به طور مستقل  سازمان. ۴

  . در بند سوم تعادل، به آن خواهيم پرداخت
هاي عدم همـاهنگي،   ايجاد نقاط تماس ميان قواي مختلف براي كاستن از حالت. ۵

ر دادگستري در تركيب كابينه با اختيـارات مشـخص،   از جمله حضور وزير دفاع و وزي
اي مركب از نمايندگان سه قوه براي مشورت با رييس سازمان صدا و سيا  تشكيل كميته

هاي كلي اين سازمان و اقدام رييس قوه قضاييه در پيشنهاد شماري  و نظارت بر سياست
  . شوراي نگهبان از حقوقدانان به مجلس شوراي اسالمي براي انخاب اعضاي حقوقدان

توان گفت تعادل معقولي ميان قواي سه گانه وجود دارد، به طوري كـه   بنابراين، مي
هاي ويژه خويش حفـظ كننـد و هـم ايـن كـه       توانند استقالل خود را در عرصه هم مي
  . بند هماهنگي در چارچوب مكانيسم دقيقي با نظارت ولي فقيه منتخب باشند پاي

قريباً به قانون اساسـي جمهـوري پـنجم فرانسـه ـ مصـوب       قانون اساسي در اينجا ت
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  ). ۱۶و  ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۵اصل (شود؛  م ـ نزديك مي ۱۹۵۸چهارم اكتبر 
وزيـري و واگـذاري    بازنگري قانون اساسي به حذف پست نخست: شويم  يادآور مي

مستقيم امور اجرايي به رياست جمهوري منجر ودر نتيجه به همـاهنگي بيشـتر در كـار    
  . دولت، انجاميد

  تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاي مختلف حاکمیت . ج
: كنـيم  موضوع نظارت، بحث مفصلي است كه ما آن را در مطلب زيـر خالصـه مـي   

تواند نوعي غرور و انحراف و سـلطه بـيش از    برخورداري از امكانات و قدرت زياد مي
هـاي مـديريتي بايـد بـه      ريزي رو برنامهروي را در پي داشته باشد، از اين  اندازه و زياده

بنـدي دقيـق بـه     اي باشد كه از يك سو سرعت تحقق هدف و از سوي ديگر، پاي گونه
از اين جا است كـه بنـد دهـم اصـل سـوم      . قانون و عدم انحراف از آن را، تضمين كند

تأكيـد دارد؛  » ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور«: قانون اساسي بر
به همين جهت، وجود مكانيسم نظارت و بازرسي و كنترل براي تمامي نظام ضرورت و 

  :مكانيسم نظارت در قانون اساسي نيز به طور خالصه به صورت زير است. كند پيدا مي

  نظارت رهبري . 1
هاي خود، بايد همواره نظارت خويش را بـر كـل نظـام     رهبري به اقتضاي مسئوليت

مطرح در قـرآن كـريم نزديـك    » گواه«را شايد بتوان به معناي اين نظارت . اعمال نمايد
  دانست؛ 

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هـادوا  (
ـ       )ه وكَـانوا علَيـه شـهداءَ   والربانِيونَ والْأَحبـار بِمـا اسـتحفظُوا مـن كتـابِ اللَّ

  )۴۴:املائدة(  
پيامبراني كه تسليم فرمـان  . ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايي است نازل كرديم

بودند طبق آن براي يهود حكم كردند و نيز خداشناسان و دانشمندان كه به حفظ كتاب 
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  . خدا مأمور بودند و بر آن گواهي دارند

، قواي مقننه، مجريـه و قضـاييه را زيـر    )در اصل پنجاه و هفتم( وقتي قانون اساسي
شمارد، در واقع در راستاي تضمين كارايي دقيق و سالم آنهـا حركـت    نظر رهبري برمي

شـرايط رهبـري از جملـه علـم و ايمـان و      ) در اصل يكصـدونهم (كند؛ و زماني كه  مي
مـورد تأكيـد قـرار     قدرت مديريت و آگاهي از مسايل جاري و شـجاعت و عـدالت را  

  . كند  دهد، در راستاي تضمين روند درست نظارتي رهبر، عمل مي  مي

  نظارت قوه مقننه . 2
  :كند هاي زير اعمال مي اين قوه نظارت خود را از راه

دولت پيش از آغاز هر سال، اليحه بودجه آن سال را به مجلس . ديوان محاسبات. ۱
هـاي   ز به بررسي و تعديل آن طبق مفاد برنامـه كند؛ مجلس ني ميتقديم شوراي اسالمي 

رود،  هاي مختلف، كه خود يك قانون به شمار مـي  سه ساله يا پنج ساله مدون در عرصه
پس از تصويب و تأييد و ابالغ بودجـه بـه دولـت، مجلـس از طريـق ديـوان       . نمايد مي

نتـرل قـرار   ها و درآمدهاي بودجه را مورد ك محاسبات، كه زير نظر مجلس است، هزينه
را بـراي   متخلـف دهد و چنانچه تخلفي از قانون صورت گرفته شده باشـد، طـرف     مي

  .كند محاكمه به قوه قضاييه معرفي مي
  ). اصل هشتادوهشتم(آيد؛  سؤالهايي كه از رييس جمهوري يا وزرا به عمل مي. ۲
  ). بند اول اصل هشتادونهم(درخواست استيضاح و رأي عدم اعتماد؛ . ۳
  ). بند دوم اصل هشتادونهم(خواست عزل رييس جهوري طبق شرايط معين؛ در. ۴
  . شوراهايي كه طبق قانون بايد نمايندگاني از مجلس در آن حضور داشته باشند. ۵

  نظارت قوه قضاییه . 3
طبق اصل يكصدوپنجاه و ششم، از جمله وظايف قوه قضـاييه، نظـارت بـر حسـن     

توانند عليه هر مقام دولتي، شـكايت كننـد و    يز ميجريان امور است؛ همچنان كه افراد ن
  . قوه قضاييه موظف به رسيدگي است
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هـاي زيـر تحقـق     قوه قضاييه نظارت خود بـر جريـان امـور را از طريـق مكانيسـم     
   :بخشد مي

هــا و  ديــوان عــدالت اداري، كــه مراقــب فعاليــت ادارات دولتــي و بخــش نامــه. ١
مـردم  . منجر به تضييع حقـوق مـردم گـردد   اي است كه ممكن است  دستورهاي صادره

اصـل يكصـدوهفتادو   (توانند شكايات خود را عليه آنها به اين ديوان، تقـديم كننـد؛    مي
  ).سوم
سازمان بازرسي كل كشور؛ وظيفه اين سازمان، نظارت مستقيم بـر رونـد اجـراي    . ٢

ه اسـت؛  صحيح قوانين با استفاده از كارشناسان و زير نظر مسـتقيم ريـيس قـوه قضـايي    
  ).اصل يكصدوهفتادوچهارم(

اصـل  (نظارت بر دارايي مقامـات عـالي رتبـه نظـام اعـم از رهبـري و ديگـران؛        . ٣
  ). يكصدوچهل و دوم

ديوان عالي كشور، كه به منظور نظارت بر اجـراي صـحيح قـوانين در محـاكم و     . ٤
ايجاد وحدت رويه قضايي و صـدور دسـتور تجديـدنظر و محاكمـه قضـات و جبـران       

  . ها، در نظر گرفته شده است انزي

  نظارت قوه مجریه . 4
ترين  رييس جمهوري طبق يكصدو سيزدهم قانون اساسي، پس از مقام رهبري، عالي

رود و مسئوليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه  مقام رسمي كشور به شمار مي
  . شود برعهده دارد به طور مستقيم به رهبري مربوط مي

  ) مجلس(وراي نگهبان قانون اساسی بر قوه مقننه نظارت ش. 5
كنـد و بـه صـورت     مصوبات مجلس شوراي اسالمي تنها زماني رسميت پيدا مي. ١

اين شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس . آيد كه تأييد شوراي نگهبان برسد قانون درمي
وجـود  . سـي سويي با قـانون اسا  مطابقت با شرع اسالم و هم: دهد مورد بررسي قرار مي

در كشورهاي دمـوكراتيكي چـون فرانسـه نيـز معمـول      ) شوراي نگهبان(چنين شورايي 
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در فرانسه شورايي به نام شوراي قـانون اساسـي وجـود دارد كـه اعضـاي آن را      . است
و ) هر كدام سه نفـر (منتخبان رييس جمهور، رييس مجلس سنا و رييس مجلس محلي 

  . دهند رؤساي جمهوري سابق، تشكيل مي
در صورتي كه شوراي نگهبان، مصوبه مجلـس شـوراي اسـالمي را تأييـد كنـد، بـه       

آيد؛ در غير اين صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانـده   صورت قانون در مي
چه مجلس مصـوبه را اصـالح كـرد، رونـد      شود تا اشكاالت آن برطرف گردد؛ چنان مي

به مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     شود و در غير اين صورت، مصوبه  قبلي تكرار مي
  . خواهد رفت تا در آنجا بر پايه حكم ثانوي در مورد آن اتخاذ تصميم شود

  . تفسر متن قانون اساسي طبق اصل نود و هشتم. ۲
  . نظارت بر انتخابات طبق اصل نود و نهم. ۳
تأييد صالحيت نامزدهاي رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مجلـس شـوراي   . ۴

  . اسالمي
گر مواردي كه در اصول مربوط، يعني اصول شصت و هشتم، شصـت و نهـم،   و دي

  . يكصد و يازدهم، يكصد و چهل و يكم و يكصد و هفتاد و هفتم قيد شده است

  نظارت مجلس خبرگان . 6
مسئوليت بررسي تداوم صفات رهبري بر عهده مجلـس خبرگـان اسـت و چنانچـه     

توانـد او را عـزل و    خبرگـان مـي   رهبري برخي از آن صفات را از دسـت داد، مجلـس  
  . ديگري را به جاي وي انتخاب كند

كند، همـواره مراقـب رونـد كـار      توان گفت طبيعت اسالمي مردم، ايجاب مي مي .7
گيـري، اصـل امـر بـه      دولت و مترصد بيان رضايت يا عدم رضايت خود از طريـق رأي 

اي سياسـي، شـوراهاي   هـ  هاي گروهي، تشكل معروف و نهي از منكر، استفاده از رسانه
  . هاي قانوني ديگر باشند شهر و يا تظاهرات و روش
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  تعادل در اصالت و روزآمدي . د
توان به  براي نمونه مي. رسد اين نوع تعادل در قانون اساسي كامالً روشن به نظر مي

  : اصل سوم اين قانون اشاره كرد
کور در دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل به اهداف مـذ 

  : اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زیر به کار برد
ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی براساس ایمـان و تقـوا و   . 1

  مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛ 
ها با استفاده صـحیح از   هاي عمومی در همه زمینه باال بردن سطح آگاهی. 2

  و وسایل دیگر؛ هاي گروهی  مطبوعات و رسانه
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همه، در تمـام سـطوح و   . 3

  تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ 
هـاي علمـی، فنـی،     تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمـام زمینـه  . 4

  فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛ 
  از نفوذ اجانب؛  طرد کامل استعمار و جلوگیري. 5
  محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ . 6
  هاي سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛  تأمین آزادي. 7
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و   . 8

  فرهنگی خویش؛
رفع تبعیضات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادالنـه بـراي همـه، در تمـام        . 9
  هاي مادي و معنوي؛  ینهزم
  ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور؛ . 10
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ . 11

  استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور؛ 
ریزي اقتصاد صحیح و عاالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهـت ایجـاد    پی. 12

هـاي تغذیـه و    ر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینهراه و رفع فق
  مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛ 

تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزي و امور نظامی . 13
  و مانند اینها؛ 

تأمین حقوق همه جانبه افـراد از زن و مـرد و ایجـاد امنیـت قضـایی      . 14
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  موم در برابر قانون؛ عادالنه براي همه و تساوي ع
  توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم؛ . 15
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهاي اسالم، تعهد برادرانـه  . 16

  . دریغ از مستضعفان جهان نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی
براي تحقق اهداف مورد بندي به دو عنصر اساسي  اصل دوم قانون اساسي نيز به پاي

گيري  و بهره) براي تضمين اصالت(اجتهاد : نظر اشاره كرده كه اين دو عنصر عبارتند از
؛ همچنان كه اصل چهل و سوم نيز )براي تضمين روزآمدي(از تجربيات پيشرفته بشري 

  . براي تضمين اقتصادي سالم، بر اين موضوع تأكيد كرده است
ي مجتهدان و اجـازه دادن بـه رونـد اجتهـاد آزاد     حقيقت آن است كه پذيرش رهبر

كه تحقق بخـش مصـلحت و   ) فضاهاي خالي يا مباحات(براي پر كردن منطقه مباحات 
دادن امت به سـوي اهـداف واالي آن اسـت؛     هاي موجود براي سوق گزينش برترين راه

خود ضامن چنين تعادلي است كـه از يـك سـو تحجـر و از سـوي ديگـر وادادگـي و        
  . كند  قيدي را نفي مي بي

از جمله مواردي كه در بازنگري قانون اساسي مطرح شد، تشكيل مجمـع تشـخيص   
هاي كلـي كشـور و    مصلت نظام بود كه نقش حساس مشورتي براي رهبري در سياست

گيري در موارد اختالفي مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسـي   تصميم
مصـالح  «ين امر جهشي در فقه سياسي اماميه است كه به ا). اصل يكصدودوازدهم(دارد 
گـذاري طبـق    عقيده نداشت و حق ولي فقيه در پركـردن فضـاهاي آزاد قـانون    ١»مرسله

هاي اجرايي آنها در صدر اسالم را تـا حـدودي    رهنمودهاي شرع و با مراجعه به نمونه
  . پذيرفت  مي

  تماعی اج حقوقتعادل میان تضمین حقوق فردي و تأمین . هـ
شـود   با مراجعه به فهرست حقوق مورد تأييد قانون اساسي، اين حقيقت آشكار مـي 

                                                
آن دسته موضوعات يا مسايلي است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهار نظر » مصالح مرسله« .١

 . باشد  ي به طور عام منظور نظر شارع مينكرده ول
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  : كه قانون اساسي دربردارنده حقوق زير است
، حق آمـوزش و پـرورش و تربيـت    )اي رسانه(حق اخالقي، حق تبليغي . اصل سوم

 هـاي  بدني، حق بررسي و تتبع، حق فعاليت ضداستعماري و ضداستبدادي، حـق آزادي 
حق  سياسي و اجتماعي، حق تعيين سرنوشت، حق برابري، حق نظام اداري، حق دفاع، 
زن (رفاه و رفع فقر و محروميت، حق خودكفايي، حق تأمين امنيت قضايي براي همگان 

  . بندي به حمايت از مسلمانان و مستضعفان ، تضمين برادري اسالمي، پاي)و مرد
  . حق ملّت در انتخاب. اصل ششم
  . تشكيل مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي مختلف. تماصل هف

  . حق امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك مسئوليت اجتماعي. اصل هشتم
  . تفكيك ناپذيري استقالل، آزادي، وحدت و تماميت ارضي. اصل نهم
خانواده به عنوان واحد بنيادي كه همه قوانين بايد در جهت آسان كـردن  . اصل دهم

  . آن باشدتشكيل 
  . امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسالمي. اصل يازدهم
  . آزادي مذهب. اصل دوازدهم
  . آزادي دين. اصل سيزدهم
  . رفتار نيكو با غيرمسلمانان. اصل چهاردهم
  . برابري و نفي تبعيض. اصل نوزدهم
  . هاي قانوني يكسان براي همه برخورداري از حمايت. اصل بيستم

حمايـت از مـادران، دادگـاه خـانواده،     : (حقوق همه جانبه زنان. كماصل بيست و ي
  ). سرپرست حمايت از زنان سالخورده وبي

  . حمايت معنوي از افراد. اصل بيست و دوم
  . حمايت فكري. اصل بيست و سوم
  . حمايت مطبوعاتي. اصل بيست و چهارم
  . حمايت از ارتباطات و ممنوعيت تجسس. اصل بيست و پنجم
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  . ها و احزاب حق تشكيل جمعيت. بيست و ششماصل 
  . ها پيمايي حق تشكيل اجتماعات و راه. اصل بيست و هفتم
  . حق انتخاب شغل. اصل بيست و هشتم
  . حق برخورداري از تأمين اجتماعي. اصل بيست و نهم

  . حق آموزش و پرورش رايگان. ام اصل سي
  . حق مسكن. اصل سي و يكم
  . ها ر برابر دستگيريحمايت د. اصل سي و دوم
  . حمايت در برابر تبعيد. اصل سي و سوم
  . حق دادخواهي. اصل سي و چهارم
  . حق انتخاب وكيل. اصل سي و پنجم
  . قانوني بودن مجازات و اجراي آن. اصل سي و ششم
  . برائت افراد از جرم. اصل سي و هفتم
  . حمايت در برابر شكنجه. اصل سي و هشتم
  . ايت از حرمت و كرامت انساني افرادحم. اصل سي و نهم

  . حمايت از منافع عمومي. اصل چهلم
  . حق تابعيت براي ايرانيان. اصل چهل و يكم
  . حق تابعيت براي خارجيان. اصل چهل و دوم
تأمين نيازهاي اساسي، تـأمين شـرايط و   : حقوق اقتصادي شامل. اصل چهل و سوم

يت آزادي انتخاب شغل، منع زيان رسـاندن بـه   امكانات كار، تنظيم برنامه اقتصادي، رعا
گيري از علوم و فنون، جلوگيري از سـلطه اقتصـادي    ديگران، منع اسراف و تبذير، بهره

  . بيگانگان و افزايش توليد
  . حمايت از مالكيت فردي و اجتماعي و تعاوني. اصل چهل و چهارم
  . هاي عمومي حمايت از اموال و دارايي. اصل چهل و پنجم

  . حق مالكيت حاصل از كسب و كار مشروع. ل چهل و ششماص
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  . حق احترام به مالكيت شخصي. اصل چهل و هفتم
  . برداري از منافع طبيعي برابري در بهره. اصل چهل و هشتم
  . نفي ربا، رشوه و غصب. اصل چهل و نهم

  . حق حمايت از محيط زيست. اصل پنجاهم
  . يرقانونيمنع هرگونه ماليات غ. اصل پنجاه و يكم
  . هاي علني نمايندگان مجلس حق اطالع از نشست. اصل شصت و نهم
  . حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور كشور. اصل هفتاد و ششم
  . ممنوعيت برقراري حكومت نظامي جز در شرايط اضطراري. اصل هفتاد و نهم

  . حق نمايندگان در اظهار نظر. اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم
  . حق استيضاح. صل هشتاد و نهما

  . خواهي شهروندان حق مجلس دردريافت تظلم. اصل نود
  . تشكيل شوراهاي استان و شهرستان و شهر و روستا. اصل يكصد

  . برابري رهبر با ساير افراد كشور در برابر قوانين. اصل يكصد و هفتم
و آزادي و حمايت تأكيد بر سعادت انسان و استقالل . اصل يكصد و پنجاه و چهارم

  . طلبانه مستضفعان از مبارزه حق
  . حق پناهندگي. اصل يكصد و پنجاه و پنجم

  . هاي مطبوعاتي حضور هيئت منصفه در دادگاه. اصل يكصد و شصت و هشتم
  . هاي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي جبران زيان. اصل يكصد و هفتاد و يكم
  . ان و نشر افكارحق آزادي بي. اصل يكصد و هفتاد و پنجم

شود كه حقوق فردي در صورتي تضمين شـده كـه متضـمن تجـاوز بـه       مالحظه مي
اين يعني اگر مالكيت شخصي تضمين شده، شـخص نيـز بايـد    . حقوق اجتماعي نباشد

وظيفه خود در تأمين همياري اجتماعي را طي مشاركت مالياتي، ايفا كند؛ همچنـان كـه   
در تعادل اجتماعي از راه سـوء اسـتفاده از ثـروت و    موظف است مانع از ايجاد اختالل 

  ). چند اصل از قانون اساسي(برداري حرام از آن گردد؛  بهره
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طور كه هرگونه تجاوز به محيط زيست، به معناي تجـاوز بـه حقـوق عمـومي      همان
).  اصل چهلم(رساني به ديگران نيز منع شده است  هرگونه زيان ،)اصل پنجاه(تلقي شده 

يز وظيفه دارند دولت را در راستاي تأمين امكانات آمـوزش و پـرورش همگـاني    افراد ن
مطبوعـات  . ياري رسانند) اصل بيست و دوم(هاي شغلي  و ايجاد فرصت) ام اصل سي(

تا زماني از آزادي برخوردارند كه به اصول و مباني اسالمي و حقـوق عمـومي، خدشـه    
كيل اجتماعات نيز به شرطي آزاد است كه  تش چنان). اصل بيست و چهارم(وارد نكنند 

  ). اصل بيست و هشتم(كه مخل به مباني اسالم نباشد 
هاي عمومي نيز در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبـق مصـالح    انفال و ثروت

  ). اصل چهل و پنجم(عامه در مورد آنها عمل نمايد 
، به استقالل و تماميـت  هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي

ارضي ايران خدشه وارد كند و هـيچ مقـامي حـق نـدارد بـا سـوء اسـتفاده از قـدرت،         
  ). اصل نهم(هاي مشروع را سلب نمايد  آزادي

  تعادل در مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسالم . و
  : به حكم آيه كريمه: دارد اصل يازدهم قانون اساسي چنين مقرر مي

)أُم هذإِنَّ هوندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُم۹۲:االنبياء(   )ت(  
اند و دولت جمهوري اسالمي ايران موظف اسـت سياسـت    همه مسلمانان يك امت

گير به عمل آورد  كلي خود را بر پايه ائتالف و اتحادملل اسالمي قرار دهد و كوشش پي
بـه ايـن ترتيـب،    . سالم را تحقق بخشـد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان ا

  : گردد  موارد زير روشن مي
  هاي محلي فراتر است؛  مصلحت امت اسالمي از مصلحت. ۱
هاي عمومي خود را براساس  سازد همه سياست قانون اساسي دولت را موظف مي. ۲

  همبستگي اسالمي تنظيم كند؛ 
ست كه بايـد در راسـتاي   ها، سياستي راهبردي ا وحدت اسالمي در تمامي عرصه. ۳
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  . تحقق آن عمل كرد
دارد كه سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي       اصل يكصد و پنجاه و دوم مقرر مي

  . هايي از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد ايران بايد بر پايه

  تعادل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهاي مدنی . ز
عامل مقامات حكومتي و نهادهاي جامعه مـدني در  هاي اصلي دموكراسي ت از شالوده

نهادهـايي كـه مـردم تأسـيس     (قانون اساسي بـه نهادهـاي مـدني    . ها است گيري تصميم
بخشـد تـا بـه ايـن ترتيـب،       حقوق مهمي مـي ) كنند و تابع دولت يا حكومت نيست  مي

ب هاي مختلف، هرچند خود دولت هـم منتخـ   تعادلي ميان آنها و تأثير دولت در عرصه
  . مردم است، ايجاد كرده باشد

  : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله حقوق ياد شده مي
چه در اصل هشتم آمده، كه دعوت بـه خيـر، امربـه معـروف و نهـي از منكـر        آن. ۱
مردم  اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به وظيفه

  . و مردم نسبت به دولت
چه در اصل بيست و چهارم در مورد آزادي نشريات و مطبوعات به شرط عدم  نآ. ۲

  . اخالل به مباني اسالم، آمده است
هـا و   دارد كـه احـزاب، جمعيـت     چه در اصل بيست و ششم آمده و مقرر مـي  آن. ۳
هـاي دينـي شـناخته شـده      هاي اسالمي و اقليـت  هاي صنفي و سياسي و انجمن انجمن

  . اينكه اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنندآزادند مشروط بر 
چه در اصل چهل و چهارم قانون اساسي آمده كه اقتصاد ملي از جملـه مبتنـي    آن. ۴

ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه همگـي از   بر بخش تعاوني شامل شركت
  . روند مؤسسات مردمي به شمار مي

  : رددا چه در اصل يكصدم آمده كه مقرر مي آن. ۵
  هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشـتي، فرهنگـي،   براي پيشبرد سريع برنامه

آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكـاري مـردم بـا توجـه بـه مقتضـيات       
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اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شـورايي   محلي، 
گيرد كه اعضاي آن  صورت ميبه نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان 

  . كنند را مردم همان محل انتخاب مي
هـا مركـب از    چه در اصل يكصد و يكم درباره تشـكيل شـوراي عـالي اسـتان     آن. ۶

  . نمايندگان شوراهاي اسالمي آمده است
به منظور تأمين قسط اسالمي و همكـاري  : دارد كه اصل يكصد و چهارم مقرر مي. ۷

يجاد هماهنگي در پيشرفت امور، شـوراهايي مركـب از نماينـدگان    ها و ا در تهيه برنامه
  . گردد  كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، تشكيل مي

هاي  هاي ديني طبق سنت همه اين موارد با توجه به اين نكته است كه علما و حوزه
  . كنند رايج، به وظيفه خود در نظارت عمومي بر كل جريان امور عمل مي

  تعادل میان وابستگی اسالمی و حقوق شهروندي . ح
  : گيرد اين تعادل بر اساس امور زير صورت مي

  يكديگر و ديگران؛ با احكام اسالمي مربوط به روابط مسلمانان . ۱
حقوق انساني كه اسالم براي همه و به ويژه كساني كه در حمايت دولت اسالمي . ۲

  . قرار دارند، در نظر گرفته است
هـا و   هـاي مسـئوليت   ييرات زماني و مكاني و مقتضيات مصلحت و پيچيـدگي تغ. ۳

ها و اعالميه جهاني حقوق بشر  وظايف دولت و شهروندان و نيز آن چه كه طبق معاهده
  . هاي حقوق بشر مطرح است و ديگر اعالميه

  : دارد بر اين اساس، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران موارد زير را مقرر مي
ـ در انجام مراسم ديني و احوال شخصيه    آزادي همه مسلمانان ـ با هر مذهبي  .الف

و تعليم و تربيت ديني و دعاوي مربوط مطابق فقه خود و نيز آزادي اهل كتاب از جمله 
ها در انجام مراسم ديني و عمل به آيين خـود در احـوال شخصـيه و تعليمـات      زرتشتي

  ). اصول دوازدهم و سيزدهم(ديني 
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اصـل  (عايت اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمي در برخورد با غيرمسلمانان ر .ب
  ). چهاردهم

  ). اصل نوزدهم(برخورداري افراد ملّت از حقوق مساوي . ج
برخورداري همه افراد ملّت از حمايـت قـانون و نيـز از تمـامي حقـوق انسـاني،       . د

  . سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب موازين اسالمي
هـا و احتمـال عـدم موفقيـت نـامزد آنهـا در        با توجه به شمار كم برخـي اقليـت  .  ه

  :دارد قانون اساسي مقرر مي اصل شصت و چهارم ،انتخابات پارلماني
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعـاً  

نماينـده انتخـاب   كـدام يـك   يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هـر  
  .  كنند  مي

  . ها  است اين خود امتيازي براي اين اقليت
هاي كليدي، براي رعايت احكام اسالمي، شرط مسـلمان   هر چند در برخي پست. و

  . هاي زيادي، چنين شرطي وجود ندارد بودن قيد شده است، ولي در پست
  



 51  ................................................................................................................................................................    مقدمه
 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه قانون اساسی
  1نزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبینات و ا

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و   
ايران براساس اصول و ضوابط اسالمي است كه انعكاس خواست قلبي   اقتصادي جامعه
ه مردم مسلمان از ماهيت انقالب عظيم اسالمي ايران و روند مبارز. باشد  امت اسالمي مي

يافت، ايـن   ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي
خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملّت ما با تمام 

  . طلبد وجود نيل به آن را مي
مكتبـي و    ه اخير،هاي ايران در سد ويژگي بنيادي اين انقالب نسبت به ديگر نهضت

ملّت مسـلمان ايـران پـس از گـذر از نهضـت ضـد اسـتبدادي        . اسالمي بودن آن است
مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت، به اين تجربه گرانبار دست يافت كـه  

. ها، مكتبي نبودن مبارزات بوده اسـت  علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت
اسالمي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصـلي و   هاي اخير خط فكري گرچه در نهضت

اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسالمي، 
ها به سرعت به ركود كشانده شد، از اينجا وجدان بيدار ملّت به رهبـري مرجـع    جنبش

                                                
  .۲۵: الحديد .١
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نهضـت   گيـري خـط   عاليقدر تقليد حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني، ضرورت پـي 
اصيل مكتبي و اسالمي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صـف  

هاي مردمي بوده و نويسـندگان و روشـنكفران متعهـد بـا رهبـري ايشـان،        مقدم نهضت
آغاز نهضت اخير ملّت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو (تحرك نويني يافت 

  ). باشد د و چهل و يك هجري شمسي ميهجري قمري برابر يا هزار و سيص

  طلیعه نهضت 
كـه گـامي در   » انقالب سـفيد «اعتراض درهم كوبنده امام خميني به توطئه امريكايي 

هـاي سياسـي، فرهنگـي و     هاي حكومت استبداد و تحكـيم وابسـتگي   جهت تثبيت پايه
متعاقب آن اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود، عامل حركت يكپارچه ملّت گشت و 

كـه در حقيقـت نقطـه آغـاز      ۴۲انقالب عظيم و خونبار امـت اسـالمي در خـرداد مـاه     
شكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به عنوان رهبـري اسـالمي   

رغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگـين   تثبيت و مستحكم نمود و علي
پيونـد مسـتحكم امـت بـا امـام همچنـان       ) مستشاران آمريكايي مصونيت(كاپيتوالسيون 

استمرار يافت و ملّت مسلمان و به ويژه روشنكفران متعهد و روحانيت مبارز، راه خـود  
  . را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند

هـاي علميـه و    در اين ميان قشر آگاه و مسـئول جامعـه، در سـنگر مسـجد، حـوزه     
گيـر   گاه، به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقالبي و پربار اسالم تالش پيدانش

و ثمربخشي را در باال بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملّـت مسـلمان   
رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسالمي را با حمله دژخيمانـه بـه فيضـيه و    . آغاز كرد

ترين اقـدامات   ش انقالب آغاز نموده بود، به مذبوحانههاي پرخرو دانشگاه و همه كانون
هاي اعدام،  ددمنشانه، جهت رهايي از خشم انقالبي مردم دست زد و در اين ميان جوخه

هاي دراز مدت، بهايي بود كه ملّت مسـلمان مـا بـه     هاي قرون وسطايي و زندان شكنجه
زن و مـرد جـوان و بـا     خون صـدها . پرداخت نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي
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دادند يا در ميان كوچـه و   سر مي» اهللا اكبر«هاي تير، فرياد  ايمان كه سحرگاهان در ميدان
گرفتند، انقالب اسالمي ايـران را تـداوم بخشـيد،     هاي دشمن قرار مي بازار هدف گلوله

مي را هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسـال  درپي امام به مناسبت ها و پيامهاي پي بيانيه
  . تر داد عمق و گسترش هرچه فزون

  حکومت اسالمی
طرح حكومت اسالمي بر پايـه واليـت فقيـه، كـه در اوج خفقـان و اختنـاق رژيـم        
استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد، انگيزه مشخص و منسـجم نـويني را در مـردم    

بارزان مسلمان مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسالم را گشود كه تالش م
  . تر ساخت و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده

ها و شدت خشم مردم بر اثر  در چنين خطي نهضت ادامه يافت، تا سرانجام نارضايي
فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيـت و  

رژيم را به شـدت متزلـزل كـرد و    دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت 
بناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاسـتن از فشـار و اختنـاق و بـه اصـطالح بـازكردن       
فضاي سياسي كشور شدند، تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظـور پيشـگيري از   
سقوط حتمي خود بگشايند امـا ملّـت برآشـفته و آگـاه و مصـمم بـه رهبـري قـاطع و         

  . ر امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمودناپذي خلل

  خشم ملّت 
 ۱۷آميزي به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امـام خمينـي، در     انتشار نامه توهين

تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در  از طرف رژيم حاكم، اين حركت را سريع ۵۶دي 
ي مهار كـردن آتشفشـان خشـم مـردم كوشـيد ايـن قيـام        سراسر كشور شد و رژيم برا

معترضانه را با به خاك و خون كشيدن، خاموش كند اما ايـن خـود خـون بيشـتري در     
هـاي   هـا و چهلـم   درپي انقالب در هفته هاي پي هاي انقالب جاري ساخت و طپش رگ
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ـ    يادبود شهداي انقالب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هرچه فزون ن تـري بـه اي
هاي  نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم، تمامي سازمان

كشور با اعتصاب يكپارچـه خـود و شـركت در تظـاهرات خيابـاني، در سـقوط رژيـم        
همبستگي گسترده مـردان و زنـان از همـه اقشـار و     . استبدادي مشاركت فعاالنه جستند

ـ  جناح ه طـرز چشـمگيري تعيـين كننـده بـود، و      هاي مذهبي و سياسي، در اين مبارزه ب
هاي اين جهاد بـزرگ حضـور فعـال و     مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه

هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوشش، شتابان به  صحنه. اي داشتند گسترده
ايـن   داد، بيانگر سهم عمده و تعيين كننده هاي مسلسل نشان مي سوي ميدان نبرد و لوله

  . قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود

  بهایی که ملّت پرداخت 
گير با باروري از خون بيش  نهال انقالب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پي

هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول، و با بـر جـاي نهـادن ميلياردهـا تومـان       ۶۰از 
به ثمر نشسـت و  » مت اسالمياستقالل، آزادي، حكو«: خسارت مالي در ميان فريادهاي

اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و 
آميز نهضت و نيز فداكاري ملّت به پيروزي رسيد، موفق به در هم كوبيـدن تمـام     هيجان

محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصـل جديـدي   
  . ات گسترده مردمي در جهان شدبر انقالب
بهمن سال يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت، روزهاي فرو ريختن بنيـاد   ۲۲و  ۲۱

شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكسـت و بـا   
اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسالمي، كه خواست ديرينـه مـردم مسـلمان اسـت،     

  . را داد نويد پيروزي نهايي
ملّت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسالم و مقام رهبري، 

پرسي جمهوري اسالمي، تصميم نهايي و قاطع خـود را بـر ايجـاد نظـام نـوين       در همه
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به نظام جمهوري اسـالمي رأي مثبـت   % ۲/۹۸جمهوري اسالمي اعالم كرد و با اكثريت 
  . داد

مهوري اسالمي ايـران بـه عنـوان بيـانگر نهادهـا و مناسـبات       اكنون قانون اساسي ج
هاي حكومت  سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، بايد راهگشاي تحكيم پايه

  . هاي نظام طاغوتي قبلي گردد دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه اسالمي و ارائه

  شیوه حکومت در اسالم 
گري فردي يا گروهـي   ه از موضع طبقاتي و سلطهحكومت از ديدگاه اسالم، برخاست

نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملّتي هم كيش و هم فكر اسـت كـه بـه خـود سـازمان      
حركت به (دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي  مي

رهـاي  ملّت مـا در جريـان تكامـل انقالبـي خـود از غبارهـا و زنگا      . بگشايد) سوي اهللا
هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و  طاغوتي زدوده شد و از آميزه

جهان بيني اصيل اسالمي بازگشت و اكنون بر آن است كه بـا مـوازين اسـالمي جامعـه     
اي، رسـالت قـانون اساسـي ايـن اسـت كـه        بر چنين پايه. خود را بنا كند) اسوه(نمونه 
عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان هاي اعتقادي نهضت را  زمينه

  . هاي واال و جهان شمول اسالمي پرورش يابد با ارزش
قانون اساسي با توجه به محتواي اسالمي انقالب ايران كـه حركتـي بـراي پيـروزي     
تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينـه تـداوم ايـن انقـالب را در داخـل و خـارج       

هاي اسالمي و  المللي، با ديگر جنبش كند به ويژه در گسترش روابط بين يكشور فراهم م
ان هذه امتكم امة واحدة (كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند  مردمي مي

و استمرار مبارزه در نجات ملل محـروم و تحـت سـتم در تمـامي     ) وانا ربكم فاعبدون
  . جهان قوام يابد

گر نفي هرگونه اسـتبداد   ن نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمينبا توجه به ماهيت اي
باشد، و در خط گسستن از سيستم استبدادي،   فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي
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ويضـع عنـهم اصـرهم    (كنـد    و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشـان، تـالش مـي   
  . )واالغالل اليت كانت عليهم

خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي  در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه
ان االرض يرثهـا عبـادي   (: گردند  دار حكومت و اداره مملكت مي مكتبي، صالحان عهده

هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قـرآن و   و قانونگذاري كه مبين ضابطه )الصاحلون
سـان عـادل و   شنا بنابراين نظارت دقيق و جـدي از ناحيـه اسـالم   . يابد  سنت جريان مي

، امـري محتـوم و ضـروري اسـت و چـون هـدف از       )فقهاي عادل(پرهيزكار و متعهد 
تـا  ) اهللا املصـري  ىلوا: (حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهـي اسـت  

: زمينه بروز شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعـاد خـداگونگي انسـان فـراهم آيـد     
در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در  و اين جز) ختلقوا باخالق اهللا(

  . تواند باشد روند تحول جامعه نمي
با توجه به اين جهـت، قـانون اساسـي زمينـه چنـين مشـاركتي رادر تمـام مراحـل         

سـازد تـا در    ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي هاي سياسي و سرنوشت گيري تصميم
اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد  دست مسير تكامل انسان، هر فردي خود

ونريد ان منن علي الذين (: كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود
  .)استضعفوا يف االرض وجنعلهم ائمة و جنعلهم الوارثني

  والیت فقیه عادل 
جامعـه  براساس واليت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيـه  

ور بيد العلماء جماري االم: (شود الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي
هاي مختلف  كند تا ضامن عدم انحراف سازمان آماده مي ) حالله وحرامه باهللا االمناء على

  . از وظايف اصيل اسالمي خود باشد
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  اقتصاد وسیله است نه هدف 
صل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامـل او  هاي اقتصادي، ا در تحكيم بنياد

زيرا كـه  . هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي است، نه همچون ديگر نظام
در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامـل  

وسيله انتظاري شود، ولي در اسالم اقتصاد وسيله است و از  تخريب و فساد و تباهي مي
  . توان داشت جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي

با اين ديـدگاه برنامـه اقتصـاد اسـالمي، فـراهم كـردن زمينـه مناسـب بـراي بـروز           
هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مسـاوي و متناسـب و    خالقيت

مرار حركت تكاملي او، بر ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت است
  . عهده حكومت اسالمي است

  زن در قانون اساسی 
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسالمي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت اسـتثمار  

يابنـد و در ايـن    همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي
بيشتري كه تا كنون از نظام طـاغوتي متحمـل   بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم 

  . اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود شده
خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشـد و تعـالي انسـان اسـت و توافـق      

ساز اصلي حركـت تكـاملي و رشـديابنده     عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه
و فراهم كردن امكانات جهت نيـل بـه ايـن مقصـود، از     انسان است، اصل اساسي بوده 
شيئي «زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت . وظايف حكومت اسالمي است

در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خـارج شـده و   » ابزار كار بودن«و يا » بودن
آهنگ و  ي، پيشهاي مكتب ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري، در پرورش انسان

باشـد و در نتيجـه پـذيراي مسـئوليتي       هاي فعال حيات مي خود همرزم مردان در ميدان
  . خطيرتر و در ديدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و كرامتي واالتر خواهد بود
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  ارتش مکتبی 
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور، توجه بر آن است كـه ايمـان و مكتـب،    

شد، بدين جهت ارتش جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران انقالب، در اساس و ضابطه با
شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكـه بـار    انطباق با هدف فوق شكل داده مي

رسالت مكتبي، يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در 
م مـن قـوة ومـن ربـاط اخليـل      ما استطعتا هلم واعدو(: دار خواهند بود جهان را نيز عهده

  . )خرين من دومآم وكترهبون به عدواهللا وعدو

  قضاء در قانون اساسی 
مسئله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسالمي، به منظور 
پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسالمي امـري اسـت حيـاتي؛ از ايـن رو     

ايي بر پايه عدل اسالمي و متشكل از قضات عادل و آشنا بـه ضـوابط   ايجاد سيستم قض
اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقـت در مكتبـي   . بيني شده است دقيق ديني، پيش

واذا حكمتم بـني  (: بودن آن، الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد
  . )الناس ان حتكموا بالعدل

  قوه مجریه 
اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسـالمي   مجريه به دليل اهميت ويژهقوه 

به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادالنه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي 
سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايستي  كه اين مسئله حياتي در زمينه

نتيجه محصور شدن در هـر نـوع نظـام دسـت و     راهگشاي ايجاد جامعه اسالمي باشد، 
دار كند، از ديدگاه اسالمي نفي  پاگير پيچيده، كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه

هـاي طـاغوتي    بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميـت . خواهد شد
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ـ  است، به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افـزون  ر در ت
  . اجراي تعهدات اداري به وجود آيد

  وسایل ارتباط جمعی 
بايستي در جهـت رونـد تكـاملي انقـالب     ) راديو ـ تلويزيون (وسايل ارتباط جمعي 

اسالمي در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي قرار گيرد و در اين زمينـه از برخـورد سـالم    
تخريبي و ضد اسالمي  هاي هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت انديشه

  . جداً پرهيز كند
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خـود  

گشايد، برعهده همگان اسـت و الزم اسـت كـه     دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي
ـ  ه طـور  امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان ب

فعاالنه در ساختن جامعه اسالمي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي جامعه نمونه 
: كه بتواند الگو و شهيدي بـر همگـي مـردم جهـان باشـد موفـق گـردد       ) اسوه(اسالمي 

  ١.)وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس(

  نمایندگان 
كار تدوين قـانون اساسـي را براسـاس     مجلس خبرگان، متشكل از نمايندگان مردم،

هاي مختلف مـردم   بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروه
باشد، در طليعه  رسيده بود، در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي

ب پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكـرم، صـلي اهللا عليـه و آلـه وسـلم، بنيانگـذار مكتـ       
به اين اميـد كـه   . هاي مشروح فوق به پايان رساند بخش اسالم با اهداف و انگيزه رهايي

  . اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد

                                                
 .۱۴۳:  البقرة .١
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لاصل او  
حکومت ایران جمهوري اسالمی است کـه ملّـت ایـران، براسـاس اعتقـاد      

به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقالب اسـالمی پیروزمنـد   اش  دیرینه
خود به رهبري مرجع عالیقـدر تقلیـد آیـت اهللا العظمـی امـام خمینـی، در       

وردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشـت  پرسی دهم و یازدهم فر همه
ل و دوم جمادي االولی سال یک هزار و سیصـد و  هجري شمسی برابر با او

کلیه کسانی که حق رأي داشـتند،  % 2/98نود و نه هجري قمري با اکثریت 
  . به آن رأي مثبت داد

  رابطه بین مسئله فلسفی و نظم اجتماعی

ارتباطي هست؟ اگر بـين آن  ) تصور كلي از جهان(آيا ميان ايدئولوژي و جهان بيني 
كه هر كـدام  اي  وجود دارد، آيا رابطه تالزم و استنتاج است يا صرف رابطهاي  دو رابطه

توانـد بـا دو    مـي  بينـي معـين   از دو طرف قابل تغيير باشد؟ به تعبير ديگر آيا يك جهان
ن سؤاالتي است كه نخستي ها، ايدئولوژي متناقض منسجم و هماهنگ باشد؟ اين پرسش

موضـع منطقـي مـا در     :اوالً .شود مي به طور كامالً طبيعي در زمينه انديشه بشري مطرح
قبال آن چيست؟ اسالم در اين باره چه موضعي دارد؟ و اين دو موضع تا چه ميـزان بـا   

پاسخ قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران چيسـت؟ خـواهيم       :ثانیاًاند؟  هم منسجم
  . اين اصل به اختصار به اين پرسشها پاسخ دهيم كوشيد در شرح

بينـي، و ايـدئولوژي را    جهان: پيش از هر چيز بايد موضع خود در قبال دو اصطالح
بيني نوع نگاه ما به جهان هستي به عنوان يـك كـلّ، و    منظور ما از جهان. توضيح دهيم
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ه همه جهـان را  هرگاه اين نظري. اي تشكيل دهنده آن استزميزان پذيرش حقيقت و اج
شود، و هرگاه به چارچوب مـادي محسـوس بسـنده كنـد،       در برگيرد، فلسفي ناميده مي

  خود از حقيقت عالم،ي ها همجموعه پذيرفت به هر حال،. گيرد مي نظريه تجربي حسي نام
و اجـزاي تشــكيل دهنــده و قـوانين آن، از جملــه حقيقــت انسـان و تــاريخ بشــري را    

بيني الهي، خداوند متعـال را خـالق    جهان. ناميم  مي»  كلي از جهانبينش «يا » بيني جهان«
ريـزي كلـي    داند، و عقيده دارد كه همه مخلوقات خدا بر وفق يـك برنامـه   مي همه چيز
بينـي   در حـالي كـه جهـان   . الهي اسـت هاي  كنند، و تاريخ بشر محكوم سنت مي حركت

  . اده به هيچ چيز عقيده نداردبيند و به جز م نمي مادي، چيزي جز محدوده تنگ ماده
رابطـه بـين    يـافتن  بيني نيستيم بلكه در پي هرچه باشد ما در صدد ساخت يك جهان

ايـدئولوژي  . كنـد  مـي  اي هستيم كه جامعه بشري از آن تبعيت بيني و ايدوئولوژي جهان
   :دهد مي كه به پرسشهاي زير پاسخي يها هيعني افكار و انديش

ي رفتار كنيم؟ الگوي برتر زندگي انسـان چيسـت؟ انسـان    چگونه بايد در اين زندگ
جامعه انساني كه بايد براي رسيدن به آن تـالش كنـيم،   هاي  حقيقي كدام است؟ ويژگي

دهيم يا از يك سلوك مشخص  مي چيست؟ بر پايه چه معياري يك رفتار معين را انجام
ها، و  ه همه اين پرسش؟ بمشناسي  ورزيم؟ شايدها و نشايدها را چگونه مي  خودداري مي

دهد؛ همان ايـدئولوژي كـه    مي سؤالهايي از اين قبيل، فقط ايدئولوژي تكامل يافته پاسخ
گيرد، نه آن كه فقط به يك جنبه خـاص    هاي انسان را در برمي مطالبات و نيازمندي ههم
بيني، مجموع نگاه به واقعيت جهان  به عبارت مختصر، جهان. بشر توجه دارد زندگياز 

است كه بايـدها و  يي ها هيا نگاه به هستي و موجود است اما ايدئولوژي، افكار و انديش
 م هسـتي را توصـيف  لابينشي اسـت كـه عـ    بيني جهان ،بنابراين. كند مي نبايدها را معين

است كه موجود را ارزيـابي، و در جهـت تحـول آن بـه     اي  كند و ايدئولوژي، نظريه مي
  . كند مي موجود برتر تالش

در بيـان ايـن رابطـه چنـد     . كنـيم  مـي  بيني پرسش اينك از رابطه ايدئولوژي و جهان
 داري معتقد است يا اين گونه از موضع عمـومي آن بـه نظـر    سرمايه: ديدگاه وجود دارد
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توانيم با مسـئله واقعيـت    مي توان از هم جدا كرد، بر اين اساس مي رادو رسد كه آن  مي
نظـام اصـلح را   امل برقرار كنيم و مسئله اجتماعي و يعني شناخت آنچه واقع هست، تع

داري، نظام اجتماعي خود را به  از اين رو سرمايه. پوشي از واقعيت وضع نماييم با چشم
ايـن ديـدگاه نخسـت در پاسـخ بـه رابطـه       . كنـد  مـي  دور از هرگونه قاعده عقيدتي بنـا 

  . بيني است ايدئولوژي و جهان
ــد كــه  ــافتن  ،مســئله واقعيــتبعضــي از نويســندگان معتقدن ــارات انســان و ي اختي

 بدين معني كه اجـازه . كند مي واقعي براي حل مسائل اجتماعي را محدودهاي  جايگزين
دهد يك ايدئولوژي، هرچه باشد، براي خود انتخاب كند اما به هر حـال بـه انسـان     نمي
ه هر دو بـا  دهد كه يك ايدئولوژي معين را گلچين و ديگري را رد كند، اگرچ مي اجازه

  . اين ديدگاه دوم. هم و بر پايه عقيدتي منسجم و هماهنگ باشند
ظـواهر  . كنـد  مـي  هر دو ديدگاه را منطق درست به عنـوان يـك قاعـده عمـومي رد    

 نصوص اسالمي، چه آيات قرآن كريم و چه احاديث سنّت شريف نيز آن دو را مـردود 
. گيـرد  مـي  خود را ازتصور واقعيـت ي ها هزيرا ايدئولوژي ـ هرچه باشد ـ ريش   . داند مي

تواند انسان را آن گونه كه بايد بشناسـد مگـر پـس از شـناخت هسـتي، و       نمي بنابراين
اين معني وقتي مورد تأكيد قرار خواهد گرفت كه مثالً تصور كنيم . واقعيتي ها هخواست

ـ       ا انسان به الوهيت خداوند جلّ و عال معتقد اسـت، و هـم او اسـت كـه پيـامبرش را ب
اسـالم اسـت ـ فرسـتاد كـه همـه جوانـب زنـدگي را         هدايت و دين حق ـ كـه همـان    

تواند بيش از دو گزينـه داشـته باشـد كـه      نمي چنين انساني با اين بينش. ساماندهي كند
يا از ايدئولوژي اسالمي پيروي كند و همه رفتارهاي خود را بـه رنـگ آن    :سومي ندارد

  ! آن كه يقين پيدا كرد، همه را انكار كند در آورد، يا بدان كفر ورزد و پس از
جـايگزين، و  هـاي   آري، وقتي انسان تصوري مـادي از جهـان داشـت، ايـدئولوژي    

  : دبه راه خود كشخدايان خيالي فراواني در برابرش خواهد بود كه هر كدام او را 

سلَماً لرجلٍ هلْ يسـتوِيان  ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً (
  )۲۹:الزمر(   )مثَالً الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

او ) مالكيـت (مردي است كـه چنـد خواجـه ناسـازگار در     : خدا مثلي زده است
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و مـردي اسـت كـه تنهـا     ) گمارنـد  مـي  و هر يك او را به كـاري (شركت دارند 
  اند؟  آيا اين دو در مثل يكسان. تفرمانبردار يك مرد اس

بلكه چنين فردي هيچ گونه مجوزي براي گرايش به يك ايدئولوژي معين نخواهـد  
توانيم بـه وجـود رابطـه مهمـي بـين تصـور انسـان از جهـان          مي بر اين اساس. داشت

داري از منطـق و   پـس سـرمايه  . مو ايدئولوژي وي در زندگي مطمئن شـوي ) بيني جهان(
توانيم مطمئن باشيم كه بعضي از انـواع تصـور ـ مثـل       همچنين مي. است واقعيت بدور

گذارند بلكه او را به ايدئولوژي خاصي ـ  نمي بيني اسالمي ـ انسان را در عمل آزاد جهان
اسـالمي از   شنكنند كه تنها نتيجه طبيعي بي مي بند مثل ايدئولوژي اسالمي ـ ملتزم و پاي 

   :گويد  فيلسوف شهيد، مرحوم مرتضي مطهري مياز اين رو . واقعيت زندگي است
ايدئولوژي از نـوع حكومـت عملـي    .. .بيني استوار است ايدئولوژي بر پايه جهان

هر نوع خاص از حكمت عملي، مبتني . بيني از نوع حكمت نظري است و جهان
  ١.خاص از حكمت نظري است بر نوعي

، وقتي كه عقيده يا تصـور  اين دقيقاً همان است كه نصوص اسالمي بيانگر آن است
خوانيم تا ببينيم  مي آيه شريفه زير را. كند مي را بيان و سپس موضع عملي از آن استنتاج

چگونه قرآن از موضع تصوري واقعي به موضع ايـدئولوژي، و از تصـور عـالم واقعـي     
  : شود مي متوازن به درخواست عدالت در ترازو و قسط در تعامل منتقل

)اَء رمالسانَويزالْم عضوا وهفَع انيزي الْما فوطْغأَلَّا ت     ـطسنَ بِالْقزـوا الْـويمأَقو
  )۹ـ۷:الرمحن(  )وال تخِسروا الْميزانَ

ريد، و وزن را ذو آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت تا مبادا در اندازه در گ
  . به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد

دهد، و دقيقاً مفـاد اصـل    مي مقتضاي منطق است و نصوص ديني به آن گواهي اين
  . دوم قانون اساسي است كه بر آن تأكيد شده است

                                                
 . ۲۱۱وحي و نبوت، ص .١
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  اصل دوم
  :جمهوري اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان بر

م وو اختصاص حاکمیـت و شـریع بـه او و لـز     )االاهللا الاله(خداي یکتا . 1
  تسلیم در برابر امر او، 

  وحی الهی و نقش بنیادي آن در بیان قوانین، . 2
  آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا،  همعاد و نقش سازند. 3
  عدل خدا در خلقت و تشریع، . 4
  امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم، . 5
  ر خدا؛ کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئولیت او در براب. 6

   :که از راه
و سنت معصـومین   اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرایط براساس کتاب. الف

  جمعین، سالم اهللا علیهم ا
بشـري و تـالش در پیشـبرد     هاستفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفت. ب

  آنها، 
  پذیري،  گري و سلطه کشی و سلطه نفی هرگونه ستمگري و ستم. ج

سیاسـی و اقتصـادي و اجتمـاعی و فرهنگـی و     قسط و عـدل و اسـتقالل   
  . کند می همبستگی ملی را تأمین

  : كنيم مي چند نكته در اين اصل نمود دارد كه به اجمال بيان
آنچه پيش از اين گفتيم، يعني اعتقاد قانون اساسي كه تقريباً به اجماع همه امـت  . ۱

تواند كامل باشد  نمي لوژي آنايران به تأييد رسيده است، به اين مطلب كه نظام و ايدئو
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بيني آن را معلوم كنيم و به پرسش فلسفي چنان كه در  مگر آن كه پيش از هرچيز جهان
  . شود، پاسخ دهيم مي پي روشن

  اهداف نظام

عدالت،  تضميناين اصل، هدف نظام جمهوري اسالمي را از يك جهت تأمين و . ۲
  . داند  همبستگي ملي ميو  ،استقالل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

را بـراي   يي زمينه كـامالً مسـاعد  قق عدالت و استقالل، و همبستگي ملترديد تح بي
سير تكاملي انسان، و انجام حقوق خالفت الهي در زمين، و گسترش تعاليم اسالمي در 

اين مطلب را اصل مربوط به اهداف دولت اسالمي . كند مي زندگي فراهمي ها ههمه زمين
در اين نكتـه ترديـدي وجـود    . دهد مي مهم از كل نظام اسالمي توضيح ين بخشبه عنوا

بزرگ و فرو رفتن در معركه نبرد طوالني هاي  ندارد كه چنين هدف مهمي نيازمند تالش
ستم است كـه بـا انـواع گونـاگون عـذاب و      ي ها هبا هرگونه ظلم و ستمگري، و تازيان

كه بشر امروزي در جهان مـدعي  يي ها هشود، شكنج مي ت نواختهالشكنجه بر پشت عد
جهـان امـروز بسـي از    . تمدن بشري، در ابداع و اختراع آن به تفـنن روي آورده اسـت  

در جهـاني   ،تحقق استقالل مطرح در اصل دوم قانون اساسـي . تمدن انساني فاصله دارد
و  گون خود را گسـترده، اكه استعمار در اشكال غربي و شرقي، ريسمانها و دامهاي گون

كار سهل و آساني  :سام قيد و بندها در بند كرده استملتهاي مستضعف را با انواع و اق
مستضعف، هنوز از يك دام رهايي نيافته در تله ديگـري  هاي  در دنيايي كه ملّت. نيست
آيند، و هنوز از يك بند نجات پيدا نكرده كه پايش در بند قيـدديگري اسـت؛    مي گرفتار

كامي  با تلخها  بايست ملّت مي اي رنگارنگ قضاي حتمي است كهگويي اين قيد و بنده
 تر اين مطلب وقتي روشن. در برابر آن سر تسليم فرود آورند و راهي براي گريز ندارند

انـد صـالحيت الزم بـراي     بنگـريم كـه مـدعي   هايي  شود كه به شكست فاحش نظام مي
تكـه كردنـد و    وحـدت را تكـه  سعادتمندي بشر را دارند اما ديديم كه چگونه عدالت و 

را از بين بردند، آنگاه اشتهاي سيري ناپـذير گـروه يـا طبقـه معينـي را      ها  استقالل ملّت
اشباع، و همه حقوق ديگر انساني را در عمـل از يـاد بردنـد، اگرچـه در شـعار مـدعي       
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اند؛ تا آنجا كه ديديم ماركسيست كه سيمايي از بهشـت موعـود    سعادت و تكامل انسان
قـدر   امـور را در درسـت گرفـت، آن    مكرد، از آن هنگام كه زما مي انسانيت ترسيم براي

به ارمغـان آورد كـه در   ها  شكنجه و عذاب به نام انسانيت، اشتراكي و آزادي براي ملّت
  . اما خيلي زود از بين رفت و به فراموشي سپرده شد. طول تاريخ سابقه نداشت

 ،ده كه نقش مهمي در ساختار اجتماعي مداوماين اصل، سه مبناي اساسي بر شمر. ۳
   :اين سه مبنا عبارتند از. كنند  ند و پرخروش ايفاد ميمنيرو

كشي، هر سه  اجتهاد مستمر، استفاده از علوم و فنون، ونفي هرگونه ستمگري و ستم
  . در يك سطح كه همه از مباني ناب اسالمي است

  :مبانی جنبش

پذيري كه از ويژگيهاي نظام اسالمي است  با انعطاف اجتهاد همراه :اجتهاد مستمر. 1
زيرا ـ عالوه بر آن كه به . دهد كه در هر زمان و مكاني قابل اجرا باشد مي و به آن امكان

شود ـ به  مي طور مستمر موجب آگاهي دقيق از احكام شرعي اسالمي از منابع اصلي آن
را كـه  ) فضـاي خـالي  (طقه فراغ دهد تا به نحو مطلوب من مي برخي افراد قدرت و توان

اسالم به منظور مراعات تغيير شـرايط، و دگرگـوني رابطـه انسـان و طبيعـت، و حتـي       
  . ، پر كنندواگذاشتهپيچيدگي روابط افراد بشر با هم 

اسالم در نتيجـه فهـم و عـدالت    . انديشه واليت فقيه بر همين مبنا مطرح شده است
) فضـاي خـالي  (ريـت پـر كـردن منطقـه فـراغ      ولي فقيه اين مأموريت خطير يعني مأمو

است كه شريعت اي  منطقه فراغ تشريعي، منطقه. رابه او واگذار نموده استگذاري  قانون
و قواعد ثابت و رعايت مصالحي كه از اسالمي رها كرده تا فقيه امام در پرتو روح دين، 

ايـن مبنـا   سـخن دربـاره   . دهد، پركنـد   ر حوزه تشخيص ميهراه مشورت با متخصصان 
  . طوالني است و بزودي در جاي مناسب خواهد آمد

مبناي دومي كه اين اصل قانون اساسي بيان كرده استفاده از علـوم   :علوم و فنون. 2
ايـن هـم از مبـاني و    . و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنهـا اسـت  

ن عمران و آباداني اراضي، اسالم است كه دين تحقيق و مطالعه در طبيعت، ديي ها هنشان
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گرايـي بـراي رسـيدن بـه      دين كشف مستمر حقيقت و خدمت انسان به حق، دين واقع
اندوزي از گهواره تا گور، و فراگيري علـم در هـر كجـاي     كشف مجهوالت، دين دانش

چنـان كـه مبنـاي    . كنـد  مـي  اين مبنا پيشرفت تمدني مستمر امت را فـراهم . زمين است
اسالم، و مقتضيات شـرايط متغيـر را در همـان    ي ها هنگي با خواستنخست، تداوم هماه

سازد كه عدالت انساني مطلوب را محقق، و بردگي و پراكنـدگي را دور   مي زمان فراهم
  . كند  مي

اين سـومين و   :پذیري گري و سلطه کشی، و سلطه نفی هرگونه ستمگري و ستم. 3
ي تحقـق حركـت سـازنده و رونـد     آخرين مبنايي است كه اصل دوم قانون اساسي بـرا 

هـا را روحيـه    در واقـع زمينـه بسـياري از سـتمگري    . پوياي اجتماعي برآن تأكيـد دارد 
رحمت خداوند بر آن نويسـنده  . آورد مي فراهمها  پذيري افراد و ملّت كشي و سلطه ستم

  . بارتر از استعمار دانست بزرگ اسالمي كه استعمارپذيري امت را زيان
اندوزي عالقمندانـه، و نفـي هرگونـه     اه اجتهاد هدفمند مستمر، و دانشبنابراين هرگ

پذيري در جامعه تحقق يافت، در آن صورت جامعـه تـوان الزم بـراي     گري و ستم ستم
را بدسـت  ) عدالت، اسـتقالل و همبسـتگي ملـي   (تالش در جهت تحقق اهداف بزرگ 

جمنـد جمهـوري   اين همان چيزي است كـه اصـل دوم قـانون اساسـي ار    . آورده است
  . اسالمي ايران بر آن تأكيد دارد

ناشي و مبتني است بر پايه اصول بينش اسالمي از زنـدگي و   اهدافاين مباني و . ۴
  ). بيني اسالمي جهان(هستي 

  بینی اسالمی عناصر جهان

   :بيني عبارتند از عناصر اصلي اين جهان
مه خدايان باطل ساختگي ايمان به خداي يكتا؛ با اين عقيده، ه :عنصر نخست. الف

ن زندگي خويش وكه انسان در اثر ضعف و ذهنيت قاصر خود خلق و آن را در همه شئ
اين خدايان سـاختگي چونـان مـانعي عمـده در راه     . شود مي ، مردود اعالمداند مؤثر مي
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انديشـمند بـزرگ مسـلمان، شـهيد سـيد       .انـد  پيشرفت انسان و تمدن بشري قرار گرفته
  : به همين نكته اشاره كرده است) ره(ر محمد باقر صد

شود، بـه   مي ، و در نتيجه به خدايي از اين قبيل بدل...هنگامي كه نسبي به مطلق
تطور و ابداع، و  دروي هاي  عاملي در توقف حركت انسان، و انجماد توانمندي

شـود كـه در مسـير پيشـرفت او      مـي  انصراف انسان از ايفاي نقش طبيعي خـود 
. )۲۲:االسراء( )لَا تجعلْ مع اللَّه إِلَهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُوالً(: گشوده است

اين حقيقت بر همه خدايان ساختگي انسان در طول تاريخ صادق اسـت، خـواه   
پرستي ساخته است، و خـواه آنهـا كـه در مراحـل      خداياني كه در مرحله دوگانه

يـابي   اي از خداياني مي در اين مراحل سلسله .گرايي گرايي تا علم بعدي، از قبيله
كه وقتي انسان، آنها را خدايان خويش گرفت، و چونان مطلق بـا آنهـا برخـورد    

  . كرد، او را از پيشرفت شايسته باز داشت
بـه  اش  كه انسان بدوي، آن را به حكم شـرايط خـاص زنـدگي   اي  آري، از قبيله

خـود را بـه آن سـپرده بـود، و      كرد و واليت عنوان يك حاجت واقعي تلقي مي
آنگاه كه در اين باره غلو پيش گرفت، و قبيله در نظرش به يك شيء مطلق بدل 

ديد مگر از طريق قبيله، و بدين ترتيب از پيشرفت باز ماند؛  گشت كه چيزي نمي
سپس انسان معاصر امروزي درباره علم غلو پيش گرفت؛ علمي كه انسان جديد، 

زيرا اين علم است كه راه سـيطره بـر   . به آن سپرده استبه حق واليت خود را 
پذيري از علم، آن را نيز به يـك   طبيعت را به روي انسان گشود اما با اين واليت

گيــري از  در پـيش  شـيء مطلــق بـدل ســاخت و بـه كمــك علـم از حــدود آن    
همه گونه  ،انگيزي و فريفتگي بدان درگذشت، و با حرارت بندگي مطلق وسوسه

را ها  تقديم علم كرد، يا به خاطر علم همه ارزش) سرسپردگي(واليت  اطاعت و
تـوان بـا متـر انـدازه      مـي  زير پا گذاشت، و همه حقايق را كشت؛ حقايقي كه نه

  ١.دادگرفت، و نه زير عدسي ميكروسكوپ قرار 
                                                

 . ۷۵۵الفتاوي الواضحه، ص  .١
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باال رفته اسـت و  اي  در واقع شمار اين خدايان ساختگي بشر به شكل قابل مالحظه
نفـي ايـن   . گيرد مي لي، قومي، اشتراكي، حزبي، گرايشي و مانند آن را در برمي ها هگون

همتـا، و   خدايان ساختگي و مانع از پيشرفت تمدني از نتايج ايمان به خداوند يكتاي بي
 صخود به ايمان بـه وحـدانيت خـدا، و اختصـا     هبه نوبنيز  مطلق حقيقي است كه اين

 ،بر اين اساس نظام بشري عام و جاودانه. نجامدا حكومت و تشريع به ذات متعال او مي
م به نيازها، و آگـاه بـه دقـايق    الزيرا خداوند ع. گذاري جز خداوند عزّوجلّ ندارد قانون
 انسان است؛ همان نفسي كه خلق و خبر آن به دسـت خداونـد اسـت، و فقـط او     امور
، سـعادت  هـا  راهترين  ترين و موفق تواند وي را به راه درست هدايت كند، و از كوتاه مي

  . او را محقق سازد
ايمان به وحي الهي و نقش اساسـي آن در تفصـيل و تبيـين قـوانين      :عنصر دوم. 2

اسالمي، و منشأ لطف الهي، و نياز انسان بـه ايـن لطـف و در نتيجـه توجـه انسـان بـه        
ران ز ارسـال پيغمبـ  جاي  بنابراين چاره. خداوند عليم قدير براي هدايت وي به راه رشد
دهند، و در جهت موفقيـت رسـالت    مي الهي نيست؛ پيامبراني كه از خداوند متعال خبر

آسماني در زمين، و رهبري كاروان بشري به سوي هدف بزرگ آن، كه در حقيقت بشر 
كننـد؛ هـدف ديگـر     مـي  ، اقدام و تـالش اين آرزوي بلند عظيم آفريده شده براي تحقق

را بـه راه   نمي بر بندگان خداوند باشند كه آنابعثت پيغمبران آن است كه حجت معصو
  : كنند راست خداوندي هدايت مي

)ةنيب نع يح نى ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهي۴۲:ألنفالا(   )ل(  
) بايـد (هالك شود، با دليلي روشن هالك گردد، و كسـي كـه   ) بايد(تا كسي كه 

  . ده بماندزنده شود با دليلي واضع زن

حكومـت و شـريعت بـه او     صانساني كه به وحدانيت خدا، و اختصابر از اين رو 
زيرا وحـي تنهـا راه شـناخت    . كه به وحي ايمان داشته باشداست واجب  ايمان آورده،

بخـش در   پذيرش شريعت اسالمي به عنـوان تنهـا طـرح نجـات    . احكام و قوانين است
   :آيد   زندگي دنيا، به دنبال آن مي
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)هنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ دسالْأ رغِ غَيتبي نم۸۵:آل عمران(   )و(  
  . جويد، هرگز از وي پذيرفته نشود) ديگر(و هر كه جز اسالم، ديني 

ايمان به معاد، و زندگي آخرت؛ اين عقيده است كه ارزش انسان را  :عنصر سوم. 3
كند و سپس خويش را تسليم  مي نيا زندگيارزش كه لحظاتي در اين د از يك وجود بي

اش به  رساند كه در طول عمر دنيايي مي سازد، به وجودي ارزشمند و تكامل يافته مي فنا
گمـارد، و خـويش را بـراي زنـدگي آخـرت در سـايه        مي عمران و آباداني زمين همت

انسـان، و   در ذهنها  اين ايمان نقش بزرگي در تغيير ارزش. سازد مي رضوان الهي آماده
نقشي . ايجاد سازگاري و بلكه يكپارچگي بين مصلحت فردي و مصلحت اجتماعي دارد

وضعي زميني از ايفاي آن در ايجاد وحدت مذكور و حلّ اين درگيري هاي  كه همه نظام
زيرا مسلمان مؤمن و معتقد به قيامـت وقتـي كـاري بـه مصـلحت      . دايمي عاجز ماندند

كنـد كـه در     احسـاس مـي   ،شود مي متحمل خسارت ماديدهد كه خود  مي جامعه انجام
  : كند مي همان زمان براي خودش كار

ذَلك بِأَنهم ال يصيبهم ظَمأٌ وال نصب وال مخمصةٌ في سـبِيلِ اللَّـه وال يطَـأُونَ    (
كُتب لَهـم بِـه عمـلٌ صـالح إِنَّ      موطئاً يغيظُ الْكُفَّار وال ينالُونَ من عدو نيالً إِلَّا

ِسنِنيحالْم رأَج يعضال ي ۱۲۰:التوبة(  )اللَّه(  
رسـد؛ و در   اي در راه خدا بـه آنـان نمـي    چرا كه هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي
گذارند و از دشمني غنيمتـي   نمي آورد قدم  هيچ مكاني كه كافران را به خشم مي

در (اينكـه بـه سـبب آن، عمـل صـالحي بـراي آنـان         آورنـد مگـر   نمي به دست
  . شود مي نوشته) شان كارنامه

در اين هنگام فداكاري در راه جامعه را براي رسيدن به خلود و جاودانگي كوچـك  
در  ي اينجا است كه ميزان سرزندگي و قدرتي كه ايمان به معاد، به جامعه. شمردخواهد 

توان اين عطاي ناشي از اعتقاد  مي شود؛ مي ندهد، نمايا مي حال حركت به سوي تكامل
به قيامت را چنين خالصه كرد كه مشكالت اجتماعي قديم و جديد ناشـي از تعـارض   

همان گونـه كـه بـه قـانون بعـد و معنـاي       . كند  مصالح فردي و اجتماعي را برطرف مي
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. دهـد  يمـ  دهد و رشد معنوي انسان معتقد به معاد را در محاسبه قانون قرار مي جديدي
كند و انگيزه بزرگي براي التزام دقيق  مي نبايد فراموش كنيم كه اين ايمان انسان را آماده

  . كند مي و ايجادار د به قانون حياتي خواه در شوق ثواب، و خواه ترس از عذاب،
  . اين عقيده آثار و نتايج فراوان ديگري هم دارد

كه ايمان بـه معـاد چگونـه در     عدالت در تكوين و تشريع؛ ديديم :عنصر چهارم. 4
به همان ترتيب، ايمان به عدل الهي در تكـوين و تشـريع   . گذارد مي زندگي انسان تأثير

زيرا انساني كه ايمـان دارد همـه هسـتي بـر پايـه عـدل       . نيز در زندگي بشر مؤثر است
؛ دهد مي تكويني ـ بنابر عدل الهي ـ استوار است، و تشريع الهي به مقتضيات عدل پاسخ

دهـد ـ و تكـوين و تشـريع      مـي  انسجام باشكوهي بين فطرت ـ كه او را به عدل فرمان 
كند،  مي زيرا چنين فردي بر پايه شخصيت متعادل حركت. بيند مي مبتني بر همان اساس

پذيرد بلكه با همه توان در راه گسترش عدل و قسط   انديشد و نه آن را مي  نه به ستم مي
  . كند  تالش مي در شئون فردي و اجتماعي

لزوم امامت مستمر طاهرين آگاه از شريعت اسالمي؛ همـان كسـاني   : عنصر پنجم. 5
دهند؛ و نيـز اقتـدا بـه     مي كه رويه متمايز و طليعه مكتبي چهره خالص اسالم را تشكيل

) ع(بنابراين ائمـه  . برد  عمل آنان كه انقالب انساني اسالم در مسير زندگي را به پيش مي
ي در تربيت مستمر و مداوم انسان، و مقاومت هميشگي در مقابل موانـع بـه   عنصر اصل

امت مسلمان همـواره  اند و  منظور عبور از هرگونه مانعي در راه پيشرفت كاروان بشري
كند تا ضـمانتي باشـد بـراي      قصد كمال مياي  در زير رهبري چنين پيشوايان رشد يافته

  . رسيدن به اين هدف تكاملي
فطـري  هـاي   كرامـت، آزادي و مسـئوليت انسـان؛ اسـالم گـرايش      :شمعنصر ش. ۶

بيند كـه عامـل خيـري در اصـالح وي خصوصـاً احسـاس        مي در انساناي  خيرخواهانه
تـرين   تأكيد بر اين گرايش فطري، و احساس انسان به اينكه گرامي. كرامت انسان است

كند، و اين كه به  مي ق خداوند است، به عنوان يك حقيقت صادقي كه انسان حسومخل
واسطه عقل و اراده آزاد برتري داده شـده اسـت، در نتيجـه بـه اراده خـويش در راه و      

بنابراين مسئول تحقق اهدافي است كه بـه  . كند مي قانوني كه برايش معين شده، حركت
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اين ديدگاه، شـعور مهمـي در   . زيرا خليفه خداوند در زمين است. او واگذار شده است
 آورد كه در مقابل كساني كه كرامت او را سلب و به حرمتش تجـاوز  مي دانسان به وجو

گـري و   كنند، سر تسليم فرود نياورد و بر همين مبنـا در برابـر همـه اشـكال سـلطه      مي
  . كند  گري مقاومت مي ستم

قسـط، و  و به واسطه آن عـدل و   نگرد  وقتي اسالم از طريق اين عناصر ششگانه مي
سـازد؛ در حقيقـت از دو راه،     دي و فرهنگي جامعه را محقق مياستقالل سياسي، اقتصا

   :شود  موجب همبستگي مستمر امت براي تداوم راه خود مي
اجتهاد فقهاء جامع الشرايط كه تالش و توان خود را در راه پـر كـردن منطقـه     .الف

فراغ ناشي از تحوالت جديد زندگي و شناخت احكام جديد بر وفق كتاب و سنّت بـه  
اين فقهاء به عنوان حافظان تداوم و استمرار شـريعت آسـماني در قالـب    . گيرند  ار ميك

روند تا با مراقبت آنان، ايادي كثيف دشمن به تحريف دين نايل   پيراسته خود بشمار مي
كشـند تـا     نشوند، و هم آنان هستند كه امروزه بار مسئوليت اين نگهباني را بر دوش مي

  . ا عدالت تكويني و تشريعي الهي منطبق باشدهمواره تعامل انسان ب
اين كار براي ساخت و ايجاد . استفاده از علوم و فنون، و تجارب پيشرفته بشري .ب

اي سرشـار از   زيرا چنين جامعـه . هاي جديد در جامعه اسالمي ضروري است توانمندي
وان كنـد بـراي پيشـرفت كـار      هاي خيرخواهانه و هدفمندي است كه اقتضا مـي  حركت

اين جامعه بايد كه هرگونه جمودي را از بـين ببـرد و   . بشري با آن همراهي داشته باشد
نيـاز   مختلـف زنـدگي بـي   ي ها هتواند از تخصصها و تجارب انساني در حوز نمي اصوالً
هستي، استفاده از علوم و فنون بشري در طول تاريخ را بر جامعه اسالمي وحدت . باشد

  . گيرد ا از آن براي خدمت به امت بهرهسازد ت  حتمي و مسلّم مي
دهـد، در   مـي  وقتي قانون اساسي اين ديدگاه اسـالمي را مبنـاي اصـول خـود قـرار     

 يم يگانه آرزوي اين امت را رهايكند كه اسال مي حقيقت خواست امت اسالمي را بيان
را پشـت  داند تا در سايه آن با زندگي كريمانه روزگار سـعادتمندي   مي از رنج دراز وي

  . سر بگذارد



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .........................................................................................................    76

  



 77   .........................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

  

  

  اصل سوم
دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل به اهداف مـذکور در  

   :ل دوم، همه امکانات خود را براي امور زیر بکار بردصا
ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و تقـوي و  . 1

  . مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
با استفاده صـحیح از   ها هعمومی در همه زمینهاي  اال بردن سطح آگاهیب. 2

  .گروهی و وسایل دیگري ها همطبوعات و رسان
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همـه در تمـام سـطوح و    . 3

  . تسهیل و تعمیم آموزش عالی
ـ  . 4 علمـی، فنـی،   ي هـا  هتقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمـام زمین

  . فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
  . طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب. 5
  . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6
  .سیاسی و اجتماعی در حدود قانونهاي  تأمین آزادي. 7
جتمـاعی و  مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصـادي، ا . 8

  . فرهنگی خویش
رفع تبعیضات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادالنـه بـراي همـه، در تمـام        . 9

  . ي مادي و معنويها هزمین
  . ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور. 10
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ . 11

  .المی کشوراستقالل و تمامیت ارضی و نظام اس
ریزي اقتصاد صحیح و عاالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهـت ایجـاد    پی. 12
تغذیـه و  ي ها هاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینفر

  . مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزي و امور نظامی . 13
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  .و مانند اینها
تأمین حقوق همه جانبه افـراد از زن و مـرد و ایجـاد امنیـت قضـایی       .14

  .عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
  .توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم. 15
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهاي اسالم، تعهد برادرانـه  . 16

  . دریغ از مستضعفان جهان ایت بینسبت به همه مسلمانان و حم

  : كنيم مي در شرح و تفسير اصل سوم قانون اساسي مباحثي را به شرح زير مطرح
  اهداف دولت اسالمي . ۱
  اسالم و حكومت . ۲
  حقوق بشر . ۳

  اهداف دولت اسالمی . 1
توانيم اهداف دولت اسالمي يعني دولتي كه خداوند متعال بـراي بشـريت اراده    نمي
آن را در پرتو اين مباني به هاي  را تبيين كنيم مگر آن كه مباني عقيدتي، و ويژگيكرده، 

توان به بررسي و مطالعه نظام اجتماعي پرداخت و اهداف  نمي در واقع. اجمال بشناسيم
رود  مـي  آن را تبيين كرد مگر آن كه مشكل واقعي ملتي را بررسي كنيم كه از او انتظـار 

دليل آن است كه بين اين دو مسئله ارتباط قـوي  . ود پياده كنداين نظام را در زندگي خ
نظام ملتي كه به شريعت آسماني، و لزوم تبعيـت از اهـداف ايـن    . يا مقومي وجود دارد

ها، اهداف و ابزارهاي اجرا بـا نظـام    دين الهي ايمان و اعتقاد دارد، از نظر منابع، ويژگي
برنامه زندگي يا مخـالف عقيـده الهـي از     هر ملّت ديگري كه با انتخاب يك آيين بدون

  . كند  واقعيت زندگي بريده است، فرق مي
حقيقت هستي، وجود خداوند متعال، موضع  :ن ترديد پاسخ به پرسشهايي دربارهوبد

اي در طبيعـت   انسان در قبال خداوند و هستي، جهان آخرت، و امثال آن تغييري ريشـه 
مذكور غفلت هاي  با اين وجود نبايد از پاسخ. ردگذا مي اجتماعي و فردي بر جاي ررفتا
  . كرد
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به هر حال در حوزه انديشه اسالمي، همبستگي كامل و تركيب متناسببي ميان عقيده، 
اين امر از يك جهت بيانگر واقعيت اسـالم، و از  . شود مي عواطف و نظام اسالمي ديده

ايـد بـه ايـن پرسـش     حـال ب . جهت ديگر گوياي تأثير عقيده در ساخت اجتماعي است
ريزي  پاسخ داد كه اصول عقايدي كه دولت اسالمي بر پايه آن بنا شده و جزئي از برنامه

  باشد، چيست؟  مي كلي اسالم براي زندگي
توان در پاسخ به اين پرسش درباره اصول كلي بيـان كـرد، در مـوارد زيـر      آنچه مي
   :شود  خالصه مي

خداونـد متعـال   . ن خداوند متعال اسـت سيادت و تشريع فقط از آ :اصل نخست. 1
پس بايد از نظـر تشـريعي هـم    . خالق هستي و از جمله انسان، و مالك حقيقي او است

گيـرد، و نيـز سـيادت و      از اين رو انسان نظام زندگي خـود را از او مـي  . حاكم او باشد
چ يـك  بر اين اساس، هي. كند  اي كه جامعه را بر وفق مقررات خداوند، رهبري مي سلطه

از افراد جامعه مطلقاً حق تشريع ندارد بلكه همه مجري اوامر و احكام خداوند هسـتند  
ي ثابت زندگي، اسالم نظام ثابتي تشريع كرده كه رويگردانـي از آن  ها هاما در زمينه جنب

نيـز   اضطراري كـه آن را هاي  و حالتجايز نيست مگر در صورت بروز عناوين ثانويه، 
موارد آن را در ضمن بيان ويژگيهاي معينـي بـه حـاكم واگـذار     خود معين و تشخيص 

پذير نيز قواعـدي كلـي وضـع و از حـاكم اسـالمي       در مورد جنبه انعطاف. نموده است
دهد  مي همه اين مباحث نشان. خواسته تا اين جنبه را نيز بر وفق شروط خاصي پر كند

ان احلكـم االّ  : ز ديگريكه دولت اسالمي، در واقع مجري احكام خداوند است و نه چي
  ).۶۷:يوسف ؛۵۷:االنعام( هللا

توان انساني تصور كرد كه ديگران در مقابل او خضـوع مطلـق    نمي بر اين اساس نيز
دهد، پاسـخگو    داشته باشند و او مصون از مسئوليت بوده در قبال كارهايي كه انجام مي

يت ابـر وفـق هـد    اين خـط و قانون را معين و رهبري  پس از آن كه خداوند راه. نباشد
الهي را به فردي واجد شرايط معين واگذار نموده است، اين رهبر در برابـر خداونـد، و   

امت اسـالمي از  . دارد لمر نتيجه در قبال امت مسئوليت كاتعاليم آشكار پروردگار، و د
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يك جهت نظارت دارد كه شروط رهبري به طور دقيـق در حـاكم موجـود باشـد، و از     
  . با همه افراد خود وظيفه دارد كه امر به معروف و نهي از منكر كند جهت ديگر

از ديـدگاه همـه مسـلمانان، و ائمـه     ) ص(آري، اگر رهبر معصوم باشد، مثل پيغمبر 
ترسـيمي  گونـه انحرافـي از خطـوط     از نظر شيعه، طبيعي است كه هـيچ ) ع(گانه  دوازده

 ت كه عصـمت را در آنـان ثابـت   زيرا اين كار خالف فرض اس. پروردگار تصور نكنيم
  . در اين باره در مباحث بعدي سخن خواهيم گفت. داند مي

دانيم كه معصوم از دو  مي ما. معصوم، راه امت به سوي خداوند است :اصل دوم. 2
ي، و توضيح حقايق دينـي، و جنبـه   هجنبه تبليغ تعاليم و احكام ال: جنبه برخوردار است

  . هاي ديني طرح واليت امر، و حكومت و اجراي
هايي استوار است كه معصوم به عنوان  ريزي ه تشريعات و برنامهيدولت اسالمي بر پا

واقعيت تشريعي موجود در علم خداوند متعال براي پيشـبرد كـار    رمبلغ احكام، و بيانگ
آنچـه بيـانگر   . باره وجـود نـدارد   كند، و هيچ راه ديگري در اين استفاده مياز آن دولت 

معصوم به عنـوان  . است) سنت(: شريعي است، گفتار، كردار و تقرير معصوم واقعيت ت
فضـاهاي  (رهبر حكومت اسالمي، و مجري تشريع اسالمي به پـر كـردن منـاطق فـراغ     

هـاي   را شريعت اسالمي رها كـرده تـا حـاكم بـا راه حـل     فضاها اين . پردازد  مي) خالي
تند در شـرايط مختلـف همـان    مناسب با شرايط زمان پـر كنـد و مسـلمانان ملـزم نيسـ     

ي آشكاري وجود دارد كه ايـن دو جنبـه را از هـم    ها هنشان. ها را دقيقاً اجرا كنند حل راه
  . دهد  تميز مي

انسـانها در برابـر    هبرابري افراد نزد خداوند و شريعت اسـالمي؛ همـ   :اصل سوم. 3
ك تن آفريـده و  خدا و شريعت مساوي هستند و همه فرزندان آدم بنده خدايند، كه از ي

اند تا همديگر را بـاز شناسـند، و احـدي از آنـان بـا       هايي تقسيم شده و ملّت ها هبه قبيل
گونه برتري نژادي يا  اي نيست، و هيچ خداوند خويشاوندي ندارد، و هيچ ملّت برگزيده

طبقاتي يا ملي و قومي به معني غربي آن وجود ندارد، به همه آنان امكـان و تـوان الزم   
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ي تشريعي براي پيشرفت و تعالي به روي همـه گشـوده شـده    ها راهتكامل عطا و  براي
آري، نظـام  . شود و نه احـدي از امتيـازات ويـژه برخـوردار      است، نه به احدي ستم مي

مثـل  . توزيع تكاليف واقعي وجود دارد كه بر پايه اسـتعدادهاي تكـويني اسـتوار اسـت    
بِما فَضلَ اللَّـه بعضـهم علَـى بعـضٍ وبِمـا      (: تفاوتهاي موجود ميان تكاليف مرد، و زن

  . )۳۴:النساء(   )أَنفَقُوا
. كنـد  هايي باشد كه فرد كسب مـي  ممكن است نظام توزيع وظايف بر پايه توانمندي

در . شـود  به شناخت اسالم مي ردكند و قا تهاد و عدالت را كسب ميچنان كه صفت اج
جـراي احكـام خداونـد، شايسـتگي دارد امـا از      اين صورت بـراي منصـب رهبـري و ا   

 .چه بسا مسئوليت رهبري بـار سـنگيني باشـد   . گونه امتياز طبقاتي برخوردار نيست هيچ
. ترين فـرد امـت مقايسـه كنـد     دهد كه خود را با ضعيف مي زيرا در اين صورت ترجيح
كايت كرد كه ش) ع(ش عاصم بن زياد به اميرالمؤمنين علي رعالء بن زياد حارثي از براد

وقتـي آمـد،   . او را به نزد من بيـاور : امام فرمود. عبايي بر تن كرده و از دنيا بريده است
  : حضرت به او فرمود

اهللا احـل   ىا رمحت اهلك و ولدك، اتـر لقد استهام بك اخلبيث ام! نفسه يا عدي
ـ    يـا   :قـال . اهللا مـن ذلـك   ىلك الطيبات و هو يكره ان تأخذها؟ انـت اهـون عل

اين ! وحيـك ): ع(قـال  . هذا انت يف خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك !ملؤمننيامريا
ـ  لست كأنت، ان اهللا تعاىل ـ    ىفرض عل دروا انفسـهم بضـعفة   ائمـة العـدل ان يق

   ١.بيغ بالفقري فقرهالناس كيال يت
ات كرده و از راهـت بـدر بـرده، بـر زن و      شيطان سرگشته! اي دشمنك خويش

پنداري كه خدا آنچه را پاكيزه است، بـر    نين ميآري، و چ  فرزندانت رحمت نمي
تـر از   تو روا فرموده، اما ناخشنود است كه از آن برداري؟ تو نزد خدا خوارمايـه 

                                                
 . ۳۲۵ـ  ۳۲۴، ص ۲۰۹البالغه، خطبة  نهج .١
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    !پنداري  آني كه مي
ك زبر تن آزار باشي، و خوراك دشـوار  او تو در اين پوش! امير مؤمناناي   :گفت
    خوار؟
ا بر پيشـوايان دادگـر واجـب فرمـوده     من نه چون توام كه خد! واي برتو: فرمود
را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندي تنگدست را به هيجان نيارند و بـه   دخو

  . طغيان واندارند

اين يك حقيقـت اسـالمي ژرف   انسان، جانشين خداوند در زمين؛  :اصل چهارم. 4
ي مـادي را  در بينش اسالم از انسان و وظيفه او در اين زندگي اسـت و همـه معيارهـا   

بر اين اساس هدف دولت اسالمي از صرف تحقق رفاه افرادي كه بر . سازد مي دگرگون
 راند، و انجام امور عمومي بـه مالحظـه حمـل امانـت بزرگـي تبـديل        آنان حكومت مي

شود كه خداوند در امتداد تاريخ بلند انساني بر عهده او نهاده و تجربـه حكومـت را    مي
كـه در پيشـبرد كـاروان ايمـان بـه طـور كامـل        اي  است، به گونه در اين برهه قرار داده

بايست به  مي مشاركت داشته باشد، و به همه انسانها به عنوان يك ملّت واحد بنگرد كه
تحقق مقتضيات خالفـت انسـان را   ي ها هد؛ دين اسالم آمده تا شيونكاروان اسالم بپيوند

بينـيم كـه اهـداف حكومـت از       ب ميبدين ترتي. ترين چهره آن ترسيم كند در شكوهمند
كنـد تـا انسـان بـا تـالش و        اي تغيير مـي  اي نازل به سطح انساني بلندمرتبه سطح منطقه

و با استمداد معاني كمال ) خداوند خالق(: مطلق كمال مجاهدت در مسير خود به سوي 
 بر اين اساس نيز همه بخشهاي دولت مسـئول تحقـق  . از ذات باري متعال به پيش رود

جالب است كه در اينجا شاهد رابطـه نزديـك انفـاق و سـد     . اند اهداف مادي و معنوي
هاي اقتصادي و تقريب سطوح زندگي، و مفهوم خالفت انسان هستيم، چـه آيـه    شكاف

  : فرمايد  قرآن مي

)  فَالَّـذ يـهف نيلَفختسم لَكُمعا جمقُوا مفأَنو هولسرو وا بِاللَّهنآم   كُمـنـوا منآم ين
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كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَن۷:احلديد(   )و(  
آن، جانشـين  ) اسـتفاده از (به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آنچه شما را در 

پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش . كرده، انفاق كنيد
  . بزرگي خواهند داشت

كند تا انسان در همه قوا و امكانات خويش   الفت سرايت پيدا مياين گونه مفهوم خ
جانشين خداوند باشد و همه را در راه اعتالي اجتماعي بكارگيرد، و اموال بـراي همـه   
  : مردم به عنوان جمع، باشد، و مالكيت خصوصي شرعي راهي براي پيشرفت اجتماعي

)الَّت الَكُمواَء أَمفَهوا الستؤال تاماًويق لَكُم لَ اللَّهع۵:النساء(  )ي ج(  
شما قرار داده بـه سـفيهان   ) زندگي(قوام  هاموال خود را كه خداوند آن را وسيل

  . مدهيد

ر اعتقـاد بـه خداونـد    دقيقاً بر همين اساس، رابطه اجتماعي، رابطه جانشيني مبتني ب
  . برد  ط مادي ديگر را از بين ميبااست و همه رو

َلَقَـد كَرمنـا    (: كرامت انساني؛ خداوند متعال انسان را گرامي آفريـد  :جماصل پن. 5
 منِي آدبدون ترديد كرامت . ؛ و بر بسياري از مخلوقات برتري داده است)٧٠:االسراء(ب

ي غريـزي كـه بـه سـوي     هـا  هفطري او نهفته است يعني در انگيزهاي  انسان در ويژگي
ه اخالق فاضله رو به پيشرفت و تعالي است؛ و نيز در شناخت، تدين، تكامل و تخلّق ب

  . هاي عقلي و ارادي وي كه ديگران به او نيازمند هستند توانمندي
از اين رو دولت وظيفه دارد كه به منظور تحقق اين اهداف به اجراي احكام اسـالم  

ت در اي پر كند كه عناصر كرامـ  را به گونه) فضاهاي خالي(همت گمارد و مناطق فراغ 
كـار را   انسان را اشباع سازد و به خصوص بر عناصر اخالقي در جامعـه تأكيـد، و ايـن   

قرار دهد كه اي  مأموريت اصلي خويش در راه كرامت و تالش براي نفي هرگونه مسئله
  . زند به كرامت انسان صدمه مي

غيراسـالمي  هـاي   بدين ترتيب در دولت اسالمي همه صورتهاي زشتي كه در نظـام 
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  . رود مي شود، از بين مي ديده

  دولت اسالمیهاي  ویژگی
هـاي   كـه دولـت اسـالمي را از ديگـر نظـام     هـايي   با مالحظه اصول مذكور، ويژگي

  : به قرار زير استها  اين ويژگي. گرداند، روشن خواهد شد مي حكومتگر متمايز
 :يعنـي  ؛دولت اسالمي، دولت مكتبـي اسـت  : گوييم وقتي مي :دولت مکتبی الهی. 1

(= براساس راه حـل معينـي بـراي مسـائل واقعـي، و بيـنش كلـي از هسـتي و جامعـه          
بنـابراين توحيـد،   . بينـي اسـتوار اسـت    و ارتباط همه قوانين آن با اين جهان) بيني جهان

  . اساس همه جامعه اسالمي است
دولت اسالمي، دولت الهي است، با اين ويژگي همه عقايـدي    :گوييم مي و آنگاه كه

با اين ويژگي، . سازد مي كنيم كه دولت را از هدايت و تشريعات آسماني جدا مي را نفي
   :شود مي زير متمايزهاي  دولت اسالمي از نظام

فردي ي ها هديني كه در آن، رجال ديني بر پايه هواهاي نفساني و خواستهاي  دولت
   ؛كنند مي خود حكومت
   ؛دكنن مي مدني كه دين را از زندگي جداهاي  و دولت
   ؛كنند مي گرايي تنظيم كمونيستي كه تشكيالت خود را در پرتو ماديهاي  و دولت
  . اند كه از هر كدام چيزي التقاط كردههايي  و دولت

ـ      يگانهدولت بنابراين دولت اسالمي،  ي ديگـر  هـا  هاي اسـت كـه نبايـد آن را بـا گون
  . گري درهم آميزيم حكومت

صول و مباني اعتقادي دولـت اسـالمي، ايـن    با مالحظه ا :دولت انسانی اخالقی. 2
انساني و اخالقي گسـترده عمـومي را   هاي  زيرا چارچوب. ويژگي يك امر طبيعي است

. يابـد  مـي  مختلف زنـدگي اجتمـاعي امتـداد   ي ها هدهد و از طريق آن به گون مي تشكيل
سازد،  مي اركند، آن را بر پايه مودت و آرامش استو مي اسالم، وقتي نظام خانوادگي را بنا

 كند، پيوندهاي رحمي را در آن مورد مالحظه قـرار  مي ريزي و آنگاه كه نظام ارث را پي
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 اخالقي مرتبطي ها هكند، آن را با جنب مي را وضعها  دهد، و هنگامي كه نظام مجازات مي
نيازمند چارچوب عقيدتي اخالقي است تا واقعاً ها  سازد تا آنجا كه برخي از مجازات مي

ريزي نظام اقتصادي، جوانب اخالقـي را در   همين گونه، در پي. ات به حساب آيندمجاز
  : گويد  مي) ره(شهيد سيد محمدباقر صدر . كند  آن لحاظ مي

 اسالم، اهداف خود را كه براي تحقـق آن در زنـدگي اقتصـادي جامعـه تـالش     
كـه  گيـرد؛ چنـان    نمـي  كند، از شرايط مادي و شروط طبيعي مستقل از انسان مي

... كنـد  مـي  ماركسيسم اهداف خود را از وضعيت و شرايط نيروهاي توليد اخـذ 
 نگـرد كـه   مـي  عملـي هـاي   بلكه اسالم به اين اهـداف بـه عنـوان بيـانگر ارزش    

از اين رو، وقتي مثالً حمايت از زندگي . بايست از ناحيه اخالقي محقق شوند مي
جتماعي كه وضع كـرده بـه   كند، عقيده ندارد كه اين حمايت ا مي كارگر را مقرر

هـاي   طور مثال از شرايط مادي توليد جوشيده است بلكه آن را نمايـانگر ارزش 
و صفت اخالقي ـ از ناحيه روشـي ـ بـدان      ... داند كه بايد محقق شود مي عملي

معني است كه اسالم از خالل روشي كه براي تحقق اهداف و غايات خود وضع 
بنابراين در روشي كه براي اين منظور قرار . رزدو مي كرده به عامل رواني اهتمام

نگـرد بلكـه    داده فقط به جنبه موضوعي مسئله يعني تحقق اهداف و غايات نمي
 به طور خاص به تركيب عامل رواني و ذاتي با روشي كه اين اهـداف را محقـق  

 گيرد تا مي از اين رو مثالً مقداري مال از ثروتمند. سازد، توجه و عنايت دارد مي
دهد تا نيازهاي او را برآورده سازد؛ در ايـن   مي فقير را سير كند، و آن را به فقير

اقتصـاد اسـالمي در وراي   كار يك هدف موضوعي وجود دارد يعني هدفي كـه  
مسئله از نظر اسـالم نيسـت    ي اصل همبستگي اجتماعي انتظار دارد اما اين همه

از اين رو اسالم ... ود داردبلكه روشي براي تحقق همبستگي كامل اجتماعي وج
دخالت كرده و فرايض مالي ـ كه ايجاد همبستگي اجتمـاعي را هـدف آن قـرار     

  ١.بايست از انگيزه رواني خيرخواهانه بجوشد  داده ـ عباداتي شرعي دانسته كه مي

ما از اين ويژگي آن است كه دولت اسالمي با واقعيت  منظور :گرا دولت واقعیت. ۳

                                                
 . ۲۶۸، ص۱اقتصادنا، ج  .١
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. ـ همـاهنگي و انسـجام دارد  ي انساني و خواه واقعيت كلي هستي  فطرـ خواه واقعيت 
گر است كه اصول ثابتي دارد كه  رعايت واقعيت فطري در دولت اسالمي، در اين جلوه

پـذير   گونه كه اصـولي انعطـاف   همان. دهد مي به وسيله آن نيازهاي فطري ثابت را پاسخ
. دهد مي ابط انسان و طبيعت را پاسخدارد كه واقعيت منظور و در حال تغيير همچون رو

شـده  در واقع، صفاتي كه دولت اسالمي دارد از طبيعت و واقعيت خود اسـالم گرفتـه   
  . است

  اهداف و وظایف دولت اسالمی
 دولت اسالمي، مشكلي در شناخت اهـداف آن هاي  پس از مالحظه اصول و ويژگي

  : كنيم يي زير خالصه مها هاز اين رو آن را در نكت. بينيم نمي
اعتقادي به منظور توضـيح  هاي  تحقق كارآمدي اسالمي از طريق تشويق پژوهش. ۱
ي اسالمي از راه تربيت مجتهدان و متفكران و مربيان اسـالمي؛ و اقـدام بـراي    ها هديدگا

و نظارت بر اجـراي   ،تربيت امت بر پايه انديشه پاك اسالمي؛ و دعوت جهان به اسالم
  . شئون مختلف زندگي؛ و امثال آنكامل احكام اسالم در 

ريـزي سـالم بـه     فراهم نمودن امكانات الزم براي پيشرفت و رفاه مادي؛ و برنامه. ۲
  . مختلفي ها همنظور افزايش توليد، و پيشرفت علوم و فنون كاربردي در زمين

حكومت ـ از جمله افراد ملّت ـ به نحو هاي  شويم كه اسالم بر همه بخش مي يادآور
ايـن موجـب   . واجب كرده كه همه نيازهاي تمدني و اجتماعي را تـأمين نماينـد   كفايي

افزون بر آن، لزوم فراهم آوردن نيرو به مفهوم گسـترده  . شود مي رقابت افراد در اين راه
هاي عالم باشد و  دار همه ملّت آن از دستورهاي ديگر اسالم است تا امت مسلمان طاليه

  . د عمل كندبتواند به وظايف تمدني خو
ي زندگي اجتماعي ها هتربيت اخالقي و فراهم آوردن فضايي كه اخالق همه حوز. ۳

  . ريزي را در برگيرد، با مالحظه رابطه كلي نسلها با هم و رعايت آن در هرگونه برنامه
نشر دعوت اسالمي در سراسر جهـان و تـالش بـراي تشـكيل حكومـت واحـد       . ۴
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ين تـر  مهـم دولت اسـالمي، از  هاي  ه اصول و ويژگياين هدف با مالحظ. جهاني اسالم
دولت اسالمي، حامل اسالم است و اسالم، رسالت آسـمان  . رود مي راشماهداف آن به 

يي هـا  هبراي همه بشريت؛ اسالم قوانين زندگي است و نه فقط دعوت اخالقي يا انديش
هـاي   بـا نظـام   نهند كه با واقعيت زندگي خود خوگرفتـه و  مي بدان گردنيي ها هكه گرو

اسالم است كه نظامي را كه بايد مردم بدان گردن نهند ! هرگز. اند حاكم خويش هماهنگ
ي زندگي آن ها هكند، و در ضمن برنامه خود براي همه بشريت، براي همه جنب مي تعيين

مطابق اين نظريه، بايد دولت اسالمي بداند كـه همـه مسـلمانان    . كند  ريزي مي هم برنامه
اند و همه درآمدهاي آن بايد براي باال بردن سـطح كلـي زنـدگي     با هم مساويبراي او 

بلكـه   ،ملك حزب يا گروه خاصي نيسـت  ها ههمه هزينه شود و وسايل تبليغات و رسان
 نبايـد از اين رو . همه و همه از آن طرح اسالمي، و در خدمت اهداف كلي اسالم است

عشايري يا اميال شخصي بر اركان اين دولـت   اي يا نژادي يا قومي يا منطقهي ها هانديش
ي وابسته به كشورهاي كافر كه براي نابودي اسـالم  ها هحاكم باشد تا چه رسد به انديش

  . كنند  تالش مي
د رتوان حق اين موضوع را چنان كه بايـد و شـايد ادا كـ    نمي تصور ما اين است كه
؛ مبررسي و مطالعه قرار دهي قانون اساسي را به تفصيل مورد فمگر آن كه جوانب مختل

قابـل  . نمود يافته است مذكورو اهداف ها  و ببينيم كه چگونه و كجا اين اصول، ويژگي
توجه است كه همين اصل دوم قانون اساسي به صراحت كامل به اصول عقيدتي مذكور 

 دولت اسالمي نيزهاي  ويژگي. چنان اشاره كرده كه هيچ گونه نيازي به تطبيق آن نداريم
اما در خصوص اهداف دولت اسـالمي، اصـل سـوم قـانون     . در همين اصل تجلي دارد

  : گويد مي اساسي
دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل به اهـداف مـذکور در   

   :اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زیر بکار برد
تقـوي و   ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی براساس ایمـان و . 1

  . مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
با اسـتفاده صـحیح از    ها هعمومی در همه زمینهاي  باال بردن سطح آگاهی. 2
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  .گروهی و وسایل دیگري ها همطبوعات و رسان
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان بـراي همـه در تمـام سـطوح و     . 3

  . تسهیل و تعمیم آموزش عالی
ـ   تقویت روح برر. 4 علمـی، فنـی،   ي هـا  هسی و تتبع و ابتکـار در تمـام زمین

  . فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
  . طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب. 5
  . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6
  .سیاسی و اجتماعی در حدود قانونهاي  تأمین آزادي. 7
ارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و    مش. 8

  . فرهنگی خویش
ي ها هرفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه، در تمام زمین. 9

  . مادي و معنوي
  . ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور. 10
می عمومی براي حفـظ  تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظا. 11

  .استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور
ریزي اقتصاد صحیح و عاالنه بر طبق ضوابط اسـالمی جهـت ایجـاد     پی. 12
تغذیـه و  ي هـا  هاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینفر

  . مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
و صنعت و کشاورزي و امور نظامی و  تأمین خودکفایی در علوم و فنون. 13

  .مانند اینها
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه . 14

  .براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
  .توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم. 15
اي اسالم، تعهـد برادرانـه   تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیاره. 16

  .دریغ از مستضعفان جهان نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی

   :دهيم  اينك با مالحظه مفاد اين اصل چند نكته را مورد تأكيد قرار مي
اين اصل، اشاعه و تعميق فضيلت خواهي اسالمي و ايجاد محـيط مسـاعد بـراي    . ۱

ايـن  . دهد مي جمهوري اسالمي قرار رشد اخالقي فرد و جامعه را نخستين هدف دولت



 89   .........................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

نظريـه همـه    اين. نكته قطعاً بيانگر ديدگاه برگرفته قانون اساسي از انديشه اسالمي است
. گيرد و بر همه روابط وي بر پايه مبـاني اخالقـي مقـدم اسـت     مي افراد جامعه را در بر

ارد اخـالق  آنچه در اين ميان شايسته توجه است، تصور قانون اساسي است كه تأكيـد د 
ه نباشد، اخالقي يدبنابراين آنجا كه ايمان و عق. حقيقي بر پايه عقيده و تقوا استوار است

اين تعبير درست باشد ـ يعني اخالقي كـه انسـان     اگر  اي ـ  اخالق كارخانه. وجود ندارد
كنـد، دايمـي نيسـت و بـا كـوچكترين       مي بدون استمداد از واقعيت دروني خود تمرين

ايـم عقايـد    هـايي كـه ديـده    اند انسان چقدر فراوان. اي از هم خواهد پاشيد هشبهه يا لرز
اسرائيل كه قرآن  منحرف آنان را به روحيه گرگ صفت كُشنده رسانده است، همانند بني

 ،ايم كـه اخـالق منحـرف    گونه كه مردماني ديگر را ديده همان. از آنان سخن گفته است
   :اين آيه شريفه آمده است رچنان كه د .آنان را به عقايد منحرف كشانده است

)اللَّه وا بِآياتوأَى أَنْ كَذَّباُءوا السأَس ينةَ الَّذباقكَانَ ع ۱۰:الروم(  )ثُم(  
كـه آيـات خـدا را    ) چـرا (بدتر بـود،  ) بسي(آنگاه فرجام كساني كه بدي كردند 

  . تكذيب كردند

ت مورد مالحظه قرار داده، رابطه اصيلي بنابراين، همان گونه كه قانون اساسي به دقّ
  . بين ايمان و اخالق وجود دارد

عمـومي بـا اسـتفاده صـحيح از     هـاي   قانون اساسي بر بـاال بـردن سـطح آگـاهي    . ۲
ي گروهي و وسايل ديگر تأكيد كرده است، چنان كه گـويي همـين   ها همطبوعات، رسان

خواهـد، امـت آگـاه از     مـي  مبنابراين، امتي كـه اسـال  . ين هدف اين وسايل استتر مهم
توانست امـت ميانـه، و بهتـرين امتـي      نمي شرايط و مسلّط بر اوضاع مختلف است واالّ

همچنين قانون اساسي بر مسـئله ايجـاد و تقويـت روح    . باشد كه براي مردم آمده است
  . بررسي و تتبع، و ابتكار، و عدم اتكاي به ديگران تأكيد كرده است

اساسي با هرگونه استعمار، استبداد و خودكامگي و انحصـارطلبي  مخالفت قانون . ۳
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  . كامالً روشن است و نيازي به توضيح ندارد
از اهـداف  ) اداري، نظامي، اقتصادي و غيره(تنظيم و تقويت جامعه از هر جهت . ۴

  . مهم قانون اساسي است
قويـت  تمركز بر وحدت امت اسالمي، و وظيفه اصلي حاكم اسالمي در جهـت ت . ۵

اي  اين وحدت، و تنظيم سياست خارجي بر پايه تعهد برادرانه اسالمي به عنوان مقدمـه 
  . براي وحدت گسترده اسالمي

ع پيوسـته را مرحلـه مقـدماتي در تشـكيل حكومـت      ودر واقع، آنچه در ايران به وق
جهاني اسالم، و اجراي همه احكام شرع، و نفي هرگونه موانع اجتماعي در راه تشـكيل  

  : گويد  دانيم كه مي  معه پرهيزگاران و پاسخ مثبت به نداي قرآن ميجا

)     ـهإِن طَانـيالش اتطُـوـوا خبِعتال تلْمِ كَافَّةً وي السلُوا فخوا ادنآم ينا الَّذها أَيي
بِنيم ودع ۲۰۸:البقرة(  )لَكُم(  

آييد، و گامهاي شيطان در) خدا( ايد، همگي به اطاعت ردهاي كساني كه ايمان آو
  . را دنبال مكنيد كه او براي شما دشمني آشكار است
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  اسالم و حکومت. 2
بسط سخن در اين موضوع مستلزم مراجعه بـه بعضـي اقـوال شـاذ اسـت كـه ايـن        

كنند، آنگاه ديـدگاه مخـالف آن    مي حقيقت را كه اسالم براي تشكيل حكومت آمده نفي
: شايد علي عبدالرزاق، نويسـنده كتـاب  . يمزبيان حقيقت واقع بپردا را آورده و سپس به

توان كسان ديگري پيـدا كـرد    مي اگرچه. اين نعره را برانگيخت االسالم و اصول الحكم
خالد محمد خالد و برخي ديگر از نويسندگان، ونيز شـماري  : كه او را تأييد كردند مثل

شـود كـه اسـالم در زمينـه      مـي  نكته خالصهديدگاه عبدالرزاق در اين . از خاورشناسان
ريـزي نكـرده اسـت، و جـز يـك       حكومت، نظامي ـ هرچند در حد مباني كلي ـ طـرح   
كند و نه دعوت براي دولـت،   مي دعوت ديني خاص كه نه گرايش شاهي آن را مشوب

حكومت و سلطنت  زعيم بود، زعامت او، نه زعامت) ص(هيچ نبود، و اگر رسول خدا 
او در نفي برنامه اسالم . بود كه هيچ ارتباطي به زعامت سياسي نداردديني بلكه زعامت 

  : براي حكومت به امور زير استناد كرده است

  قرآن . الف
   :چنان كه در آيات زير آمده است

  ) ۵۴:االسراء(   )وما أَرسلْناك علَيهِم وكيالً(
  ) ۴۸:الشورى(   )إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ(
  ) ۱۰۵:االسراء(   )وما أَرسلْناك إِلَّا مبشراً ونذيراً(
)ذَكِّرم تا أَنمإِن رٍ فَذَكِّرطيصبِم هِملَيع ت۲۲ـ۲۱:الغاشية(   )لَس(  
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است و نه وكيل بلكه ) مسلّط(كسي كه نه مصيطر : استدالل وي چنين است  خالصه
  ١.اكم هم نيستصرفاً مبلغ است و مبشّر و نذير، ح

  سنّت . ب
  : زير استناد كرده است موارددر اين باره به احاديث و وقايعي مثل 

حضـرت بـه او   . آمد، و دچار رعشـه شـديدي شـد   ) ص(مردي نزد رسول خدا . ١
آرام باش كه من نه پادشاهم و نه جبار بلكه فرزند زني از قـريش هسـتم كـه در    : گفت

  .خورد مي) قطعه قطعه شده گوشت خرد شده، گوشت(: مكّه قديد 
  . شما به امور دنيايتان داناتر هستيد: كه گفت) ص(سخن رسول خدا . ۲

  دلیل عقلی . ج
  : شود مي اين دليل وي در سه ادعاي زير خالصه

معقول است كه جهان در يك وحدت ديني سامان گيرد اما هرگز معقول اگر چه . ۱
ز اين رو تقريباً تشكيل حكومت جهاني از ا. نخواهد بود كه در يك حكومت به نظم آيد

  . طبيعت بشري خارج است
 مسئله حكومت يك غرض دنيوي است كه خداوند بين آن و عقـول مـا جـدايي   . ۲

بسـياري از اركـان دولـت را    ) ص(دولت رسول خـدا  : گويد مي در پايان. افكنده است
ود چيـزي نگفـت؟   چرا در نظام پادشاهي، و قواعد شورا به رعيت خ: گويد مي .نداشت

  ٢چرا دانشمندان را درباره نظام حكومتي زمان خود، در سرگرداني و اضطراب گذاشت؟
استاد عبدالحميد متولي برخي استنادهاي ديگر از برخـي دانشـمندان و محـدثان در    

   :حمايت از اين ديدگاه نقل كرده است
  . مؤسس حقيقي دولت اسالمي، ابوبكر است. ۱
  . يتغير است اما دولت، نظامي متغيردين حقايق ثابت ال. ۲

                                                
 . ۷۵ـ  ۷۱االسالم و اصول الحكم، ص .١
 .۷۸همان، ص  .٢
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: ديني، و استبدادگري، و عدم پذيرش تحوالت و ايـن كـه  هاي  شكست حكومت. ۳
و توجيه خشونت .. .كند  اي از طبيعت حكومت ديني را اشغال مي قدرت بخش گسترده«

  » .گرفته استگيرد كه سلطه خود را از آن   و بيداد خود را از همان پيچيدگي مي
  . من هنا نبدأ: يدگاه خالد محمد خالد است در كتاب وياين د

  ي این دیدگاه ها هانگیز
در حالي . ي عبدالرزاق از اين ديدگاه اختالف نظر دارندها هانگيزدرباره  پژوهشگران

دانند، گروهـي ديگـر معتقدنـد كـه       كه برخي آن را يك نظريه مبتني بر پژوهش پاك مي
استاد متولي عقيده دارد كه هر دو گروه از حق دور . ستاستعمار اي ها هبخشي از برنام

  : عبدالرزاق به طور خالصه در موارد زير نهفته استي ها هاند و انگيز شده
خالفت از اصـول حكومـت در   « :اش را اثبات كند كه خواست هدف اصلي  او مي. ۱

كـه پـس از    تا از اين طريق هدف ملك فؤاد پادشاه مصر را از بين ببـرد » .اسالم نيست
عزل خليفه عثماني به وسيله آتاتورك و تشكيل نظام جمهـوري در تركيـه، اشـغالگران    

  . خواستند او را خليفه مسلمانان سازند  انگليسي مي
ترس برخي از انديشمندان از سيطره يافتن فقهاء بر امـور دولـت و دميـدن روح    . ۲

  . سالمي وارد شداين مصيبت پس از سد باب اجتهاد به فقه ا. آنود در مج
  :كند كه مي ن نقديدكتر متولي اين ديدگاه را چن

توان انكار كـرد كـه    نمي اين نكته از نظر صاحبان اين ديدگاه فوت شده كه اگر 
، بدون ترديد بـه  )ت استلمعتقد به اينكه اسالم دين و دو(عمل به ديدگاه ديگر 

لتزم آن نيست كه حتمـاً  شود اما اين مس مي اعتالي مقام رجال فقه اسالمي منجر
معاويه، يزيـد و  . در صدر اسالم نيز اين گونه نبود.رجال فقه يا دين حاكم باشند

از عالمان فقه و ديـن  ) رو بسياري ديگر از دولتمردان آن روزگا(عمروبن عاص 
  .نبودند

  . تأثيرپذيري از انديشه غربي جدايي دين از سياست. ۳
  : ير ديدگاه حق را در اين باره بيان كنيمتوانيم با مالحظه سه نكته ز مي ما
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آن هـيچ  هـاي   نگاه منصفانه به اسالم و نصوص، تاريخ و ضرورت :نخست نکته. 1
ين تـر  مهمگذارد كه مسئله حكومت را در شمار  نمي جايي براي مكابره اين مطلب باقي

نكته  اين. مسائلي قرار داده كه به درمان، و وضع اصول و مباني آن همت گماشته است
  : دهيم مي را با اندكي تفصيل مورد دقّت و مالحظه قرار

  طبیعت اسالم . الف
تـرين   ين و ژرفتـر  مهـم اسالم را ورق بزنيم خـواهيم دانسـت كـه    هاي  اگر ويژگي

اسالم دين واقعيت است و هماهنـگ بـا   . گرايي است جود آن، واقعيتوخصوصيت در 
كند، و مطلقاً نه با خودش   آن زندگي ميفطرت انساني، و واقعيت تكويني كه انسان در 

گرايي است كه موجب شده اسالم به  همين واقعيت. تناقض دارد و نه با هدف واالي آن
   :زيرا. مسئله حكومت اهتمام كامل مبذول دارد

زندگي انسان آمده، بـراي همـه   ي ها هاسالم به عنوان يك دين فراگير همه جنب :اوالً
اي در زندگي انسان  هيچ رفتار يا فرضيه ؛نظام معين مبراي هر كدا رفتارها برنامه دارد، و

ايـن نكتـه را از اقـدام    . نيست كه در زير يك نظام خاص يا يك حكم معين قرار نگيرد
روايات متعددي بـر ايـن اصـل    . يابيم  در مي ها هاسالم در ارائه نظر خويش در همه زمين

   :از جمله. كنند  تأكيد مي
مروي از علي بن ابراهيم بن محمد بن عيسي از يونس از حماد از  روايت صحيح. ۱

   :كه فرمود) ع(از امام صادق ابي علي بن 
  ١ !ما من شيء اال وفيه كتاب وسنة

  .است) آمده(و سنّتي ) آيه(هيچ چيز نيست مگر اين كه درباره آن كتاب 
مـد از ابـن   شماري از دانشمندان شيعه از احمـد بـن مح  : روايت صحيح كافي از. ۲

   :كه فرمود) ع(فضال، از عاصم بن حميد از ابوحمزه ثمالي از ابو جعفر باقر 
واهللا مـامن شـيء   ! يا ايهـا النـاس   :يف حجة الوداع فقال) ص(خطب رسول اهللا 

                                                
 . ، باب الرد الي الكتاب و السنه۵۹، ص ۴، ج )اصول(الكافي  .١
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قد امرتكم به، وما من شـييء يقـربكم    يقربكم من اجلنة ويباعدكم من النار االّ
  ١.يتكم عنه من النار ويباعدكم من اجلنة االّ قد

بخـداي  ! اي مـردم : خطبـه خوانـد و فرمـود    الوداع حجةدر ) ص(رسول خدا 
سوگند؛ هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديـك كنـد و از آتـش جهـنم     
دور، مگر آن كه شما را به آن فرمان دادم، و هيچ چيزي نيسـت كـه شـما را بـه     

  . ما را از آن نهي كردمجهنم نزديك سازد و از بهشت دور گرداند مگر اينكه ش
 بيـان » ارش خـراش «روايات ديگري نيز وجود دارد كه ديـدگاه اسـالم را حتـي در    

كه هيچ فعلي از آن دو خارج نيسـت،  » حرام«و » حالل« :شايد وجود دو مفهوم. كند مي
ين دليل باشد كه اسالم ديدگاه خود را به طور عموم يا خصوص دربـاره همـه   تر بزرگ

معـين كـرده   ي بيان، و مكاتب سياسي، اقتصادي، تربيتي و غيره خـود را  رفتارهاي انسان
هاي خود را در اين باره براساس مكاتب كلي خود اسـتوار سـاخته    چنان كه نظام. است
توان اسالم را غافل از مسئله حكومت فرض كرد يا تصور نمود  نمي با وجود اين،. است

اگذارده كه خود را بر جامعـه اسـالمي   كه حكومت را به شرايط، تطورات و تحوالتي و
راند، و بدون آن كه الاقل، واليـت و مبـاني كلـي خـود را از       تحميل، و بر آن حكم مي

  . كند  اش را بر جامعه تحميل  اسالم بگيرد، سيطره
 گرايـي اسـالم ايجـاب    پوشي از مسئله فراگيري كلي كه واقعيـت  حتي با چشم :ثانیاً

ينيم كه اسالم نظام اقتصادي كاملي به امت عطـا كـرده كـه بـر     ب  كند، بدون ترديد مي مي
اي بـراي   ها، سامانه گونه كه نظامي براي مجازات مكتب مشخصي بنا شده است و همان

، و نظامي ديگر براي امر به معروف و نهي از منكر، و از )احوال شخصيه(امور شخصي 
ا، حكومت مساحت مهمـي را در  در همه اين نظامه. وضع كرده است ها هاين قبيل سامان

توان تصور كرد هيچ كدام به عنوان نظام كاركرد خود را  نمي كهاي  اختيار دارد، به گونه
خواهد داشت مگر با فرض وجود دولت اسالمي كه آن جايگاه را در اختيار گيرد و بـر  

  . پايه هدايت اسالم راه يابد و آنچنان كه دين معين كرده انجام وظيفه كند
                                                

 . جا همان .١
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  : گويد  اد محمد مبارك مياست
المللي، و اساسي، نه صدور آن معقـول   مجموع اين احكام كيفري، و مالي و بين

اي كه مسلمان مؤمن بـه وجـوب، و گنـاه در     تواند بود و نه التزام بدان، به گونه
و تشكيل دولت را بـر  ترك آن معتقد باشد مگر آن كه قرآن ساماندهي حكومت 

  . اشدكرده ب مسلمانان واجب
معقول نيست كه اسالم اين احكام را در قرآن خود بر دولتي بار كرده باشـد كـه   

 چنـين سـخني  . به آن ايمان ندارد يا براساس عقيده و مبـاني آن اسـتوار نيسـت   
گويد مگر كسي كه رشد خـود را از دسـت داده يـا خويشـتن را بـه اشـتباه        نمي

  ١.داشته باشدكاري  گري و فريب افكنده يا قصد حيله
ژاك روسو مخالفت خود با دين جهـاني را كـه در امـور مـدني      جالب است كه ژان

كند كه منجر به پذيرش دو رئيس، و دو سـلطان، و دو   مي دخالت كند، اين گونه توجيه
او . شـود و ترديـدي در نـامعقول و ابلهانـه بـودن، و عـدم امكـان آن نيسـت         مي قانون
  : گويد  مي

آن با جامعه كه خود نيز خصوصي يا عمومي اسـت،   هرگاه دين را از نظر رابطه
نوع اول بدون معبد . دين فردي و دين جامعه: شود مي بسنجيم، به دو نوع تقسيم

و منبر و تشريفات بوده فقط منحصر به عقايد باطني، و توجه به خداي متعال، و 
 ترين مذهب انساني است و وظايف عالم معنوي است، و دين انجيل پاك و ساده

نوع دوم كيش رسمي يـك ملّـت اسـت و خـداياني     . يك مذهب مقدس طبيعي
و  هـا  هايـن داراي فلسـف  . كنـد  مـي  مخصوص به كشور دارد كه بر آنها حكومت

است كه بر طبق قانون وضع شده و غيـر از ملتـي كـه بـه آن كـيش      هايي  روش
شوند و فقط براي افراد مخصوص حق  مي معتقد است، نسبت به او كافر شمرده

دهـد كـه    مي شود و مجموعه آن مذهب ملل قديم را تشكيل مي قايلاي  و وظيفه
تـر از اينهـا    يك قسم مذهب ديگـر عجيـب  . مت ديني و كشوري آنها استوحك

                                                
 .۱۳الحكم والدوله، ص: نظام االسالم  .١
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دهـد   مي دو نوع قانون، و دو نوع فرمانده و دو وطنها  شود كه به ملّت مي يافت
ارد كـه در آن واحـد   گـذ  نمي و آنها را وادار به اطاعت و آئين مختلف ساخته و

 متعلق به ژاپن يا مسيحيت روميـان و  هامانند مذهب الما. مؤمن و مقدس باشند
توان آن را مذهب كشيشان ناميد و از آن يك نـوع حقـوق مخلـوط مخـالف      مي

اگر از نظر سياسي بخواهيم . توان به آن داد نمي شود كه نامي مي اجتماعي حاصل
هـاي   رار دهـيم هـر كـدام داراي عيـب    اين موضوع مذهب را مـورد مطالعـه قـ   

مـت  حسومي بطور وضوح بقدري بد است كـه بـه ز  . مخصوص به خود هستند
. زند و هيچ ارزشي ندارد مي ارزد و وحدت اجتماعي را به هم نمي نشان دادن آن

زيرا هر نوع تعليمي كه انسان را بر عليه خود تحريك نمايد كوچكترين ارزشـي  
  ١.ندارد

بند به دموكراسي و نظام مدني  گذار وضعي پاي ه دين از منظر قانونروسو، در اينجا ب
دهـد، از ايـن رو     نگرد و آن را در پرتو خدمت به اين نظام مورد حسابرسي قرار مي  مي

ي با زنـدگي نـدارد،   طدين روحاني جهاني كه ارتبا: كند مي دين را به سه قسمت تقسيم
بند به قانون وضعي است، و سـومي جهـاني    اي داراي منبر و معبد كه پاي ديگري منطقه

در واقع اگر دين . داند مي او دين سوم را واضح البطالن. درگير با زندگي و شئون بشري
جهاني درگير با زندگي بشر، دو قانون، دو شاه، و دو وطن يكي بـراي ديـن و ديگـري    

  !استبراي دولت را بپذيرد، چقدر نامعقول، ابلهانه و به دور از واقعيت 
اما اسالم كه دين جهاني است و زندگي بشر را در پرتو علم و حكمت واسعه الهي 

دهد كه يـك نظـام و سـلطنت ديگـر در كنـار       نمي كند، اجازه مي دهد و اداره مي سامان
. سلطنت و حكومت او برپا شود وگرنه بشر را در تناقضي با خودش گرفتار كرده است

ت محدود و انـدك خـود در زنـدگي و شـئون     چنان كه مسيحيت تحريف شده با دخال
  . مدني مرتكب چنين خطايي شده استهاي  انساني و پذيرش نظام

دانـد كـه شـئون زنـدگي را       اسالم خود را حاكم، و صاحب سيطره، و اطاعـت مـي  
                                                

 .۱۴۱ـ  ۱۴۰قرارداد اجتماعي، ترجمه عنايت شكيباپور، ص: نك .١
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اسـالم امـور   .چنان كه برخي از نصوص اسالمي در اين باره خواهد آمد. كند مي هدايت
دهد تا آنجا كـه خواسـته تـا زنـدگي بـه       مي امل به هم پيونددنيا و آخرت را به طور ك

معنا خواهد بود كه  بنابراين بي. مفهوم گسترده آن عبادت وتقرب به خداوند متعال باشد
و اين از امور دين است و آن از امور . اين امر دنيايي است و آن يكي آخرتي: گفته شود

  .دولتي، و امثال آن
دعوت انقالبي تربيتي است و هدف آن تربيت انسان عابـد،   قرآن و اسالم يك :ثالثاً

نخسـتين  . و نفي هرگونه ريشه جاهلي در عقيده، نظام، اخالق، آداب و رسـوم، و غيـره  
ريـزي تربيتـي عـام و ايجـاد      رنامـه بمعناي تربيت در دست گرفتن زمـان امـور، سـپس    

دف تربيتـي عـام   مختلف زندگي و تنظيم آن براي خدمت به هي ها هسازگاري بين جنب
 )ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـأنس إِلَّـا ليعبـدون      (: گويـد  مي است، چنان كه اين آيه شريفه

جا هدف حكومت  از همين. تا مراتب و مدارج تكاملي انسان محقق شود) ۵۶:الذريات(
جوامع  گونه كه پيش از اين گفتيم، با اهداف حكومت در كند و همان  در اسالم تغيير مي

در حـالي كـه   . سازي رفاه شهروندان متمركز شده است وضعي تفاوت دارد كه بر فراهم
خواهد كه بر تحوالت جامعه نظارت، و آن  مي »دولت اسالمي«به عنوان » امام«اسالم از 

توضيح بيشتري دربـاره ايـن نكتـه    . مختلف هدايت كندي ها هرا به سوي كمال در زمين
  . خواهيم آورد

كند كه حكومت واليت، قدرت و مباني خـود   مي طبيعت عقيده اسالمي اقتضا :رابعاً
اساس اسالم، توحيد خالص، و واليت حقيقي خدا، و مالكيت او بـر  . را از اسالم بگيرد

به اجـازه و  مگر گونه واليتي بر ديگران نخواهد داشت  انسان و جهان است؛ انسان هيچ
بنا به طبيعت خود، نياز به كسـي دارد كـه    پيش از اين ديديم كه حكومت. اذن خداوند

بر وفق عقيده اسالمي و اساس توحيدي حنيف آن، هـيچ  . اين واليت را به آن عطا كند
  . كس حتي خود انسان هم حق ندارد ديگران را بر خود مسلّط سازد مگر به اذن الهي

مؤمنان ، چنان كه در حديث متواتر غدير آمده، از )ص(از اينجا است كه رسول خدا 
  . گونه بود پس از او نيز، چنان كه خواهد آمد، همين مبه خودشان سزاوارتر بود، و اما
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گرايي اسالم بـراي وضـع مبـاني و     بيان مختصري بود از اقتضاي طبيعت، و واقعيت
  . د تا هنگامي كه رسالتش جاودانه بماندواصول دولت جاودانه خ

  نصوص اسالمی . ب
نزديك به وابستگي مسئله حكومت بـه اسـالم اشـاره    نصوص اسالمي كه از دور و 

  : فرمايد  در قرآن مي. كنيم  در پي به چند مورد اشاره مي. دارد، بسي فراوان است

)اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَن۱۰۵:النساء(  )إِن(  
چه خدا به  آن) به موجب(بر تو نازل كرديم تا ميان مردم ما اين كتاب را به حق 
  . تو آموخته داوري كني

)  فُِسـهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرفَال و
  )۶۵:النساء(  )حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

آورند مگـر تـو را در مـورد      نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمي ولي چنين
اي در  سپس از حكمي كه كـرده . آنچه ميان آنان مايه اختالف است داور گردانند

  . نكنند، و كامالً سر تسليم فرود آورند) و ترديد(دلهايشان احساس ناراحتي 

)تبِعها وال تتبِـع أَهـواَء الَّـذين ال يعلَمـونَ    ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَا(

  )۱۸:اجلاثـية(  
پـس آن را  . نهـاديم ) خـدا اسـت  (از امر ) كه ناشي(سپس تو را در طريقه آييني 

  . دانند، پيروي مكن پيروي كن و هوسهاي كساني را كه نمي

)ه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَورالْكَاف ۴۴:املائدة(    )م(  
  . اند، آنان خود كافرانند و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده

  : روايت شده كه فرمود) ص(اين حديث قطعي از رسول خدا 
   .من مات وليس يف عنقه بيعة المام فقد مات يف جاهلية

بـه مرگـي   شته باشد، همانـا  رد، درحالي كه بيعت با امامي برگردن ندايهركس بم
  . جاهلي مرده است
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در آن فرمـود كـه از مؤمنـان بـه     ) ص(و نيز حديث متواتر غدير كـه رسـول اكـرم    
  . و روايت مانند آن ١.خودشان سزاوارتر است

ي از آنها از روايـات گرفتـه   خكند و بر مي اگر به ادله قاطعي كه اين ديدگاه را تأييد
بارز اسالم است ي ها هكه مسئله حكومت يكي از نشان شده، دقت كنيم، خواهيم دانست

اگـر چـه   شـود وبلكـه نظـام امامـت تـداوم نبـوت اسـت،         نمـي  و بدون آن، دين كامل
كنـيم كـه     بسنده مـي ) ع(در اينجا به ذكر يك نص از امام رضا . با هم دارندهايي  تفاوت
  : فرمود

مل يقـبض   بـارك وتعـاىل  جهل القوم وخدعوا عن اديـام، ان اهللا ت ! يا عبدالعزيز
اكمل له الدين، وانزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بيِّن فيـه   حىت) ص(نبيه 

مـا  : احلالل واحلرام واحلدود واالحكام ومجيع ماحتتاج اليه االمة فقـال عزوجـلّ  
، وانـزل يف حجـة الـوداع وهـي آخـر      )۳۸: االنعـام (فرطنا يف الكتاب من شيء

وامتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينـاً   منكاليوم اكملت لكم دي: عمرة
بـين المتـه معـامل     حـىت ) ص(، وامراالمامة من متام الدين ومل يرحـل  )۳:املائده(

  ٢.دينهم واوضح هلم سبيلهم
خداوند تبارك و . اند و درباره دينشان فريب خورده اين قوم جاهل! اي عبدالعزيز

اينكه دين را براي او كامل كـرد، و   را قبض روح نكرد تا) ص(تعالي پيغمبرش 
قرآن را بر او نازل فرمود كه تفصيل هر چيزي در آن است، و در قرآن حـالل و  

خداونـد  . حرام، و حدود و احكام، و هرچه امت بدان محتاج است، را بيان كرد
 الـوداع   حجةو در . ايم ما هيچ چيزي را در كتاب فروگذار نكرده: عزّوجلّ فرمود

امروز دين شما را برايتان كامـل  : عمره آن حضرت است، نازل فرمود كه آخرين
يينـي  آ) بـه عنـوان  (و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براي شما 

رحلت نكرد تـا ايـن كـه    ) ص(پيغمبر . برگزيدم؛ و امر امامت از تمام دين است
                                                

 ). ره(الغدير، علّامه اميني : نك .١
 .۲۱۶، ص۱، ج)ع(عيون اخبار الرضا  .٢
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  . ايشان توضيح دادي دين را براي امت خود بيان كرد و راهشان را برها هنشان

  تاریخ اسالم . ج
، و )ص(زيـرا رهبـري پيغمبـر    . بينـيم  نيازي به عرضه تاريخ اسالم در اين باره نمـي 

از قيام خود ) ع(صحابه، و ائمه در امور حكومت روشن است، و هدفي كه امام حسين 
   .اعالم كرد، چيزي جز گرفتن حكومت از يزيد، و امر به معروف و نهي از منكر نبود

  المی سضرورت ا. د
احدي درباره حكومت و رابطه آن با اسالم اختالفي ندارد تا آنجـا كـه خـوارج كـه     
حاكمان عصر خود را رد كردند، حكومت را به خداوند نسبت دادند، غافل از ايـن كـه   
بايد خداوند كسي را معين كند تا شريعت او را در زمين پياده، و روند بزرگ تربيـت را  

  . رهبري كند
  
يي كه درباره نظريـه جـدايي بـين اسـالم و     ها هميل داريم درباره انگيز :نکته دوم. 2

   :حكومت گفته شد، مطالبي بيان كنيم
شـايد  . واضـح اسـت   االسالم و اصول الحكـم : تعمد و تحريف در كتابي ها هنشان

لتش كند بيشتر از اين نيست كه يا دال مي دانست كه آنچه بدان استدالل  نويسنده بهتر مي
تاريخي نباشد كه سنديت شرعي نـدارد، و يـا    هبر مدلول درست نيست يا جز يك قص
كه در توجيـه ديـدگاه   يي ها هاما انگيز. رساند نمي ظنّي كه در رسيدن به حق هيچ سودي

  :اند مذكور بيان كرده
 چگونـه : زيـرا . انگيزه نخست يك انگيزه كامالً سياسي، و فرض وهم و خيال است

ور كرد كه انگلستان بـراي بازگردانـدن خالفـت اسـالمي ولـو بـه شـخص        توان تص مي
در حالي كه خود با اقدامات شگفت و توسل به هـر  . منحرفي مثل ملك فؤاد تالش كند

راهي در جهت نابودي خالفت عثماني از طريق تحريك مزدور بزرگ صهيونيسم، كمال 
در آنان و كارهايي از ايـن   گرايي آتاتورك، و تحريك مردم عرب و برانگيختن روح ملي
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توان تصـور كـرد كـه     مي آري،. بنابراين جز يك وهم و خيال نيست كوشش كرد؟ قبيل
امثال علي عبدالرزاق را به جدايي اسالم از مسئله حكومت و در نتيجه استعمار انگليس، 

گـذاري بـه ديـن     ايجاد روحيه حكومت مدني، و واگذاري نقـش غيراساسـي در قـانون   
هايي پياده كرد كه آنها را بـه   مان كاري است كه استعمار در دولتين دقيقاً ها. واداشت

ريـزي كـرد، و    صورت غير مستقيم به وجود آورد و قوانين وضعي آنها را طراحي و پي
يعنـي ازدواج و   هي زندگي مثل احـوال شخصـي  ها ههاي كوچكي در برخي حوز فرصت

  . طالق و مانند آن به اسالم داد
انگيزه دوم يعني ترس از سيطره فقها بر دولت و دميـدن روح  تر متولي ديديم كه دك

ود در پيكره آن را اين گونه رد كرد كه حكومت اسالمي جايگـاه فقيـه را تقويـت و    مج
وي سـپس مثـالي از حـاكم    . كنـد  نمـي  سازد اما او را مرد تنهاي حكومـت  مي مستحكم

. ما يزيد بن معاويه از فقهـاء نبـود  اسالمي آورد كه در حاكماني مثل يزيد تجسم يافت ا
شايد بتوان اين پاسخ را تا حدودي طبق طرح حكومتي مبتنـي بـر شـورا توجيـه كـرد،      

توان گفت كه اعضاي متدين حل و عقد به طور طبيعي به رجال فقـه و ديـن    مي اگرچه
گرفتـار   جمـود اگر فرض كنيم كه اينان از كساني هستند كه بـه  . گرايش خواهند داشت

ود ه دولت در تشكيل و عدم تطور به جمـ در آن صورت انتظار خواهد رفت ك اند، شده
نقـص اساسـي در پاسـخ    . كنـد   گرفتار آيد اما چنين تصوري را منطق اجتمـاعي رد مـي  

در تمثيل وي به حاكماني نهفته است كه حكومت را با جور، و قهر، و قتـل بـه   متولي، 
لم و ستم، و هتك حرمـت، و مكـر و فريـب    دست گرفتند و چهره تاريخ اسالم را با ظ

پسندد كه حكومـت مـردم را امثـال يزيـد بـه        آيا دكتر متولي مي. زشت و كريه ساختند
بعـالوه پاسـخ وي بـا نظريـه واليـت فقيـه       . انگيز است  دست گيرند؟ اين واقعاً شگفت

چنان كه بيان خواهيم كرد، در اين نظريه ضمن شروط خاصـي، نقـش   . سازگاري ندارد
  . اساسي از آن فقيه است

انگيزه سوم واقعاً مورد انتظار است، خصوصاً پس از نفوذ، و تصور غرب از دين، و 
اي كه غرب آنان را بـا نظـام    پس از آن كه روشنفكران عرب از آن اشباع شدند به گونه
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دموكراسي با مسـيحيت  . دموكراسي مبتني بر جدايي دين و سياست خود مقهور ساخت
ي عبـادت  هـا  هاست، مسيحيتي كه جز يك ديـن سـازمان دهنـده جنبـ     ممنسجمنحرف 

ايـن نكتـه را   سكوالريسـم  در بحث بعـدي بـه هنگـام سـخن از     . صوري چيزي نيست
  . توضيح خواهيم داد

چيزي كه ميل داريم در اين فرصت بدان توجه دهيم نقاط ضعف بزرگ موجـود در  
نگيـزه اصـلي صـاحبان ايـن     بعضي تصورات از نظام حكومت در اسالم است كه اگـر ا 
ما در اينجا برخي از نقاط . ديدگاه نباشد الاقل تأثير بزرگي در تحريك آنان داشته است

  .آوريم   دهيم در اين باره مؤثر بوده به صورت خالصه مي  احتمال قوي مي ضعف را كه
. مسـتقل از عنصـر واليـت    ييضعف داليل اقامه شده بر نوع نظام حكومت شورا. ۱
شـايد سـخن   . اند خي نيز از لحاظ سندي قابل مناقشهرن داليل از نظر داللت و بهمه اي

  . خالد محمد به اين نكته اشاره داشته باشد
ابهام در نظام شورا و عدم احتواي آن ـ الاقل ـ بر مباني ضروري بـراي تشـكيل     . ۲

  . هرگونه نظامي
  . هاي مختلف آن نوسان اجراي اين نظام در تطبيق. ۳
ولي امر به همه كساني كه زمان امور را به دست گيرنـد و وجـوب   : يم عنوانتعم. ۴

  . اطاعت از آنان حتي اگر فاسق باشند
انتم اعلم بشـئون  : ين آن تفسير اين حديث باشدتر مهموجود نقاط ضعف، شايد . ۵
  . دنياكم

ي اخير، و جمود ناشي از ها هگراي برخي از فقهاء در درو اگر سطح فكري غيرتحول
هـاي حـاكم، و حـدوث موانـع      سد باب اجتهاد، و تبعيت مطلق از رؤساي ديني دولت

فراوان در برابر فقيه غيرمجتهد، را بـه آنچـه گذشـت پيوسـت كنـيم، بخـش مهمـي از        
  . ي مختلف اين نظريه خطرناك را خواهيم فهميدها هجنب

  
ـ  :نکته سوم. 3 ه طـور خالصـه   مناقشه ادله اين ديدگاه؛ اشكالي ندارد كه در اينجا ب
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  : استدالل علي عبدالرزاق به ادله مذكور را پاسخ دهيم
انـدكي دقـت آشـكارا    ). ۶۶ :االنعـام ( م بوكيلهلست علي: از قبيل :آیات قرآن. الف
فمـا   ومـن تـوىل   :دهد كه اين آيات همه در مكه نـازل شـده اسـت مگـر آيـة       نشان مي

اسباب نزول نيز گويـاي آن اسـت   چنان كه مالحظه ). ۸۰:النساء( ارسلناك عليهم حفيظاً
چه از دشمني . براي آن فرود آمد تا خاطر حضرت را از درد و رنج بپيرايد ها هكه اين آي

دهد  مي قرآن به او خبر. و ايستادگي مشركان در برابر دعوت بزرگ خود بسي متألم بود
ز بر او نيست، آورند، جان خود را تباه نسازد؛ جز رساندن پيام الهي چي نمي كه اگر ايمان

اين آيات نه بر مدعاي . اما اگر اسالم را رد كردند، او نه وكيل آنان است و نه نگهبانشان
  . خصم داللت دارد و نه در اين باره نازل شده است

عالوه بر مالحظه سياق آيات و اسباب نزول آنها، آيات فراوان ديگري اين نكتـه را  
پيش از ايـن آورديـم و شـماري تأكيـد دارد كـه      برخي از اين آيات را . دهد مي توضيح

   :گواه بر اين امت است و اطاعت و رهبري او بر همگان واجب) ص(رسول خدا 

) كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطاً لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
  )۱۴۳:البقرة(  )شهِيداً

ما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد، و پيامبر بر شما و بدين گونه ش
  . گواه باشد

)كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريع۵۹:النساء(  )أَط(  
  . پيامبر و اولياي امر خود را اطاعت كنيد

  )۲۹:الفتح(  )رحماُء بينهم محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ(
بـا  ) و(پيامبر خدا است و كساني كه با اويند، بر كـافران سـختگير   ) ص(محمد 

  . همديگر مهربانند

گويـد و   مـي  در برابر امت سخن) ص(همه اين آيات از رهبري و مسئوليت پيغمبر 
آن حضـرت و   اما كـافراني كـه  . اين كه آن حضرت بر آنان از خودشان سزاوارتر است
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كنند، او مسئول تكذيبشان نيست و روز قيامت كيفر كفـرورزي   مي دعوت او را تكذيب
موضع عملي، و رهبري زندگي عمومي، و عدم اقتصـار حضـرت   . خود را خواهند ديد

  . دهد  به صرف تبليغ و انذار، ضرورتاً اين مطلب را توضيح مي
ن را بررسي تك راويا نيم و تكپوشي ك ايات چشماگر از سند رو :احادیث نبوي. ب

نماييم ـ كه البته امري طبيعي است ـ بايد دانست كه حديث نخست داللت آشكار دارد   
باشد، پادشاهي جبار و مستبد نيست كه بر پايه ) ص(كه حاكم اسالمي حتي اگر پيغمبر 

هواي نفس حكم راند و بدون حساب مردم را بكشد، و رعيت را با رعـب و وحشـت   
بلكه سزاوار است كه با رعيت خويش مهربان، رئـوف و دوسـت    ؛خويش سازدمقهور 
اسـت  ) ع(اين امام علي . بود و خلفاي پس از آن حضرت) ص(چنان كه پيغمبر . باشد

اي ارجمنـد بـه    آن حضـرت نامـه  . بيني  كه او را در ميان يارانش همانند يكي از آنان مي
   :كند كه  يسد، و از جمله او را سفارش مينو  كارگزار خود در مصر، مالك اشتر نخعي مي

واشعر قبلك الرمحة للرعية واحملبة هلم واللطـف ـم، والتكـونن علـيهم سـبعاً      
  ١...قلاما اخ لك يف الدين، او نظري لك يف اخل :ضارياً تغتنم اكلهم فام صنفان

ا بر رعيت را براي دل خود پوششي گردان و دوستي ورزيدن به آنان ر نيو مهربا
و مهرباني كردن با همگان، و مباش همچون جانوري شكاري كه خوردنشـان را  

اي برادر ديني تواند، و دسته ديگـر   دسته: اند چه رعيت دو دسته. مت شمارييغن
  . در آفرينش با تو همانند

تري بر مطلوب ما  انتم اعلم بشئون دنياكم؛ اگر صحيح باشد، داللت قوي: اما حديث
توان بر اين اساس در آن مناقشه كرد كه مقصود از امور دنيا، امور تجربـي   مي دارد؛ البته

آورد اما مسـئله حكومـت از ايـن قبيـل      مي است كه انسان با تمرين و ممارست بدست
است كه اسالم در صدد بناي آن خصوصاً براي دوره اي  نيست بلكه ستون اصلي جامعه

                                                
 ).۳۲۶شهيدي، ( ۴۲۷، ص ۵۳مه نهج البالغه، نا .١
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بـه ايـن   . صحت اين حديث است است؛ ليكن همه بحث در) ص(پس از رسول اكرم 
   :ترتيب
اي كـه   جامعـه از  عضـوي ـ به عنـوان  ) ص(چگونه معقول است كه رسول خدا . ۱
دهي آن  افشاني نخل براي محصول ين زراعت آن، زراعت نخل است ـ نداند گرده تر مهم

) خداونـد (ضروري است، حتي اگر فرض كنيم كه الاقل در اينگونـه كارهـا بـا آسـمان     
  ! دارد؟ چگونه كشاورزان مدينه به او ايراد نگرفتند؟ارتباط ن
تصرفات انسان زيـر   هاسالم، همانگونه كه گذشت و بيان كرديم، پس از ثبت هم. ۲

) ص(حالل و حرام، ديدگاه خود را در همه شئون زندگي بيان و رسول اكرم : دو عنوان
سـپاهيان را   :سـت در شئون مختلف زندگي مردم حتي با عنوان ولي امر دخالت كـرده ا 

چنـان كـه در زمينـه بهداشـت و     . فرماندهي، و مردم را به كارهاي مختلف توجيه نمود
  . سالمت، و امور اقتصادي و امثال آن هم دخالت كرده است

برخي از دانشمندان اين حديث را از لحاظ سند و داللت مورد مناقشه قـرار داده  . ۳
  ١.اند نياز كرده و ما را از اين بحث بي

اسـتبعاد  . توانـد بـر مـدعاي خصـم داللـت كنـد       نمي همه اين داليل :ادله عقلی. ج
مبتني بر اين فرض است كه به رغم اختالف منـاطق در مـورد    ،تشكيل حكومت جهاني

درحالي كه مفروض آن است كه . همه مردم در سراسر عالم يك روش واحد اعمال كند
اسالمي و امام، بر پايه مبـاني و  رهبر واحد جهان و حكومت واحده متمثل در حكومت 

. ها را مد نظـر داشـته باشـد    اصول ثابت و متغيري انجام شود كه اختالفات و گوناگوني
و بلكه برخي از متفكران  ؛هيچ مانع عقلي يا واقعي در تحقق اين حكومت وجود ندارد

ن دانند كه بشريت از آ  هايي مي نظران سياسي عصر حاضر آن را يكي از ضروت صاحب
عالوه بر اين، . دهد مي سازي را تشكيل همين مسئله اساس انديشه جهاني. نياز نيست بي

د به مؤمنان در تشكيل حكومت جهاني كه زمين را از قسط و عدل نپس از وعده خداو

                                                
مقاصـد  : نوشته شيخ حبيب بن خوجه، و نقل وي از شيخ احمد محمد شاكر در: به عنوان مثال نك .١

 .۱۳۳، ص۳الشريعه، امام طاهر بن عاشور، ج 
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   :خداوند در قرآن وعده داده. پر خواهد كرد، نيازي به ديدگاه اين متفكران نداريم

)ينالَّذ اللَّه دعـا     وضِ كَمـي الْـأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم
مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفخت۵۵:النور(  )اس(  
ده داده انـد، وعـ   خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسـته كـرده  

قرار دهد، همان گونه كـه  ) خود(است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين 
قـرار داد و آن دينـي را كـه    ) خـود (كساني را كه پيش از آنان بودنـد، جانشـين   
  .برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند

ين خواهد مسير يكپارچه زم مي همان گونه كه از جهات مختلف واضح است، اسالم
به سوي تكامل را هماهنگ كند و اين قابل تصور نيست مگـر از طريـق يـك وحـدت     
عمومي و البته مانعي نيست كه در برخي موارد به منظور مراعـات شـرايط، اختالفـاتي    

  . وجود داشته باشد
آن را بـر  ) ص(ادعاي وي كه مسئله حكومت يك امر دنيوي است و رسـول خـدا   

شـود و رد آن نيـاز بـه توضـيح      مـي  آنچه گذشت روشنعهده عقول ما نهاده است، از 
  . جديدي ندارد

نه حكومت تشكيل داد و نه مباني حكومت ) ص(ادعاي سوم در اين كه رسول خدا 
را وضع كرد، و نه به چيزي وصيت و نه جزئيات شورا را تعيين فرمـود؛ واقعيـت ايـن    

مالحظـه قـرار داده   همه مسائل مربوط به حكومت را مـورد  ) ص(است كه رسول خدا 
بهترين برنامه را براي تشكيل حكومت اسالمي، طبعاً متناسب بـا نيازهـاي عصـر    : است

ين اصل در نظام حكومتي را بيان كرد؛ بدين ترتيـب كـه   تر مهمآنگاه . خود ريخته است
اسالم نظـام  . حاكم نخست دولت را عادل عالمي قرار داد كه در خط اسالم حركت كند

  . كند مي ايت اختالف شرايط زماني و مكاني تعييناداري را با رع
زيـرا مؤسـس حقيقـي نظـام     . اند، نيز نادرست اسـت  آنچه برخي در تأييد وي گفته

ديـن  : انـد  اين كه گفتـه . است و نه هيچ كس ديگر) ص(حكومت اسالمي، پيغمبر اكرم 
آميختـه  اي است كه در آن دو چيـز درهـم    نظام ثابت، و دولت نظام متغير است؛ مسئله
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پـردازد، و جوانـب    مـي  و قواعد ثابت ديـن كـه بـه معالجـه امـور ثابـت       ها هجنب  :است
. دين كه درمان امور متغيري مثل تشكيالت و امور اداري را بـر عهـده دارد   پذير انعطاف

متغير زندگي مثل رابطه انسان و طبيعت يا برخي روابط اجتماعي تحت قواعد ي ها هجنب
 پذير است و به اختالف شرايط فرق گيرد كه اجراي آن انعطاف مي و ضوابط عامي قرار

  . و مانند آن» افزايش توليد«و » تزاحم بين اهم و مهم« ،»الضرر« :يها همثل قاعد. كند مي
 روش اداري كه به اخـتالف شـرايط تفـاوت   : متغير زندگي استي ها هاز همين جنب

. كنـد  مـي  دهد كه امـام پـر   مي يلتشكي )فضاهاي خالي( از اين رو منطقه فراغ. كند مي
امـا قالـب عمـومي كـه بـا      . شايد امام در اين باره به انتخاب و آراي مردم مراجعه كنـد 

در بحـث  . ضوابط كلي هماهنگ و منسجم باشد، امري ثابت و غيـر قابـل تغييـر اسـت    
  . م گفتيبعدي در اين باره بيشتر سخن خواه

دينـي  هـاي   نيست كه همـه حكومـت   مسئله ناكارآمدي حكومتهاي ديني بدان معني
 مذكور از نظام كامل اسالمي تبعيتهاي  بينيم حكومت مي قطعاً ناكارآمدند، خصوصاً كه

آيـا اسـالم   . گيرند مي كنند و از قالب اسالمي آن به هر شكل كه تصور كنيم، فاصله نمي
ل آنان مسئول گناه يزيد، حجاج و ديگر حاكمان جور، و برخي از خلفاي عثماني و امثا

حسين خوشايند باشـد كـه زمـان را بـراي      است؟ شايد براي برخي نويسندگان مثل طه
به ايـن دليـل،   : نامناسب بدانند و مدعي شوند) ع(حكومت اسالمي مورد خواست علي 

. موفق به تشكيل حكومت عدل نشـد و مـردم بـه سـلطنت معاويـه گرويدنـد      )  ع(علي 
در حـالي كـه عصـر    . د و معاويـه پادشـاهي  كر ميخالفت ) ع(علي : گويد مي حسين طه

حسـين توجـه نكـرده كـه موانـع       طـه  ١.خالفت گذشته و دوران پادشاهي فرارسيده بود
قرار داشت كه از مقتضيات تحول و تطور اجتمـاعي  ) ع(ابر اميرالمؤمنين ردر باي  عمده

طـور   نبود بلكه حالتي اضطراري بود كه در اثر عوامل معيني به وجـود آمـد و اگـر بـه    
توانست در مقابل عدالت علـوي   نمي داد،  تصادفي يكي از مقدمات خود را از دست مي

  )ع(خوردنـد و بـر ضـد اميرالمـؤمنين     نمي مثالً اگر برخي از مردم فريب. ايستادگي كند
                                                

 .۱۶۵علي و بنوه، ص  .١
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همين مسئله ضعف بزرگي در دولت اسالمي به رهبري حضرت به وجود . دشوريدن نمي
اسالم را با شكست مواجه كرد و ما را از دستاوردهاي نيك  آورد و اجراي پاكيزه تعاليم

  . فراواني محروم ساخت
رغم همه اين مشكالت، فرصتي كه براي حكومت ديني فراهم آمـد تـا جامعـه را     به

يي از ها هحتي گون. اداره كند، زيباترين تجربه حكومتي بشر در طول تاريخ را پديد آورد
وجود دارد كه به گواهي تاريخ خيلي بهتر است از اجراي منحرف نظام حكومتي اسالم 

  . اجراي هرگونه نظام غيراسالمي

  و آثار آن بر جهان اسالم سکوالریسم 
آن است كه حكومت در دست رهبـران زمـاني باشـد كـه در     سكوالريسم منظور از 

كه  اشتباه است اگر آن را به مكتبي تفسير كنيم. گذاري و اجرا به دين ملتزم نيستند قانون
خواند يا صرفاً مكتبي است كه براي تشكيل سـازمان   مثالً به استفاده از علم جديد فرامي

اين مكتب از خالل ارهاصـات  . كند  اداري و اجتماعي بر مبناي اصول علمي دعوت مي
در ابتـدا  . در غرب به وجود آمدهايي ميان سلطه ديني و قدرت مدني  عديده و درگيري

همين موجب پيدايش اين تناقض تلخ و در . رسميت پذيرفت مسيحيت اين مكتب را به
داليل زير  سكوالريسممبلغان : گويند مي برخي نويسندگان. نهايت ظهور اين مكتب شد

گذاري و اجرا از منابع غيردينـي   و استمداد قانونسكوالر را در ضرورت تشكيل دولت 
  : اند ائه كردهو بلكه ندادن جايگاه مناسب و شايسته به دين در جامعه ار

حكومت ديني يعني سيطره رجال دين بدان معني كه بر سرنوشت مردم حكومت . ۱
  . كنند
مثل ديدگاه آن درباره حقيقت كه در نتيجه بـه  . قوانين حكومت ديني ثابت است. ۲

هـا   ايـن شـبيه ديـدگاه ماركسيسـت    . شود مي سكون، و عدم تطور و تحول جامعه منجر
  . سم و اعتقاد به تطور حقيقت استآلي  درباره فلسفه ايده

. شود كه همه شهروندان به يك دين عقيـده داشـته باشـند    مي حكومتي پيدا تر كم. ۳
  . بنابراين اگر حكومت ديني باشد موجب تبعيض بين شهروندان خواهد شد
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دين تصورات معيني از هستي، زندگي، انسان، و تاريخ دارد و دولت ديني از اين . ۴
مانع پيشرفت علمي شده جامعـه را بـه سـوي فجـايعي      همين. كند مي تصورات تبعيت

  . خواهد كشيد كه تاريخ از آن پر است
آمـده كـه فراخـواني بـراي تشـكيل      سكوالريسم در تصريحات برخي از رهبران . ۵

دولت ديني به معني دادن مجوز به اسرائيل براي تشـكيل، و تجـاوز اسـت و در نتيجـه     
  . خدمت به صهيونيسم جهاني

   :هاي زير برخوردار است از ويژگيسكوالر اين در حالي است كه حكومت 
  . حركت، و استمرار، و تطور اجتماعي. ۱
  . دينيهاي  حقوق مساوي براي همه شهروندان به رغم اختالف در وابستگي. ۲
  . ها است سيطره مردم بر حكومت، و اينكه منبع همه قدرت. ۳
  . پيشرفت علمي فضاي الزم براينمودن فراهم . ۴

  و سکوالریسماسالم 
هاي معتدل به آن بخشيدند،  سكوالربدون ترديد مسيحيت به نصيبي اندك كه برخي 

. دهـد   هاي معيني انجام مي فعاليتسكوالر قناعت كرد، چنان كه در چارچوب حكومت 
ماركسيستي هرگونه فعاليت متصور براي آيين مسيحيت را مردود سكوالريسم در مقابل 

ي هـا  ههـاي الزم در حـوز   از مجـوز سكوالريسـم   اما موضع اسالم چيست؟ آيا. داند  مي
اسالمي برخوردار است؟ ما معتقديم كه اسالم از همان ابتـدا فرصـت نـداد كـه چنـين      

  : زيرا. اي حاصل آيد نتيجه
واحد،  نـ كه در آرا قدرت ديني و سياسي را يكپارچه ساخت بلكه تعيين امام : اوالً
ياسي و ديني است ـ اتمام دين، و تكميل نعمت آسماني بر همه زمين، قـرار داد   رهبر س

و به هرگونه جدايي جوهري بين آن دو اجازه بروز نداد، و هرگونه جدايي كـه پـس از   
اگر برگرديم و صفات امام يـا حـاكم   . آن ديده شود، بيانگر اجراي نادرست اسالم است

اً مجالي براي اين تصور بـاقي نخواهـد مانـد كـه     اسالمي را دوباره مالحظه كنيم، مطلق
فقهي گسـترده و  دانش چرا كه . تواند به تحكيم خود و مصالح خويش بپردازد مي حاكم
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التزام كامل وي به اجراي شريعت ثابت اسالم، شرط اساسـي در رسـيدن بـه حكومـت     
اي  از سوي ديگر تاريخ گواه خط ممتازي است كه رهبران مسلمان بـه جـز عـده   . است

وي بنگـريم،   و واليـت » نيابت فقيه از امـام «نظام اگر به . اند متجاوز و طاغوت، پيموده
رسـد مگـر آن كـه واجـد شـرايطي باشـد كـه         خواهيم ديد كه فقيه به اين منصب نمـي 

ت و فقه عميق؛ و هر كدام از شـرايط را از دسـت   لكفايت، عدا: ين آن عبارتند ازتر مهم
سوي ديگر، امتي كه از روح اين شروط  زا. خواهد داد بدهد، قدرت خويش را از دست

مجلس خبرگان متشكل از فقهـاي  اشباع شده مراقب و ناظر كار فقيه است، همچنان كه 
عادل باكفايت، نگهبان امين امت براي نظارت بر حركت فقيه حـاكم در مسـير صـحيح    

  . است
قـدرت دينـي، و سـلطه     به هر حال اسالم مطلقاً اجازه نداده كه اين دوگـانگي بـين  

ترين اشتباهاتي است كه سلطه سياسـي نقـش    اين از سنگين. ظهور كند) مدني(سياسي 
دست بدهد كه حقيقـت ديـن و نقـش آن در رهبـري      زحقيقي خود را در همان زمان ا

  . شود  زندگي آلوده مي
يب كه بدين ترت. ريزي كرده است ي متغير زندگي هم برنامهها هاسالم براي جنب :ثانیاً

 ي)فضاهاي خالي( قواعد كلي، و احكام ظاهري، و اضطراري وضع نموده و مناطق فراغ
را گشوده تا حاكم اسالمي يعني ولي فقيه عادل در پرتو مشـورت و مقتضـيات شـرايط    

فطـري  ي هـا  هجنبـ  ينـ ار اين، جوانب ثابت زندگي بشر يعدر كن. زمان و مكان، پر كند
بنابراين جايي براي جمود و امثال آن وجود . نموده استاصيل را با قوانين ثابت اشباع 

اند كه چون حكومت ديني بر پايه ايمان به حقايق فلسفي مطلـق   اينان گمان كرده. ندارد
مطابقت انديشه با واقعيت «و ثابت استوار است و بلكه به لزوم اطالق حقيقت به معني 

اجتماعي ثابت و اليتغير مطلق است ايمان دارد؛ اين به معناي ايمان به قوانين » خارجي
زيـرا ايمـان بـه حقيقـت     . اين تصور چيزي بيش از يك خلط و اشتباه پست نيسـت اما 

و هـيچ  شـرط اسـت   مطلق براي امكان شناخت و حصول يقين بـه واقعيـت خـارجي    
اسـالم بـه تطـور    . اجتماعي نـدارد هاي  ارتباطي به ايمان به ثبات يا عدم ثبات كليه نظام
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. اجتماعي معتقد است و در همان زمان به ثبـات حقيقـت فلسـفي   ي ها هاز جنببسياري 
دو موضوع جداگانه است كه به هم ارتباطي ندارند و كسـي آن دو را بـا هـم     ،زيرا اين
  . كند مگر جاهل يا اهل مغالطه نمي خلط

 گونـه  آنـ ين را  دبر اين اساس، . اسالم مفهوم صحيح دين را به آن داده است :ثالثاً
صرفاً يك شأن شخصي ندانسته كه ممكن است فرد به نفع ـ اند   ها تصور كرده كه غربي

تشـكيل حكومـت دينـي بـه     : انـد  از اين رو گفته. نظام عام اجتماعي از آن دست بردارد
ديـن هرچيـزي را در زنـدگي    . معني اعطاي امتيازات ويژه شخصي به پيروان دين است

 شمرد كه منطق صحيح آن را اثبـات  مي تي و انسانبشر به عنوان تصوراتي واقعي از هس
حمت فراگيـر  رهايي كه مسير انسان را در پرتو نور علم نامحدود الهي و  كند، و نظام مي

ديـن در ايـن هنگـام    . با اين تصور و مبنا، ارزيابي متفاوت خواهد شـد . دهد مي پوشش
طه روحي شخصـي فـرد بـا    ريزي كند نه صرفاً راب اي را پي انسانيت شايستهكوشد تا   مي

براساس اين مبنا طبيعي است كـه از اسـالم انتظـار داشـته     . خداي خالق را سامان دهد
ايمان نسپارد، و  باشيم كه همه زندگي را رهبري كند و امور آن را به دست حكومت بي

به حكم اين كه از طرف پروردگار انسانيت اجازه دارد، طبيعي است كـه از همـه مـردم    
مسـلمان منسـجم و   اسـت  همچنـان كـه طبيعـي    . زير سلطه او قرار گيرنـد دعوت كند 

هـاي بيشـتري را در    تري داشته باشد، و مسئوليت هماهنگ با اين هدف، حقوق گسترده
اي  هاي گسـترده  اين بدان معني نيست كه اسالم تبعيض. حكومت اسالمي برعهده گيرد

لكه همان گونه كه در فقـه  در دولت خود بين مسلمان و غيرمسلمان وضع كرده است ب
  . كند  ها توازن برقرار مي اسالمي تبيين شده، اسالم بين حقوق و مسئوليت

نيازي به توضيح موضع اسالم در قبال پيشرفت علمي و حمايت از دانشمندان  :رابعاً
رغم انحـراف   بهبدانيم اسالم، همين قدر كافي است كه . بينيم مختلف نميي ها هدر زمين

تعاليم، تمدن علمي درخشاني در عصري به وجود آورد كه اروپا در خـواب  در اجراي 
توان حتي يك عدد واحد بر شمرد كه توضيح دهد  در واقع نمي. اي فرو رفته بود كشنده

تـوان ارقـام و    مـي  در حـالي كـه  . ايستاده باشد انسانياسالم در مقابل هرگونه پيشرفت 
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ي هـا  هالم به رشد پيشرفت و تحقيق در حوزدهد اس مي اعداد فراواني برشمرد كه نشان
اسالم بر پيروان خـود واجـب كفـايي كـرده كـه      . هاي شاياني كرده است مختلف كمك

آري، پيشـرفت علمـي   . دار جوامع انساني باشد تالش كنند همواره جامعه اسالمي طاليه
ـ . در اسالم، انساني بود، يعني هماهنگ با پيشـرفت اخالقـي نـه در تعـارض بـا آن      ن اي

  . تري براي بحث و سخن نياز دارد موضوع به فرصت گسترده
پـرچم آن را  بلكه  گونه مجوزي در چارچوب اسالم ندارد هيچسكوالريسم بنابراين، 

زده بـه آن يـاري رسـاندند، و     استعمار برافراشته و برخي از مسيحيان و مسلمانان غرب
هايي در  شدند، البته تفاوت گري برافراشتند و در اين راه تا حدودي موفق پرچم اصالح

مانـدگي، و پيونـد زدن    شود ليكن نتيجه چيـزي جـز عقـب    مي ميزان موفقيت آنان ديده
هاي مثبت خود را از دست  كاروان امت به گوساله غرب نبود؛ امت مسلمان همه ويژگي

ما نظر فريفتگان بـه  . ي گوناگون بر مقدرات آن حكم راندندها هداد، و طواغيت در چهر
به مصر، وارد منطقه شد؛ بـه آنچـه   ي پيشرفت مادي را كه پس از ورود ناپلئون ها هگون

هاي تربيتي، و احساس وحدت، و تربيت كه زندگي را در همه چيز به نام  امت از روش
ايم بيش از همه آن  كنيم تا ببينند كه آنچه از دست داده مي خواند، جلب  خداوند يكتا مي

  ١.ايم ت آوردهچيزهايي است كه به دس

  اسالم و سیادت 
شود كه اسالم، خود را مسئول اول و آخر حكومـت در   مي از مباحث پيشين روشن

مانـد كـه سـيادت در بيـنش      گونه شكّي باقي نمـي  از اين رو هيچ. داند مي امت مسلمان
توانيم منطقي   به اين اعتبار مي. اسالمي، فقط از آن خداوند است كه موالي حقيقي است

به همين دليل با دكتر عبدالحميد متولي . وجداني بودن حكومت اسالمي را تبيين كنيم و
هـاي اسـالمي موافـق و همـراه      در پـژوهش » مسئله سـيادت «در رد خشن وي بر طرح 

                                                
در  ۱۹۹۸ ـ  ۱۷۹۸، قرنان من العالقـات االقتصـادية  : پژوهش ممتع دكتر جالل امين تحت عنوان: نك .١

 .العلوملة والتنمية العربيه: كتاب
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وي مدعي است كه اين نظريه در شرايط فرانسه پيدا شد و شرايطي كه موجـب  . نيستيم
متولي تأكيـد  . از بين رفته استبود كه فعالً پايي طرح اين مسئله شد، شرايطي كامالً ارو

هـاي   انـد و بررسـي   ع را مورد بحث و بررسي قرار نـداده ودارد كه دانشمندان اين موض
نسـبت دادن برخـي اشـتباهات بـه     : از آن جمله. كند مي هايي وارد جديدي نيز خسارت

الي كه تئوكراسي برخي خلفا و علماي مسلمان؛ ادعاي تئوكراسي به نظام اسالمي، در ح
ابتـدايي زنـدگي بشـر    ي هـا  هاز نظر دانشمندان غرب، قالب معـروف حكومـت در دور  

» نظريه تفويض الهي«ي خود، به معناي ها ههمچنان كه در برخي گون. شود  محسوب مي
وي در پايـان  . برنـد   است كه پادشاهان ستمگر براي توجيه استبدادگري خود به كار مي

ختن اين مسئله يا مشكل ذشت، معلوم شد كه اسالم نيازي به برانگياز آنچه گ :گويد  مي
ي كه انگيزش آن هيچ يك از مشكالت اسالم را حـل نخواهـد كـرد بلكـه     لكندارد، مش

  ١.نياز است مشكل جديدي بوجود خواهد آورد، و اسالم از آن بي
و  اهميـت شـمرده شـد؟    در واقع، ما نفهميديم كه چگونه اين مسئله، يك مسئله بـي 

آنان در صحت عقيده خـود بـه    هكه هم يدر حال ،چگونه در ميان مسلمانان مطرح نبود
بـه  ن سـيادت را  يكند كه خداوند ا  اند كه به نظرشان ثابت مي دليل شرعي استدالل كرده

و با شروط مشخصـي بـه    طور مستقيم به اين شخص داده يا به كسي كه از طريق معين
  . ريق انتخاب امت يا اهل حل و عقد باشدرسد، اگرچه از ط مي اين منصب

گونـه حكـم عـامي     اگر حاكم را از اين مسـئله بركنـار كنـيم، از حـق اجـراي هـيچ      
زيرا فرض هر حكمي بر ديگران خالف اصـل اسـت و جـز بـه     . برخوردار نخواهد بود

شايد وضوح اين مسـئله كـه سـيادت در    . باشد پذير نمي مقتضاي سيادت مشروع امكان
آن خداوند است، موجب اين تصور دكتر متولي شده كه مسلمانان ايـن اصـل    اسالم از

  . دشناختن را نمي) مبنا(
آنچه به تصور وي اشتباه است چيزي جز اشـتباه در بحـث يـا نسـبت و كشـف از      

مثل عملكرد برخـي از حاكمـان   . فضايحي نيست كه سزاوار بود براي همه روشن شود
                                                

 . ۱۶۵مبادي نظام الحكم، ص  .١
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زودي روشن خواهد شد كه نظام اسالمي با تئوكراسي  به. سوء و اطرافيان چاپلوس آنان
قـانون اساسـي    دربـاره مـودودي در كتـاب خـود    . مورد نظر غرب تفاوت فراواني دارد
  . اسالمي به اين نكته اشاره كرده است

گروهي از اهل سنّت مثل : آري، جز نزاع صوري ميان دو گروه اختالفي وجود ندارد
ديگر مثل خفيف كه آن راحق دانند، و گروهي   دا ميمودودي كه حق سيادت را از آن خ

او بـراي  . داند  خفيف نيز سيادت را از راه اعطاي خداوند، حق امت مي. شمرند  امت مي
 اسـتدالل  بينـهم  ىاالمـر، وامـرهم شـور    وشـاورهم يف : اثبات اصل شورا به آياتي مثل

 ؛ه اخبار از حق پيشين امتكند، با اين فرض كه موال در اينجا در مقام تشريع است ن مي
 بود، قطعاً از جعل الهي پيشين ايـن حـق بـراي امـت خبـر       حتي اگر در مقام اخبار هم 

  . داد مي
به هر حال مسلمانان اتفاق نظر دارند كه حـق سـيادت فقـط از آن خداونـد اسـت      

  . تنها بحث درباره كسي است كه خداوند اين حق را به او عطا كرده است. والغير
واقعـاً عجيـب    ،بيـان كـرده  سكوالريسم سخني كه از طرف برخي رهبريان  :ساًخام
  : ايم زيرا اگر به اين منطق استناد كنيم، در مورد سه نكته تجاهل ورزيده. است

همه تعاليم اسالمي كه به تشكيل حكومت اسالمي، و برپـايي نظـام اجتمـاعي     .الف
   :خواند  زندگي براساس دين فرا مي

)لَم نمونَ ورالْكَاف مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمح۴۴:املائدة(  )ي (  
  )۴۵:املائدة(    )ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ(
  )۴۷:املائدة(   )ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ(

  
  : ايم و با ايمان و اعتقادمان به تناقض پرداخته

)مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبر۶۵:النساء(  )فَال و(  
آوردند، مگر آن كه تو را در   ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي

  . گردانندمورد آنچه ميان آنان مايه اختالف است، داور 
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چنـين سـخن   . منطق شمشير، و زور، و تجاوز تشكيل نشـد  اسرائيل جز بر پايه .ب
به اين ترتيب كـه چنـين دليلـي ترتيـب     . زوري ممكن است به آن حق تشكيل عطا كند

اسرائيل براساس دين واحد برپا شده است، و انديشه پايه زندگي بودن دين، : خواهد داد
در حـالي كـه   . ئيل بر پايه حق تشـكيل شـده اسـت   پس اسرا. يك انديشه درست است

   :واقعيت درباره مسئله اسرائيل اين است
و جز يك پايگاه استعماري و  ،اين دولت به هيچ ديني حتي يهوديت ايمان ندارد. ۱

استكباري نيست كه سردمداران كفر براي برهم زدن منطقه اسالمي به وجود آورده و در 
  . شندوك  پي تحقق اهداف پست خويش مي

كند تا زمينـه را   نمي اسرائيل در تشكيل دولت خود به چنين منطقي استناد حقيقي. ۲
براي برپايي آن فراهم سازد بلكه اين استناد دستاويزي بيش نيست و قدرت و غصب بر 

  . آن پيشي دارد
فلسطين از صدها سال قبل تا امروز سرزمين اسالمي بوده و هست، پس بايد اين . ۳

بـه تشـكيل حكومـت اسـالمي در ايـن      ) منطق تشكيل حكومت بر پايـه ديـن   (:منطق 
انـد و   هاي ديگر آمده دانيم بيشتر يهوديان از سرزمين  سرزمين فراخواند، خصوصاً كه مي

  . اند بيشتر ساكنان اصلي آنجا به ساير مناطق آواره شده
آيـا بـدان    اگر كسي از يك اصل صحيح سوء استفاده و آن را اشتباه اجـرا كـرد،   .ج

معني است كه از اين اصل درست، دست برداريم؟ به طور مثال، اگر مدعيان مهـدويت  
اند، آيا بدان معني اسـت كـه از ايمـان بـه انديشـه       اني منحرف بودهمردمدر طول تاريخ 

كه روايات فراوان و متواتري بر صحت آن داريـم،  اي  انديشه. دست برداريم» مهدويت«
يا وجود پيامبران آ! اند؟ ليل كه برخي افراد از آن سوء استفاده كردهآن هم صرفاً به اين د
  ! ايمان نداشته باشيم؟» نبوت«شود كه اصالً به  مي دروغين موجب

  سکوالري ها هاي افراطی از نوشت نمونه
ي هــا همناســب ديــديم كــه يــك نمونــه از نوشــت سكوالريســم در پايــان بحــث از 

ونه به رغم ادعاي نويسـنده كـه بـا حقـايق دينـي      اين نم. عرب را بياوريمهاي سكوالر
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انديشـه  ) تثبيـت (: بخشـي   او در راه اصـالت . منافاتي ندارد، از كفر و الحـاد پـر اسـت   
نويسـنده  . كنـد  مـي  كوشد و دفاع و ابتناي آن بر مبناي فلسفي به سختي ميسكوالريسم 

را بپـذيريم و   دين و حقايق ديني ـ حتي اگر آن پذيرد،  مدعي است كه منطق عقلي نمي
در حالي كه در اقدام عقل نـاقص  . درباره آن مناقشه نكنيم ـ اساس نظام اجتماعي باشد 

. بينـد  داري مثالً براي تشكيل چنـين نظـامي مـانعي نمـي     انساني يا ماركسيسم يا سرمايه
ـ  سفيةلاالسس الف :سخن خود را در اين باره با اشاره به مباحث كتاب نوشـته   ةللعلماني

سپس بـه برخـي نقـاط ضـعف فـراوان كتـاب كـه از        . ر شروع خواهيم كرداهعادل ض
  . است، اشاره خواهيم نمودسكوالريسم ترين آثار  متقن

 تأكيـد، و از كسـاني انتقـاد   » سبقت عقل بـر نـص  «: در آغاز كتاب، نويسنده بر اصل
در دين هستند، و معتقد است كه بـه   سكوالريسمكند كه در پي يافتن توجيهي براي  مي

در مقابـل ديـن در زنـدگي مـا     سكوالريسم كند كه  وي اعالم مي. اند تناقض دچار شده
در قالـب يـك   سكوالريسم : كند كه مي نشيني كرده است؛ و علت آن را چنين بيان عقب

از ايـن رو شـكننده پديـدار شـد و خيلـي زود      . جنبش نقدگرايانه فراگير حركت نكـرد 
دور قدرت انسان است كه به تنهايي وببيان  دارد كه سعي او ظاهر تأكيد. شكست خورد

تواند در زندگي اتخاذ موضع كند، و عوامل معرفتي، متااخالقي و متاسياسـي   مي از دين
توانـد مشـتق از معرفـت     از نظر عقلي، معارف اجتماعي عملي نمـي . كند آن را تأييد مي

ر رابطـه معرفـت   بر ما است كه همه نصوص قرآني و ديني دالّ ب: اين يعني. ديني باشد
اين . اي تأويل كنيم كه به يك رابطه تاريخي محض بازگردد ديني و اجتماعي را به گونه

رابطه توجيهات تاريخي خـود را دارد امـا از توجيهـات مفهـومي و منطقـي برخـوردار       
  . نيست

ـ    كنـد  مـي  در آغاز بحث خود امكان معرفت ديني را ـ اگرچه در اصل آن تشـكيك  
را مطالعه و بررسي كند  كند تا رابطه بين آن دو مي معرفت اجتماعي فرضهمانند امكان 

: كند كـه معتقدنـد   مي و مسلمانان را ردسكوالرها اما قبل از بررسي اين رابطه برخي از 
بود و همين امر به ايـن انديشـه   سكوالريسم شرايط غربي فضاي مناسبي براي پيدايش 
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شود كه بين آن دو فقط همزماني  مي وي يادآور ١.دهد نمي اجازه ظهور در خاك اسالمي
رد هرگونه مرجـع  سكوالريسم در حالي كه جوهره  .و معاصرت بوده و نه چيز ديگري

جز عقل انساني است، اين مرجعيـت را هرچـه فـرض كنـيم ـ مرجعيـت       گذاري  قانون
سيطره  منافات دارد، حتي اگر در حدسكوالريسم ـ با .. .وحي، نظام كليسا، دارالفتواء و

  ٢.روحي بر افراد باشد
از دين نباشد، نويسنده تأكيد دارد كه الزام سياسي بايد كه جز از عقل انساني و بدور 

  ٣.بخشي به حكومت مردود است و اصوالً پناه بردن به اعتبارات ديني براي مشروعيت
و » حكومـت اسـالمي  «او معتقد است كه برخي از نويسندگان اسالمي با اعتقاد بـه  

آري، اگر عقل عملي شخصي به اعتقـاد  . گيرند مي در تناقض قرار» عقل عملي«هميت ا
توان او را  گويد، درست است، نمي  او اقتضا كند كه هرآنچه دين در زندگي اجتماعي مي

  ٤.محروم كرد» سكوالر«از لقب 
ماليم است كه بر اساس اعتبارات اجتمـاعي يـا    سكوالريسمنويسنده تأكيد دارد كه 

خواند كـه   مي دين فرا ني، يا سياسي يا تاريخي، يا اين اساس به تشكيل حكومت بيروا
 سـكوالر وي آن دسته از متفكّران . تواند دموكراتيك باشد حكومت اگر ديني باشد، نمي

 سكوالريسـم امـا  . كنـد   كنند، در اين ماليمت رديف مي را كه به نصوص ديني استنادمي
ض عقلي بين دو مفهوم ديني و اجتماعي معتقد است سخت و اصيل آن است كه به تناق

و تأكيد دارد كه ممكن نيست معرفت اجتماعي بتواند اساس نهايي خـود را درمعرفـت   
تر است و ايـن   به طور طبيعي از معرفت ديني پيش عمليمعرفت ارزشمند  ٥.ديني بيابد

  . داند و آن را منافي ايمان به خدا نمي ٦.خواند مي را تز كتاب خود مقوله

                                                
 .۴۳، ص االسس الفلسفية للعلمانيه .١
 .۵۱همان، ص  .٢
 .۵۲همان، ص  .٣
 .۶۱همان، ص  .٤
 .۷۳همان، ص  .٥
 .۷۴همان، ص  .٦



 119   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

معرفـت دينـي بايـد ضـروري باشـد، و       :انديشه فلسفي وي بر پايه دو قضيه اسـت 
هاي گونـاگون را بپـذيرد، و عقـالً ممكـن      اجتماعي جايز يعني جايگزين عمليمعرفت 

  . نيست كه قضيه جايز از قضيه ضروري استنتاج شود
ذات يـا  وي در اينجا وارد بحث طوالني از وجود خدا و صفات او ـ خواه صـفات   

ـ  شود و مطلق بودن اين صفات را مورد مناقشه   مي صفات فعل، بدون تمايز بين آن دو 
قدرت مطلـق شـامل محـاالت، و نيـز امـور غيرعقالنـي        دهد و معتقد است كه مي قرار
گاهي اوقات نيز وارد بحث فلسفي موجود درباره تقدم ماهيت بـر وجـود يـا    . شود نمي

كند و معتقد است كه از   بحث ميعملي معرفت  ن كه ازهمچنا. شود مي وجود بر ماهيت
تـوان   علمي و اخالقي معياري تا به اين نتيجه برسـد كـه نمـي   : شود  دو چيز تشكيل مي

اخـالق مثـل   اساسـي   ياين ديدگاه حتي مبـان  ١.احكام اخالقي را برچسب ضروري زد
ممكـن   زيـرا . نيست بر اين اساس، مطلق. گيرد  عدالت، آزادي و منفعت را نيز در بر مي

رسـد   مـي  بدين ترتيب به چيزي. شود مي است تعارض پيدا كند و در اين صورت مقيد
اشـتقاق جـايز از ضـروري نـاممكن     : گويـد  مي نامد و  كه آن را مقوله اساسي منطقي مي

و اشتقاق معرفت معيار از هـر   ٢جايز بدهد،عملي تواند به ما معرفت  نمي است، و قرآن
  ٣.ي ناممكن استگونه خطاب دين

امـر بـه   «و قاعده » الضرر«سطحي به قاعده  العاده فوقنويسنده در اين باره به شكل 
داند كه به وحـي   مي پردازد و قاعده دوم را تحصيل حاصلي مي »معروف و نهي از منكر

كنـد تـا    مـي  رابطه اخالق و دين، مسئله حسن و قبح عقلـي رامطـرح  درباره  .نياز ندارد
و شيعه را تأييد كند كه به حسن و قبح ذاتي عقيده دارند، و نتيجه بگيـرد   ديدگاه معتزله

  . كه عقل پيش از وحي است و بلكه وحي بر آن تكيه دارد
كند كه انسـان   مي نامد، فرض مي دوم» طرح معرفت شناسي«درباره طرحي كه آن را 

                                                
 .۱۵۶همان، ص  .١
 .۱۷۱همان، ص  .٢
 . ۱۷۵همان، ص  .٣
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معرفـت   قادر به معرفت اجتماعي است لكـن مـوانعي وجـود دارد كـه او را از تكميـل     
. بينـي، و طبيعـت خطاكـار    انانيت، تمايالت، نـاتواني از پـيش  : مثل. دارد  اخالقي باز مي

وي بحث خود را با اين . كوشد از امكان غلبه انسان بر اين موانع سخن بگويد مي سپس
امـا  . لي قرار گيـرد مع پذيريم اين مانع در سر راه معرفت  گيرد كه چرا مي  مي پرسش پي

شود؟ در جاي ديگر از موجبات طاعـت خداونـد سـخن     معرفت ديني نميمانع تكوين 
كند تا تأكيـد كنـد كـه ايـن دو      گويد و آن را منحصر به حاكم و مالك بودن خدا مي  مي

شـود و در نهايـت نتيجـه     حيثيت، با وجود اعتبارات عقاليي، به التزام مطلق منجر نمـي 
نگاه درباره الزام ديني شـبهاتي مطـرح   آ ١.بگيرد كه مرجع نهايي، اعتبارات عقاليي است

   :از اين قبيل. كند  مي
كند نه واجبات فعلي را كه مقيد به شرايط   دين فقط واجبات اوليه ما را معرفي مي. ۱

  . زمان و مكان است
اي ندارد مگر هنگامي كـه   اين نصوص فايده. واسطه ما در اطاعت، نصوص است. ۲

  . باشد با اعتبارات عقاليي مطابقت داشته
تـر از مراجعـه مسـتقيم بـه      مراجعه ما به خداوند از طريق ايـن نصـوص سـخت   . ۳

  . ريف استحزيرا نصوص در معرض ت است؛ عقاليياعتبارات 
 وي در واقع در جهت نفي مرجعيت وحي، و بازگشت به آنچـه اعتبـارات عقاليـي   

ن است مؤمنان در اينجا فرضي را كه ممك. كند مي نامد، در همه روند تشريع كوشش مي
قطعي الثبـوت   ،اگر نص: بدين ترتيب. كند تا آن را به مناقشه كشد مي مطرح كنند، طرح

راه مستقيم ـ غيراستداللي ـ معرفـت،    : است، و اگر نبوت ثابت است، و اگر وحي يعني
او در مناقشه خود بر وحـي   ٢.پس امر خداوند شناخته شده است و شكي در آن نيست

كـه يـك   » تـوهم وحـي  «ي كوشد اين مناقشه را با برانگيختن شبهه تح كند و مي تمركز
) ص(كوشد تا بر صداقت پيغمبـر   مي اين شبهه. حل كنداست، شبهه قديمي و معروفي 

                                                
 . ۲۸۱همان، ص  .١
 . ۲۹۲ص همان،  .٢
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كند كه بين احسـاس درد، و   مي در گفتار باقي بماند اما از اين جهت در مدعي تشكيك
كنـد كـه    مي تأكيدنويسنده . درسد احساس درد است، تفاوت وجود دار مي آنچه به نظر

وحي نه از مقوله حدس است و نه از مقوله حس تا به اين نتيجه برسد كه يـك تجربـه   
ي وحـي نمايـانگر   ها هزيرا داد. اين يعني فقدان تأثير عصمت. دروني براي پيغمبر است

 دروني پيغمبر است، و آنچه وحي و دقّت عمل آني ها هي خدا و انگيزها هتركيبي از داد
اي بـراي تشـخيص    چـون مقولـه  : كنـد  مي سپس تأكيد. دهد، عقل است  را تشخيص مي

  . پيامبران صادق، و كذّاب جز عقل وجود ندارد، بنابراين مرجع نهايي، عقل است

  سکوالریسماسالم و 
 و قضايايي رابداند تقارن تاريخي يك مجرد مذكور را كوشد رابطه  مي در اين فصل

  : از اين قبيل مسائل. ر دهدمورد مناقشه قراو  طرح
بـه   رگـ دهـد و ايـن ممكـن نيسـت م     مي خداوند به تنظيم زندگي سياسي فرمان. ۱

  . حكومت فرمان دهدتشكيل 
  . كند  خداوند به رغم اختالف شرايط زماني و مكاني امر به نظام مي. ۲
  . تنها مسلمان، مأمور تشكيل حكومت اسالمي است. ۳
  . ود به تنهايي ناتوان استاز تنظيم زندگي خ انسان. ۴

اين مسائل را به نيابت از قائالن طرح بيداري اسالمي مطرح و ايراداتـي بـر آن وارد   
   :از اين قبيل. كند  مي

اگر مـردم  . گذاري كرد را وادار به قانون) ص(شرايط زمان بود كه رسول خدا  .الف
كرد، احتمـال ديگـري    يبه مدينه هجرت نم) ص(كردند و پيغمبر  مكّه با او دشمني نمي

  ). كنند  مثل دكتر سروش هم بيان مي يهاي ديگرسكوالراين قضيه را . (شد  مطرح مي
اسالم صفت عام همه اديان اسـت، اگـر مـالزم تشـكيل حكومـت بـود، نبايـد         .ب

  !كرد  مسيحيت اين انديشه را رد مي
  . شود جايز از ضروري منتج نمي: اشاره به قاعده .ج
ا وجود تغيير شرايط محال اسـت، و خداونـد بـه امـر محـال فرمـان       ثبات نظام ب .د
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همچنان كـه   ١ .كند  در اينجا به قائالن مسئله جاودانگي نظام به تلخي حمله مي. دهد نمي
بـه نصـوص مطلـق مطـابق     لزوم عمـل  «و » عدم جواز اجتهاد در مقابل نص«به انديشه 
  ٢.رآن تشكيك كندكوشد در آيات ق  سپس مي. برد  يورش مي »اطالق آن 
اي شگفت بين اطالق نص و اطالق مضمون آن كه يك قاعده است، جدايي  به گونه

شايد منظور وي انديشـه  . كند  را مطرح مي» واجبات وهله اول«سپس انديشه . اندازد  مي
كوشـد    او مـي . كننـد   واجبات به عنوان اولي است كه با طرح عناوين ثـانوي تغييـر مـي   

را طرح كند كه وقتي ضـررش از بـين   » گوشت خوك به علت ضرر آنتحريم «انديشه 
. دانـد   اعتقاد به مصالح مرسله را نقض اطالق احكام الهـي مـي  . رفت، حالل خواهد بود

همچنين سعي دارد ميان قواعد كلي مثل شهادت دروغ، و حرمت قتل، و قواعد ديگري 
ـ . ارث زن، تفاوت قايـل شـود   مثل تازيانه زناكار، و ن رو بـه امكـان ثبـات قواعـد     از اي

  . نخست و عدم آن در قواعد ديگر معتقد است
را مطرح، و هرچه را با آن در تعـارض  » گراي اسالم طبيعت هستي«در پايان انديشه 

اسـالم  : انـد  خواند و از سـخن برخـي نويسـندگان مسـلمان كـه گفتـه        بيند، بعيد مي  مي
ه كه منظورشان، اعتقاد به مباني معيـار  توجيهات كلي و عمومي آورده است، استفاده برد

   :كند كه  درعين حال، آن را هم با اين اعتبار نقد مي ٣.است
اين مباني، داراي مضمون سياسي نيسـت و مؤسسـات اجتمـاعي بـر اسـاس آن      . ۱

  . شود نمي تشكيل
گرا  زيرا اگر بخواهيم آن را هستي. عمل به اين مباني، عمل به عقل است نه وحي. ۲
اين خصوصيات با اين مبنا . هاي اسالمي مجرد سازيم دهيم بايد از همه خصوصيتقرار 

در . اسالم به تنهايي مكلّف به تشكيل حكومت اسالمي اسـت : گويد مي منافات دارد كه
  . غير اين صورت بايد به نسبيت اخالق معتقد شويم

                                                
 . ۳۳۹همان، ص  .١
 . جا همان .٢
 .۳۵۰همان، ص  .٣
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اخالقي او با  كند كه استقالل انسان در تعقل، و وجود مي اين فكر را طرح نهايتدر 
؛ انديشه تشكيل حكومت ديني منافات دارد تا به غرض اصلي خود در اين كتاب برسـد 

  . اعتماد به عقل مجرد از دين در ساخت زندگي : يعني

  نقد گذرا 
  : اگر بخواهيم به طور گذرا ديدگاه اين نويسنده را نقد كنيم، خواهيم گفت

رسد از شيوه علمي منطقي پيروي كـرده ـ     رغم آن كه به نظر مي اين كتاب ـ به  :اوالً
گاه  ين تكيهتر مهم. بسي از منطق فاصله گرفته است؛ خصوصاً وقتي خواسته مغالطه كند

نويسنده اين جملـه را  . دهد قضيه ضروري، قضيه جايز نتيجه نمي  :وي اين سخن است
سطح صـادق  داند كه بايد نتايج آن هم در همان   يك قضيه منطقي با مقدمات صادق مي

وي از قضيه ضروري، قضيه ديني عقيدتي است كه  منظور. اما مسئله چنين نيست. باشد
اجتمـاعي، راه حلهـاي متعـددي دارد و     عمليحتماً يك قضيه ضروري است اما قضيه 
  :دهيم  چند نكته را مورد مالحظه قرار مي. هيچ الزامي به يك راه حل واحد نيست

ت، و صفات او مطلقاً مسـتلزم ايمـان بـه وحـدت نظـام      ايمان به خدا، و وحداني. ۱
از نظر منطقي جـايز اسـت كـه    . اجتماعي با همه ابعاد، و به رغم اختالف شرايط نيست

. اش مخيـر سـازد   خداوند متعال انسان را بين راه حلهاي مختلف براي مشكل اجتماعي
آن متعـدد اسـت،    اي را كه مصاديق اجرايـي  ، و قاعدهتخييريهمه فقهاء انديشه واجب 

كـه در منطقـه   سـازد  و بلكه جايز است كه خداوند بـراي انسـان مبـاح     اند، مطرح كرده
ايـن  . معيني به فكر و عقل خودش عمل كند و آن را با تشريعات متغير پر نمايـد ) فضا(

فضاي خالي : »منطقه فراغ تشريعي«آن را ) ره(همان است كه شهيد صدر  ،)فضا(منطقه 
تـوان آن    ايم، مي ميده است، يا چنان كه در يك بحث جداگانه اشاره كردهناگذاري  قانون

همه ايـن مـوارد بـا ضـرورت قضـيه دينـي       . ناميد» منطقه مباحات«يا » منطقه واليي«را 
ابش، ـي نويسنده مذكور در همـه كتـ  ــاساس استدالل فلسف ،بدين ترتيب. منافات ندارد

ه ـــ قي شـكل اول نيسـت كـه گفت   ـاز قياس منطه ــاز اين رو، اين قضي. زدـري  رو ميـف
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ضروري بودن مقدمات، ضروري بودن نتايج را در پي دارد يا مقـدمات ضـروري،   : شود
  . دهد  نتايج ضروري مي

گاهي اوقات قضيه اجتماعي، يك قضيه ضروري است، و آن هنگامي اسـت كـه   . ۲
در اين صورت . يتغيرمشكل، مشكل ثابت و اليتغيري باشد، و راه حل آن هم ثابت و ال

در مقابل ما راهي وجود ندارد جز راه حل ثابت براي مشكل ثابت، واين چيـزي اسـت   
  . توانيم بر پايه منطق نويسنده، نام قضيه ضروري بر آن اطالق كنيم مي كه

مشكالت انساني كه به فطرت ـ كه ما معتقديم عنصر ثابت در زندگي بشـر اسـت ـ     
چنان كـه  . ي درمان آن هم ثابت واليتغيرها راهتي است، و شود، مشكالت ثاب  مربوط مي

حقايق فيزيكي، حقايقي ثابت است و راه حل آن هم راه حل ثابتي كه با تغييـر شـرايط   
   :توان براي اين مشكالت، مثالهايي از اين قبيل آورد نمي .كند زمان و مكان تغيير نمي

ثابت انسان براي تدين و ارتبـاط  وجوب نماز، و ساير عبادات براي پاسخ به نياز . ۱
  . ي مطلقابا خد
  . نهي از قتل انسان، چنان كه او هم اشاره كرده است. ۲
  .  نهي از هرگونه ظلم و ستم. ۳
  . نهي از شرابخواري، زيرا همواره از جهات مختلف براي انسان مضر است. ۴
مـا ابعـاد   ( نهي از خوردن گوشت خوك به علّت رابطه منفي آن با زندگي انسان. ۵

  ). دانيم اين قضيه را نمي
  . نهي از غرر و غش در معامله. ۶

  . و مثالهايي از اين قبيل
معرفت : از سوي ديگر نويسنده مصادره به مطلوب كرده است، آنگاه كه مدعي شده

ليكن ما مدعي هسـتيم كـه معرفـت اجتمـاعي كامـل      . عقلي و عملي كامل ممكن است
ني است كه عقل همه ابزارهاي الزم براي رسـيدن بـه ايـن    زيرا به آن مع. ناممكن است
توان از ابتـدا امكـان     پس چگونه مي. شناسد، و اين براي عقل ممكن نيست غايات رامي

  اين معرفت عملي را مسلّم گرفت؟ 
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هدف اصلي وي، جدايي دين از زندگي، از طريق ايـن فـرض اسـت كـه عقـل و       :ثانیاً
بنابراين براي تنظيم امور زندگي كفايت . دم بر وحي استمق ،مباني معياري از نظر رتبه

  :از هشام بن حكم نقل است كـه گفـت  . دانيم كه عقل، پيامبر درون است  ما مي. كند  مي
  : به من گفت )ع(ابوالحسن موسي بن جعفر 

حجة ظـاهرة وحجـة باطنـة، فامـا الظـاهرة      : الناس حجتني ىعلان هللا ! يا هشام
  ١...، واما الباطنة العقول)ع(الئمة فالرسل واالنبياء وا

  
: شود، خواه عقل نظري باشـد يعنـي   مي به وسيله همين است كه معرفت ديني كامل

محال بودن تناقض، و اصل عليت؛ و خواه عقل عملي، چنان : مبادي اوليه ضروري مثل
  . كه در مسئله اطاعت از خالق متعال است

با اوالً تواند همه روابط انسان  نمي ه تنهاييليكن مشكل در اين نهفته است كه عقل ب
و عدالت دقيق در اشـباع    با طبيعت، و روابط بين گذشته، حال و آينده، ثانیاً خودش، و

براي رسيدن به كمال انساني كـه متـون   را  ها راهمتعادل نيازهاي انسان، و در نتيجه همه 
از اين رو انسان نيازمند ديـن و  . ناسدكنند، بش  تعبير مي» تقرب الي اهللا«اسالمي از آن به 

   :تعاليم آن است، براي
  . رشد عقل تا او را به روش تكاملي برتر هدايت كند. ۱
: توضيح روابط مبهم و آنچه بايد در مواجهه با همه مواضع انجام دهد، از جملـه . ۲

  . مواضع اخالقي تفصيلي كه ممكن است اصول كلي آن را بداند
  : عي كه دين به تصوير كشيده به اين نحو استدر حقيقت مسير طبي

كنـد تـا از طريـق     مي ذات درهم پيچيده انساني حقايق ديني را از طريق عقل درك«
عقل به  بنابراين» .برد، دست يابد مي آنها به برنامه كامل زندگي كه او را به سوي تكامل

كند، و خداونـد    مي نوسيله مباني خود انسان را به خدا و ضرورت اطاعت از او رهنمو
                                                

 .۱۶، ص۱الكافي، ج  .١
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و لطـف   به واسطه فضل خود، و اينكه خير مطلق است، و به مقتضاي علـم، و قـدرت  
زندگي فردي و اجتماعي تشريعي، و كليه راه حلهاي برتـر بـراي   ي ها هخود، همه نشان

بـه  . حركت كنـد ) كمال(كند تا به سوي هدف  مي حل مشكالت انسان را برايش ترسيم
كنـد، و    مـي  نر دروني است كه انسان را به خالق هسـتي رهنمـو  عقل پيغمب: تعبير ديگر

  . كند مي رسول خدا، عقل بيروني كه برنامه الهي زندگي را به انسان ابالغ
كنيم تا چنـين معنـي شـود كـه       پس تناقض كجا است؟ چرا از سبقت عقل تعبير مي

كنـد،   مـي  تلسـكوپ را روشـن   كـه توانيم چراغـي    يا ميآعقل، همه چيز زندگي است؟ 
پـس نيـازي بـه    كنـد؟   مـي  كاشف از همه عوالمي بدانيم كه تلسـكوپ آنهـا را كشـف   

نيست، و همان چراغ كافي است؟ بدين تريب اساس دوم اين نويسـنده فـرو    پتلسكو
داللـت  : پاشد كه سعي داشت آن را تثبيت كند و صدها بار بر آن تأكيد كـرد، يعنـي    مي

  . ل انسان در همه زندگيسبقت عقل از وحي و نبوت بر استقال
اوامر الهي ممكن است اوامر ارشادي باشد و به حكم عقل رهنمون كند كـه گـاهي   

شود اما اين به معني تكـرار   مي اوقات انسان در نتيجه طغيان تمايالت مادي از آن غافل
و مرجعيت عقل نيست بلكه به معناي انسجام دين و فطرت انساني اسـت و مكنونـات   

  . كند كه ممكن است انسان از آن غفلت كند مي بيان اين فطرت را
گوييم اراده الهي به مقتضاي عـدل و لطـف خـود بـا       گونه كه گاهي اوقات مي همان

اعتبارات عقاليي هماهنگ و منسجم است اما اين به معني تقييـد اراده مطلـق خداونـد    
به مقتضاي عدل و كند ليكن  نمي اراده خدا مطلق است و هيچ چيز آن را محدود. نيست

دهد كه او را اصالح كند و به تكامل رسـاند امـا    مي لطف انسان را فقط به چيزي فرمان
عقل تا آن اندازه نيست كه به معني انسجام با فطـرت و واقعيـت    مرجعيتاين به معني 
گيرد كه انسـان بـا     بعالوه، اين اراده به بسياري از مصالح و الطاف تعلق مي. انسان است

نياز بود، و اوامر دينـي را   توان از آن بي بنابراين مطلقاً نمي. خود از آن جاهل است عقل
وقتي عقل انسان را مدرك همه غايات و مبادي، و روابط واقعـي،  . امور مكرري دانست
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اين يـك قضـيه باطـل    . ايم ي درمان و عالج مشكالت قرار دهيم، مغالطه كردهها هو شيو
  . سي فراوان استمجهوالت زندگي بشر ب. است

ا عقيـده نـداريم كـه    ما هم مانند اين نويسنده معتقديم كه حسن و قبح ذاتي است ام
گونه كـه وي گفتـه ـ بـا مشـكالت       زيرا اين مقوله ـ همان . آيد   حسن از طرف شارع مي

وي اين مشكالت را به طور كامل آورده تا پيروزي خود را ثبت . اي مواجه است عديده
ن نكرده كه انديشه حسن ذاتي اشياء، حتي اگر هم مكلّف آن را ايجاد نكنـد،  كند اما بيا

گيريم، اين است كه عقل عملي، حسـن    آنچه بر اين نويسنده خرده مي.. .پسنديده است
پـس  . ادراك حسن عدالت به طور مطلق: كند از قبيل مي برخي از قضاياي كلي را درك
ا بعضي معيارها اشـتباه گرفـت كـه در وهلـه     توان آن را ب يك معيار دايمي است و نمي

طـور ادراك حسـن اطاعـت از     همـين . نخست، حسن اولي دارند، مثل منفعت و آزادي
اينها كليدهايي است كه ما را به عالم علم الهي و اطاعت خدا . موالي خالق حاكم مالك

و عجز خود را گشايند تا ناتواني   اي فراروي عقل مي هاي حسن گسترده زيرا افق. برد  مي
  . در برابر خداوند متعال ببيند و در مقابل او به ركوع رود و سجده كند

با چشم پوشي از رابطه بين دو معرفت، فرض كنيم كه معرفت عملـي ممكـن    :ثالثاً
مختلـف اجتمـاعي فرمـان    هاي  است اما مسئله اطاعت از خداوند هم هست كه به نظام

ما كه خداوند متعال را با همه صفات . آن را انكار كنيم توانيم نمي هايي كه دهد، نظام  مي
نصوص : توانيم پس از آن كه دانستيم نمي شناسيم، و اسالم را نيز با همه ابعادش؛ مي او

ثابت است، و نبوت، معصوم، و خداوند متعال، آمر، با نافرماني از اوامر پروردگار، او را 
  . معصيت كنيم

  : كند  ابطه، قضاياي فراواني مطرح مياين نويسنده براي نفي اين ر
مدعي است كه برخي نويسندگان وجود نظامهـاي اسـالمي بـراي زنـدگي را رد     . ۱
  . فقط يك سري قواعد عام و كلي است و نه چيز ديگري: اند اند يا گفته كرده
ت شناخت كامل معيارهاي اخالقـي را كـه خـدا بـه     رمدعي است كه خداوند قد. ۲

شود، به انسان داده و اين با مسئله تشكيل جامعه براساس تعـاليم    ه ميوسيله آنها شناخت
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 زيرا مجالي براي اعمال عقل و عمل بر پايـه اسـتقالل آن بـاقي   . اسالمي سازگار نيست
  . گذارد نمي
 گوناگون در ثبوت و اطالق نصوص، و سـالمت وحـي از نيرنـگ و   ي ها هبا شيو. ۳

وهلـه  (كه اگر هم درست باشد، فقـط واجبـات   سپس تأكيد دارد . كند  وهم تشكيك مي
  . كنيم، واجبات فعلي است مي كند اما آنچه در پي آن تالش مي ما را بيان) نخست
در مسئله اقتضاي حاكميت خداوند و مالكيت او بر انسان كـه اطاعـت از حـاكم    . ۴

  . كند مي گرداند، تشكيك  مالك را بر وي واجب مي
  : كنيم مي نكاتي را بيان در پاسخ به اين روش نويسنده

پيش از اين به مورد دوم پاسخ داديم و تأكيد كرديم كه قدرت عقل در شـناخت  . ۱
توانـد از همـه اهـداف و     مـي  خدا و لزوم اطاعت او، مطلقاً مستلزم آن نيست كه عقـل 

بعالوه، شـارع مقـدس در   . غايات انساني، ووسايل تحقق آن شناخت عملي داشته باشد
براي ابداع و ابتكار علمي، و بلكه اي  ي متغير زندگي بشر، مجاالت گستردهها هكنار جنب

طور، انتخاب روش اجراي  همين. براي ابداع تشريعي عقل باقي گذاشته استيي ها هزمين
بنـابراين اعتقـاد بـه زنـدگي بـر اسـاس       . احكام تشريعي را به عقل واگذار نموده است

شود بلكه ناتواني عقل در كسب معلومات  مين شريعت خدا به تعطيلي عقل انسان منجر
مـوانعي كـه ايـن    . كنـد  مـي  انساني تقويـت ي ها هرا سد كرده نشاط فعال آن را در زمين

خود بيان كرده، حقيقتـاً وجـود دارد، امـا بايـد     » شناسي معرفت«نويسنده، در طرح دوم 
انسـان  بلكه  ؛دجهل انسان از بيشتر معلومات و روابط دخيل در شكل نظام را بدان افزو

  ! تواند بر اين نقايص چيره شود؟ مي پس چگونه. از خودش هم جاهل است
اگر اين موانع در سر راه شناخت عملي قرار دارد پس چرا مانع   :گويد  او مي! فتاگش

شود؟ وي از اين نكته غفلت ورزيده كه معرفـت دينـي از مقتضـيات     نمي شناخت ديني
ن، و گرايش آن به سـمت كمـال اسـت، و امكانـات     فطرت، و تمايالت آن به سوي دي

اين چيـزي اسـت كـه بـا     . عقلي كلي معرفت ديني براي رسيدن به خداوند كافي است
  . كند  معرفت همه ابعاد نظام اجتماعي و تشريعي انسان فرق مي
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مـا مـدعي هسـتيم كـه نظامهـاي      . مناقشه در مورد اول، در صغراي دليل اسـت . ۲ 
هاي متكامـل و فراگيـر همـه مشـكالت زنـدگي اسـت و از همـه        مطروحه اسالم، نظام

اين نظامها از صرف تعليمات كلي و قواعد عام بسـي  . مقومات و اركان نظام برخوردار
بسـنده   اند، ديديم كه همين نويسنده به حجتي كه اين نويسندگان به او داده. باالتر است

اع كنـد و همـه را از ايـن    نكرد بلكه كوشيد خصوصيت اسـالمي ايـن معيارهـا را انتـز    
گـويي  . نامد، هماهنـگ باشـد   مي »گرايي اسالمي هستي«مجرد سازد تا با آنچه ها  ويژگي

اسـالمي،  هـاي   حتـي بـا طـرح معيارهـاي كلـي بـا خصوصـيت       » گرايي اسالمي هستي«
كند به جاي اين كه ضرورت اجراي اين قواعـد   مي تعامل منطقي اقتضا. سازگاري ندارد

صفت اسالمي آن فرض كنيم، ايـن قضـيه را در سـطح انسـاني مـورد      كلي را با حذف 
پوشـي از   توانـد بـا چشـم    مـي  آيـا ايـن قواعـد   : گـوييم  مي از اين رو. مناقشه قرار دهيم

اختالفات نژادي، زباني، مكاني يا زماني در سطح عمومي انساني اجرا شود يا نـه؟ ايـن   
زيرا فطـرت شـاخص   . است قواعد معيارهاي هماهنگ با فطرت است كه در همه يكي

رجوع به اعتبـارات عقاليـي   : شگفت اين كه نويسنده مدعي است. نخست انساني است
پيش از اين اشاره كرديم كـه اعتبـارات عقاليـي بـه     . تر است از رجوع به نصوص آسان

موانع فراواني مبتال هستند كه معرفت علمي كامل را شـبه محـال و بلكـه كـامالً محـال      
  . سازد  مي
  :  كنيم  درباره وسيله انسان به خدا، و مسئله اوامر الهي چند نكته را بيان مي .۳

اين نويسنده چيزهايي را ناديده گرفته كه نزد همه مسلمانان روشن است و ما  .الف
همچنين از آنچه امت اسالمي بر آن اجماع دارنـد، غفلـت   . مينام مي آن را بديهيات فقه

زيرا اين موارد معلوم . ماند نمي راي هيچ گونه تشكيك باقيبنابراين مجالي ب. كرده است
همچنين نصوص متواتر و معلومي را نيز ناديده گرفتـه  . است، و حجيت علم ثابت شده

در مورد نصوص غير متواتر، با تشكيك بر آنها . نصوص قرآني در طليعه آن است. است
كـرده   ظهـور آنهـا تشـكيك   ريف، در داللت و متمركز شده و عالوه بر طرح انديشه تح

. است، ليكن علم اصول فقه اين مشكالت را بر وفق مباني متين خود حل كـرده اسـت  
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وقتي سيره عقال كه به امضاي شرع هم رسيده، عمل به خبر واحد است، حق نداريم در 
اً حق نداريم ظهوري را خودسرانه مقيـد سـازيم   قما مطل. تشكيك كنيم حجيت اين خبر
ابق قواعد معروف ـ كه فعالً مجـال بحـث آن نيسـت ـ قرينـه متصـله يـا         مگر اينكه مط

همچنين حق نداريم مالكهاي معيني براي احكام از خودمان . اي بر آن اقامه شود منفصله
كنـيم تـا چـه رسـد كـه        اختراع كنيم بلكه در اين باره از تصريح شرع حكيم تبعيت مي

رد، گزينش كنيم و آن را مـوقتي بنـاميم تـا    احكام معيني را كه با سليقه ما سازگاري ندا
  . بدين ترتيب هميشگي بودن خود را از دست بدهد

ممكن است منظورش اين باشـد  . آنچه واجبات وهله نخست ناميده، مبهم است .ب
واجبات بدوي كـه خيلـي زود وجـوب     نييع. كه اين واجبات براي وهله نخست است

ممكـن اسـت   . نـدارد اي  سـت كـه نتيجـه   اين حرف سخيفي ا. دهد مي خود را از دست
يعني واجبـاتي كـه در حـد ذات    . ناميم مي چيزي باشد كه ما آن را واجبات اوليه رمنظو

شود و تا زماني كه عنوان ثانوي با آن تعارض نكنـد، همچنـان    مي خود بر مكلفان وارد
 مثل وجوب نماز و حرمت خمر اما هنگامي كه عناوين ثانوي مطرح شـد، مثـل  . هست

 ، و واجبات فعلي؛ اين عناوين ثانوي مقدمتر مهمت حرج، و اضطرار، و تزاحم با واجبا
 پذيري شـريعت حكايـت   پس اين هم قواعد استوار خود را دارد و از انعطاف. گردد مي
از طرف ولي امر كه امر حكومتي است، بر عناوين مباح اوليه  صادرهمچنين امر . كند مي

بنـابراين  ). ن باره به تفصيل در جاي خود بحث شـده اسـت  در اي(شود  مي مقدم داشته
  . آورد گونه مشكل تشريعي به وجود نمي هيچ

اي  تر از همه تصريح وي است كه اطـالق نـص، مسـتلزم اطـالق قاعـده       شگفت .ج
مگر نص چيزي جز كاشف از مضمون خود، و معرف . كه نص متضمن آن استنيست 

  ! آن است؟
ه بيانگر نقض در نظـام احكـام الهـي نيسـت بلكـه بيـانگر       اعتقاد به مصالح مرسل .د

 هزيرا ولي امر در چارچوب مقاصد شـرعي و در محـدود  . پذيري تشريعي است انعطاف
هـاي متغيـر بـه     ، براي درمان و عالج حالـت ايي كه شارع در اختيار او گذاشتهنشانگره
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اينجا عقيده نداريم  ما در. كند  برد و احكام مصلحتي صادر مي  مقتضاي مصلحت پناه مي
كه فقيه به مصالح مرسله مراجعه كند مگر به وجود مصلحتي كه شارع به آن امر نموده، 

  . و عدم معارض قطع پيدا كند
بيگانه از اسالم است؛ معنـي نـدارد كـه    اي  انديشه» اجتهاد در مقابل نص«انديشه  . ه

اين كار ايمان و عقيـده   وي با. انسان در مقابل نص معصوم الهي به رأي خود عمل كند
 نتيجه به تناقض در ايمـان خـود  در  كند و مي و عصمت آن را نقضخود به نص ديني 

  . افتد مي
تشكيك در وحي كامالً مردود، و اين نيـز يـك انديشـه بيگانـه از روح اسـالمي       .و
وحي حضور قطعي در نزد پيغمبر است، و او نيز آن را بدون هرگونه تصرفي بـه  . است
   :رساند يم امت

 )ثُـم لَقَطَعنـا منـه الْـوتني     لَأَخذْنا منـه بِـالْيمنيِ   ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ(
  )۴۶-۴۴:احلاقة(  

گرفتيم سپس   بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مي ها هگفتاي  پاره) او(اگر 
  . كرديم  رگ قلبش را پاره مي

گـران   وحي در ابتدا در غرب مطـرح شـد و برخـي از انديشـه    » درونيتجربه «فكر 
وحي چيزي است كه . مسلمان كه بهره كافي از علم نداشتند،تحت تأثير آن قرار گرفتند

در حـالي كـه فـرض آن    . اگر درباره آن تشكيك كرديم بايددر همه نبوت تشكيك كنيم
ت مطلق، و خواه در زمنيـه  اطمينان داريم، خواه عصم) ص(است كه به عصمت پيغمبر 

  ). چنان كه برخي از مسلمانان عقيده دارند(تبليغ 
توانيم با نصوص تعامل داشته باشيم مگر آن كه بااعتبارات  نميوي گفته است كه . ز

اگر مقصـودش    وي از اين سخن چيست؟ دانيم قصد نمي ما. عقاليي تطابق داشته باشد
: علوم قطعي عقلـي مخـالف باشـد، مثـل آيـه     اين است كه شايد ظاهر نص با يك امر م

و در اين صورت بايد آن را تأويل كرد؛ اين سـخن  ) ۵: طه( ىالعرش استو ىالرمحن عل
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موارد آن بس اندك اسـت؛   :ثانیاًارتباطي به جنبه تشريعي ندارد؛  :اوالًدرستي است اما 
  . ي تشريعي نيستها هدر زمين :ثالثاً

با استحسان ظنون، و ذوق، و اعتبارات عرفي مـا  و اگر مقصودش اين است كه نص 
ايي مبتال به موانعي است كـه خـود وي   ه است، بايد دانست كه چنين استحسانمخالف 

.. .از اين رو هيچ ارزشي ندارد. نام برده و در طليعه آن، جهل انسان به حقايق قرار دارد
ي تا عصر صـدور نـص   اي برسد و از نظر تاريخ آري، اگر اين اعتبارات به حد گسترده

 امتداد يابد، و قرينه عرفي بر آن شكل گيرد، و مانع شـرعي هـم وجـود نداشـته باشـد،     
 چـه ايـن نويسـنده    كنـد لـيكن بـر آن    مـي  توان گفت كه ظهور و اطالق نص را مقيد مي
  . خواهد، يعني جعل اعتبارات عقاليي به عنوان مرجع نصوص نخواهد رسيد مي

كنـد و راه   مـي  بهات وي يكـي پـس از ديگـري سـقوط    بينيم كه ش مي بدين ترتيب
ادعـاي ايـن كـه مراجعـه بـه      . مانـد  مي شناخت اوامر خداوند متعال به طور كامل سالم
تر است، ديديم كه سخن غريب و سخيفي  اعتبارات عقاليي از مراجعه به نصوص آسان

تجربـه  توانـد از طريـق     هـاي گونـاگون مـي    چگونه اين اعتبارات مبتال به ضعف. است
. پيش  از اين به اين نكته اشاره كـرديم . اجتماعي ما را به معرفت عملي مطلوب برساند

حقيقت اين است كه هر كه فرق بين تجربه طبيعـي و تجربـه اجتمـاعي را درك كنـد،     
  ١.ناتواني انسان از رسيدن به معرفت اجتماعي فراگير و دقيق را خواهد فهميد

ويسنده معتقد است كه صفت قدرت الهي بـراي الـزام   ئله الزام الهي، نمسدرباره  .ح
به اطاعت از اوامر خداوند حتي اگر همواره اراده او خير باشد، كافي نيست مگر آن كه 

پس چه چيز ما را به ايـن الـزام   . او را به اين الزام رهنمون كند ،اعتبارات عقاليي انسان
ر خالقيـت و منعميـت، و   كند؟ وي انديشه حاكميت الهـي بـر جهـان، و فكـ     مي رهبري

دهد كه همه اين افكار در  مي انديشه مالكيت الهي بر عالم را مطرح و مورد مناقشه قرار
را مـورد تشـكيك   بنابراين عنصر الزام الهي . كند مي چارچوب اعتبارات عقاليي حركت

  .داند مي
                                                

 .فلسفتنا، مقدمه .١
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رتـر  گردد كـه از همـه آنهـا ب    مي باز» مولويت«در حقيقت همه اين افكار به انديشه 
بر اين اساس، خداوند موالي حقيقي انسان است، و انسان به تعبيـر دينـي، عبـد    . است

از اين . اش نهفته است محض اين موالي حقيقي؛ و سير تكاملي وي در عبوديت تكاملي
  . شود  اطالق مي» عبادات«دهد،   رو به اعمالي كه مظاهر اين رابطه را سامان مي

ين اعتبـارات  تـر  مهمكه از (ه حكم قطعي و الزامي عقل الزام در مقام مولويت بر پاي
به لزوم اطاعت از موالي حقيقي، و عمل به اوامر معلوم او، و اسـتحقاق  ) عقاليي است

برخي از علما معتقدند كه احتمال . درگي مي ثواب و عقاب بر اساس اين اطاعت صورت
ست، و براي تحقق، نيـاز بـه   آور ا  اراده موالي حقيقي هم از نظر عقل براي اطاعت الزام

بحث از حجيت، بحث از : گويد مي وقتي) ره(شهيد صدر . ر قطعي امر الهي نداردوصد
   :كند كه مي يحرحدود مولويت است، تص

مولويت ذاتي و ثابت خداوند سبحان و متعال به تكاليف مقطوع اختصاص ندارد 
  ١.گيرد  مال را در بر ميتبلكه همه تكاليف رسيده حتي به صورت اح

كنند، محال  مي ي خود تكرارها هيكي از مباحثي كه نويسندگان خيلي در نوشت :رابعاً
از . زيرا شرايط زماني و مكـاني متغيـر اسـت   . يك نظام است) جاودانگي(: خلود  بودن

اين رو حتي اگر امر الهي هم آمده باشد، باز امري محال است و با معيارهـاي عقاليـي   
كافي است . اين اشكال معروف و قديمي است. ا رد يا تأويل كردپس بايد آن ر. مخالف

خالصـه  . انـد  هاي مفصل بـه آن پاسـخ داده   اشاره كنيم كه نويسندگان مسلمان در بحث
جوانب انساني، همه متغير نيست بلكه برخي ثابـت اسـت و برخـي    : پاسخ چنين است

از ديگـر مـوارد   . شود مي نفطري ثابت در انساي ها هجوانب ثابت مثالً شامل جنب. متغير
ديگر حقايق فيزيكي . اخالقي است كه همين نويسنده هم بر آن تأكيد داردهاي  آن ثابت

در حـالي كـه بـراي درمـان     . مانـد  مـي  نيز ثابت ها هراه حل اين جنب. ثابت هستي است
 نوبـه خـود قواعـد ثـابتي تشـكيل      پذير ـ كـه بـه    متغير بايد با عناصر انعطافي ها هجنب

                                                
 . ۳۳۶، ص احللقة الثالثهدروس في علم االصول،  .١
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 اي دارد كه شامل موارد زير ريزي گسترده اسالم در اين زمينه برنامه. هند ـ عمل كردد مي
  :شود مي

  . ايمان به تقسيم احكام به اوليه، ثانويه و حكومتي .الف
تطورپذير، و نقش حاكم در پر كردن آن بـا مالحظـه اخـتالف    ي ها هتعيين زمين .ب

  . شرايط زماني و مكاني
مثـل  . كنـد  مـي  ت كه مصاديق آن بـا تغييـر شـرايط، تغييـر    بيان برخي قواعد ثاب .ج

 به منظورضرورت اقدام براي باال بردن سطح معيشت افراد   ممنوعيت اسراف، تهيه نيرو،
  . نيازي و امثال آن رساندن آنان به سطح بي

  . فتح باب اجتهاد براي فراگيري شرايط مختلف در چارچوب معين و ثابت .د
كه انديشه محال بودن جاودانگي نظـام، كـه از افكـار اساسـي      بينيم مي بدين ترتيب

 بحـث بيشـتر در ايـن بـاره، مجـال ديگـري      . باطل استاي  است، انديشه مذكوركتاب 
  . طلبد مي

پوشـي   فراوان ديگري هم براي نقد وجود دارد كه ما از آن چشـم ي ها هزمين: خامساً
 ه متون تحريـف شـده مسـيحي اسـتناد    كنيم اما الزم به اشاره است كه اين نويسنده ب  مي
كند تا تأكيد نمايد كه مسيحيت در زندگي اجتماعي دخالت ندارد؛ و آن را نقض بـر   مي

شمرد، با اين اعتبار كـه اسـالم شـامل همـه اديـان       مي دخالت اسالم در زندگي جمعي
مـاعي هسـتيم امـا    ندگي اجتپس چرا شاهد عدم دخالت مسيحيت در ز. توحيدي است

بينيم؟ حقيقت اين اسـت كـه همـه اديـان در زنـدگي       نمي در اسالمدخالت را  اين عدم
شده  اين طبيعت دين است؛ حتي مسيحيت تحريف. سازند مي اجتماعي دخالت و آن را

اگرچه همه نصوص دال بر اين تنظيم مسـيحي  . پردازد مي هم به تنظيم زندگي اجتماعي
  . نكته تأكيد دارد به ما نرسيده اما برخي از نصوص مسيحي بر اين

، و )ص(طور الزم است اشاره كنيم كه انديشه تأثير شرايط بر دعـوت پيغمبـر    همين
اين كه اين شرايط حضرت را به انديشه جهاني يا انديشه اجتماعي وا داشت، و افكاري 

و قدسـيت  ) ص(نبـوت پيغمبـر   : تر به آن معتقد شـديم يعنـي   از اين قبيل با آنچه پيش
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بينـيم برخـي از مـدعيان مسـلماني از       شگفت اين كه مي. ض آشكار استوحي، در تناق
 پاسـخ مثبـت  هـايي   به چنـين تشـكيك  » صراطهاي مستقيم«قبيل دكتر سروش در مقاله 

كنيم كه وي امر به معروف و نهي از منكر  مي در پايان به اين انديشه هم اشاره. دهند مي
بـا آنچـه وي فهميـده      قاعـده كـامالً   داند اما فهم عمـومي از ايـن   مي را تحصيل حاصل

اين نظام، نظام نظارت بر اجراي شريعت اسالمي و اهـداف آن در زمينـه   . اختالف دارد
ايـن  تماعي كه بتوان تحصيل حاصل خواند؛ مگـر  فردي و اجتماعي است نه مراقبت اج

لتـزام  علينا اال: كه معروف را به معيارهاي اخالقي تفسير كند و جمله نزد او چنين باشد
بر ما واجب است به چيزي ملتزم باشيم كه التزام به آن بر ما واجب : بما علينا االلتزام به

به واجبات ديني آنها است  ها هاين قاعده، الزام افراد و گرو. اما هرگز چنين نيست .است
  . كند مي نه آنچه وي تصور
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  حقوق بشر. 3
در اعالنيه جهاني حقوق بشـر، اعالميـه اسـالمي     براي بررسي و مقايسه حقوق بشر

حقوق بشر، و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بحث را در سه قسمت بـه شـرح   
  : گيريم  زير پي مي
  حقوق بشر و تطور مفهوم آن  .الف
  و اعالميه اسالمي حقوق بشر  مقايسه اعالنيه جهاني، .ب
  حقوق بشر از تئوري تا عمل . ج

  ر و تطور مفهوم آنحقوق بش. الف
به منظور پرهيز از ابهام در سخن، بايد هر يك از اصطالحاتي را كه مطرح خـواهيم  

شود كه بخواهيم به زبان  مي تر اين معني هنگامي عميق. كرد، به طور واضح تعريف كنيم
بايـد كـه بخـواهيم آن را در سـطح       حقوقي سخن گوييم، و آن وقت تأكيد بيشتري مـي 

  . نيمجهاني پياده ك

  رابطه دو مفهوم فلسفی و اجتماعی 
هركس مفاهيم اعالنيه جهاني حقوق بشر را از نظر بگذراند، واقعـاً تعجـب خواهـد    

اعالنيه اصطالحات فراواني به كار رفته اما حقيقت مفهوم و مقصـود آن   كرد كه در اين
   :توضيح داده نشده است
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يثيت ذاتي بشـر چيسـت؟   ح  گوييم، كيست؟ مي حق چيست؟ بشري كه از او سخن
منظور از خانواده بشري، برادري، برابري، روابط دوستانه، روح بشري و اصطالحاتي از 

  اين قبيل چيست؟ 
اعالنيـه   انگـذار  شـود كـه بـدانيم بنيـان     مـي  تـر  هنگامي ابهام در اين اعالنيه روشن

: نـي موضـوع  آن را بدور از مسئله عقيدتي و به تعبير ديگر مسئله فلسـفي يع اند  خواسته
آنـان در ايـن موضـوع تحـت     . اتخاذ موضع در قبال هستي، زندگي و انسان مطرح كنند

كه افكار اجتماعي خود را بـدور از مسـئله فلسـفي    اند  داري بوده تأثير گرايشات سرمايه
كه ما با تأكيـد   يدر حال. وجود ندارداي  و مدعي است كه بين آن دو هيچ رابطه، مطرح

مراجعـه بـه مـتن    . مسئله، رابطه منطقي برقرار اسـت دو م كه بين اين فراوان عقيده داري
دهد كه عمداً اين مسئله را به كلـي فرامـوش كـرده     مي اعالنيه جهاني حقوق بشر نشان

در جـاي  . در حالي كه از اصطالحاتي كه بدان اشاره كرديم، سـخن گفتـه اسـت   . است
  . ديگر به اين موضوع باز خواهيم گشت

حق چيست؟ و بشر كيست؟ تـا  : يسته است كه قبل از هر چيز بدانيمبه هر حال، شا
به صورت منطقي براي شناخت تطوراتي كه در زمينه حقـوق بشـر روي داده، حركـت    

  . كنيم

  حق 
است و الاقل در » ثبوت«دهد كه به معني  مي نشان» حق«لغوي ي ها همراجعه به ريش

توان تصـوركرد كـه    نميل، حق است و خداوند متعا. پذيرد نمي هنگام استعمال، تغييري
خبر مطابق واقع هم بـه هنگـام خبـر دادن، حـق     . وعال تغييري پديد آيد در ذات او جلّ

. معنـي اسـت   تصور تغيير در اين حقيقت بي ،گرايان به رغم ادعاهاي واهي نسبي. است
سـاس،  ليكن بر اين ا. معني است اين معني واقعي است و اعتبار ذهني يا تشريعي آن بي

يك مفهوم اعتباري، و يك ثبوت اعتباري انتزاع، و اين لفـظ بـر آن اطـالق شـده، و در     
بنابراين حقـوق  . ، و رفتار فردي مثل حق آزادي به كار رفته استاجتماعيروابط   زمينه

  : اجتماعي بايد واجد دو عنصر باشد
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  . تركيب واقعي، مصلحت واقعي: برگرفته از حالت واقعي باشد. ۱
  . افق و اعتبار شرعي يا عرفي تا زندگي اجتماعي را تنظيم كندتو. ۲

عنصر نخست به تنهايي در ثبوت حق كـافي اسـت امـا انعكـاس     : گفت شايد بتوان
بنابراين حق، بـه طـور طبيعـي نيـاز     . طلبد مي م راواجتماعي آن به طور طبيعي عنصر د

  . رده استثابت است، و اعتبار آن را تأكيد، و به حالت قانوني در آو

  ) انسان(بشر 
يك موجود مادي صـرف بنگـريم كـه طبيعـت آن را      توانيم به انسان همچون ما نمي

دهد تا همه آنچـه معنـي انسـان متضـمن آن       سازد و محيط اجتماعي به آن شكل مي  مي
اجتماعي يا چنـان  هاي  انعكاس) گويد مي گونه كه دوركهيم آن(است، چيزي نباشد مگر 

ل وكنـد، محصـ    يا آن طور كه ماركس تصـور مـي   ها هد دارد، ساخت عقدكه فرويد تأكي
كننـد، موجـودات ذهنـي، يـا از ايـن قبيـل        مـي  اجتماعي يا مطابق آنچه از باركلي نقـل 

تـوان از   مـي  آيـا . توان از حقوق چنين موجودي سخن گفـت  نمي .تصورات مادي ديگر
پيش از هر چيز، انسـان را  حقوق آهن، چوب و آب بحث كرد؟ بنابراين بر ما است كه 

ي هـا  هموجودي كامالً متمايز از ساير اشياء تصور كنيم كه از اندوختـه خـاص، و انگيـز   
طلبـد و    مند است كه ذاتاً و به خودي خود مسـير و شـرايط معينـي مـي     ذاتي معين بهره

 توان،  در اين صورت مي. خواهان مراحل تكاملي بر پايه برنامه از پيش تعيين شده است
به تعبير مختصر بر مـا اسـت   . براي چنين موجودي تصور كرد) ثبوتات(: برخي حقوق 

كه ابتدا به نظريه فطرت انساني معتقد باشيم و آنگاه از حقـوق بشـر، عـدالت و آزادي،    
كرامت، برابر، روح بشري و مانند آن سخن بگوييم؛ واالّ اگر به فطرت انساني به معناي 

تمل بـر ادراكـات بـديهي، توجيهـات عملـي اخالقـي، و       مشـ : يعنـي اسالمي واالي آن 
بايـد  «پـس  . معني اسـت  ي تكاملي عقيده نداشته باشيم، بحث از اين مفاهيم بيها هانگيز

يك خط فطري، و چارچوب خاصي براي انسان وجود داشـته باشـد كـه هرگـاه از آن     
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از : وفخارج شد، انسان بـه حسـاب نيايـد؛ تـا تربيـت معنـا پيـدا كنـد، و تعبيـر معـر          
  ١».خودبيگانگي انسان، راست باشد

توان حقوقي براي او تصور كرد، موجودي است بـه طبيعـت    مي بنابراين، انساني كه
مانـد، و در واقـع مسـير     مـي  آيد، و بـا او  مي خود صاحب عناصر فطري كه با او به دنيا

   :رج شودطلبد كه هرگاه انسان از اين مسير بيرون رفت، از صفت انساني، خا مي معيني

 )وال تكُونــوا كَالَّــذين نســوا اللَّــه فَأَنســاهم أَنفُســهم أُولَئــك هــم الْفَاســقُونَ (
  )۱۹:احلشر(  

آنـان را دچـار   ) نيـز (وچون كساني مباشـيد كـه خـدا را فرامـوش كردنـد و او      
  . خودفراموشي كرد، آنان همان نافرمانانند

  )۱۷۹:ألعرافا(  )هم أَضلُّ أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ(
  . ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه

هنگامي . و هرگاه با او برخالف فطرتش رفتار شود، اين رفتار غيرانساني ناميده شود
كه فرعون، قوم خود را به استضعاف كشاند و حقوقشان را از آنان سلب كرد، از حالت 

  : آمدند و فاسق به شمار  انساني بيرون شدند،

)نيقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فخت۵۴:الزخرف(    )فَاس(  
و اطاعتش كردند چـرا كـه   ) و آنان را فريفت(پس قوم خود را سبك مغز يافت 

  . آنها مردمي منحرف بودند

باشد و  بنابراين بايد انسان وزن طبيعي خود و در نتيجه حقوق طبيعي خود را داشته
اين همان انسان اسـت  . هرگونه تحريف و خوار شمردن، عملي غيرانساني به شمار آيد

شناسيم، و هرگونه اليحه يا اعالنيه منطقي، اگر ايـن تعريـف را نپـذيرد،     مي چنان كه ما
  . نخواهد توانست از حقوق بشر سخن گويد

                                                
  . في الطريق الي اهللا، از همين نويسنده: نك .١
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  حقوق ناشناخته در اندیشه مادي 
طبيعي است كه انسان بـر  هاي  م كه حقوق بشر، حالتداني  در پرتو آنچه گذشت، مي

. پايه طبيعت و فطرت خويش بدان محتاج است تا مسير تكامل فطري خود را طي كنـد 
بر اين اساس عقيده داريم كه حقوق بشر از هر آنچه تاكنون گفته شد، و مواردي كه بـه  

توان از آنها بـه   مي گيرد كه  عنوان حق مطرح شده فراتر است و امور ديگري را در برمي
، و »حق رسـيدن بـه ديـن درسـت    «و حتي » حق حمايت اخالقي« ، »حق تعبد و تدين«

اين حق، مبناي بحث ديني مهم در زمينه نياز بـه پيغمبـران اسـت و    . امثال آن تعبير كرد
همين . اين كه دين، لطف خداوند به انسان است، و خداوند متعال منبع لطف و رحمت

ما بحث در اين حوزه . رسد مي به اعتقاد به وجوب لطفي بعثت پيغمبرانبينش است كه 
دانـيم برخـي     كنيم اما مناسب مـي   كشيم و آن را به جاي خود موكول مي را به درازا نمي

دن مسـير  وهاي طبيعي را كه انسان بر پايه طبيعت و فطـرت خـويش بـراي پيمـ     حالت
توان در نيازهاي مـادي، نيازهـاي    مي لتها رااين حا. بدان محتاج است، بيان كنيم  تكاملي

   :عقلي، نيازهاي اخالقي و نيازهاي تشريعي ـ تمدني خالصه كرد

  نیازهاي مادي . 1
اين نيازها شامل احتياجات طبيعي خوراك، پوشاك، امنيت، بهداشـت و مسـكن، و   

. شود انسان، فـردي بانشـاط و سـرزنده در جامعـه بمانـد      مي هرچيزي است كه موجب
انسان براي اشباع نيازهاي جنسي، بقاي نسل، حمايت از ي ها همين طور شامل خواسته

كودكان و مادران، و ديگر مواردي از اين قبيل است كه نسل بشر را زنده و فعـال نگـه   
  . دارد  مي

  نیازهاي عقلی معنوي . 2
در  اين نيازها شامل نيازمندي انسان به آزادي انديشـه، رشـد عقاليـي، تأمـل آزادي    

همه اين موارد نيازهاي . هستي، رشد حس فلسفي و تقويت منطق در تصور اشياء است
  . انكاري است انساني اصيل و غيرقابل
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  نیازهاي اخالقی . 3
بايست به صورت   اين نيازها، گرايشها و تمايالت طبيعي در وجود انسان است و مي

اهم نمودن فضاي مناسـب بـراي   بنابراين نياز به تربيت واقعي، و فر. مناسب اشباع شود
رشد حس زيبايي و اخالقي، و نفي هرآنچه باصفاي فطري ناسـازگار اسـت، و فـراهم    
نمودن فضاي رحمت و عطوفت، و در نتيجه فراهم كردن هر آنچه انساني است، قطعـاً  

بدون ترديد، گرايش انسان به سـوي ديانـت و   . كند  از يك نياز فطري اصيل حكايت مي
  . هاي اخالقي است ال خالق يكتاي خود يكي از همين گرايشتدين در قب

  نیازهاي تشریعی ـ تمدنی . 4
يـل قـانون   باين نيازها به معني نياز انسان بـه تشـكيل جامعـه، و امكانـات الزم از ق    
بـه   ها راهترين  اجرايي موقت يا تمدني مستمر، و در نتيجه نياز وي براي رسيدن به دقيق

كنـد كـه    مـي  اين نيـز ايجـاب  . طري بشر به سوي سعادت استتحقق گرايش ف رمنظو
  . ي برتر برآورده شودها راهنيازهاي تشريعي انسان از 

  مالکهاي تشخیص حقوق بشر 
مطرح شده يا ممكن است مطـرح شـود، از ايـن    هايي  در اين زمينه معيارها و مالك

عواطـف و  «، »الملذت و «، »مصلحت و مفسده«، »قانون و دين«، »عرف و عقالء«: قبيل
  . ها و معيارها ، و از اين قبيل مالك»مقتضيات عدالت«، »عقل

بـه هـر   . اين موارد يا منابع حق است يا كاشف از آن، يا از لوازم حق و از اين قبيل
؛ حال بايد قبل از تعيين مالك براي تشخيص اين كه يك چيز از حقوق بشر است يا نه

  : مدو مسئله را مورد مالحظه قرار دهي
  . و نيازهاي اصيل اوها  معناي حق، انسان و گرايش .الف
ي در همه عپوشي از تلون به اشكال و طبايع اجتما مراجعه به معياري كه با چشم .ب

افراد بشر موجود باشدوگرنه عموميت و شمولي را از دست خـواهيم داد كـه مقتضـاي    
  . طبيعت بشري بودن محض حق است



 143   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

طبيعي و ثابت انسان به عنـوان موجـود متكامـل در مسـير     اين معيار كاشف از نياز 
بينيم كه به طور ذاتي نـزد همـه    فطرت چيست؟ ما در برابر خود چيزي جز وجدان نمي

وجدان فكري و وجـدان اخالقـي؛   : و البته وجدان به معناي عامباشد افراد بشر موجود 
ـ      ترديـد خـواهيم    يحتي اگر بر وجدان اخالقي موجود نزد هـر انسـاني بسـنده كنـيم، ب

پس از آن اشكالي نخواهد داشـت  . بشر را به اجمال كشف كنيموق توانست اصول حق
خواهيم ديـد كـه خـود    . اي اختالف نظر وجود داشته باشد كه در مصاديق و اجرا، گونه

و تصـويري   ،وجدان، ما را به ابزاري براي اطمينان بر صحت ايـن مصـاديق راهنمـايي   
اگـر از وجـدان درگـذريم معيـاري در     . آورد   ي ما فـراهم مـي  تفصيلي از اين حقوق برا

برابرمان نه تنها براي شناخت حقـوق بلكـه بـراي ايمـان بـه هرگونـه معرفـت انسـاني         
نخواهيم يافت؛ در اين صورت انسان را چنان كه باركلي خواسته، زنداني خودش تصور 

اني خـود را از دسـت   هرگونه صـبغه انسـ  ) به معني اعم(وجدان  انسان بي. خواهيم كرد
  . شود، و چوب حقوقي ندارد  دهد، و عين چوب مي  مي

ديد وجدان چيست؟ شايد نتوانيم وجدان را نه به خاطر خفا بلكه به دليل  حال بايد
توانيم جز به  نمي وجدان حقيقتي است كه با آن تعامل داريم اما. ح آن تعريف كنيمووض

وجـدان و حكـم آن باشـد، مطلقـاً نخـواهيم      هركس منكر . خودش بر آن استدالل كنيم
رسـيم كـه مبـاني     مي اي با كمك وجدان به احكام عقلي قطعي .توانست او را اقناع كنيم

دهد؛ همين طور به حسن و قبح افعال، كه بدان ايمان  مي ما را تشكيلهاي  شناخت ههم
  . داريم و همه ساختارهاي اخالقي و اجتماعي بر پايه آن استوار است

د نويسندگان اعالنيه جهاني حقوق بشر بـدون اينكـه خـود بداننـد، و بـه رغـم       شاي
اين وجدان است كه حسن عدل، و قـبح  . جداسازي فطري وجداني حركت كرده باشند

دهد،و بر حق زندگي، حق آزادي و حق كرامـت انسـاني، و    مي ظلم را مورد تأكيد قرار
حقـوق مـادي، حقـوق جنسـي و ديگـر       طور نيز برابري نژادها به اعتبار انساني، وهمين

  . كند  حقوق بشري تأكيد مي
   :شناسيم براي رسيدن به مصاديق تفصيلي حقوق دو راه بيشتر نمي
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انساني، و رفع همه موانع و كشـف مشـتركات بـه     ياستقراي كامل رفتارها :راه اول
روند يك  اين يك معيار ناقص است و چه بسا تحقق آن به عنوان. رغم اختالف شرايط
همچنان كه اگر هم اجراي آن ممكن باشـد امـا بـه نتـايج زيـادي      . واقعي ناممكن باشد

  . نخواهيم رسيد
 دين كه وجدان را از خالل قـدرت عقلـي، دليلـي بـر مبنـاي تصـوري آن       :راه دوم

اين قدرت عقلي انسان به كشف راز اين نظام شكوهمند هستي، و وجود مطلق . داند مي
اين وجود غني بالذات، و عليم، وحـي  . كند كه آن را آفريده است مي و كاملي راهنمايي

كند تا صورت  مي مبعوث) دين(به مقتضاي لطف خود پيغمبران را به رسالت  ،و لطيف
تفصيلي حقوق فردي و اجتماعي بشر را توضيح دهند، و راه بهتر و برتر براي حكومت 

  . در مسير كمال را آشكار سازد
يا اكتفاي به همان صورت اجمالي ناقص كه خود زاييده ايمان به پس ايمان به دين، 

نظريه فطرت انساني است؛ و هركس آن را انكار كند، منطقي نخواهد بود كه از حـق و  
  . تر به اين نكته اشاره كرديم پيش. خلق انساني سخن گويد

  از توجه تاریخی به حقوق بشر اي  گوشه
عامل ديني داراي  :ثانیاًوجدان انساني، و  :اوالًه توانيم جزم داشته باشيم ك مي به حق

ابعاد گسترده در تأثير تاريخي، هر دو در مسير حقوق بشر و حتي در سطح اساطيري آن 
در كتاب ارزشـمند خـود در ايـن بـاره     ) ره(عالمه محمد تقي جعفري . اند تأثير گذاشته

  : گويد  مي
انسانها با همنوعان خود، چـه بـه   بديهي است كه ايده و آرمان اصالح ارتباطات 

شايستگي و بايستگي تنظيم يك رشته مـواد حقـوقي    همجرد درك علت و انگيز
بشري و چه به اضافه درك علّت و انگيزه مزبور، اقـدام عملـي    هبراي كل جامع

براي بيان مواد حقوقي جهاني براي بشـر در مغـز انسـانهاي رشـديافته همـواره      
ارزش حياتي عدل و آزادي و صـلح و صـفاي    و ضرورت و وجود داشته است

انسانها را در هـر جـا و از هـر نـژاد و داراي هرگونـه مختصـاتي بـوده باشـند،         
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ت مـوادي  متفرقه بوده است كه جمالهاي  اند و روي همين درك و اقدام دريافته
متفرقه به عنوان اخالق يا حقوق يا عناصر فرهنگي در ميان اقوام و ملل مشاهده 

  ١.شده است

  : گويد مي جرج ساباين
به طور عام، يونانيان در قرن پنجم پيش از ميالد به حقوق طبيعي جاودانه و غير 

هرگـاه  . معتقد شدند، در حالي كه اوضاع و احوال بشر متغير است) ثابت(متغير 
بتوانيم اين قانون ثابت و غيرمتغير را كشـف كنـيم، و بـين آن و زنـدگي انسـان      

يم، زندگي بشري تا حدودي منطقي و عقالني خواهد شد، و انسجام برقرار ساز
انساني از قانون طبيعي بنابراين مرتبه كمال . شرور و مفاسد كاهش خواهد يافت

توان هدف اين فلسفه را در جملـه زيـر خالصـه كنـيم      مي. كند مي تثابت تبعي :
  ٢.و وحدت در ميان متنوعات  بحث از ثبات در ميان متغيرات،

و  هـا  همورخان را در طـول تـاريخ پيگيـري كنـيم، جملـ     شعرا و فالسفه،  اگر آراي
سيسـرون  . اند هاي بسياري پيدا خواهيم كرد كه گوياي اين تأثير وجداني گسترده عبارت

شـوند بلكـه    نمـي  تأكيد دارد كه حقوق بر پايه تصور و ظن بر پا) م ۱۰۶ـ۴۳(فيلسوف 
  ٣.ساني استوار استعدالت طبيعي ثابت و الزم بر پايه وجدان ان

شويم كه مورخان حقوق و تطور آن، در يك گام طوالني از عصر اسالمي   يادآور مي
در رسند كه اعالنيه جهاني حقوق بشـر فرانسـه     گذرند تا به قرن هجدهم ميالدي مي  مي
. م جزء الينفك قانون اساسي فرانسه گرديد۱۷۹۱سبتامبر  ۳م اعالم و در ۱۷۸۹اوت  ۲۸

حقوق از اين نكته غافل شدند يا خود را به غفلت زدند كه اسالم با طلوع خود  مورخان
بر عالم، شكوهمندترين اليحه تفصيلي حقوق بشر را از طريق تعاليم قرآن كريم و سنت 
نبوي شريف تقديم بشريت كرده است و تاكنون مبناي قانوني هرگونه اقدامات انسـاني  

                                                
 .۱۶ـ  ۱۵حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسالم و غرب، ص  .١
 .۷۷، ص۱ج لسياسية،تاريخ الفلسفة ا .٢
 .۶۷، جرج دل وكيو، ص احلقوق ةتاريخ فلسف .٣
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اعالميه اسالمي حقوق بشر كه اخيراً صادر شد، جز  .مسلمانان در طول تاريخ بوده است
آيـات  . اقدامي پسنديده براي نوشتن اين حقوق اعالني در قالب متعارف امروزي نيست

   :ل، اعالنيه قانوني و تاريخي حقوق ثابت بشر استازير، به عنوان مث

)منِي آدا بنمكَر لَقَد۷۰:االسراء(  )و(  
  . آدم را گرامي داشتيمو به راستي ما فرزندان 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعـارفُوا إِنَّ  (
قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم۱۳:احلجرات(   )أَكْر(  

ت و قبيلـه قبيلـه   ما شما را از مرد و زني آفريديم و شـما را ملّـت ملّـ   ! اي مردم
در حقيقـت ارجمنـدترين   . گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيـد 

  . شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است

)     ـنميعـاً ومج ـاسـلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نم
  )۳۲:املائدة(   )حيا الناس جميعاًأَحياها فَكَأَنما أَ

فسـادي در زمـين ـ بكشـد،     ) به كيفـر (هركس كسي را ـ جز به قصاص قتل، يا  
چنان است كه گويي همه مردم را كشته باشد و هـركس كسـي را زنـده بـدارد،     

  . چنان است كه گويي تما مردم را زنده داشته است

واردشـده و  ) ع(طـاهرين   تو اهـل بيـ  ) ص(و نصوص شريفي كه از رسول خـدا  
  ١.تأثيرات باشكوهي در زمينه انديشه اسالمي از خود برجاي گذاشته است

اگر بخواهيم سير انديشه حقوقي متأخر را بررسي كنيم، اعالنيـه فرانسـه ـ بـه رغـم      
گيـري از اعـالن    استفاده از اعالميه حقوقي انگلستان كه در همان سال اعالم شد، و بهره

ستعمره آمريكا كه سيزده سال پيش از آن صادر شـد ـ توانسـته اليحـه     استقالل سيزده م
در ماده نخست حق آزادي و برابري؛ در زيرا . اي در اين زمينه تقديم كند بسيار پيشرفته

                                                
 ). ع(رساله حقوق امام زين العابدين علي بن الحسين : نك .١
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ماده دوم، حق آزادي و مالكيت، امنيت و دفاع در برابر ظلم مطرح شده و در ماده سوم، 
ديگران هاي  صي را در صورتي كه به آزاديحق حاكميت مردم؛ ماده چهارم آزادي شخ

در ماده پنجم، حق منع ضرر، و در ماده ششم بـر  . دهد مي تجاوز نكند، مورد تأكيد قرار
مـاده هفـتم، برابـري در مقابـل     . گذاري تأكيد شـده اسـت   مشاركت همه مردم در قانون

يشـه مـورد   ماده هشتم، ممنوعيت مجازات بدون قانون، و در مـاده نهـم ايـن اند    ؛قانون
تأكيد است كه متهم از هرگونه جرم انتسابي مبرا است تا اينكه مجرميت وي ثابت شود؛ 

ماده دوازدهم، انديشه تضمين حقوق  ؛ماده دهم، آزادي عقيده؛ ماده يازدهم، آزادي بيان
و در ماده سـيزدهم، اخـذ ماليـات بـراي تحقـق مفـاد اصـل         ؛با تشكيل نيروهاي مسلّح

ماده چهاردهم به مردم حق نظارت بر مالياتها، و . يد قرار گرفته استدوازدهم مورد تأك
ماده شانزدهم، . ماده پانزدهم به جامعه حق نظارت بر كارمندان دولت را اعطا كرده است

شناسند، جوامع بدون قانون  جوامعي را كه حقوق بشر، و تفكيك قوا را به رسميت نمي
م بـر عـدم سـلب مالكيـت مگـر بـراي مصـلحت        ماده هفده ،در پايان. داند مي  اساسي

  . همگاني تأكيد دارد
ديگر بـه   يبدين ترتيب اين اعالنيه مهم به عنوان يك قانون شناخته شد و كشورها

تحوالت ادامه پيدا كرد تا اين . تدريج در تدوين قوانين اساسي خود از آن اقتباس كردند
ه جهـاني  يعه ملل متّحد با اعالنجام دوم، م پس از جنگ جهاني۱۹۴۸دسامبر  ۱۰كه در 

آن را امضـا كردنـد امـا     ،كشـور عضـو   ۴۸حقوق بشر موافقت كرد، بـدين ترتيـب كـه    
سـلواكي، يوگسـالوي و   او روسيه، روسيه سفيد، اوكـراين، چـك  (كشورهاي كمونيستي 

نمودند؛ خودداري و با آن مخالفت  ، افريقاي جنوبي و عربستان سعودي از امضا)لهستان
  . ي خاص خود را از مخالفت داشتها هيك از اين كشورها انگيز طبعاً هر
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  میالدي1948دسامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 
  1مجمع عمومی سازمان ملل متحد )شمسی 19/9/1327مطابق با (

  مقدمه 
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خـانواده بشـري و حقـوق يكسـان و     

   ؛دهد  لت و صلح را در جهان تشكيل مياناپذير آنان اساس آزادي، عد تقالان
گرديـده  اي  از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشـيانه 

است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيـان  
   ؛شند به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده استو عقيده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ با

از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كردتا بشر به عنـوان  
   ؛آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

   ؛از آنجا كه اساساً الزم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد
ل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد لز آنجا كه مردم ما

و تصـميم راسـخ   انـد   انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور، اعالم كـرده 
اند كه به پيشرفت اجتماعي، كمك كنند و در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري به  گرفته

   ؛وجود آورند

                                                
 .۱۳۱ـ  ۱۲۳، ص ۲۵نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره  .١
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كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشـر   اند ه، متعهد شداز آنجا كه دول عضو
   ؛ملل متحد تأمين كنند اساسي را با همكاري سازمانهاي  و آزادي

براي اجراي كامـل  ها  از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزادي
   ؛اين تعهد، كمال اهميت را دارد

را آرمان مشتركي براي تمـام مـردم و   مجمع عمومي اين اعالميه جهاني حقوق بشر 
كند تا جمعيت افراد و همه اركان اجتماع، اين اعالميه را دايماً در مد  مي كليه ملل، اعالم

نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيـت، احتـرام ايـن حقـوق و     
يي و اجراي واقعـي و  المللي، شناسا توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بينها  آزادي

حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها 
  . باشند، تأمين گردد  مي

. آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق بـا هـم برابرنـد    مي تمام افراد بشر آزاد به دنيا. 1ماده 
  . روح برادري رفتار كنندباشند و بايد نسبت به يكديگر با  مي همه داراي عقل وجدان

تواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جـنس،   مي هركس .ا. 2ماده 
زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگر و همچنين ملّيت، وضع اجتماعي، ثروت، 

كه در اعالميه حاضر ذكر هايي  والدت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي
  . مند گردد ه است، بهرهشد

به عالوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسـي، اداري و  . ب
المللي كشور يا سرزميني باشد كه شـخص بـه آن تعلـق دارد، خـواه ايـن       قضايي يا بين

كشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاكميت آن به شـكلي محـدود   
  . شده باشد

  . هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. 3ماده 
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توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كـه   احدي را نمي. 4ماده 
  . باشد ممنوع است

توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يـا   نمي احدي را. 5ماده 
  . دبرخالف انسانيت و شئون بشري يا موهن باش

هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همـه جـا بـه عنـوان يـك انسـان        .6ماده 
  . درمقابل قانون شناخته شود

همه در برابر قانون مساوي هستند و حـق دارنـد بـدون تبعـيض و بالسـويه از      . 7ماده 
همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعالميـه  . شوند رحمايت قانون برخوردا

و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تسـاوي   حاضر باشد
  . مند شوند از حمايت قانون بهره

در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به .  8ماده 
وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشـد، هـركس حـق رجـوع     

  . حاكم ملي صالحه داردمؤثر به م

  . تواند خردسرانه توقيف، حبس يا تبعيد بشود نمي احدي. 9ماده 

هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعـوايش بـه وسـيله دادگـاه مسـتقل و      . 10ماده 
طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا  بي

  . توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايدهر اتهام جزايي كه به او 

گناه محسوب خواهد شد تا وقتي  بي ،كاري متهم شده باشد هركس كه به بزه. ا 11ماده 
براي دفـاع او تـأمين   هاي الزم  كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين

  . ير او قانوناً محرز گرددشده باشد، تقص
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عدم انجام عملـي كـه در موقـع ارتكـاب آن عمـل بـه        هيچ كس براي انجام يا. ب
بـه  . شده است، محكوم نخواهـد شـد   المللي جرم شناخته نمي موجب حقوق ملي يا بين

همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچـه كـه در موقـع ارتكـاب جـرم بـدان تعلـق        
  . گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد  مي

مور خانوادگي، اقامتگاه يـا مكاتبـات خـود    احدي در زندگي خصوصي، ا  .12ماده 
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسـم و رسـمش نبايـد مـورد     ي ها هنبايد مورد مداخل
هركس حق دارد كه در مقابل اين گونه مـداخالت و حمـالت، مـورد    . حمله قرار گيرد

  . حمايت قانون قرار گيرد

نه عبور و مرور كند و محـل  هركس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادا. ا. 13ماده 
  . اقامت خود را انتخاب نمايد

هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يـا بـه كشـور    . ب
  . خود باز گردد

هركس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهي جسـتجو كنـد و   . ا 14ماده 
  .  در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند

كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمـومي و غيرسياسـي يـا رفتارهـايي     در موردي . ب
  . نمودتوان از اين حق استفاده  نمي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد،

  . هركس حق دارد كه داراي تابعيت باشد. ا. 15ماده 
  . ابعيت محروم كردتتوان خودسرانه از تابعيت خود يا ازحق تغيير  نمي احدي را. ب

حق دارد بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت،  هر زن و مرد بالغي. ا. 16ده ما
در تمـام مـدت   . تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كننـد و تشـكيل خـانواده دهنـد    

زناشويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق 
  . باشند  مساوي مي
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  . ايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شودازدواج ب .ب
خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع اسـت و حـق دارد از حمايـت جامعـه و     . ج

  . مند شود دولت بهره

  . ، منفرداً يا به طور اجتماع حق مالكيت داردصهر شخ. ا .17ماده 
  . توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود احدي را نمي .ب

  . مند شود هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره. 18 ماده
ده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده ياين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عق

 هـركس . باشد و نيز شامل تعليمات مـذهبي و اجـراي مراسـم دينـي اسـت      و ايمان مي
ي يا به طور عمومي برخـوردار  تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوص مي

  . باشد

هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن . 19ماده 
عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشـد و در كسـب اطالعـات و افكـار و در اخـذ و      

   .انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

  . آميز تشكيل دهد  مسالمتهاي  هركس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت .ا. 20ماده 
  . توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد نمي هيچ كس را. ب

د كه در اداره امور عمـومي كشـور خـود، خـواه مسـتقيماً و      دار هركس حق. ا. 21ماده 
   .خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد

  . هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد .ب
ايـن اراده بايـد بـه وسـيله     . اساس و منشأ قـدرت حكومـت، اراده مـردم اسـت     .ج

ـ . انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پـذيرد   اتانتخاب
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اي نظير آن انجام گيرد  في يا طريقهبايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخ
  . كه آزادي رأي را تأمين نمايد

هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيـت اجتمـاعي دارد و مجـاز اسـت بـه       .22ماده 
الملي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خـود را   وسيله مساعي ملي و همكاري بين

يت تشكيالت و منابع هر كشور به كه الزمه مقام و نمو آزادانه شخصيت او است با رعا
  . دست آورد

هركس حق دارد كار كند، كا رخود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه  .ا. 23ماده 
  . كاري مورد حمايت قرار گيرد بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بي و رضايت

رت مسـاوي  همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضي در مقابل كـار مسـاوي، اجـ    .ب
  . دريافت دارند

شـود كـه    مـي  حـق  بخشـي ذي  كند به مزد منصفانه و رضـايت  مي هركس كه كار .ج
اش را موافق شئون انساني تأمين كند و آن را در صورت لزوم با هر  زندگي او و خانواده

  . نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تكميل نمايد
با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در هركس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود . د
  . نيز شركت نمايد ها هاتحادي

و به خصوص به محـدوديت   هركس حق استراحت و فراغت وتفريح دارد. ۲۴ماده 
  . باشد مي حق هاي ادواري، با اخذ حقوق ذي معقول ساعات كار و مرخصي

اش را  انوادههركس حق دارد كه سطح زندگاني او، سالمتي و رفاه خود و خ. ا. 25ماده 
طبي و خدمات الزم اجتمـاعي تـأمين كنـد و    هاي  از حيث خوراك و مسكن و مراقبت
كاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمـام   همچنين حق دارد كه درمواقع بي

موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشـد، از  
  . ه زندگي برخوردار شودشرايط آبرومندان
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. منـد شـوند   و مراقبت مخصوصي بهره مادران و كودكان حق دارند كه از كمك .ب
كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همـه از  

  . يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

آموزش و پـرورش  . مند شود رههركس حق دارد كه از آموزش و پرورش به. ا. 26ماده 
. الاقل تا حدودي كه مربوط به تعلميـات ابتـدايي و اساسـي اسـت بايـد مجـاني باشـد       

بايد عموميت پيدا كند و آموزش عـالي  اي  آموزش حرفه. آموزش ابتدايي اجباري است
همه، بنا به استعداد خود بتواننـد از   ؛بايد با شرايط تساوي كامل، به روي همه باز باشد

  . مند گردند بهره آن
آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را بـه   .ب

آمـوزش و  . بشر را تقويت كندهاي  حد اكمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي
پرورش بايد با حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بـين تمـام ملـل    

ملل متحد را در راه حفـظ  هاي  همچنين توسعه فعاليتنژادي يا مذهبي و هاي  جمعيت
  . صلح، تسهيل نمايد

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسـبت بـه ديگـران     .ج
  . اولويت دارند

هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماعي شركت كند، از فنون و  .ا. 27ماده 
  . باشد معلمي و فوايد آن سهيهنرها متمتع گردد و در پيشرفت 

ت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنـري  يهركس حق دارد از حما .ب
  . خود برخوردار شود

المللي،  هركس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين. 28ماده 
ند و آنها را به مورد هايي را كه در اين اعالميه ذكر گرديده است تأمين ك حقوق و آزادي
  . عمل بگذارد
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اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او  هركس در مقابل آن جامعه .ا. 29ماده 
  . را ميسر سازد

ــوق و اســتفاده از آزادي    .ب ــركس در اجــراي حق ــود، فقــط تــابع   هــاي  ه خ
اعـات  است كه به وسيله قانون، منحصراً به منظور تأمين شناسـايي و مر هايي  محدوديت

ديگران و براي مقتضيات صحيح اخالقـي و نظـم عمـومي و رفـاه     هاي  حقوق و آزادي
  . همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است

تواند برخالف مقاصد و اصول ملـل   نمي در هيچ موردي ها، اين حقوق و آزادي .ج
  . متحد اجرا گردد

بايد طوري تفسير شود كه متضـمن  هيچ يك از مقررات اعالميه حاضر ن. 30ماده 
حقّي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجـب آن بتوانـد هـر يـك از     

مندرج در اين اعالميه را از بين ببـرد و يـا در آن راه فعـاليتي    هاي  حقوق و آزادي
  . بنمايد
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  قمري 1411محرم  14اعالمیه اسالمی حقوق بشر مصوب 
  )شمسی 1369مرداد  15میالدي و  1990اوت  5مطابق با (

  1*اجالس وزراي امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمی در قاهره

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم شـعوباً وقَبائـلَ لتعـارفُوا إِنَّ      (
قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم٢)قرآن كريم(   ) أَكْر  

پروردگـار جهانيـان و    اهللاعضو سازمان كنفرانس اسـالمي بـا ايمـان بـه     هاي  دولت
خداوندي كه انسان را به بهترين وجه آفريده و به  ها، و بخشنده نعمتآفريدگار كائنات 

او حيثيت داده و وي را خليفه خود در زمين گردانده، خداوندي كه آبـاداني و اصـالح   
بشر گذارده و امانت تكاليف الهـي را بـر گـردن او نهـاده و آنچـه در      زمين را بر عهده 

و زمين است همگـي را تحـت تصـرف وي قـرار داد و بـا تصـديق رسـالت        ها  آسمان
                                                

تشـكيل  ميالدي مطرح شد كـه   ۱۹۷۹طور رسمي در سال  نخستين بار انديشه تدوين اين اعالميه، به *
نـويس اعالميـه حقـوق بشـر اسـالمي بـه        اي مشورتي از كارشناسان اسالمي براي تهيه پـيش  كميته

اين كـار  . كنفرانس اسالمي رسيدوزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان  تصويب دهمين اجالسيه
ه متن تهيه شد. به اجالسيه يازدهم احاله گرديد كه خود، آن را  بر عهده كميته حقوقي واگذار كرد
اين اجالس، . پس از اصالحاتي به سومين اجالسيه سران عضو سازمان كنفرانس اسالمي تقديم شد

،  مقدمه و چهاردهمين اجالسيه وزراي خارجه. دكار بررسي اعالميه را به كميته ديگري واگذار كر
د تا اينكه ل اعالميه را به تصويب رساند وكار بررسي ساير مواد را به كميته سوم واگذار كرماده او

متن نهايي اعالميه را تهيه  ميالدي در تهران تشكيل، و ۱۹۸۹سميناري به رياست مؤلف، در دسامبر 
  .دهمين اجالسيه وزراي خارجه در قاهره به تصويب رسيدزاين متن در نو. كرد
 .۱۲۲ـ  ۱۱۳، ص ۲۵نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره  .١
 . ۱۳: الحجرات  .٢
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كه خداوند ايشان را به هدايت و آئين راسـتين فرسـتاده و وي را رحمتـي    ) ص(محمد
و مسـتكبران  هـا   وتبـراي طـاغ  اي  براي جهانيان، و آزادگري براي بردگـان و شـكننده  

گردانيده است، پيامبري كه برابري را ميان همه بشريت اعالم نموده و هيچ اولويتي براي 
و اكـراه را از ميـان مـردم برچيـد،      ها هي جز در تقوي قائل نشده، و فاصلديگركسي بر 

  ؛مردمي كه خداوند آنان را از روح واحد آفريده است
كه ساختار اسالم بر پايه آن استوار شده است،  و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب

كه بشريت را فراخواند تا جز خدا كسي را پرستش نكرده و شـريكي بـراي او   اي  عقيده
كـه پايـه راسـتين    اي  قائل نشوند و احدي را به عنوان خدا به جاي اهللا نگيرنـد، عقيـده  

نسـان از بردگـي را   ي ايريزي كـرده و رهـا   آزادي مسئوالنه بشريت و حيثيت آنان را پي
   ؛اعالن نموده است

و از براي تحقق آن چيزهايي كه در شريعت جاودان اسالمي آمـده اسـت از جملـه    
پاسداري از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل، و ديگر امتيازات چون جامعيت 

و روي در كليه مواضع و احكام، اين شريعت معنويات و ماده را با هم درآميخت  و ميانه
عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجـود آورد و بـين   
حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقـاتي بـه وجـود آورد و معيارهـاي قسـط را ميـان       

   ؛ربط برقرار كرد تا اين كه نه طغياني باشد و نه زياني ذيهاي  طرف
وند آن را بهتـرين امـت   ضمن تأكيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسالمي كه خدا

 برگزيد تا اين امت يك تمدن جهاني همگون را به بشـريت تقـديم نمايـد، تمـدني كـه     
لذا از چنـين امتـي    ؛تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را به هم بپيوندد مي

ي كـه در حـال   يها ايت بشريت گمراه در امواج و مسلكرود كه به هد مي امروزه انتظار
ي براي مشكالت مزمن تمدن مادي ارائـه  يها حل اقدام نموده و راه ،قابت متضاد هستندر

  ؛دهد
بشري كه مربوط بـه حقـوق بشـر اسـت     هاي  و به جهت ايفاي سهم خود در تالش

كشي و ظلـم بـوده و تأكيـد بـر آزادي و      كه هدفش حمايت بشر در مقابل بهره  حقوقي
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   ؛كه با شريعت اسالمي هماهنگ استدارد اي  حقوق او در حيات شرافتمندانه
با اعتقاد به اين كه بشريتي كه به باالترين درجات علمي مادي رسيده است، پيوسته 
و در هر زمان نيازمند تكيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خود و عامل حمايت 

   ؛باشد مي كننده ازحقوق خويش
ـ مومي در اسـالم جز عهاي  و با ايمان به اين كه حقوق اساسي و آزادي ي از ديـن  ي

مسلمين است، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف كردن كلي يا جزيي يا زيـر  
خـود  هاي  پوشي كردن از احكام الهي، تكليفي كه خداوند از راه كتاب پا نهادن يا چشم

نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله او پايان و اختتامي بـراي رسـالت   
بنابراين مراعات آنها، عبادت است و كوتاهي از آنها  ؛ماني به عمل آورده است، نداردآس

يا تجاوز بر آنها منكر است و هر انساني به طور منفرد، مسئول پاسـداري و اجـراي آن   
بدين  ؛در قبال آن، مسئوليت دارد) مشترك(هماهنگ در تضمين اي  است و امت به گونه

ن كنفرانس اسالمي بر ايـن اسـاس، مـواد زيـر را اعـالم      عضو سازماهاي  جهت، دولت
   :دننماي  مي

نسبت بـه خداونـد و    باشند كه بندگي مي بشر به طور كلي يك خانواده. الف. ماده اول
فرزندي نسبت به آدم آنها را گردآورده و همه مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و 

ظ نژاد، يا رنگ يا زبان يا جنس با اعتقاد مسئوليت برابرند بدون هرگونه تبعيضي از لحا
  . ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره

  . باشد  ن براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان مييضمناً عقيده صحيح، تنها تضم
تـرين آنـان نـزد خـدا      همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب .ب

وع خود است و هيچ احدي بر ديگري برتـري نـدارد مگـر در    سودمندترين آنان به همن
  . تقوي و كار نيكو

زندگي موهبتي است الهي و حقي است كه براي هـر انسـاني تضـمين     .الف :دوم ماده
واجب است كه از اين حق حمايـت  ها  شده است، و بر همه افراد و جوامع و حكومت
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ند و جايزنيست كشـتن هـيچ كـس    نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي كن
  . بدون مجوز شرعي

كه منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور كلـي يـا   اي  استفاده از وسيله .ب
  . جزيي گردد، ممنوع است

پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هرجايي كه خداوند مشـيت نمايـد، وظيفـه     .ج
  .باشد مي شرعي
كما اين كـه   ،احترامي به آن جايز نيست و بيحرمت جنازه انسان بايد حفظ شود  .د

  . و بر دولت است حمايت از اين امر ،جايز نيست لمس كردن آن مگر با مجوز شرعي

هاي مسلحانه نبايد آناني را كه  در صورت به كارگيري زور يا كشمكش .الف :سوم ماده
هر مجروح و  و همچون پيرمردان و زنان و كودكان، را كشتاند  در آن مشاركتي نداشته

و مثله كـردن مقتـولين    ؛بيماري حق مداوا، و اسرا حق خوراك و پناهگاه و لباس دارند
كه اوضاع جنگ باعث جدايي ي يها هممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواد

  . آنان شده است، ديدارهايي به عمل آيد
سـاختمانها و مؤسسـات    بين بردن زراعت و دامها يا تخريب زقطع درختان يا ا .ب

  . باشد نمي باران و غيره، جايز كشوري دشمن به وسيله بمباران يا موشك

تواند از آوازه خود در زندگي يا پس از مرگ  مي هر انساني حرمتي دارد و. ماده چهارم
  . پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است كه از پيكر و مدفن او پاسداري كند

 نواده، پايـه سـاختار جامعـه اسـت و زناشـويي اسـاس ايجـاد آن       خـا . الف. ماده پنجم
باشد، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي كه بر پايه نژاد يـا   مي

  . تواند از اين حق آنان، جلوگيري كند نمي رنگ يا قوميت باشد،
ي آن را هـا  راهجامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته و  .ب

  . آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد
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در حيثيت انساني، زن با مرد برابر اسـت و بـه همـان انـدازه كـه زن      . الف .ماده ششم
از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل،  ،وظايفي دارد

  . و حق حفظ نام و نسب خويش را دارد
  . باشد مي و مسئوليت نگهداري آن، از وظايف مردبار نفقه خانواده  .ب

هركودكي از زمان تولد، حقي بر گـردن والـدين خـويش و جامعـه و      .الف .ماده هفتم
دولت در محافظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مـادي و بهداشـتي و ادبـي    

بـه آنهـا    ويژه نسـبت هاي  در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت. دارد
  . مبذول شود

پدران و كساني كه از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربيتـي   .ب
هـاي   ت منافع و آينده آنان در پرتـو ارزش اخواهند با مراع مي را كه براي فرزندان خود

  . اخالقي و احكام شرعي دارند
ام نسبت به اقوام خـود  بر طبق احكام شرع فرزندان نسبت به والدين خود و اقو .ج

  . حقوقي برگردن دارند

هر انساني از لحاظ الزام و التزام از يك شخصيت شرعي برخوردار اسـت و  .ماده هشتم
  . گيرد  اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جاي او را مي

طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب است بر جامعه و . الف. ماده نهم
و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را  ها راهلت، و بر دولت الزم است كه دو

كه مصلحت جامعه را برآورد، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد كه نسبت اي  به گونه
به دين اسالم و حقايق هستي معرفت حاصل كند و آن را براي خيـر بشـريت بـه كـار     

  . گيرد
مؤسسـات تربيـت و تـوجيهي مختلـف از خـانواده و      حق هر انساني است كه  .ب

تبليغاتي و غيره كه كوشش در جهـت پـرورش   ي ها همدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگا
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نمايد، براي تربيت كامل و متوازن او تالش كنند و شخصتش را  مي ديني و دنيوي انسان
و حمايت از اي كه ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وايف  پرورش دهند به گونه

  . آن فراهم شود

اسالم دين فطرت است، و به كار گرفتن هرگونه اكراه نسـبت بـه انسـان يـا     . ماده دهم
برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحـاد، جـايز    بهره
  . باشد نمي

ي كشـيدن يـا   شود و هيچ احدي حق بـه بردگـ   مي انسان آزاد متولد. الف. ماده یازدهم
ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را ندارد، مگـر خـداي   

  . تعالي
استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين كه بدترين نوع بردگي است، شديداً . ب
د، حـق دارنـد از آن رهـايي يافتـه و     نكشـ  مي كه از آن رنجهايي  شود و ملّت مي تحريم

اند از اين گروه در مبـارزه   همه دول و ملل نيز موظّف. خويش را تعيين كنند سرنوشت
نيز حق حفظ شخصيت ها  همه ملّت. عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال ياري نمايند

  . طبيعي را دارندهاي  مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت

در  تب مكان بـراي اقامـ  هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخا. ماده دوازدهم
تواند به كشور  مي داخل يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن

و بر آن كشور پناهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا ايـن كـه    ،ديگري پناهنده شود
با اين شرط كه علت پناهندگي بخاطر ارتكاب جرم طبـق  . پناهگاهي برايش فراهم شود

  . باشدنظر شرع ن

كار حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر بـه انجـام    .ماده سیزدهم
كه هم اي  و هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد به گونه ؛آن است، تضمين كند

هـر كـارگري حـق دارد از امنيـت و     . و هم مصلحت جامعه برآورده شـود  اومصلحت 
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ماعي برخوردار باشد و نبايد او را به كاري كه تـوانش را  هاي اجت سالمت و ديگر تأمين
ندارد واداشت يا او را به كاري اكراه نمود يا از او بهره كشي كرد يا به او زيان رساند و 
 هر كارگري بدون فرق ميان مرد و زن، حق دارد كه مزد عادالنه در مقابل كاري كه ارائه

هـا و ترفيعـات    ها و پـاداش  ستفاده از مرخصيحق انيز  سريعاً دريافت نمايد و ،كند مي
استحقاقي را دارد و در عين حال موظف است كه در كار خود اخـالص و درسـتكاري   

بـراي   دولت موظف است ،داشته باشد و اگر كارگران با كارفرمايان اختالف پيدا كردند
كه به نفع حل اين اختالف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين 

  . طرفي عدول كند، دخالت نمايد

انسان حق دارد، كسب مشروع بكند، بدون احتكـار و فريـب يـا زيـان     . ماده چهاردهم
  . باشد مي و ربا شديداً ممنوع ؛رساندن به خود يا ديگران

توانـد از   مي ي شرعي را دارد وها راههر انساني حق مالك شدن از . الف. ماده پانزدهم
ان و يا جامعه ضرر نرسـاند، برخـوردار   ركه به خود و يا ديگاي  به گونهحقوق مالكيت 

توان مالكيت را از كسي سلب كرد مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمـومي   نمي باشد و
  . و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادالنه

  . مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .ب

آوردهاي علمي يا ادبي يـا هنـري يـا     ي حق دارد از ثمره دستهر انسان. ماده شانزدهم
تنكولوژيكي خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبـي و مـالي حاصـله از آن حمايـت     

   .مغاير با احكام شريعت نباشد) اثر(آورد   نمايد، مشروط بر اينكه آن دست

هـاي   اسد و بيماريهر انساني حق دارد كه در يك محيط پاك از مف. الف .ماده هفدهم
كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زندگي كند، جامعه و اي  اخالقي به گونه

   .دولت موظفند اين حق را براي او فراهم كنند
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اند كه براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتمـاعي را از   دولت و جامعه موظف. ب
  . كانات موجود، فراهم نمايندطريق ايجاد مراكز عمومي مورد نياز بر حسب ام

اي كـه بتوانـد از    دولت مكلف است حق هر انساني را در زنـدگي شـرافتمندانه   .ج
اش را برآورده سـازد و شـامل خـوراك و پوشـاك و      طريق آن مايحتاج خود و خانواده

  . تضمين نمايد ،شود مي مسكن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي

ساني حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و هر ان .الف. ماده هجدهم
  . مال خويش، در آسودگي زندگي كند

در مسكن و خانواده و (هر انساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود . ب
او بـا مخـدوش كـردن    بر  استقالل داشته باشد و جاسوسي يا نظارت) مال و ارتباطات

او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در ايـن شـئون    حيثيت او جايز نيست و بايد از
  . حمايت شود

مسكن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يـا بـه صـورت     .ج
  . غيرمشروع وارد آن شد، و نبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود

در اين امر حاكم و محكوم نيـز  . دمردم در برابر شرع مساوي هستن. الف: ماده نوزدهم
  . با هم برابرند

  . مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين شده است .ب
  . مسئوليت در اصل شخصي است. ج
  . هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احكام شريعت. د
اي كـه همـه    النـه گناه است تا اين كـه محكـوميتش از راه محاكمـه عاد    متهم، بي . ه

  . ثابت گردد ،ها براي دفاع از او فراهم باشد تضمين

دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد، يا مجازات هـر انسـاني جـايز     .مماده بیست
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اي  و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه ؛نيست مگر به مقتضاي شرع
همچنين اجبار هر فردي براي . انساني، رفتار كردآميز يا سخت، يا منافي حيثيت   حقارت

آزمايشات پزشكي يا علمي جايز نيست مگـر بـا رضـايت وي و مشـروط بـر ايـن كـه        
همچنين تدوين قوانين استثنايي كه به قوه اجرائيه . سالمتي و زندگي او به مخاطره نيفتد

  . باشد اي را بدهد، نيز جايز نمي چنين اجازه

  . گيري به هر شكلي و به خاطر هر هدفي، ممنوع است وگانگر .ماده بیست و یکم

هر انساني حق دارد كه نظر خود را به هر شكلي كه مغـاير بـا   . الف. دوم ماده بیست و
  . اصول شرعي نباشد، آزادانه بيان دارد

هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسـالمي  . ب 
  . دعوت كند

و سوء اسـتعمال   استفادهات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء تبليغ .ج
آن و حمله به مقدسات و كرامت انبياء يا به كـارگيري هرچيـزي كـه منجـر بـه ايجـاد       

شدن جامعه يا زيان يا متالشي شدن اعتقاد شـود، ممنـوع    ها يا متشتت اختالل در ارزش
  . است
هر چيزي كه منجر به بـرانگيختن هـر    برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا .د

  . نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست

واليت امانتي است كه استبداد يا سـوء اسـتفاده از آن شـديداً    . الف .سوم ماده بیست و
   .شود مي باشد، زيرا كه حقوق اساسي از اين راه تضمين مي ممنوع
د بـه طـور مسـتقيم يـا     هر انساني حق دارد در اداره امـور عمـومي كشـور خـو     .ب

هـاي عمـومي را بـر طبـق احكـام       تواند پست مي همچنين او. غيرمستقيم شركت نمايد
  . شريعت متصدي شود
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مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت هاي  كليه حقوق و آزادي .ماده بیست و چهارم
  . باشد مي با احكام شريعت اسالمي

براي تفسير يا توضيح هر ماده از مـواد  شريعت اسالمي تنها مرجع . ماده بیست و پنجم
  . باشد  اين اعالميه مي
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  ین حقوق در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانتر  مهم
   :كنيم  اي از آن به شرح زير بسنده مي در اينجا به خالصه. اين حقوق فراوان است

 حـق . ۴حـق تعلـيم، تربيـت و ورزش    . ۳حق آگاهي . ۲حق اخالقي . ۱ :سوم اصل
هـاي   آزادي. ۷حـق مبـارزه بـا اسـتبداد     . ۶حق مبارزه با اسـتعمار  . ۵تحقيق و پژوهش 

حـق  . ۱۱حـق نظـام اداري   . ۱۰برابـري  . ۹حق تعيين سرنوشت . ۸سياسي و اجتماعي 
تأمين حقوق قضايي بـراي  . ۱۴حق تأمين خودكفايي . ۱۳حق رفاه و رفع فقر . ۱۲دفاع 
تعهد برادرانـه نسـبت بـه    . ۱۶برادري اسالمي  تحكيم و توسعه. ۱۵زنان و مردان : همه

   .همه مسلمانان و مستضفعان
حـق  : اصـل هشـتم   ؛تشكيل شـوراها : اصل هفتم ؛حق مردم در انتخاب: اصل ششم

استقالل و : اصل نهم ؛دعوت به معروف و نهي از منكر به عنوان يك مسئوليت همگاني
ي جامعه، و همه قوانين مربـوط  خانواده واحد بنياد: اصل دهم ؛آزادي، و تماميت ارضي

انـد و   همه مسلمانان يك امت: اصل يازدهم. بايد در جهت آسان كردن تشكيل آن باشد
اصل . آزادي ديني: اصل سيزدهم. آزادي مذهبي: اصل دوازدهم. وحدت اسالمي، هدف

اصـل  . مسـاوات و رفـع تبعـيض   : اصل نوزدهم. اننتعامل نيك با غير مسلما: چهاردهم
حقـوق مـادر در   : حقوق پيشرفته زن: اصل بيست و يكم. مايت قانوني يكسانح: مبيست

اصل بيسـت  . همه مراحل، دادگاه خانواده، زنان بيوه و سالخورده، حق قيمومت فرزندان
حمايت فكـري و منـع تفتـيش     :سوم اصل بيست و. حمايت معنوي از اشخاص :دوم و
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حمايـت از  : بيسـت و پـنجم   اصـل . حمايت از مطبوعات: اصل بيست و چهارم. عقايد
تشـكيل  : ماصل بيست و هفت. ها حقوق احزاب و انجمن: اصل بيست و ششم. ارتباطات

حـق  : اصل بيست و نهم. انتخاب شغل: اصل بيست و هشتم. ها اعات و راهپيماييماجت
حـق  : اصـل سـي و يكـم   . حق آموزش و پرورش رايگـان : ام اصل سي. تأمين اجتماعي

حمايـت   :سـوم  اصـل سـي و  . حمايت انسان از زنداني شـدن  :دوم اصل سي و. مسكن
اصل . حق وكالت: اصل سي و پنجم. حق دادخواهي: اصل سي و چهارم. انسان از تبعيد
حـق  : اصل سي و هفتم. منع مجازات مگر به موجب قانون و حكم دادگاه: سي و ششم

اصل . سانيحمايت از كرامت ان: اصل سي و نهم. منع شكنجه: اصل سي و هشتم. برائت
اصل چهـل  . حق تابعيت شهروندان: اصل چهل و يكم. حمايت از منافع عمومي: چهلم

. ۲نيازهاي اساسي . ۱: اقتصاديحقوق  :سوم اصل چهل و. حق تابعيت بيگانگان :دوم و
منع اضرار به غير و انحصار . ۵نوع كار آزادي انتخاب . ۴برنامه اقتصادي . ۳شرايط كار 
جلـوگيري از  . ۸استفاده از علـوم و فنـون مختلـف    . ۷راف و تبذير منع اس. ۶و احتكار 

  .سلطه اقتصادي بيگانه
اصـل چهـل و   . حمايت از مالكيت خصوصـي، تعـاوني و دولتـي   : اصل چهل و چهارم

مالكيـت حاصـل از كسـب و كـار     : اصل چهل و ششم. حمايت از اموال عمومي: پنجم
: اصـل چهـل و هشـتم   . خصوصـي حق احترام به مالكيـت  : اصل چهل و هفتم. مشروع

منـع ربـا، غصـب، رشـوه،     : اصـل چهـل و نهـم   . برداري از منابع ثروت برابري در بهره
حفاظـت از محـيط   : اصـل پنجـاهم  . اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفـات 

اصـل شصـت و   . منع هرگونه ماليات مگر به موجب قـانون : اصل پنجاه و يكم. زيست
حق تحقيق و تفحص : اصل هفتاد و ششم. روند كار نمايندگان حق آگاهي مردم از: نهم

ممنوعيـت برقـراري   : اصـل هفتـاد و نهـم   . مجلس شوراي اسالمي در همه امور كشـور 
حق : اصل هشتاد و چهارم. حكومت نظامي مگر در شرايط اضطراري با تصويب مجلس

آزادي : اصـل هشـتاد و ششـم   . اظهار نظر نمايندگان در همه مسائل داخلـي و خـارجي  
استيضـاح رئـيس جمهـور، هيئـت     : اصل هشتاد و نهـم . نمايندگان در اظهار نظر و رأي
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اصـل  . حق مجلس در رسيدگي به شكايت مردم: اصل نودم. دولت و هر يك از وزيران
اصـل يكصـد و   . شـوراها : اصول يكصدم تا يكصدو ششـم . شوراي نگهبان: نود و يكم

: اصل يكصد و پنجاه و چهـارم . ر در برابر قانونبرابري رهبري با ساير افراد كشو: هفتم
. طلبانـه مستضـعفين   تأكيد بر سعادت انسان، استقالل و آزادي، و حمايت از مبارزه حق

رسيدگي بـه  : اصل يكصد و شصت و هشتم. حق پناهندگي: اصل يكصدوپنجاه و پنجم
جبـران   :اصل يكصد و هفتاد و يكم. جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت منصفه

آزادي بيان و : اصل يكصد و هفتاد و پنجم. خسارت ناشي از محاكمات و اعاده حيثيت
  . نشر افكار
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  مقایسه حقوق بشر در اسالم، اعالنیه جهانی.ب
  و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

قانون اساسی   جهانی  اسالمی  حق  ردیف
  ایران

برابـري در اصـل كرامــت     ۱
مختلف  در اصول  ۱  ـ الف۱  انساني

  ۳۹ اصل از جمله

۲  
ــت   حــق فضــيلت و كرام
ــلوك  ــابي از راه سـ اكتسـ

  تكاملي و عقيدتي

ـ الف و ۱
  ب

در ضمن برخي 
  در اصول مختلف  اصول

۳  
برابري در برخـورداري از  
حقوق شـرعي و قـانوني،   
  نفي انواع مختلف تبعيض

در ضمن 
برخي 
  اصول

  ۱۰۷، ۴۸، ۲۰، ۱۹  )گونه نيست اين( ۷

ر اصول مختلف د  ۳  ۲  حق زندگي  ۴
  ۲۱از جمله اصل 

ــين و     ۵ ــقط جنـ ــع سـ منـ
  ـــــ  ـ ب۲  جلوگيري

 :به گونه ديگري
و در  ۱۰ اصل

جزئيات ساير 
  اصول

احتــرام ميــت و جنــازه     ۶
ضمن اصول   ـــــ  ۴ـ د، ۲  انسان

  مختلف

۷  

گنـاه   حمايت از افـراد بـي  
مثل پيران، زنان و كودكان 

ــري ــداواي  در درگي ــا، م ه
مجروحـــان، حمايـــت از 
  اسيران، حرمت مثله كردن

۳  
هاي  در كنواسيون

الحاقي مثل 
  كنواسيون ژنو

ضمن اصول 
  مختلف



 171   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

 

قانون اساسی   جهانی  اسالمی  حق  ردیف
  ایران

قبـل و   مـت حيثيت و كرا  ۸
  و اصول ديگر ۱۰  ۲۲: در زندگي  ۴  بعد از مرگ

۹  

جلـــوگيري از نـــابودي  
ــب   ــزارع و تخريـــ مـــ
تأسيســـات شـــهري در  

  جريان جنگ

 در ضمن اصول  ـــــ  ـ ب۳
  پراكنده

ــدون    ۱۰ ــانواده ب ــكيل خ تش
  ۲۱  ۱۶  ـ الف۵  تبعيض

۱۱  
حقوق زن و برابري با مرد 
ــيت   ــت و شخص در كرام

  مدني و تعهدات مالي

ـ الف و ۶
اصول 
  ديگر

اصول مختلف، از 
  ۲۱و  ۱۰  ۱۶: قبيل

  ۱۰  ـــــ  ۶  نفقه خانواده بر عهده مرد  ۱۲

ــي    ۱۳ ــادي و ادب ــت م حماي
  ۲۱  ب ـ۲۵  ـ الف۷  كودك

  ۲۱  ـ ب۲۵  ـ الف۷  حق جنين و مادر  ۱۴

حق پدر و اوليـاي پـدري     ۱۵
  ۲۱  ـ ج۲۶  ـ ب۷  در انتخاب روش تربيت

۱۶  
حـق والــدين و خويشــان  
بــر فرزنــدان و حقــوق   

  نزديكان
  ۲۱  ـــــ  ـ ج۷

  ۴۲ـ  ۴۱  ۱۵  ـــــ  حق تابعيت  ۱۷

۱۸  
منـــدي از  حـــق بهـــره 

صالحيت شرعي و قانوني 
  از حيث الزام و التزام

در اصول پراكنده   در اصول پراكنده  ۸
  ۴۶مثل اصل 
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قانون اساسی   جهانی  اسالمی  حق  ردیف
  ایران

  ۳۰ـ  ۳  ۲۶  ـ الف۹  حق آموزش  ۱۹
  اصول مختلف  خيلي كم ۲۹  ـ ب۹  حق تربيت ديني و دنيايي  ۲۰
  ۱۲  ـــــ  ۱۰  انتخاب دين فطري  ۲۱
  و اصول ديگر ۳  ۴  ـ الف۱۱  آزادي  ۲۲

تعمار و حق رهايي از اسـ   ۲۳
  ۵۴ـ  ۱۶ـ  ۹ـ  ۳  نه به اين شكل  ـ الف۱۱  استبداد

ــد،    ۲۴ ــت و آمــ آزادي رفــ
و اصول  ۵۵ـ  ۳۱  ۱۳  ۱۲  پناهندگي

  ديگر
  ۴۳  ۲۴ـ  ۲۳  ۱۳  حق انتخاب شغل  ۲۵
  ۴۹ـ  ۳۶  نه به اين صورت  ۱۴  ربا منعو كسب مشروع   ۲۶

ــريم    ۲۷ ــت و تح حــق مالكي
  ۴۷  ـ ب۱۷  ۱۵  مصادره

علمـي  حق انتفاع از توليد   ۲۸
  به طور مطلق  ۲۷  ۱۶  و ادبي

 مندي از محـيط پـاك   بهره  ۲۹
  ۳  ۲۹  ۱۷  اخالقي

ــأمين   ۳۰ ــت و تـــ بهداشـــ
  ۲۹ـ  ۳  ۲۵  ـ ب۱۷  اجتماعي

برخورداري از معيشـت و    ۳۱
  ۲۹  ۲۵  ـ ج۱۷  زندگي خوب

ــي،    ۳۲ ــت شخصــي، دين امني
  ۳۸ـ۳۷ـ۳۴ـ۳۳ـ۲۲  ۲۲ـ۱۲ـ۳  ـ الف۱۸  خانوادگي، ناموسي، مالي
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  هانیج  اسالمی  حق  ردیف
قانون اساسی 

  ایران

۳۳  
حق مسكن، خانواده، مال 

  و ارتباطات
  ۱۲  ـ ب۱۸

و اصول  ۴۳ـ۲۵
  ديگر

  ۳۱  ۱۲  ـ ج۱۸  حرمت مسكن  ۳۴
  ۳۴  ۱۰ـ ۸  ـ ب۱۹  هياحق دادخو  ۳۵

۳۶  
حق برخورداري از اصـل  

  برائت
  ۳۷  ۱۱   ـ ه۱۹

۳۷  
حق آزادي عمل و رفتـار،  
ممنوعيـــت شـــكنجه و   

  گيري گروگان
  ۱۴ـ۱۱ـ۹ـ۵  ۲۱ـ۲۰

و  ۳۸ـ۳۷ـ۳۲
  اصول ديگر

  ۲۳ـ۶ـ۳  ۲۷ـ۱۹ـ۱۸  ـ الف۲۲  آزادي بيان  ۳۸

۳۹  
دعوت به نيكي و نهـي از  

  منكر
  ۸  ـــــ  ـ ب۲۲

۴۰  
منع اهانت به مقدسـات و  

هـــا و  ارزش هحملـــه بـــ
  ترويج فساد

  در اصول مختلف  ـــــ  ـ ج، د۲۲

۴۱  
ــميمات   ــاركت در تص مش

  اداري ـ سياسي
  ۲۳ـ ۱۰

ـ الف، ب، ج ـ ۲۱
۲۸  

  ۸۴ـ۶۹

۴۲  
آزادي انديشه و عقيـده و  

  انجام مراسم ديني
  ۲۳  ۱۹ـ۱۸  با تفصيل

۴۳  
امنيت و منـع تعقيـب بـه    

  واسطه عقيده و بيان
  ۲۳  ۱۹  با تفصيل
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قانون اساسی   جهانی  اسالمی  حق  ردیف
  ایران

۴۴  
ــات و   ــكيل اجتماعـ تشـ

  آميز مسالمت هاي پيمايي راه
  ۲۷-۲۶  ۲۰  عام ۲۳

۴۵  
ــويت در   ــق عضـــ حـــ

  ها اتحاديه
  ۲۶  د– ۲۳  عام ۲۳

  در ضمن اصول  ۲۴  ۱۳  حق استراحت و مرخصي  ۴۶
 

  
در پرتو آنچه گذشت بايد دوباره تأكيد كنيم كه متأسفانه اعالنيه جهاني حقوق بشـر  

و اجتماعي را بهم مرتبط نكرده در حـالي كـه اعالميـه    ) واقعي(مطلقاً دو مسئله فلسفي 
ن ترتيب با ذات خود، و حقوق مقرر به اسالمي بر اين نكته به شدت تأكيد نموده و بدي

در مقدمه اعالنيه جهاني حقوق بشر بر مباني زير تأكيد . طور منطقي برخورد كرده است
  : شده است
  ضرورت شناسايي حيثيت ذاتي انسان به منظور تحقق آزادي، عدالت و صلح   .۱
 . وقوع اعمال وحشيانه در اثر عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر  .۲

ظهور دنيايي جديد كه آزادي بيان و عقيده، و عدم ترس و فقر به عنوان باالترين   .۳
 . آمال بشر بر آن حكمفرما باشد

ضرورت اجراي قانون براي حمايت از حقوق انساني تا بشر به قيام بر ضد ظلـم    .۴
 . و فشار مجبور نگردد

 . ضرورت تشويق روابط دوستانه  .۵

 . متحد براي كمك به پيشرفت اجتماعي تصميم راسخ مردم ملل  .۶

 . ضرورت تحقق تفاهم مشترك  .۷

ان چيست؟ آيا فطرت است؟ اگر چنين است، پس چگونـه ايـن   ساما حيثيت ذاتي ان
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كنيم كه از افكار مادي ضد فطـرت و منكـر نظريـه      اعالنيه را در برابر جهاني مطرح مي
ل وحشيانه چيست؟ اگر بـه نظريـه   فطرت آكنده است؟ وجوه تمايز عمل انساني از عم

توان به معياري عام و واقعي دست يافت؟ آيا  مي ده نداشته باشيم، آيايتكامل انساني عق
درباره آمال انساني بررسي و مطالعه شده كـه نشـان دهـد ايـن آمـال در آزادي بيـان و       
عقيده، و رهايي از ترس و فقر منحصر است؟ آيا درسـت اسـت كـه آرزوي انسـان در     

اي حتي اسـتهزاي   زادي وي در بيان و عقيده به هرچه بخواهد، و بدون هرگونه ضابطهآ
زيرسـاختها و  (سات ديگران نهفته اسـت؟ آيـا بـين مبـاني و سـاختارهاي فوقـاني       مقد

بايـد آمـال كلـي انسـان بـه عنـوان       : خلط نشده است؟ مگر اينكه گفته شود) روساختها
آيـا آرزوي انسـان در   : د، خـواهيم گفـت  اگر چنين باشـ . نيازهاي ضروري محقق شود

رسيدن به معرفت خالق مطلق، و استناد به قدرت مطلق، و عبوديت در قبال مالك حـق  
شود، از آمال كلي بشر نيست؟ آيا آمال كلي   كه از بررسي اجمالي تاريخ انسان نمايان مي
شود؟ آيا   يپس كجا از اين امل انسان بحث مبشر در تحقق نظام اخالقي فراگير نيست؟ 

ي رفتاري، عقيـدتي، اقتصـادي و   ها هفراهم نمودن مجال براي آزادي فردي در همه زمين
هاي اخالقي به تباهي بخش زيادي از نظام اخالقـي منجـر    بدون تقيد به ارزش ،سياسي
  شود؟  نمي

گونـه   سخن از ديگر مباني مطرح شده در مقدمه اعالنيه جهاني حقـوق بشـر همـين   
تواند ارتباط منطقي زيربناها و روبناهـا را درك كنـد و    پژوهشگر نمي به هرحال،. است

تا بشر به عنوان آخرين عالج «: بلكه اهداف سياسي ديگري از طريق تعبيرات ديگر مثل
اساساً الزم است توسـعه روابـط دوسـتانه    «و » به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

كنـد تـا هـدفي را كـه       ال آن به ذهن خطور مـي و امث» بين ملل را مورد تشويق قرار داد
كنند، در پرتو شرايطي كـه مـتن     ي اعالنيه جهاني مطرح ميها هكنندگان در انگيز تشكيك

هاي بزرگ  و سيطره قدرتدوم  اين متن پس از جنگ جهاني. دياعالنيه مطرح شد، فهم
ارتهاي مـالي  ين خستر كميعني در شرايطي كه آمريكا با . بر جهان مطرح و تصويب شد

در حالي كه كشورهاي اروپـايي بـا تحمـل    . جنگ را به پايان برد ،و جاني و با پيروزي
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خسارتهاي سنگين همه قواي خود را از دست داد اما مرام كمونيستي بـا طـرح فلسـفه    
اي  اين فلسفه زيربناي نظريـه انقالبـي  . تاريخي به توسعه و گسترش نفوذ خود پرداخت

شـد و بـه سـرعت بـه آن       ي محروم جاري ميها هدهان توداز آب ، با شنيدن آنبود كه 
در آن كـاهش  هـا   در اين زمان جهانيان به نظامي روي آوردند كه درگيـري . پيوستند  مي
همه اين شرايط فلسفه و شعار . و رؤياي انساني براي تشكيل نظام برتر محقق شود يابد

به عنوان پرچمدار تمدن انساني و آينده  طلبيد كه آمريكا خود را  اي را مي انساني جهاني
بشري شكوهمند مطرح كرد و از انزواي سياسي بـه رهبـري جهـان، و تحكـيم فلسـفه      

با شـنيدن  انديشيد، و با نظريه كمونيستي كه   داري مبتني بر آزادي فردي خود مي سرمايه
هـاي   د به ملّـت يابعالوه ب. فتاد، به رقابت پرداختا  دهان محرومان به راه مياز آب آن، 

ي ماز اين رو مجمـع عمـو  . محروم حقّي شبيه وهم داد تا آنها هم سخن خود را بگويند
در رأي باشـد امـا    سازمان ملل متحد به وجود آمد تا بيانگر برابري مثالً امريكا و برمـه 

بزرگ پيروز جنگ، قدرت و سلطه را از طريق شوراي امنيت و حق وتو بـه  هاي  قدرت
حقيقـي  ي هـا  هكنندگان در اين اعالنيه، انگيز بدين ترتيب تشكيك. ادندخود اختصاص د

ترديد يـك   در عين حال اعالنيه حقوق بشر، بي. كشند مي بانيان نخستين آن را به تصوير
اين مطلـب را  . تحول بزرگ در زمينه پذيرش رسمي حقوق بشر در سطح جهاني است

رمباحث بعدي دربـاره نقـاط ضـعف    د. توان انكار كرد به رغم نقاط ضعف موجود نمي
  . اعالنيه سخن خواهيم گرفت

  مبانی اعالمیه حقوق بشر اسالمی
دهـد كـه    مي سي حقوق بشر نشانابررسي مقدمه اعالميه اسالمي در تبيين مباني اس

تـا   ،و در زمينه رابطه دو مسئله واقعي و اجتماعي بسي منطقـي  پيشرفته است العاده فوق
در اينجـا بـه   . حقوق مطـرح در اعالميـه را از آن اسـتفاده كنـيم     توانيم همه مي آنجا كه

  : كنيم  اختصار اين مباني را ياد مي

  . ايمان به خداوند متعال و صفات كمالي او :مبناي نخست. 1
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انسان را به بهتـرين وجـه آفريـده، بـه او      ها، آفريدگار كائنات، بخشنده همه نعمت«
زمين گردانده، آباداني و اصالح زمين را بر عهـده  حيثيت داده، انسان را خليفه خود در 

و زمـين اسـت،   هـا   بر گردن او نهاده، و آنچه در آسمان را بشر گذارده، امانت تكاليف 
ايمان بـه حـق   هاي  همه تصوراتي است كه بنيان ؛»همگي را تحت تصرف وي قرار داد

، و )مسـئوليت و (انسان در زندگي، كرامت، عمران و آبـاداني زمـين، پـذيرش تكليـف     
توانيم همه حقوق بشر را از همين مقطع   دهند و بلكه مي  ل ميياستفاده از هستي را تشك

  . استفاده كنيم

گر، اسالم دين حق، دين رحمت براي جهانيان،  تصديق اسالم هدايت :دوم مبناي. ۲
 ها هلها، دين برابري مگر به تقوا، دين الغاي فاص دين آزادگري بردگان و شكننده طاغوت

  . و اكراه ميان مردماني كه خداوند آنان را از روح واحد آفريده است
ين حقوق فـردي و اجتمـاعي را اسـتنباط    تر مهممباني هم  تواند از اين مي پژوهشگر

ها و حـق   حق درخواست كمك و رحمت، حق آزادي، حق مبارزه بر ضد طاغوت: كند
  . برابري

تش فقط براي خدا، و رهايي انسان از همـه  پرس»  :عقيده توحيد ناب :سوم مبناي. ۳
  ».چيز و همه كس جز خداوند، كه پايه راستين آزادي مسئوالنه و كرامت انسان است

، و ناموس و خردشريعت اسالمي براي پاسداري از دين و جان و  :مبناي چهارم. ۴
. يروي، وتعامـل واقعـ   و مالحظه امتيازات ديگري همچون جامعيت و ميانه مال و نسل،

  . تواند مبناي همه حقوق بشر باشد مي اين هم به تنهايي

نقش تمدني امت اسالمي به عنوان بهترين برگزيده كـه يـك تمـدن     :مبناي پنجم. ۵
ون به بشريت تقديم نمود، تمدني كه دنيا را به آخرت ربـط داده، و علـم و   گجهاني هم

  . زند  ايمان را به هم پيوند مي

  . به ايفاي سهم خود در حمايت از حقوق بشر اعتقاد :مبناي ششم. ۶
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   .گاه ايماني اعتقاد به نياز دايمي انسان به تكيه :مبناي هفتم. ۷

بنابراين، مراعات . ايمان به اينكه حقوق اساسي جزيي از دين است :مبناي هشتم. ۸
آن عبادت است، و كوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منكر است، و هر انسـاني بـه طـور    

در قبـال آن  ) مشـترك (هماهنـگ در تضـمين   اي  منفرد، مسـئول آن، و امـت بـه گونـه    
اين مبناي نظري مسئوليت فردي و اجتماعي در اجراي بندهاي اعالميـه  . مسئوليت دارد

  . است

اين مباني ارزشمند حقوق بشر است كه اعالميه اسالمي با مهارت و خبرگـي تمـام   
ده داريـم كـه   يما عق. كند  خود تأييد و تصديق مي طرح، و همان گونه كه گفتيم، با ذات

دهنـد لـيكن هنـوز بـه      مي طبيعي، روبناهاي حقوق را تشكيلهاي  اين مباني زيرساخت
از اين رو به برخي از نواقص اشاره، و اميدواريم كـه تكميـل   . تجديد نظر محتاج است

   :از آن جمله است. شود

علـم،    :دگار كـه عبارتنـد از  رت پروضرورت اشاره در مبناي نخست به صفات ذا. ۱
ي مهمـي در شـناخت حقـوق دارد؛ خصوصـاً كـه      ها هاين صفات اشار. قدرت و حيات

  . خواهد كه رباني و آراسته به صفات الهي متناسب با آن باشند مي اسالم از مسلمانان

 .شـد  مـي  به مرحله بعـدي مبنـاي نخسـت منتقـل     سوم، بسي بهتر بود اگر مبناي. ۲
  . له طبيعي پس از مرحله صفات استتوحيد مرح

همـان گونـه كـه    . ملحق شـود سوم  طبيعي است كه مبناي چهارم به مبناي ،آنگاه. ۳
زيرا تأثير مثبت در موضوع حقوق . شود مي برخي ديگر از صفات شريعت به آن افزوده

پـذيري، رابطـه    واقعيت، جامعيت، جاودانگي، انعطاف :اين صفات عبارتند از. بشر دارد
تقابل ميان اجزاي شريعت، تصور ارتباط متقابل و تكامل ميان افراد بشر و اعضاي امت م

  . مسلمان، و از اين قبيل صفات
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  . اشاره به نظام حقوقي و نيز نظام اخالقي اسالم و اهداف آن در مقدمه. ۴

ي كـه ممكـن اسـت،    هـا  هدفع شب روديشه جهاني مكتب در مقدمه به منظطرح ان. ۵
اين حقوق صالحيت ندارد كـه در سـطح   : خالصه اين انديشه، چنين است. مطرح شود

در حـالي كـه وقتـي اسـالم بـر مبنـاي نظريـه فطـرت، و صـفت          . مطرح شـود  يجهان
كنـد، مسـئله همـاهنگي بـا نيازهـاي فطـري را مـورد         مي گرايي خويش حركت واقعيت

فطـرت در همـه   زيـرا  . دهد مي همين امر به اسالم، صفت جهاني. دهد مي مالحظه قرار
  . كند نمي افراد بشر ثابت است و از يك نفر تا ديگري فرق
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  مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

   :در اين مقدمه از امور زير سخن گفته شده است
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و . ۱

  . بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است اقتصادي جامعه ايران
در ايـن مقدمـه   . ويژگي بنيادي انقالب اسالمي، مكتبي و اسالمي بودن آن اسـت . ۲

اخيـر،   ايـران در سـده  هـاي   ضمن اشاره به برخي حوادث تاريخي مهم و ديگر نهضت
را مكتبـي نبـودن مبـارزات و    هـا   علت اساسي و مشخص عـدم موفقيـت ايـن نهضـت    

داند اما وجـدان بيـدار ملّـت بـه رهبـري امـام        مي واضع اصيل اسالميآن از مدورشدن 
گيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسالمي را دريافـت و آن را   ضرورت پي) ره(خميني 

) ره(مت اسالمي بر پايه واليت فقيه كه از سوي امام خميني وطرح حك. به تحقق رساند
مسلمان ايجاد نمود و راه را براي ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم 

هاي  امكانات و توانمندي هملّت هم. انقالب مردم بر ضد رژيم استبدادي شاه هموار كرد
از جمله زنان به شـكل بـارزي در   . خود را براي پيروزي شكوهمند خود به كار گرفت

  . اي داشتند ي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهها هتمامي صحن
  . استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي: الب اسالمي به اختصار چنين بودشعار انق. ۳
پرسـي جمهـوري    پس از پيروزي انقالب اسالمي، ملّت ايران با شـركت در همـه  . ۴

ايجاد نظام نوين جمهوري اسالمي اعالم و با  دراسالمي، تصميم نهايي و قاطع خود را 
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اين رأي قاطع، نشانگر ميزان . ندبه نظام جمهوري اسالمي رأي مثبت داد% ۲/۹۸اكثرت 
  . مردمي بودن نظام است

گري فردي يا گروهي نيست  حكومت اسالمي برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه. ۵
و عينيت بخشيدن به ) اسوه(ملّت براي ساخت جامعه نمونه هاي  آرمان هبلكه تبلور هم

  . ان استنآاعتقادي نهضت، و ايجاد شرايط مناسب براي تربيت ي ها هزمين
گر نفـي هرگونـه اسـتبداد فكـري و اجتمـاعي، و انحصـار        قانون اساسي تضمين. ۶

اقتصادي است و در اين راه بر بنيادهاي استوار بر پايه تعاليم اسالمي مستخرج از قـرآن  
شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد با مشـاركت   از اين رو بايد اسالم. و سنّت تكيه دارد

  . ر روند تحوالت جامعه نظارت داشته باشندهمه عناصر اجتماع ب
براساس واليت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع . ۷

  . كند مي شود، آماده مي الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته
بــراي بــروز اي  دانــد نــه هــدف، وســيله مــي قــانون اساســي، اقتصــاد را وســيله. ۸
متفاوت انساني از طريق تأمين امكانات مساوي و متناسـب و ايجـاد كـار    هاي  قيتخال

  . براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري
زن جايگاه خاصّ خود را دارد و خانواده واحد بنيادين جامعـه، و كـانون اصـلي    . ۹

 ساز اصلي تشكيل خانواده، و حركت تكاملي رشد و تعالي است، و توافق عقيدتي زمينه
زن با توجه به مسئوليت مادرانه و تربيت انسان مـؤمن، همـرزم   . انسان در چارچوب آن

  . فعال زندگي استهاي  مرد در ميدان
  . در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلّح، ايمان و مكتب اساس و ضابطه است. ۱۰
از اين رو بايد بر پايه عدل اسالمي و به دور . مسئله قضاوت، امري حياتي است. ۱۱

  . ز هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشدا
قوه مجريه بايـد بـه دور از بروكراسـي اداري در جهـت سـاخت جامعـه نـاب        . ۱۲

  . اسالمي تالش كند
  . وظيفه وسايل ارتباط جمعي، اشاعه فرهنگ اسالمي است. ۱۳
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به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني  :رسد مي مقدمه با اين دعا به پايان. ۱۴
  . ستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گرددم

طبيعي است كه از مقدمه قانون اساسي انتظـار نداشـته باشـيم كـه همچـون مقدمـه       
زيـرا مقدمـه قـانون اساسـي اسـت و از ايـن رو، از       . حقوق بشر باشـد اسالمي اعالميه 

چنـان كـه از برخـي از     گويد؛ هـم  مي مقدمات، شعارها و اهداف انقالب اسالمي سخن
اسالم، و استمرار اصل امامـت،  به عمومي قانون اساسي مثل اعتقاد عمومي هاي  ويژگي

ين مباحث مطرح در تر مهمكنيم كه  مي مشاركت مردمي، و رهبري علماء؛ ليكن مالحظه
حقوق بشر در متن قانون اساسـي گنجانـده شـده، و شـماري از     اسالمي مقدمه اعالميه 

دين معني كه تأثير عملي مسـتقيم خـود را   ب. اصول اساسي و مهم به آن اختصاص دارد
قـانون اساسـي، نظـام    دوم  به طور مثال بر مبناي اصـل . گذارد مي در تنظيم امور جامعه

   :جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان به
و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسـليم در  ) االاهللا الاله(خداي يكتا  .۱

  برابر امر او 
 . قش بنيادي آن در بيان قوانينوحي الهي و ن .۲

 . معاد ونقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .۳

 خلقت و تشريع در  عدل خدا .۴

 . كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا .۵

حقـوق بشـر آمـده،    اسـالمي  ترديـد از آنچـه در مقدمـه اعالميـه      اين تصورات، بـي 
همچنان كه اصل چهارم تأكيد دارد كه همه قـوانين و مقـررات مـدني،    . تتر اس گسترده

جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظـامي، سياسـي و غيـر اينهـا بايـد براسـاس       
به تأكيد اصل پنجم، واليت امر منحصراً بر عهده فقيه عادل و بـا  . موازين اسالمي باشد
اصل پنجاه و ششـم نيـز تأكيـد دارد كـه     . استجاع، مدير و مدبر شتقوا، آگاه به زمان، 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا اسـت، و هـم او، انسـان را بـر سرنوشـت      
  . اجتماعي خويش حاكم ساخته است



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    184

  

  

  حقوق بشر در دو اعالنیه جهانی و اسالمی. ب
ي قبل از هرچيز شايسه است نگاهي گذرا به كليه حقوق مندرج در دو اعالنيه جهان

 ،پيش از اين شناخت اجمـالي . و اسالمي بيندازيم تا بتوانيم آن دو را با هم مقايسه كنيم
چنـان كـه در مـواردي    . بايد توجه كنيم كه ترتيب مواد در اين دو اعالنيه مختلف است

حقوق بشر اسالمي و جهاني دقت در اعالميه . يك حق در بيش از يك ماده آمده است
اين بيـانگر تكامـل سـاختاري    . تيب و نظم منطق يبيشتري دارددهد كه اولي تر مي نشان

 بعالوه همين حقوق را به اعتبار نسبت عموم و خصوص بين آنها. اعالميه اسالمي است
توان به همديگر ارجاع داد اما اگر در يك ماده به تنهايي آمده باشد، البـد بـه لحـاظ     مي

  . اهميت خاصّ حق و ضرورت تأكيد بر آن است

  د اشتراك موار
را حقوق بشر د اشتراك بين دو اعالنيه اسالمي و جهاني رين مواتر مهماگر بخواهيم 

   :خالصه كنيم، خواهيم توانست آن را به شرح زير خالصه كنيم
هر دو درحق زندگي شايسته، و آزادي، و امنيـت و منـع شـكنجه، ونفـي مجـازات      

چنان كه درحق تـأمين  . اتّفاق دارند) انتاه(ناعادالنه، و منع رفتار منافي با حيثيت افراد 
و منـع    مندي از خدمات اجتمـاعي، و زنـدگي كريمانـه،    محيط بهداشتي مناسب، و بهره

ـ     ها، توقيف غيرقانوني، و محدوديت آزادي ش از يو تبعيد، و مجازات بـدون جـرم يـا ب
سـطح  جرم ارتكابي، و تضمين كرامت ذاتي، و منع هرگونه تأثير موقعيت اجتماعي بـر  

  . كرامت، و نيز حق تأمين سطح معيشتي مناسب، با هم اتّفاق دارند
سـئله برابـري زن و مـرد از حيـث كرامـت ذاتـي، ضـرورت تـأمين         م طور در همين
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شخصيت اجتماعي زن همانند مرد، و تأمين شخصيت مالي اعتباري وي، با هـم توافـق   
ضـرورت  : اين موارد اشاره كـرد  توان به مي از جمله موارد ديگر اتّفاق دو اعالنيه. دارند

رضايت كامل زن و مرد در ازدواج، خانواده ركن اساسـي اجتمـاعي، حـق خـانواده در     
مندي از حمايت جامعه و دولت، ضـرورت تـأمين امنيـت دينـي، مـالي، ناموسـي،        بهره

مسكن، خانواده، (كشوري و جهاني، حق استقالل در امور شخصي : شخصي، خانوادگي
  ). و ارتباطاتثروت، مكاتبات 

و اولويـت  ) تكامل معنايرغم اختالف  به(آموزش و پرورش با هدف تكامل انساني 
از . پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پـرورش نيـز مـورد توافـق دو اعالنيـه اسـت      

توان او را برده كرد، و همه افراد از لحاظ  نمي آيد و   ديدگاه هر دو، انسان آزاد به دنيا مي
البتـه ايـن يـك مسـئله     (باشند  مي قوق برابرند، و همه داراي عقل و وجدانحيثيت و ح

همچنـين آزادي  . و بايد نسبت به يكديگر با روح بـرادري رفتـار كننـد   ) حقوقي نيست
مورد تأكيد هر دو اعالنيـه اسـت و ايـن كـه هـر      ) تا حد معقول(انديشه، عقيده و بيان 

هنري خود متمتع شود و از حـق انتخـاب   انساني حق دارد از دستاورد علمي و ادبي و 
 فكر تا حدي كـه بـه خـود او و ديگـران زيـان      يهر يك از اديان برخوردار است؛ آزاد

مندي از شخصيت حقوقي، و حـق   حق بهره. نرساند، مورد پذيرش هر دو اعالنيه است
نقل مكان، و حق پناهندگي در صورتي كه مرتكب جـرايم غيرسياسـي نشـده باشـد، از     

اجبـار  ، منع شغلحق كار و آزادي افراد در انتخاب نوع . قوق مورد توافق استديگر ح
، و حـق برخـورداري از اجـرت مسـاوي در مقابـل كـار       كارگر به كاري بيش از تـوان 

مساوي، حق برخورداري از سطح ميانه معيشت در زمان بيكاري غير عمدي و بيماري، 
  . ا هم انسجام و هماهنگي دارندو نقص عضو، و بيوگي و پيري در هر دو اعالنيه ب

گنـاهي مـتهم تـا اينكـه بـه       بـي : همين طور در موارد زير هم اتّفاق نظر وجود دارد
موجب قانون و در دادگاه صالح محكوم شود، شخصي بودن مسئوليت، حق برخورداري 

  . همه افراد ازمحاكمه عادالنه، عطف بماسبق نشدن مجازاتها
هـاي   ي، تصـدي مسـئوليت  سـ اسيهـاي   در فعاليتكت رممنوعيت استبداد، حق مشا
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در محـاكم صـالح، و حـق تشـكيل      مقابل قـانون، حـق دادخـواهي    رعمومي، برابري د
  . خيريه و اجتماعي نيز مورد توافق استهاي  جمعيت

در پايان، هر دو اعالنيه حقوق بشر تأكيد دارند كه هـر انسـاني وظيفـه دارد از ايـن     
مند باشد، و بايد به سوي تكامل بكوشد، و هيچ كس نبايد  هحمايت و از آن بهرها  آزادي

تحقق منافع فردي يا دولتي  تديگران باشد، و نبايد اين قانون در جههاي  مزاحم آزادي
  . معين مورد استفاده قرار گيرد

بـود كـه بـه    حقـوق بشـر   ين نقاط مورد توافق دو اعالنيه اسـالمي و جهـاني   تر مهم
  . اختصار بيان كرديم

  رد اختالف موا
توان  مي ،با هم اختالف دارندحقوق بشر مواردي را كه دو اعالنيه جهاني و اسالمي 

   :به شرح زير خالصه كرد

اعالميه اسالمي به حق بين اصل كرامت ـ يا كرامتي كـه انسـان فقـط بـه اعتبـار       . ۱
سـير  شود ـ و كرامت اكتسابي كه از راه پيمودن م  مي خويش بدان نايل يوابستگي انسان

. آورد، تفاوت گذاشته اسـت  مي كمال معنوي و عمل شايسته در خدمت به خلق بدست
از اين رو آن را در ايـن  . اين نكته مهمي است كه اعالنيه جهاني از درك آن غافل است

هر وجداني تفاوت يـك دانشـمند بـزرگ كـه بـه بشـريت       . دانيم مي ناقص  زمينه واقعاً
كنـد و   مـي  با يك فرد معمولي كه براي خودش زنـدگي كند مثالً ابن سينا را  مي خدمت

  . كند مي گذارد، درك نمي هيچ گونه اثري در زندگي

تأكيد اعالميه اسالمي بر اينكه همه مخلوقات عائله خداوندي هستند، بيانگر يك . ۲
مبناي مفهومي كامل در برابري افراد بشر در اصل كرامت انساني است و صرفاً به جنبـه  

عالوه بر اين، پيوند مجموع كرامت بـه وجـود كـريم    . ه بسنده نكرده استحقوقي مسئل
اند و نسبت او به همه آنان،  ه خداي متعاللاست، چرا كه همه خلق عائ) خداوند(مطلق 
اما بين آنان در نزديك شدن معنوي به ذات پروردگار از راه سازندگي درونـي بـا   . يكي
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. قق مقتضاي خالفت الهي رقابت وجـود دارد عقيده واقعي، و عمل شايسته مؤثر در تح
  . اين در حالي است كه اعالنيه جهاني فاقد اين سطح از فهم است

زنـدگي ـ از نظـر    . كنيم مي اعالميه اسالمي مالحظهسوم  همين مفهوم را در ماده. ۳
در نتيجه ارزش حقوقي آن بسي باال است و بايـد كـه   . مفهومي ـ موهبت خداوند است 

در . صيانت و كفالت شود تا هدف ايـن موهبـت الهـي محقـق گـردد      ،كاندر نهايت ام
بينـيم و گرچـه    صورتي كه در مفهوم اعالنيه جهاني از حيات، چنين رفعت وااليي نمـي 

تأكيد دارد كه انسان را عقل و وجدان است، و البته اشاره نيكويي اسـت امـا تقريبـاً در    
  . رسد نمي هرگز به مقتضيات ايستد و  برابر اين حقيقت آشكار از حركت مي

. در اعالنيه اسالمي بر ممنوعيت از بين بردن سرچشمه بشريت تأكيد شده اسـت . ۴
است به موهبت الهي فوق الذكر و لزوم اسـتمرار ايـن مـدد    اي  اين نكته اشاره حكيمانه

 معنا ندارد كـه بگـوييم  . در حالي كه اعالنيه جهاني به اين معنا اشاره نكرده است. الهي
زيرا اين يك مفهوم مبهم اسـت و  . گيرد ميبرخي مواد اعالنيه عام است و همه را در بر

ادامـه زنـدگي   «: شايسـته اشـاره اسـت كـه عبـارت     . حقوقي نداردي ها هتأثيري در زمين
وظيفـه   ،بيانگر آن است كه حفظ حيـات » بشريت تا هر جايي كه خداوند مشيت نمايد
بنـابراين بايـد در مقابـل هرگونـه     . گي استهمه افراد جامعه حتي شخص صاحب زند

حقيقت اين است كه هـيچ مكتـب يـا تفكـر اعتقـادي و      . تهديدي از آن محافظت شود
قـرآن  (نصوص اسالمي  العاده فوقاجتماعي مطرح در ساحت جامعه به اهتمام و عنايت 

  . رسد به زندگي بشريت نمي) و سنّت

داري جنـين اشـاره    ه اسالمي به نگـه افزون بر آنچه گذشت، در ماده هفتم اعالمي. ۵
  . در اعالنيه جهاني وجود ندارداي  در حالي كه چنين نكته. شده است

اي بر حرمت جنازه انسان و لـزوم پرهيـز از هتـك     در اعالميه اسالمي تأكيد ويژه. ۶
اعالنيه جهاني فاقد . حرمت و نيز تشريح جنازه مگر به موجب جواز شرعي، وجود دارد

  . استاين تأكيد 
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كه اسـالم   دكن مي را مطرحها  اعالميه اسالمي، اخالق جنگ و درگيريسوم  ماده. ۷
در ايـن  . آن را در روزگاري آورده كـه اثـري از آن وجـود نداشـت    ي ها هزيباترين نمون

اخالق، زندگي بايد تا سرحد امكان حفظ شود، و از كرامت انساني حتي پس از مـرگ  
اسرا احكام اخالقي سرشار . منوع است حتي سگ موذيمثله كردن م. هم پاسداري كنند
و مؤسسات كشوري از هرگونـه تخريبـي   ها  مزارع، دامها، ساختمان. از رحمت را دارند

جهانيـان  . شـود  نمـي  اثري از اين ماده در اعالنيه جهاني ديده. اند در زمان جنگ مصون
  . كنندژنو جبران هاي  اين نقص بزرگ را در كنوانسيوناند  تالش كرده

هرچند ايـن مسـئله مـورد    . ماده چهارم اعالميه اسالمي بر آوازه انسان تأكيد دارد. ۸
تأكيد اعالنيه جهاني هم هست اما در اسالمي تا پس از مرگ هم تداوم دارد و جامعه و 

  . دولت وظيفه دارد از پيكر و مدفن ميت نيز پاسداري كند

كه خانواده ركن و پايه ساختار جامعه به به رغم تأكيد هر دو اعالنيه حقوق بشر . ۹
رود و جامعه و دولت وظيفه دارند از آن حمايت به عمل آورند؛ و هر مـرد و   مي شمار

ناشي از نژاد يا رنگ يا مليت با هـم ازدواج كننـد،   هاي  زني حق دارند بدون محدوديت
ن در موارد زير خالصه توا مي راها  اين تفاوت. هايي در اين زمينه با هم دارند اما تفاوت

   :كرد

اعالميه اسالمي تأكيد دارد كه ازدواج اساس ايجاد خانواده اسـت امـا اعالنيـه     .الف
  . جهاني به اين مسئله اشاره نكرده است

كنـد، چنـان كـه     مـي  اعالنيه جهاني به هر يك از زن و مرد حقوق مساوي اعطا .ب
در حالي كـه اعالنيـه اسـالمي در ايـن     . گيرد مي نفقه، مهريه، طالق و امثال آن را در بر

موارد تفاوت قايل است و تأكيد دارد كه زن به ميزان وظايف خود، از حقوق برخوردار 
خـويش را   مالي مستقل، و حق حفظ نام و نسـب  است و داراي شخصيت مدني و ذمه

  . دارد؛ و بار نفقه خانواده و مسئوليت نگهداري آن، از وظايف مرد است

اسالمي تأكيد دارد كه جامعه و دولت موظف است موانـع را از فـرا راه    اعالميه .ج
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در اعالنيه جهاني به اين مسئله اشاره نشده . ي آن را آسان نمايدها راهازدواج برداشته و 
  . است

اعالميه اسالمي، دين به عنوان مانعي كه بايد از سر راه ازدواج برداشته شـود،  در  .د
حقيقت ايـن اسـت   . كه اعالنيه جهاني بر اين نكته تأكيد دارددر حالي . بيان نشده است

كه دين و هماهنگي در آن تا حدودي، مثل يكي بودن دين زن و شوهر در حد ايمان به 
خداي يكتا و اعتقاد به رسالت، براي رسيدن به انسجام و هماهنگي، امري بس ضروري 

كه بايد اساس و پايه  اي خانوادهو مهم است و االّ همه آمال و آرزوهاي مردم از تشكيل 
  . ساختار اجتماعي باشد، فرو خواهد ريخت

جهاني خود بر حقوق ابوين و نزديكـان تأكيـد    ياعالميه اسالمي برخالف همتا. ۱۰
  . دارد

 در زمينه آموزش و پـرورش، اعالميـه اسـالمي آن را وظيفـه جامعـه و دولـت      . ۱۱
گيرد اما اعالنيه جهاني تأكيد دارد  مي ر برداند كه به صورت مطلق و همه مراحل را د مي

برابـر  هـاي   آنگاه مسئله فرصت. كه آموزش بايد در دوره ابتدايي اجباري و رايگان باشد
  . كند مي در مراحل بعدي آن را مطرح

ايجاد تكامل و : شود مي اهداف تربيت در اعالميه اسالمي در اين موارد خالصه. ۱۲
ت ايمان به خدا، احترام به حقوق و وظايف و حمايت توازن و پرورش شخصيت، تقوي

در حالي كه اعالنيه جهاني بر رشد شخصيت انسان به حد اكمل، تقويت احتـرام  . از آن
بشر، تسهيل حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخـالف، و  هاي  به حقوق و آزادي

  . روشن است تفاوت اين دو ديدگاه كامالً. نشر دوستي، و حفظ صلح تأكيد دارد

 ماده دهم اعالنيه اسالمي با مباني عقيدتي و بشري هماهنگي كامل دارد، و تأكيد. ۱۳
كند كه اسالم به طور كامل با فطرت به عنوان امتياز اول و آخر انسـان، هماهنـگ، و    مي

بنابراين طبيعـي اسـت كـه هرگونـه اكـراه      . اصوالً دين فطرت يعني دين انسانيت است
برداري از فقر يا جهل انسان جهت دورسازي وي از خط فطرت  يا بهره نسبت به انسان
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از ايـن رو  . زيرا چنين كاري به معناي از خويش بيگـانگي انسـان اسـت   . را ممنوع كند
ي از فقـر يـا جهـل انسـان را ممنـوع      ربـردا  اعالنيه اسالمي به ماده دهم كه اكراه و بهره

زيرا ديدگاه اسـالم در  . تغيير دين ساكت استداند، بسنده نموده و از آزادي فرد در   مي
اين باره واضح است و در همين ماده بيان شده، بدين ترتيب كه دين فطرت اسـت امـا   

. انـد  ساير اديان دچار تحريف گشته و مصداق دين كامل بـودن خـود را از دسـت داده   
ه بسـي  حيـواني بلكـ   عـالم و ورود بـه   انسانيالحاد از نظر اسالم، خروج از چارچوب 

  . تر از آن است گمراه
اين . در مقابل، اعالنيه جهاني بر آزادي مطلق انسان در تغيير دين و عقيده تأكيد دارد

اي كه در صـدد هسـتيم    ما به اندازه. وجه اختالف جوهري ميان دو ديدگاه است بيانگر
تر آن  يشكند و ما پ مي تأكيد كنيم اعالنيه جهاني مسئله حقوقي را از مسئله فلسفي جدا

  . صحت موضع اسالم نيستيمرا بيان و به شدت رد كرديم؛ در صدد استدالل بر 

شـود   مي در قبال ماده يازدهم اعالميه اسالمي، ماده چهارم اعالنيه جهاني مطرح. ۱۴
كنـد كـه انسـان بـه طـور       مي اعالميه اسالمي اعالم. اما فرق بين آن دو بسي زياد است

كشيدن يا ذليل كردن يـا مقهـور    بردگيد، و هيچ احدي حق به شو مي طبيعي آزاد متولد
؛ و ايـن آزادي را جوشـيده از   .كردن يا بهره كشيدن يا بـه بنـدگي كشـيدن او را نـدارد    

اين نكته، برخالف تصور برخي جاهالن، . داند مي عبوديت انسان در قبال خداوند متعال
و غني مطلق است بلكه بـه معنـي   به معني تثبيت و تقويت ذات پروردگار نيست؛ زيرا ا

آزادي بشر از هرگونه وابستگي به غير خداوند، و عمل بر وفق هدايت پروردگار اسـت  
در حالي كه ماده چهارم اعالنيه جهاني به بردگي كشيدن، و . كه اين راه رستگاري است

ن بـا خداونـد   كند و نه رابطه انسا مي كند اما نه مباني آن را بيان مي داري را رد نظام برده
  . دهد مي متعال را توضيح

ممتاز اعالميه اسالمي مسئله نفي هرگونه استعمار، و تحريم بـس  هاي  از ويژگي. ۱۵
دهد از بند رهـايي يابنـد و    مي دربند استعمار حقهاي  ملت مؤكّد آن است و اين كه به

وه يـاري  سرنوشت خود را تعيين كنند، و همه دول و ملل نيز وظيفه دارنـد از ايـن گـر   



 191   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

در حالي كه اعالنيـه  . كند مي تأكيدها  سپس بر حفظ شخصيت مستقل همه ملّت. نمايند
اين نكته الاقل بيانگر يك نقطه ضعف بزرگ . جهاني اين موضوع را مطرح نكرده است

سـوم   شايد هدف آن بوده كه مطابق آنچه در فقـره . گذاران اعالنيه است در اهداف بينان
  . را از شورش و انقالب بر ضد استعمار برحذر داردها  برخي ملّتمقدمه اعالنيه آمده، 

ممتاز اعالميه اسالمي آن است كه از تابعيت سـخن نگفتـه   هاي  از ديگر ويژگي. ۱۶
يكپارچـه را از هـم   هـاي   است كـه حتـي امـت   اي  زيرا تابعيت از امور موضوعه. است

و يكپارچگي آنان تبديل شده  پراكنده است و به عنوان يك مانع بزرگ در راه همگرايي
  . است

به رغم اعتقاد هر دو اعالميه به حقوق كار، اعالنيه اسـالمي از كـارگر خواسـته    . ۱۷
همچنـين از دولـت خواسـته    . است كه در كار خود اخالص و درستكاري داشته باشـد 

است كه بدون هرگونه طرفداري از كارگر يا كارفرما، براي حل اختالف آن دو و از بين 
  . بندي به عدل، دخالت كند بردن ظلم و اعاده حق و با پاي

ايـن نكتـه بـه    . ماده چهاردهم اعالميه اسالمي بر حق كسب مشروع تأكيد دارد. ۱۸
ي هـا  هرسـاند كـه شـيو    مي )گويند مي چنان كه علماي اصول فقه(موجب مفهوم وصف 

از آن جملـه  . سـت ديگري هم براي كسب وجود دارد كه از ديدگاه اين اعالميه مردود ا
به احتكار، فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران اشاره و ربا را به شدت منـع كـرده   

  . در حالي كه اعالنيه جهاني متعرض اين مسائل نشده است. است

ماده پانزدهم اسالمي بر مشروع بودن راه مالك شدن و نيز تأكيد دارد كه نبايـد  . ۱۹
اگـر بـا مفهـوم    . فرد و يا ديگران و يا جامعه ضرر رساند باشد كه بهاي  مالكيت به گونه

گسترده ضرر همراه شويم كه ضررهاي گوناگون اجتماعي را نيز در بر گيرد، دقّت تعبير 
داري از اين حق براي ضرر رساندن به حقـوق   برداري سرمايه اسالمي و تنفّر آن از بهره

  . ن، را درك خواهيم كردهاي ديگر، و نابودي اقتصاد و غارت اموال آنا ملّت

ممتاز اعالميه اسالمي كه در ماده هفدهم آن آمده، مسئله اخـالق  هاي  از ويژگي. ۲۰
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است كه آن را يك حق مهم انساني دانسته است؛ اما در اعالنيه جهـاني هـيچ نصـي در    
اين باره وجود ندارد، اگرچه در ماده بيست و نهم بيـان كـرده كـه مقتضـيات اخالقـي      

مندرج در اعالنيه به وجود آورد هاي  مندي فرد از آزادي ت حدودي براي بهرهممكن اس
در پايان ماده ما را به اين نكتـه  » در شرايط يك جامعه دموكراتيك«: اما مالحظه عبارت

به هر . ديگران است نه معاني بلند اخالقيهاي  دهد كه منظور از اخالق، آزادي مي توجه
ترديد حقي براي انسان در رسيدن بـه يـك محـيط پـاك از     حال، اعالنيه جهاني، بدون 

  . اخالقي، به منظور خودسازي معنوي بشر قايل نيستهاي  مفاسد و بيماري

ممتاز اعالميه اسالمي، اين است كه در ماده بيسـتم، اجبـار   هاي  از ديگر ويژگي. ۲۱
مشـروط   كند مگر با رضايت وي و مي مي را ردلهر فردي براي آزمايشات پزشكي يا ع

  . بر اينكه سالمتي و زندگي او به مخاطره نيفتد

ماده بيستم اعالميه اسالمي، تدوين قوانين استثنايي كـه بـه قـوه اجرائيـه اجـازه      . ۲۲
حقارت آميز يا سخت، يـا منـافي   اي  دهد، افراد راشكنجه بدني يا روحي كند يا به گونه
شكي يا علمي وادار سازد، و امثـال  حيثيت انساني، رفتار نمايد يا به انجام آزمايشات پز

  . داند آن را جايز نمي
  . اين انديشه شايان توجهي است كه در اعالنيه جهاني مورد تأكيد قرار نگرفته است

گمان برند كه اعالنيه جهاني با فراهم نمودن آزادي مطلـق بيـان از    برخيشايد . ۲۳
تـوان   نمـي  زيـرا . قص اسـت برجستگي ممتازي برخوردار است اما از نظر ما اين يك ن

سازد و به مقدسات ديگران   بياني را كه تأثير اخالقي مخرب دارد، و حقيقت را مشوه مي
بسي شديدتر است از اهانـت   ،ترديد اهانت به مقدسات بي. كند، آزاد گذاشت مي اهانت

 به هر شكلي كـه مغـاير بـا   «: از اين رو مقيد ساختن آزادي بيان به عبارت. به اشخاص
اعالميـه اسـالمي آمـده بـه روح     دوم  كه در بند الف ماده بيست و» اصول شرعي نباشد
  . بند ج همين ماده نيز به اين نكته تصريح كرده است. انساني نزديك است

ويژگي ممتاز ديگر اعالميه اسالمي، موضوع حق دعوت بـراي خيـر، و نهـي از    . ۲۴
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ايـن  . بط شريعت اسالمي دعوت كنندمنكر است كه به افراد بشر داده است تا طبق ضوا
مطلب، مسئوليت فردي را در قبال كارهاي خالف اخالقي كه ممكـن اسـت در جامعـه    

تواند سطح ايجابي جامعه را  مي روي دهد، از يك جهت، و از جهت ديگر در قبال آنچه
  . دهد مي باال برد، مورد تأكيد قرار

قاهره به هنگام بحث در مناقشه ما در كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي اسالمي در 
گنجانـده شـود   » امر به معروف«: داديم كه عبارت مي ترجيحدوم  ماده بيست و» ب«بند 

  . اما برخي به داليلي كه در نهايت براي ما معلوم نشد، بر حذف آن اصرار كردند

ت والي«بلند مرتبه وجود دارد كه اي  اعالميه اسالمي اشارهسوم  در ماده بيست و. ۲۵
در اعالنيه جهـاني  » .باشد مي امانتي است كه استبداد يا سوء استفاده از آن شديداً ممنوع

در قبال اين نكته چيزي نيامده است اما انتظار داشتيم كه به اقتضاي ضرورت به شروط 
  . كرد مي داند، اشاره مي كلي كه شريعت اسالمي در حاكم شرط

ه طبيعي، مقيـد بـودن كليـه مـواد بـه احكـام       از وجوه اختالف دو اعالنيه و البت. ۲۶
هاي  اسالمي در اعالميه حقوق بشر اسالمي است در حالي كه اعالنيه جهاني همه آزادي

  . فردي را فقط به آزادي ديگري مقيد كرده است

تفسير يا توضيح هر مـاده   در اعالميه اسالمي، شريعت اسالمي تنها مرجع براي. ۲۷
الي كه در اعالنيه جهاني مرجعي براي اين كار معـين نشـده   ازمواد اعالميه است، در ح

  . است

وجوه اختالف فراوان ديگري هم بين دو اعالميه حقوق بشر : گوييم  در پايان مي. ۲۸
از جملـه هرگـاه در اعالميـه اسـالمي،     . هست اما فرصت بيـان تفصـيلي آن را نـداريم   

در حدود «يا » آزادي مسئوالنه«: استمقيد   »مسئوليت«شود، احياناً به  مي مطرح» آزادي«
  . هدف آن است كه آزادي به يك ابزار ويرانگر تبديل نشود. »شريعت
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  موارد نقص در اعالنیه جهانی حقوق بشر 
توان موارد نقص در اعالنيه جهاني حقوق بشر را به گونه  مي در پرتو آنچه گذشت،

   :زير خالصه كرد
  . مسئله فلسفي جداسازي مسئله حقوقي اجتماعي از  .۱
 . نبود ترتيب منطقي بين مقدمه و مواد حقوقي  .۲

جدا نكردن اصل كرامت انساني، و كرامت اكتسابي از راه تقـوا و عمـل شايسـته      .۳
 ). صالح(

نپرداختن به همه جوانب حقوق حياتي مثل حق زندگي، حرمت جنازه، و مسـئله    .۴
 . نابودي سرچشمه بشري

 . ها اخالق جنگ و نزاع نپرداختن به مسئله  .۵

در  مثل موضوع حقوق مساوي زوجين. ق در برخي موارد كه نياز به قيد استالي  .۶
 . همه مقتضيات ازدواج، و مسئله تغيير دين

 . بيان نكردن حقوق ابوين و نزديكان  .۷

 . ن به مسئله نفي استعمارپرداخت  .۸

 . اخالقيمندي از محيط پاك  در بهره بيان نكردن حق فرد  .۹

 . حق آزادي مطلق بيان كه بسي مخرب است  .۱۰

  . شمارش آن را نداريم و نقايص ديگري كه مجال

  یه اسالمی و قانون اساسی ایران ماعال
از . بينـيم  نمـي  حيث تعبير، شيوه اشاره، و وضوح فروق چنداني بين آن دو از تقريباً

مل به اعالميه حقوق بشـر اسـالمي   اين رو ما معتقديم كه قانون اساسي ايران به طور كا
كاش ايـن مسـئله را در قـوانين     اي. تر است يشپبند است و بلكه در مواردي از آن  پاي

  . ديديم  اساسي ديگر كشورهاي مسلمان هم مي
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  حقوق بشر از گذشته تا حال، از نظریه تا عمل. ج

مرحلـه   بـه  مرحله حقـوقي بدين اعتبار كه از . شايد اين فصل يك بحث تبعي باشد
دانيم كه بيانگر نقص قانون اسـت،   مي رسد اما آن را يك بحث اساسي ميقانون  ياجرا

نه هـيچ كـدام از ايـن دو    . خواه در اعالنيه جهاني، و خواه متأسفانه در اعالميه اسالمي
اند و نه كشـورهاي امضـا    اعالنيه ضمانتي براي اجراي مفاد حقوقي خود مشخص كرده

اعالنيه جهاني از اين رو مورد موافقـت قـرار   . دانند مي ه اجراي آنكننده خود را ملزم ب
خانم روزولـت،  . آور  گرفت كه يك آرمان مشترك ميان بشريت باشد نه يك قانون الزام

  : گويد  رئيس كميسيون حقوق بشر مي
المللي است، و نه هيچ گونه الزامي  اعالنيه حقوق بشر نه يك ميثاق يا پيمان بين

اي از حقوق كامالً مرتبط با انسان است، و تحقـق   صرفاً بيان مجموعهدارد بلكه 
  ١.المللي مطلوب آن در سطح بين

از اي  هعبه همين سادگي، اعالنيه جهاني حقوق بشر با هر آنچه در بر دارد به مجمو
  . شود مي اخالقي حقوق صرف، تبديلي ها هتوصي

پيشـنهاد و  در . گونـه اسـت  متأسفانه، اعالميه اسالمي حقـوق بشـر نيـز بـه همـين      
چنـان كـه در مـاده    . عباراتي مطرح شد كه اندكي ضمانت اجـرا داشـت   نويس آن، پيش

كشـورهاي  : بيست و هشتم سند پيشهادي كه در كنفرانس تهران تصويب شد، آمده بود
عضو سازمان كنفرانس اسالمي، كوشش جدي در جهت به كارگيري امكانات الزم براي 

  . م اين اعالميه به عمل خواهند آورداجرا و تطبيق احكا
اما كنفرانس نوزدهم وزراي امور خارجه در قاهره كه متن اعالميه را نهايي كرد، بـا  

اين كار پس از مناقشـه سـخت، و اعتـراض دولـت     . اكثريت آرا اين ماده را حذف كرد
بـا  الئيك يكي از كشورهاي اسالمي انجام شد كه متن اعالميه را جـز در مـواردي كـه    

                                                
 . تحوالت سازمان ملل متحد، دكتر مقتدر :نقل از .١
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اين تناقض بـزرگ اسـت كـه احكـام     . قوانين معمول آن موافقت داشته باشد، نپذيرفت
پذيرد مگر آن كه آن قدر مختصر و تهذيب شود كه با قوانين وضـعي ايـن    نمي اسالم را

  . كشور هماهنگ باشد
اي الزام آور اما خارج از اين اعالميه صادر كند اما  اين كنفرانس وعده داد كه قطعنامه

از اين رو، اعالميه جـوهر روي كاغـذ   . بعدي ها هدر آن دوره صادر كرد و نه در دور نه
من هيچ گونه تأثير عملي زودهنگام از اين اعالميه در اوضـاع جهـان اسـالم    . باقي ماند

  . سف شديد استأام؛ اين باعث ت نديده
 هـا  هزمينـ  ترديد انعكاس زيادي در بسياري از آيا اعالنيه جهاني مؤثر بوده است؟ بي
 دار طراحان يا كساني نهفته است كه عهدهي ها هداشته است اما نقص بزرگ آن در انگيز
كشورهاي بزرگ غربي كه قدرت و توان آنان از : اجرا و تطبيق آن شدند؛ يا بهتر بگوييم

دهند، از جهت ديگر اقتضا كرد كه خود را  مي اي كه سر فريبنده ييك جهت، و شعارها
  . ه و بندهاي آن نشان دهندمدافع اعالني

كنند، و كرامتشان را از  مي مختلف قتل و غارتي ها هرا به گونها  اين كشورها انسان
كنند، سپس از حقوق  مي ها را از آنان سلب برند، بهترين و عزيزترين حقوق ملّت  بين مي

 ،منطـق براسـاس همـين   . دهند مي زنند و شعارهايي از اين قبيل سر  بشر و آزادي دم مي
ين غـرات كـرده، يـك رژيـم     طرژيم غاصب صهيونيستي كه همه حقوق بشر را در فلس

در حالي كه كشـورهاي ديگـر كـه در خـط غـرب      . شود مي دموكراتيك پيشرفته معرفي
  ! شوند  كنند، كشورهاي مخالف و ضد حقوق بشر خوانده مي نمي حركت

گـر بـه حـق وتـوي     فراوانـي دارد خصوصـاً ا  هـاي   سخن در اين باره شـاخ و بـال  
كشورهاي عضو دايمي شوراي امنيت توجه كنيم كه همه حقوق بشر را با اين حق ناروا 

كشاند كه فعالً در صـدد ورود بـه    مي اين مسئله بحث را به زمينه ديگري. برند  ازبين مي
  . آن محدوده نيستيم

نـيم و از  از خداوند متعال مسئلت داريم كه به ما توفيق دهد به احكام اسالم عمل ك
  . عهده حقوقي كه بر ما واجب كرده، برآييم
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  خالصه 
در مقايسه اعالميه اسالمي و جهاني حقوق بشر، ابتدا به عنوان مقدمه بر رابطه ميـان  

گيري در  موضع(، و مسئله اجتماعي )گيري در قبال هستي و انسان موضع(مسئله فلسفي 
. الحات اين موضوع راتبيـين نمـوديم  ين اصطتر مهمتأكيد كرديم و ) قبال نظام اجتماعي
وجـدان  «هاي تشخيص حقوق بشر پرداختيم و آن را بـه اجمـال در    آنگاه به بيان مالك

سپس به صـورت گـذرا نگـاهي بـه     . و به تفصيل در دين واقعي خالصه كرديم» فطري
  . تطور نظريه حقوق در طول تاريخ انداختيم

اسالمي حقوق بشر، فهرستي از حقوق در مرحله بعد، پس از بيان اعالميه جهاني و 
  . آنگاه از مباني هر يك از اين دو اعالنيه سخن گفتيم. ارائه كرديم

به بيان مشتركات پرداختيم و با قـدري تفصـيل از مـوارد اخـتالف       سوم، در مرحله
آنگاه از موارد نقص اعالنيه جهاني سخن گفتيم و بـه نكـاتي در اعالميـه    . بحث كرديم

ين نقـص هـر دو اعالنيـه يعنـي     تر بزرگبحث خود را با يادآوري . داديماسالمي توجه 
به پايان رسانيدم كه خصوصاً با مالحظه وضعيت كشـورها و دولتهـا   در اجرا عدم الزام 

  . در جهان كنوني، از تأثير هر دو كاسته است
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  اصل چهارم
اداري، فرهنگـی،   ي،کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایـی، مـالی، اقتصـاد   

این اصل بـر  . ها باید براساس موازین اسالمی باشدننظامی، سیاسی و غیر ای
اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگـر حـاکم   

  . عهده فقهاي شوراي نگهبان است راست و تشخیص این امر ب

  اسالم، روح و مبناي قانون اساسی 
ي ملّـت مسـلمان ايـران در طـول نسـلها، و دسـتاوردها و       در واقع، اگر مسير انقالب
و رهبري اين كاروان خصوصـاً    گيري كنيم، تاريخي را پيهاي  شعارهاي آنان در نهضت

نهضت انقالبي و كوبنده اخير، كه رژيم طاغوتي شاهنشاهي را از بيخ و بن بر انداخت، 
قاً چيزي جـز اقامـه حكـم    از نظر بگذرانيم، آشكارا در خواهيم يافت كه هدف آنان مطل

ملّت انقالبي ايران با تعبيرهـاي مختلفـي   ... خداوند در اين سرزمين اسالمي نبوده است
چنان كه در همه مراحل انقالب اسـالمي كـه   . اين هدف بزرگ خود را بيان كرده است

به صراحت  مردمميليوني ي ها هحاكم را از بين برد، تجلي يافت و تود كيان استعماري 
رهبـر كبيـر انقـالب    . انـد  كردند كه فقط براي اسالم و در راه قرآن بپـا خاسـته   مي ماعال

اسالمي اعالم فرمود كه انقالب، انقالب ناب اسالمي است و هـدف آن صـرفاً اهـداف    
اقتصادي، سياسي يا سرزميني نيست بلكه تنها براي اقامه حكم قـرآن كـريم، و اجـراي    

ان و مزدوران فكري رآمريكايي كه به وسيله استعمارگايم نه اسالم  اسالم ناب قيام كرده
اگر اسالم در همه شئون زندگي پياده شود، همه  در واقع،. و سياسي آن آلوده شده است
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بـدين ترتيـب ايمـان بـه     . اهداف سياسي و اقتصادي به بهترين نحو محقق خواهند شد
و رژيم طاغوتي و  اسالم و رهبري اسالمي حكيمانه توانست معجزه قرن را محقق سازد

راوان، و حمايت همه كشورهاي بزرگ، مزدور شاهنشاهي را به رغم قدرت و امكانات ف
اين اراده خداوند بود كه در اراده اسالمي ملّـت مسـلمان و   . از صفحه روزگار محو كند

توانـد در برابـر ايـن اراده     نمي مصمم ايران تجلّي كرد و احدي به ياري خداوند متعال،
جا قانون اساسـي جمهـوري    از اين). ٤٠: الحج( ولينصرن اهللا من ينصره: ي كندايستادگ

مسلمان براي اجراي كامل اسالم، و پافشـاري آنهـا   ي ها هاسالمي ايران بيانگر شوق تود
  :در ساخت زندگي اجتماعي بر وفق تعاليم زنده دين و پاسخ به نداي قرآن كريم است

)اســتجِيبوا للَّــه وللرســولِ إِذَا دعــاكُم لمــا يحيِــيكُميــا أَيهــا الَّــذين آمنــوا (

  )۲۴:ألنفالا(  
چون خدا و پيامبر، شما را به چيـزي فراخواندنـد   ! ايد اي كساني كه ايمان آورده

  . بخشد، آنان را اجابت كنيد  كه به شما حيات مي

ناب آن، اكثريـت   نظر به روح اسالمي جاري در قانون اساسي، و چارچوب اسالمي
  . قاطع ملّت به آن رأي مثبت داد و از آن روز رسميت يافت

  اسالم در هر اصل 
خداوند متعال اراده كرده كه اسالم همه شئون زنـدگي انسـان را در بـر گيـرد و بـه      
صورت كامل تنظيم نمايدو همه مشكالت آن را به رغم اختالف فراوان، وتباين شرايط، 

متغير ي ها هپذير مطلوبي در اختيار نهاده تا جنب ه عناصر انعطافبدين ترتيب ك. حل كند
  . ثابت آن، احكام واقعي ثابتي وضع كرده استي ها هزندگي را اشباع سازد اما براي جنب

به هر حال، اسالم همه جوانـب زنـدگي بشـر را پوشـش داده اسـت تـا آنجـا كـه         
اي نيست مگر اينكـه   هيچ واقعه :هاند ك پژوهشگران مسائل اسالمي اين قاعده را پذيرفته

برخي از نصوص اسالمي، اين جنبـه را بـه وضـوح    . خداوند را درباره آن حكمي است
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چنان كه علي بن ابراهيم از محمد بن عيسي از يـونس از  . دهد مي تمام مورد تأكيد قرار
  : روايت كرده كه حضرت فرمود) ع(حماد از امام صادق 

  ١.او سنة ما من شيء االّ و فيه كتاب
  . است) آمده(يا سنيت ) آيه(هيچ چيزي نيست مگر آن كه درباره آن كتاب 

چنان كه توزيع نصوص و قواعد اسـالمي بـر جوانـب مختلـف زنـدگي بشـر ايـن        
بر اين مبنا، روح اسالمي  .دهد مي جامعيت و فراگيري احكام اسالمي را به وضوح نشان

نكته را از نگاهي گذرا به برخي اصول  اين. در اصول مختلف قانون اساسي جاري است
  : كنيم مي به عنوان مثال به موارد زير اشاره. بينيم  مي
به حكومت حـق و  اش  اصل اول تأكيد دارد كه ملّت ايران، براساس اعتقاد ديرينه. ۱

  . عدل قرآني، نظام جمهوري اسالمي را تأسيس كرد
چگونـه قـانون اساسـي بـا     ديـديم كـه   دوم  در مباحث گذشته، در بررسي اصـل . ۲

  . ايدئولوژي اسالمي پيوند خورده است
همـه   ،اصلچگونه اين مالحظه شد كه سوم  اندكي قبل در مطالعه و تفسير اصل. ۳

  . اهداف مورد انتظار اسالم از حكومت را مورد تأكيد قرار داده است
وانين دهد كه ق  بررسي گذراي اصل چهارم كه درمطلع همين بحث آمد، نشان مي. ۴

و موازين اسالمي بر اطالق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر 
  . حاكم است
اصل پنجم بر اجراي يك مبناي ناب اسالمي يعنـي اصـل واليـت فقيـه عـادل و      . ۵

اين نكتـه را اصـول يكصـد و    . داوم اصل امامت تأكيد داردتباتقوا، و شايسته به عنوان 
  . كند مي ازدهم به تفصيل بيانهفتم تا يكصد و دو

ي به امت، واجراي اصـل  گذار اصول ششم و هفتم بر احترام به آراي مردم و ارج. ۶

                                                
  .۱۶، ص۱الكافي، ج  .١
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  . كند مي شوراي اسالمي در حدود مقرر آن تأكيد
: در اصل هشتم، نظارت همگاني و متقابل مردم مطرح و با اشاره بـه آيـه قرآنـي   . ۷

دعوت به خير، امر بـه معـروف و   ) ۷۱ :ةالتوب( املؤمنون واملؤمنات بعضهم اولياء بعض
  . نهي از منكر را وظيفه همگان دانسته است

از هرگونه وابستگي تأكيـد شـده    كشور در اصل نهم بر تماميت ارضي و استقالل. ۸
  . از عناصر ناب اسالمي است ،اين دو. است
جامعه اسالمي اصل دهم ـ به پيروي از تعاليم اسالمي ـ خانواده را واحد بنيادي    . ۹
تشكيل و روابط خانوادگي را بر پايه حقوق و اخـالق اسـالمي الزامـي شـمرده      ،دانسته
  . است
اند و اين بايد مبناي هرگونه  اصل يازدهم، تأكيد دارد كه همه مسلمانان يك امت. ۱۰
  . باشدگذاري  سياست
 در اصل دوازدهم، تصريح شده كـه اسـالم، ديـن رسـمي ايـران اسـت و همـه       . ۱۱

  . مذاهب اسالمي از احترام برخوردار
دينـي  هـاي   اصول سيزدهم و چهـاردهم تعـاليم اسـالمي در تعامـل بـا اقليـت      . ۱۲

  . دهد مي غيرمسلمان را مورد تأكيد قرار
در اصل شانزدهم، آمـوزش زبـان عربـي پـس از دوره ابتـدايي تـا پايـان دوره        . ۱۳

  . ن و علوم و معارف اسالمي استزيرا زبان عربي، زبان قرآ. متوسطه مورد تأكيد است
تاريخ رسمي است و هـر دو تـاريخ     مبدأ) ص(در اصل هفدهم، هجرت پيامبر . ۱۴

  . هجري شمسي و هجري قمري معتبر شمرده شده است
  . در پرچم جمهوري اسالمي ثبت شده است» اهللا اكبر«ل هجدهم، شعار صدر ا. ۱۵
اي را در ميان مردم ايران نفي كرده  اصل نوزدهم هرگونه تبعيض نژادي، و قبيله. ۱۶
  . است
اصل بيستم تأكيد دارد كه همه ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قـانون  . ۱۷



 203   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

  . قرار دارند و از همه حقوق با رعايت موازين اسالم برخوردارند
اصل بيست و يكم دولت را به تضمين حقوق زن در تمـام جهـات بـا رعايـت     . ۱۸

  . كند مي وظفموازين اسالمي م
الدين قـد تبـين    الاكراه يف :هو بيست و چهارم، مفاد آي ،سوم در اصول بيست و. ۱۹

در اصول بعدي نيز بـا  . به طرز باشكوهي پياده شده است) ۲۵۶ :ةالبقر( ىالرشد من الغ
   .منجر شودداده شده به آشوب و هرج و مرج هاي  اين مالحظه كه نبايد آزادي

تأمين اجتماعي را به عنوان يك اصل مسلّم وظيفه دولت، و  اصل بيست و نهم،. ۲۰
مختلف از جمله آموزش و پرورش تعميم داده است و از اين طريق ي ها هآن را به زمني

ام و  اصـول سـي  . بر اجراي اصل حمايت و تأمين اجتماعي در اسالم تأكيد كرده اسـت 
تيفاي همـه حقـوق   برخـورداري و اسـ  . نيـز بـر همـين مسـئله تأكيـد دارد     سوم  سي و

  . شهروندان در اصل سي و چهارم و اصول بعدي مورد تأكيد قانون اساسي است
تا پنجاه و پنجم بر نظـام اقتصـادي   سوم  فصل چهارم مشتمل بر اصول چهل و. ۲۱

ي آن در توليد رو به رشد و استفاده از همـه  ها همبتني بر مكتب اقتصادي اسالم و ديدگا
از . د دارديتأكسب با توزيع عادالنه، و تضمين اجتماعي برتر علمي، و متناهاي  پيشرفت

  . اين موضوع درمباحث بعدي سخن خواهيم گفت
اصل پنجاه و ششم بر حاكميت مطلق خداوند متعال بر جهـان و انسـان تأكيـد    . ۲۲

در . دارد و اين كه او، انسان را جانشين خود، و به آباداني و عمران زمين گماشته اسـت 
  . به چگونگي اعمال حاكميت مردمي پرداخته است اصول بعدي
در اصل شسصت و هفـتم، نماينـدگان مـردم در مجلـس شـوراي اسـالمي بـر        . ۲۳

پاسداري از حريم اسالم، و دستاوردهاي انقالب اسالمي، و مبـاني جمهـوري اسـالمي    
  . خورند  سوگند مي
اند قوانيني وضع تو نمي تأكيد دارد كه مجلس شوراي اسالميدوم  اصل هفتاد و. ۲۴

  . كند كه با اسالم مخالف باشد
پاسداري از احكام اسالم و  راصل نود و يكم تشكيل شوراي نگهبان را به منظو. ۲۵

  . قانون اساسي، و به عنوان مرجع اصلي در اين زمينه مورد تأكيد قرار داده است



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    204

رجـال  در اصل يكصد و پانزدهم تأكيد شده كـه رئـيس جمهـور بايـد از ميـان      . ۲۶
مذهبي و سياسي، داراي حسـن سـابقه و امانـت و تقـوا، و مـؤمن و معتقـد بـه مبـاني         

مطابق مفاد اصل يكصد و بيست و يكم، رئيس جمهور . جمهوري اسالمي انتخاب شود
  . كند كه پاسدار اسالم و قانون اساسي باشد مي سوگند ياد
اسالمي، ارتشـي  در اصل يكصد و چهل و چهارم آمده كه بايد ارتش جمهوري . ۲۷

باشد و افراد شايسته مـؤمن بـه اهـداف انقـالب اسـالمي و      ) مكتبي و مردمي(اسالمي 
  . فداكار در راه تحقق آن را به خدمت پذيرد

دفـاع  . بيانگر مباني و اهداف سياست خارجي استدوم  اصل يكصد و پنجاه و. ۲۸
ان كـه در اصـل   چنـ . خوانـده شـده اسـت    ،ين اهدافتر مهماز حقوق همه مسلمانان از 

يكصد و پنجاه و چهارم تأكيد شده كه جمهوري اسالمي ايران سـعادت انسـان در كـل    
داند، و استقالل و آزادي حكومت حق و عـدل را حـق    مي جامعه بشري را آرمان خود

  . شناسد  همه مردم جهان مي
اصل يكصد و پنجاه و هفتم تأكيد دارد كه بايـد رئـيس قـوه قضـائيه يـك نفـر       . ۲۹
  . هد عادل باشدمجت
اصل يكصد و هفتاد و پنجم به آزادي بيـان و نشـر افكـار بـا رعايـت مـوازين        .۳۰

  . واندخ  اسالمي و مصالح كشور فرا مي

اساسـي  ي اسالمي قانون ها هشويم كه فقط نگاهي گذرا به جنب مي در پايان يادآوري
همه جوانب اسالمي آن اگر بخواهيم با قدري توسعه به اين مسئله بپردازيم بايد . داشتيم

روح اسـالم در قـانون    :اوالًرا با تفصيل مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينـيم كـه چگونـه،    
چگونه شكل و قالب كلي خود را از قرآن كـريم و سـنّت     :ثانیاًاساسي جريان دارد، و 

  . شريف گرفته است
حنيف عمل كنـيم  از خداوند مسئلت داريم كه به ما توفيق دهد به همه تعاليم اسالم 

و صداي اسالم را به همه نقاط مسكون جهان ببريم و بشريت را از قيـد و بنـد تبـاهي    
  . مذاهب مادي رها سازيم
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  اصل پنجم
در جمهـوري  » عجل اهللا تعـالی فرجـه  «در زمان غیبت حضرت ولی عصر 

اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه بـه  
دار آن  زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفـتم عهـده  

  . گردد  می

  هاي دولت اسالمی حکم حکومتی و نقش آن در تحقق مسئولیت

  مقدمه 
اسـالم در چـارچوب    مورد نظـر اجتماعي  روندحكومت اسالمي نقش محوري در 

تعيـين كـرده كـه    اي  نهدولت را به گوهاي  اسالم مسئوليت. دارد آننظريه عام اجتماعي 
هرچـه  . متعـارف و مرسـوم بـود    ،بسي فراتر از چيزي است كه در عصـر ظهـور ديـن   

مادي بلكـه در سـطوح   تر  اجرايي امكانات بيشبه لحاظ  باشد نه تنها تر بزرگمسئوليت 
طلبد تا چه رسد به فضاي عاطفي مطلـوب بـراي اجـراي      قانوني هم چنين امكاناتي مي

بـر  چنان كه  .كرد مسئله اشاره خواهيمي ها هر اين بحث به اين جبنما د. مهم راين محو
ــ و بـه    امكانات قانوني حاكم اسالمي ـ كه باالترين مقام مسئول در حكومت اسـالمي  

اگرچـه امكانـات    تأكيد ويژه خواهيم داشـت؛  الحيت قانوني حاكمصبر  تر،  تعبير دقيق
و دقيـق  است كه ما هماهنگي طبيعـي   ت آنعلّ.. .ها است تيقانوني فراتر از اين صالح

تشريع اسالمي با اهداف مورد انتظار از حكومـت اسـالمي را نمايـانگر امكـان قـانوني      
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توضيح اين نكتـه  . قرار دهدتواند براي تحقق اهداف مورد استفاده   مي حاكمدانيم كه   مي
  . شاءاهللا تعالي ان. به زودي خواهد آمد

ظـايف  وظايف فقيه در روند اسـتنباط احكـام و   شايسته توجه است كه خلط ميان و
وي در قضاوت و رفع اختالفات، و وظايف حاكم در اداره حكومت، و نيز خلط ميـان  

حت در استنباط موضـع شـرعي جاودانـه در قبـال قضـايا و حـوادث واقعـه        لنقش مص
 ، و نقش آن در روند اداري جامعه، و پيشامدهاي تبعي اين روند، كـه غالبـاً  )پيشامدها(

شـود؛ و نيـز خلـط     تابع شرايط زماني و مكاني است، ولذا موضعي جاودانه شمرده نمي
؛ همه و همه نميان موضع فردي در قبال شرايط اضطراري، و موضع اجتماعي در قبال آ

رو نيازمنـد   از ايـن . به بروز نوعي ابهام در نظريه، و اختالف در نتـايج انجاميـده اسـت   
  . قدري تنبيه و تنقيح است

زمان و مكان به وسـعت وضـيق افـق    ي ها همين طور قابل مالحظه است كه روزنه
شـرايط  گر، و نيز نقش آن دو در تغيير موضوع يا قيود يا مصـاديق آن، يـا    فقيه استنباط

از يك حق خاصّ به يك حق عام يا غير آن، به نوعي تصور سيال حكم تطبيق يا تحول 
در مسـائل فقهـي برخـوردار     نش ژرف و عميقكه از بيمنجر شده نزد برخي از كساني 

پـذيري   در حـالي كـه انعطـاف   . با بقا و جاودانگي شريعت منافات دارد اين امرنيستند، 
اسالمي همه اين مسائل را در بر گرفته بدون اينكه به اين تصور سـيال مـردود كشـيده    

  . شود
 ،كنـد  مي شفقيهي كه براي كشف حكم شرعي قضايا تال: شايسته است از ياد نبريم

اين امكانات را علماي اصـول و  . محتاج استاي  به امكانات و ابزارهاي علمي گسترده
ايـن عـالوه اسـت بـر     . ورت داردرم فقيـه ضـ  كو خود براي كار حا اند، فقه بيان نموده

ضرورت شناخت نقشي كه اين حكم جزيي اجتماعي در چارچوب كل به هـم پيوسـته   
طرح اسالمي در جامعه كلي طرح آن در زمينه اجراي  ،زيرا هدف. كند مي بازياسالمي 

  . به هم پيوسته استو است كه خود يك طرح تكامل يافته 
معين با تأكيد بر موضع و ادله آن تالش كرد، بر حكم هرگاه فقيه براي استنباط يك 
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كه در همان زمان مناسبات اين موضوع با ساير موضوعات و ميـزان  حاكم واجب است 
به دقت مورد مالحظه قرار دهد؛ را اجراي آن در كليت روند اجتماعي شي از ناتأثرات 
ترين دليل بر اين نكته، مالحظه آثار عملي اجراي حدود اسالمي بر كليـت روابـط    قوي

المللي و غير آن، و در نتيجه بر كليت تكامـل   اجتماعي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، بين
  . اجتماعي مطلوب است

و مواردي از اين قبيل ـ براي اين تصور كافي است كه بايد اين بـاب    ـ ها هاين اشار
بخـش بيشـتر مباحـث    : حق داريـم كـه بگـوييم   . به روي فقهاء و متفكران مفتوح بماند

مـا  هـاي   است، و بسياري از پـژوهش  لمربوط به نظريه اجتماعي، متأسفانه هنوز مجهو
نگـري و ژرف انديشـي    قتدبه  مقطعيي ها هگيري مقطعي جزيي داشته و از زمين جهت

عطا كند، و آن  ها هتواند يك بينش عام از معالم و نشان مي نگري اين دقت. ده استيسرن
و مكاتب حياتي ديگر جدا سازد تا همچون بسياري از متفكران در ورطـه   ها هرا از نظري

ن التقـاط  نتيجه اي. سقوط نكنيم» تركيب اسالم و مكاتب ديگر«يا » دوگانگي«يا » التقاط«
بوده » سكوالريسم اسالمي«يا حتي » سوسياليسم اسالمي«يا » داري اسالم سرمايه«ترسيم 
  . است

  نکته مهم 
موضـوع حكـم حكـومتي    در الزم است در اينجا به يك نكته مهم توجه دهيم كه ما 

كوشـد در ايـن    مـي  صادر از فقيه حاكم شرعي متمركز خواهيم شد نه حكم فقيهي كـه 
زيرا فتوا تحمل انتخاب و اختيار ندارد بلكه هدف آن شـناخت  . ادر كندموضوع فتوا ص

  : تيار در دو زمينه قابل تصور استخدر حالي كه انتخاب و ا. واقعيت شرعي است
اين معنا در كسـي كـه   . يله فرد غيرفقيه براي عمل مطابق آنسانتخاب فتوا به و :اول

زيـرا اعلـم قابـل    «. ابل تصـور نيسـت  ، قعقيده داردبه ضرورت اعلم بودن مرجع تقليد 
هرگاه چنين فردي شرط اعلميت مرجع را حذف كرد، خواهـد توانسـت   » .تكرار نيست

  . فتواي الزم را از ميان فتاوي مختلف انتخاب كند
انتخاب احكام و فتاواي منسجم با مصلحت عمومي و تعمـيم آن بـر ديگـران     :مود
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آنچـه  . ارم همين بحث بيان خواهيم كـرد ما اين نكته را در فصل چه. توسط حاكم شرع
آنچه موجب شد كه فقـط  . شود، در اين زمينه قابل تصور است و بس  ناميده مي» عمل«

بحث ما به ترتيب زير . به حكم حكومتي بپردازيم نه ديگر اقسام حكم، همين مسئله بود
  : پيش خواهد رفت
گفـت كـه در ايـن    به عنوان مقدمه، از اصطالحاتي سخن خـواهيم   :قسمت نخست

مثل حكم حكومتي، حكم اولي، حكم ثانوي و رابطه بين اقسام . بحث مورد تأكيد است
  . حكم

  . مشروعيت حكم حكومتي و عرضه برخي از موارد تطبيقي آن :دوم قسمت
  . تعيين روند اجراي آنهاي  حكومت اسالمي و مالكهاي  مسئوليت :سوم قسمت

   .خودهاي  براي انجام مسئوليت امكانات تشريعي حاكم :قسمت چهارم
حكـومتي  هـاي   عوامل مسـاعد در تحقـق مسـئوليت   ديگر امكانات و  :قسمت پنجم

   .اسالمي

  اقسام حکم. 1
اعتبار شرعي كه به طور مستقيم يا غيـر مسـتقيم بـه    : اند حكم را چنين تعريف كرده
حكـم از   .ترين تعريـف حكـم باشـد    شايد اين درست ١.افعال بندگان تعلق گرفته باشد

آنچه در اين بحث مورد نظر است، تقسيم آن به حكم . جهات مختلف تقسيم شده است
   :اند حكم اولي را چنين تعريف كرده. است )حكومتي(اولي، حكم ثانوي و حكم واليي 

شود، بدون مالحظه عوارضي   حكمي است كه اوالً و بالذات براي يك چيز جعل مي
حكم مجعـول بـراي   : اند در تعريف حكم ثانوي گفته ٢.كه ممكن است بر آن وارد شود

هاي  اين حالت ٣.يك چيز بامالحظه عناوين خاصي كه مقتضي تغيير حكم اولي آن است
ضرر، عسر و حرج، عجز، اكراه، خوف، مرض، تقيه، تـزاحم  : عارضي از اين قبيل است

                                                
 . ۵۵اصول الفقه المقارن، ص  .١
 .۷۳همان، ص  .٢
 . همان جا .٣
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ديگر، وقوع حكم ، وقوع حكم به عنوان مقدمه حكم تر مهمحكم به هنگام اجرا با حكم 
مورد نذر، عهد و قسم، و تبديل حكم واجب كفايي در صنايعي كه نظام زندگي متوقف 
بر آن است، به حكم واجب عيني، در صورتي كه انجام آن به يك شخص معين منحصر 

  . باشد
هـاي   زيرا صـرف نظـر از حالـت   . حكم اولي همواره براي موضوع خود ثابت است

همان گونه كه عالم و جاهـل نيـز در آن   . وضع شده است عارضي، براي همان موضوع
در . ذوربودن جاهل، حكم براي ذات موضوع خود ثابت استعزيرا به رغم م. اند شريك

بـراي  ، آن هـم  حالي كه حكم ثانوي تا زماني ثابت است كه حالت عارض ثابت باشـد 
بيـانگر   از ايـن رو، حكـم ثـانوي   . كه اين حالت بر او عارض شده است يهمان شخص

پذيري يعني پاسخ دادن به حالـت فشـار بـه     زيرا انعطاف. پذيري تشريعي است انعطاف
كند و سپس بازگشت به حالت طبيعـي ـ بـه هنگـام برطـرف       مي مقدار فشاري كه وارد

حالت طبيعي در موضوع بحث مـا، حكـم اولـي    . شدن عاملي كه به تغيير حكم انجاميد
كه بايد فرد به هنگام تبعيـت از حكـم ثـانوي بـه     اين خود يك قاعده كلي است . است

همان گونه كه بايد حاكم شرعي هم در حكم واليي خـويش  . دقّت مد نظر داشته باشد
آن را مورد مالحظه قرار دهد و بـراي هميشـه بـه حكـم ثـانوي عمـل نكنـد بلكـه از         
مقتضيات مصلحت عمومي پيروي كند، و متوجه باشد كـه ايـن يـك حالـت اسـتثنايي      

عارض به شكل ثانوي نيسـتيم بلكـه فقـط    هاي  ما در صدد استقصاي همه عنوان. ستا
در آيـات  » اضطرار«شويم كه قرآن به اين مسئله اشاره كرده است، مثالً حالت   يادآور مي

   :زير آمده است

)لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن    ـطُرـنِ اضفَم رِ اللَّهيغل
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَال إِثْم ادال عاغٍ وب ر۱۷۳:البقرة(   )غَي(  

  )هنگـام سـربريدن  (تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كـه  ) خداوند(
كـه  كسـي  ) ولـي . (غير خدا بر آن برده شود، بر شما حرام گردانيـده اسـت   نام 
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ناچار شـود، در صـورتي كـه سـتمگر و     ) براي حفظ جان خود به خوردن آنها(
  . زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. بر او گناهي نيست ،متجاوز نباشد

)يمحر غَفُور ِإلثْمٍ فَإِنَّ اللَّه انِفجتم رغَي ةصمخي مف طُرنِ اض۳:املائدة(    )فَم(  
اگر از آنچه منع شـده اسـت   (آنكه به گناه متمايل باشد  بي و هركس ناچار شود،

  . ترديد، خدا آمرزنده و مهربان است بي) بخورد

وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم إِلَّـا    (
هإِلَي متطُرِرا اض۱۱۹:األنعام(   )م(  

خوريـد؟   و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، نمي
ايد ـ بـراي    آنچه را بر شما حرام كرده ـ جز آنچه بدان ناچار شده ) خدا(با اينكه 

  . شما به تفصيل بيان كرده است

   :در آيه زير آمده است» حرج«حالت . و آيات ديگر

  ) ۷۸:احلج(                                )الدينِ من حرجٍوما جعلَ علَيكُم في (
  . و در دين بر شما سختي قرار نداده است

اين معني در روايات . عناوين ديگري هم در آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است
است كه به سند صـحيح از امـام صـادق    » حديث رفع«از جمله . شريف هم آمده است

  : ه كه فرمودنقل شد) ع(

ومـا اكرهـوا عليـه،     ،اخلطأ، والنسيان: رفع عن اميت تسعة): ص(قال رسول اهللا 
وما اليعلمون، وماال يطيقون، وما اضطروا اليه، واحلسد، والطـرية، والتفكـر يف   

  ١.الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة
خطـا، و   :نـه چيـز از امـت مـن برداشـته شـده اسـت       : فرمـود ) ص(رسول خدا 

                                                
 . ؛ در صحاح اهل سنت هم آمده است۳۴۵وسائل الشيعه، ص  .١
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دانند، و آنچه توان آن را ندارنـد،   اموشي، و آنچه بدان اكراه شوند، و آنچه نميفر
و آنچه بدان ناچار شوند، و حسد، و فال بد، و انديشه براي وسوسـه كـردن در   

  . مردم تا زماني كه بدان لب نگشايند

  احکام حکومتی 
حكـام  احكـام قضـايي هـم بخشـي از ا    . شايد احكام واليي يا سلطاني ناميده شـود 

انشاي انفاذ از سوي حـاكم نـه خداونـد    : اند حكومتي است و آن را چنين تعريف كرده
  ١.متعال، براي حكم شرعي يا وضعي يا موضوع اين دو در يك چيز مخصوص

در اينجا به رغم اين كه در صدد تعريف حكم قضايي است، مسـئله   جواهرصاحب 
سـوي حـاكم شـرعي را در بـر      كند كـه همـه احكـام صـادر از     مي مطرحاي  را به گونه

هرگاه حاكم، در مقام رفع . كند مي او خود در پايان تعريف به اين تعميم اشاره. گيرد  مي
قضايي خواهد بود وگرنه حكـم   ،خصومت و مرافعه حكمي صادر كرد، حكم حكومتي

انشاي اطالق يـا الـزام در مسـائل     ، شهيد اول آن را چنين تعريف كرده است. عام است
كـه دو  باشـد  به هم نزديك و از مواردي  ،ادي و غير آن در صورتي كه مدارك آناجته

ايـن تعريـف بـه امـور      ٢.با هم نزاع داشته باشند) معاش(نفر خصم، براي منافع زندگي 
اگر بخواهيم با اسلوب تعريف حكم اولي حركـت كنـيم، بايـد    . قضايي اختصاص دارد

  : بگوييم
ار صادر از حاكم شرع بـه مقتضـاي صـالحيت    حكم حكومتي عبارت است از اعتب«

تا احكام » گيرد  شرعي وي، و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به افعال بندگان تعلق مي
در صورتي كه بخواهيم آن را مخـتص احكـام قضـايي    . تكليفي و وضعي را در بر گيرد

  . افزاييم  ن ميارا بد  »در مقام رفع تخاصم«سازيم، عبارت 

                                                
 . ۱۰۰، ص ۴۰جواهر الكالم، ج  .١
 .۳۲۰، ص ۱القواعد والفوائد، ج .٢
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  حکم حکومتی حکم اولی و 
حكم اولي و حكم حكومتي را در مـوارد  هاي  توان تفاوت مي در پرتو آنچه گذشت،

   :زير خالصه كرد
احكام اوليه، احكام شارع مقدس اسـت و فقيـه بـه طـور مسـتقيم آن را كشـف       . ۱
اسـت كـه بـه     تي، احكام صادره از سوي حاكم شرعكند؛ در حالي كه احكام حكوم  مي

  . كند مي شرعي خود صادري ها مقتضاي صالحتي
. احكام اوليه، احكام كلي است كه بر مصاديق خارجي خود تطبيـق نشـده اسـت   . ۲

آب پـاك و  =  املـاء طهـور  نماز واجـب اسـت؛ و   =  الصالة واجبة: مثل سخن فقيه كه
در حالي كه احكام حكومتي بيانگر تطبيق حكـم كلـي بـر موضـوعات     . كننده است پاك

  ١.خارجي است
زيـرا مقـام،   . به وسيله فقيه ديگر قابل نقض اسـت ) اوليه و ثانويه(م فتوايي احكا. ۳

در نقـض  . توان احكام حكـومتي را نقـض كـرد    نمي اما. مقام كشف حكم شرعي است
  . احكام قضايي اختالف نظر است

و شارع مقدس بـا   احكام فتوايي بر پايه مصالح و مفاسد ذاتي اشياء استوار است. ۴
در حالي كه احكام حكومتي . كند  صالح و مفاسد، حكم اشياء را صادر ميمالحظه اين م

كند يا تطبيقاتي كـه نظـر خـود را دربـاره      مي تابع مصالحي است كه حاكم شرعي درك
  . دارد  موضوعات خارجي به آن معطوف مي

بينـد امـا احكـام      احكام اوليه بيانگر حالت طبيعي اشياء است چنان كه اسالم مـي . ۵
و حالتي استثنايي تشكيل است ولي امر  به تشخيصمتي بيانگر مقتضيات مصلحتي حكو
  . دهد  مي
ايـن باشـد كـه     رشايد منظو ٢.احكام حكومتي، اجراي احكام اوليه است: اند گفته. ۶

                                                
 . ۴۳، ص۲۱؛ جواهر الكالم، ج۱۶۳، ص ۱المسالك، ج  .١
 .۲۵۱، ص۷مالكات االحكام، ج .٢
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ي اجراي آن؛ ها راهو در جستجوي  اين احكام در واقع بر پايه احكام اوليه استوار است
  . م گفتدر اين باره سخن خواهي

در حقيقت، اسلوب اجرا يكي از مواردي است كه حاكم شرع مكلّف است از نظـر  
از ايـن  . ديگري براي اجرا، آن را تعيـين كنـد  هاي  اجتماعي، و به رغم وجود جايگزين

ديگر، در آن ربـا  هاي  قبيل كه به نظام اقتصادي معيني فرمان دهد كه با وجود جايگزين
برگرداند، و همه اقـدامات حـاكم   دوم  ن تفاوت را به تفاوتشايد بتوان اي. وجود ندارد

شرع را تالش براي تطبيق كليات شرعي دانست كه به موجب حكم اولي به او واگـذار  
  . باره بحث خواهيم كرد در اين .لزوم رعايت مصالح عمومي: از قبيل. شده است

  ثانوي حکومتی وحکم 
  :را در موارد زير بيان كرد احكام حكومتي و ثانويهاي  توان تفاوت  مي
منحصر به عناويني است كه در قرآن كريم و سنّت شريف بيان شده  كام ثانوياح. ۱

در حالي كه احكام حكومتي بر مصالح عمومي، و . شود  در آن متمركز مي  است و صرفاً
در فصل بعدي در ايـن بـاره سـخن خـواهيم     . هاي كلي متمركز استرمقتضيات نشانگ

  . گفت
را درك و بـه آن عمـل كنـد، در حـالي كـه احكـام        تواند احكـام ثـانوي   مي ردف. ۲

  . حكومتي به نظر ولي امر بستگي دارد
عارضي وضع شده است هاي  ، احكامي شرعي است كه براي حالتاحكام ثانوي. ۳

شـرعي خـود   هاي  اما احكام حكومتي، احكامي است كه ولي امر به مقتضاي صالحيت
عارضي استناد كند امـا در  هاي  در صدور حكم خود به اين حالت كند و شايد مي صادر

هر حال، حكم ولي امر است نه شارع مقدس، اگرچه اطاعت از ولي امر، شرعاً واجـب  
اند اما آنچـه بيـان    زيرا هر دو حكم استثنايي. دانند مي كساني اين دو را يك حكم. است

  . كرديم، نشان دهنده تفاوت بين آن دو است
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  شروعیت حکم حکومتیم .2
حكم حكومتي به رغم تشكيك برخي از سـكوالرها و بلكـه كسـاني از متحجـرين     

از اين رو نياز شـديدي بـه اثبـات مشـروعيت آن     . ديندار، تقريباً از احكام واضح است
و توجـه خواننـده    ،كافي است به برخي ادلّه مشروعيت حكم حكـومتي اشـاره  . نداريم

  : توجه دهيم ها همحترم را به برخي نكت

  قرآن کریم . الف
حق صدور حكم حكومتي، حقّي است كه قرآن كريم با وضوح كامل براي پيغمبران 

  : گويد مي از جمله. كند مي و اولياي امور مطرح

)  فُِسـهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرفَال و
ريماًحلسوا تلِّمسيو تيا قَضم۶۵:النساء(    )جاً م(  

آورند مگر آن كه تـو را در    ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي
مورد آنچه ميان آنان مايه اخـتالف اسـت داور گرداننـد، سـپس از حكمـي كـه       

سر تسليم فرود نكنند و كامالً ) و ترديد(اي، در دلهايشان احساس ناراحتي  كرده
  . آورند

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّـه ورسـوله لـيحكُم بيـنهم أَنْ يقُولُـوا      (
  )۵۱:النور(    )سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

تـا ميانشـان داوري   گفتار مؤمنان ـ وقتي به سوي خدا و پيامبرش خوانده شوند  
  . شنيديم و اطاعت كرديم، اينانند كه رستگارند: گويند مي كند ـ تنها اين است كه

)         كُمـنرِ مـي الْـأَمأُولـولَ وسـوا الريعأَطو ـوا اللَّـهيعـوا أَطنآم ينا الَّـذها أَيي(

  )۵۹:النساء(  
پيامبر و اولياي امر خـود را  خدا را اطاعت كنيد و ! ايد اي كساني كه ايمان آورده

  . اطاعت كنيد) نيز(
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)فُِسهِمأَن نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو بِي۶:األحزاب(  )الن(  
  . پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

  . و آيات ديگري از قرآن كه به اين حق پرداخته است

  سنّت شریف . ب
كه آن حضرت به عنوان ولـي امـر    است از احكامي سرشار) ص(سنّت رسول اكرم 

  : كنيم  در اينجا به برخي از اين احكام اشاره مي. صادر كرده است
  ١.اعدام كعب بن اشرفحكم به   .۱
  ٢.حكم به مهدور الدم بودن چهار تن در فتح مكه  .۲

 ٣.صدور فرمان به پرهيز از همنشيني با ممتنعان از جهاد  .۳
 ٤.يرضن بنيهاي  حكم به قطع نخل  .۴
 ٥.نهي از خوردن گوشت االغ در خيبر  .۵
 ٦.نهي از تخلف از جيش اسامه  .۶
اش تبلور يافته كـه در   در اوامر حكومتي) ص(توان گفت كه رهبري آن حضرت  مي

الهي دريافتي از طريق وحي صـادق و امـين، بـه صـورت مسـتمر      هاي  كنار ابالغ فرمان
به هنگام بحـث از تشـريع،    اقتصادنا: منددر كتاب ارزش) ره(شهيد صدر . كرد  صادر مي

  : گويد  به گمراهي در فهم نص، و خطاي در استنباط حكم شرعي از آن اشاره كرده مي
در روايت آمده كه پبغمبر ميان مردم مدينه درباره نخل قضـاوت كـرد كـه هـيچ     

شود، و در ميان مردم باديه قضاوت كرد كـه اضـافه    نمي كس از منفعت چاه منع

                                                
 .۳۸۶، ص۹؛ مجمع البيان، ج۳، ب۴۸صحيح بخاري، ك .١
  .۸۴۸، ص ۱۰مجمع البيان، ج .٢
 . ۱۲۰، ص۵همان، ج .٣
 . ۴۳۳، ص۵۴، ب۵۶؛ بخاري، ك ۴۳، ص۱۱وسائل الشيعه، ج .٤
 .۱۳۰؛ بخاري، ب۳۹، ص ۱۶وسائل الشيعه، ج .٥
  . ۴۳۳؛ المغازي، ص۲۰۷، ص۲۸وار، جبحار االن .٦
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ايـن نهـي پيغمبـر    . شـود  نمي فروخته) چراگاه(شود، و اضافه علف  نمي منع آب
عـام و   شـرعي از منع اضافه آب و چراگاه، ممكن است تعبيري از حكـم  ) ص(

همچنان كـه ممكـن   . ثابت در هر زمان و مكان، مثل نهي از قمار و شراب باشد
است تعبيري از اجراي موضع معيني باشد كه آن حضـرت بـا وصـف خـود بـه      

مانان در حــدود واليــت و لنــوان ولــي امــر مســئول در رعايــت مصــالح مســع
بنـابراين حكـم شـرعي عـام     . خود اتخـاذ كـرده اسـت   ) اختيارات(ها  صالحيت

خورد كه ولـي امـر تشـخيص      نخواهد بود بلكه به شرايط و مصالح آن پيوند مي
هـر  پژوهشـگر  كند كه   گرايي پژوهش در اين نص نبوي ايجاب مي واقع. دهد  مي

دو فرض را بررسي كند و در پرتو صيغه نص و ديگر نصوص نظير آن، يكي را 
  . برگزيند

 اما كساني كه در قبال اين نص به صـورت پـيش فـرض، موضـع روانـي اتخـاذ      
گذارند كه در هر نص يك حكم شرعي پيـدا    كنند، از ابتدا فرض را بر آن مي مي

وصف ابزاري بـراي تبليـغ    بارا ) ص(پيغمبر  ،كنند، و همواره از خالل نصوص
از . گيرنـد  مي نگرند و نقش ايجابي او را به وصف ولي امر ناديده مي احكام عام

كنند كه يـك حكـم شـرعي عـام      مي اين رو نص مذكور را بر اين اساس تفسير
گيرند كه اين نهي، نهي تحريمي نيست بلكه نهي  مي است و بر اين اساس، نتيجه

شمارند كه نهي مالك از اضافه آب، در هـر زمـان و    مي زيرا بعيد. كراهت است
  ١.مكان حرام شرعي باشد

 قكنيم كه وي اين دو موضع را بـه طـور كامـل از هـم فـر      مي بدين ترتيب مالحظه
  . گذارد يعني بين امر كاشف از حكم شرعي اولي، و امر واليي حكومتي  مي

. انـد  اولي بحث كرده علماي اصول از داللت اين اوامر واليي بر كشف حكم شرعي
   :بيان شده كه الوصول سلمدر 

تشـريع نيسـت    ،روايت شده) ص(فعال و تقريرات رسول خدا ا، لهرچه از اقوا
                                                

 . ۳۷۶، ص۲اقتصادنا، ج  .١
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از حيـث فيزيولـوژي، هماننـد    ) ص(زيرا رسول خدا . كه از مكلّفان مطالبه شود
ساير مردم است؛ و خداوند او را به عنوان رسول براي هـدايت و ارشـاد مـردم    

  ). ۱۰ :الكهف( اىلّ شر مثلكم يوحىقل إمنا أنا ب: فرمايد خدا مي. يده استبرگز
  : گيرد مي بنابراين هر آنچه از حضرت صادر شده در اقسام زير قرار

و آشاميدن،   خوردن،: آنچه برحسب طبيعت بشري از آن حضرت سر زده مثل. ۱
  . ان استو خوابيدن، و از اين قبيل امور كه مرجع آن طبيعت و نياز انس

آنچه برحسب تخصص و تجربه حضرت در زندگي، و امور دنيـوي، و نيـز بـر    
حسب برآورد شخصي وي از شرايط و احوال خاص سرزده مثل امور بازرگاني، 
و كشاورزي، و مسائل مربوط به تدابير جنگي و از اين قبيل كارها كه در انجـام  

  . شود ميوال و مراعات شرايط تكيه حآن بر مقضيات ا
رجع قسم اول، طبيعت و حاجت بشري است، مزيرا . اين دو قسم، تشريع نيست

تخص و تجربه در زنـدگي و بـرآورد شخصـي از شـرايط و      دوم، و مرجع قسم
ت و رسـالت در آن دخـالتي داشـته    واحوال خاص بدون اينكه وحي الهي يا نبـ 

  . باشد
ل از آن حضرت آنچه به عنوان تبليغ از طرف خداوند متعال و به وصف رسو. ۳
در اين موارد بايد به او اقتدا كرد و بـه احكـامي كـه سـنّت     . سرزده است) ص(

مثل تحليل يا تحريم چيزي، يا امر بـه فعـل يـا نهـي از آن، و     . نهاده، عمل نمود
بين مردم؛ اين قسم اخير، ) داوري(مانند بيان عبادات، و تنظيم معامالت، و حكم 

احاديث وارده . ان واجب است به آن عمل كنندتشريع عام است و بر همه مكلّف
  . شود  در اين قسم، احاديث احكام ناميده مي

يكـي از ادلـه، و   ) ص(اقوال، و افعال، و تقريـرات رسـول خـدا    : خالصه اينكه
گـذاري، و   مصادر تشريعي است كه اگر به مقتضاي رسالت حضرت براي قانون
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  ١. شود  شرعي از آن گرفته ميتشريع يا بيان احكام صادر شده باشد، احكام 
بدين . بندي شگفت اشكال كرده است استاد ما، سيد محمد تقي حكيم به اين تقسيم

   :ترتيب كه
  . نيست مگر اينكه خداوند را در آن حكمي استاي  دانيم هيچ واقعه مي .الف
  . تاين افعال از روي اراده صادر شده اس .ب
  . داليل عصمت .ج

صادر شود، بنا بر طبيعت حـال، موافـق احكـام    ) ص(ن حضرت بنابراين هرچه از آ
اختالفـي وجـود   سوم  ودوم  شرعي، و بيانگر آن است و به هيچ وجه بين اقسام اول و

و نيـز افعـال   بـيش از چهـار زن،    با مثل ازدواج) ص(وي اختصاصات حضرت . ندارد
  : طبيعي غيرارادي را استثنا و افزوده است

، به عنـوان  خي از افعال حضرت از حيث داللت بر حكمكه براست حداكثر اين 
، و احياناً داللت بر جواز عمل به حكم ظاهري، با هم فـرق  اولي يا عنوان ثانوي

  ٢....كند  مي
را چنـين   الوصـول  سـلم توان كالم صـاحب   مي آنچه استاد ما گفته، درست است اما

 ؛ر خاص از حضرت سـر زده توجيه كرد كه قسم اول به معني اساسي است كه اين رفتا
اما ايـراد وارد بـر   كاشف از حكم شرعي ثابت نيست سوم  قسمبر خالف نيز دوم  قسم

ميـان آراي شخصـي و مواضـع واليـي حكـومتي فـرق        دوم، وي آن است كه در قسـم 
، و هـاي عـام تشـريعي    ز مراعـات كامـل چـارچوب   زيرا مواضـع حكـومتي ا  . نگذاشت

ـ توجيهات اسالمي حاكم شرعي ـ چن  و مصلحت عمـومي   ،ان كه به زودي خواهد آمد 
البته . نمايدتواند در كشف حكم اسالمي ثابت به وي كمك  مي كند كه مي امت حكايت

بيانگر حكم ثابت فراگير به اين اعتبار نيست كه بر پايه مراعات شرايط زماني و مكـاني  
  . استوار است

                                                
 . ۳۶۳ـ  ۳۶۲سلم الوصول، ص  .١
 .۳۳۰اصول الفقه المقارن، ص  .٢
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زيـرا ايـن كـار    . باشـد سوم  تدانيم كه مسئله داوري ميان مردم، از قسم مي شگفت
  . بيانگر حكم ثابت اسالمي نيست مگر اينكه منظور قواعد ثابت اين مسئله باشد

در قالـب واليـي و   ) ع(فراوانـي از احكـام صـادره از ائمـه     هاي  عالوه بر اين، مثال
  . يمزاتوانيم به بيان تفصيلي آن بپرد نمي حكومتي وجود دارد اما در اينجا

  الیی؛ معیار تشخیص ی و وعاوامر شر
هرچند به اين بحث چنان كه بايد اهميت داده نشده است اما يكي از مباحث اصـيل  

به نظر ما براي تشخيص اوامر شرعي از احكام حكومتي معيارهاي فني وجود . تواند بود
  : از اين قبيل. دارد

  . به قضاياي خارجي تعلق گيرد ،امر .الف
مثالً در موضع قضـاوت  . ته باشد كه بر آن داللت كنداي به همراه داش امر، قرينه .ب

  . يا داوري ميان مردم باشد
اي غيرقابـل   امر در فضايي برخالف مضمون خود صادر شده، عموم آن به گونـه . ج

  . تخصيص، مورد اجماع باشد
اي تفسير كنند كه از جوي  را بر وفق قراين معينه به گونهامر و اصحاب، ) ع(ائمه  .د

) ع(چنان كه در روايات اهل بيت . شده، مطمئن شويم روامر در فضاي آن صادكه اين ا
  : از اين قبيل. آمده است
محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از حمادبن عثمان . ۱

درباره خريد نخل، و تاك، و ميوه به مدت سـه يـا   ) ع(از امام صادق  :از حلبي كه گفت
اگر امسال خارج نشود، سال آينده : گويي  اشكالي ندارد، مي: سيدند، فرمودچهار سال پر

اي، پس آن را نخر تا برسد، و اگر پيش  شوم، و اگر آن را در يك سال خريده  خارج مي
درباره مردي از او سؤال شـد كـه   . از آن كه برسد، براي سه سال خريدي، اشكال ندارد

در چنـين  : رود، فرمـود   حصول آن زمين از بين مـي خرد اما همه م مي ميوه يك زمين را
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كردنـد، وقتـي     بردنـد، و همـين نكتـه را بيـان     ) ص(موردي مرافعه به نزد رسول خـدا  
آنان را از ايـن بيـع منـع      دارند، آنان را ديد كه دست از خصومت برنمي) ص(حضرت 

دادن به خصومت آنان پايان  ركرد تا ميوه برسد اما تحريم نكرد ليكن اين كار را به منظو
  ١.انجام داد
محمد بن يعقوب به سند خود از حسين بن سعيد از حماد بن عيسي از حريز از . ۲

كه درباره االغ، اسب و استر از آن حضرت سؤال شـد،  ) ع(محمد بن مسلم از امام باقر 
هيچ چيزي حرام نيست مگر آنچه خداوند در كتابش حرام كرده و رسـول خـدا   : فرمود

آن را نـابود   د يرس مي از اين رو حرام كرد كه به نظر. روز خيبر از آن نهي فرمود )ص(
  ٢.االغ حرام نيست ، گوشتخواهند كرد واالّ

ما را از كاري ) ص(رسول خدا : ترمذي از رافع بن خديج روايت كرده كه گفت. ۳
ني بود، نهـي  بدين ترتيب كه وقتي احدي از ما را زمي. كه برايمان سودمند بود، نهي كرد

: فرمود كه آن را در مقابل بخشي از خراج زمين يا دريافت دراهمي واگذاركند، و گفت
  . ش واگذارد يا خود كشت كندرهرگاه يكي از شما را زميني بود يا آن را به براد

  : گويد  در تعليق خود بر اين روايت مي) ره(شهيد صدر 
فقهـا دربـاره حرمـت كرايـه دادن      هنگامي كه بين داستان اين نهي، و اتّفاق نظر

زمين در شريعت اسالمي به طور كلي جمـع نمـاييم، و آنگـاه نصـوص فـراوان      
وارده از صحابه را كه بر جواز اجاره زمين داللـت دارد، بـدان بيفـزاييم، تفسـير     

به عنوان ) ص(معيني از اين نص استخراج خواهيم كرد و آن اين كه نهي پيغمبر 
  ٣.يك حكم شرعي عام نيستولي امر صادر شده و 

  ،ردشخيص نتوانست معين كند كه امر صااز طرف ديگر، اگر هيچ يك از معيارهاي ت

                                                
 . ۱۳، ص۱۳وسايل الشيعه، ج  .١
 .۳۹۴، ص ۱۶همان، ج  .٢
  . ٦٤٣، ص ٢اقتصادنا، ج .٣
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حكومتي، اصل پيروي از طبيعت غالب است، يعني اين كه حضـرت  مر شرعي است يا ا
  . در عين حال، خداوند از حقيقت امر آگاه است. در موضع تبليغ بوده است) ص(

  اجماع . ج
ن آورديم كه حكم حكومتي در نتيجه اجماع امـت اسـالمي بـر اسـتمرار     پيش از اي

ي ها هو خلفاي راشدين آغاز و به گون) ص(حكومت اسالمي كه از روزگار رسول خدا 
مان وارد شد اما اصل كتداوم يافت، و به رغم انحرافي كه از طرف برخي از حا يديگر

ه برخـي احتـرام آن را حتـي اگـر     نمايد بلك اشكالحكومت چنان نبود كه احدي بر آن 
اند؛ آري به همين دليل، حكـم واليـي و    حاكم فاقد شرايط مطلوب باشد، واجب دانسته

  . شود  حكومتي يكي از احكام واضح و آشكار اسالم شمرده مي

  طبیعت تشریع اسالمی و دلیل عقل . د
شده آن  ي، و اهداف اعالمرپژوهشگر در شريعت اسالمي با همه گستردگي، و پهناو

ديدگاه اي حكمي دارد، و براي هر مشكلي،  به عنوان شريعت زندگي كه براي هر واقعه
ي گوناگون زندگي، نظامي شامل، فراگير و جـامع؛  ها هو موضعي، و براي هريك از جنب

از د كه اسالم را نظامي سياسي و حكومتي است و اين نظام، ربه ناچار تصديق خواهد ك
فضـاهاي مربـوط بـه امـور     فع خصومتها و منازعات، و پر كـردن  اختيارات الزم براي ر

شـايد ايـن روش را روش   . برخـوردار ي متغير زندگي ها هجنب ابط بتراداري و اجرايي م
شـود كـه از     اي اعتمـاد مـي   منظور روشي است كه در آن به نتيجـه منطقـي  . عقل بنامند

در . آيـد    سـت مـي  اسالمي و مقاصـد و اهـداف شـريعت بد   هاي  مالحظه كليت ويژگي
حقيقت، تصور قايل به نبود حكومت در اسـالم، بـدان معنـي اسـت كـه ايـن شـريعت        
آسماني همه نظامها و قوانين زندگاني خود را به دست حكومتي وانهاده كه نـه بـرايش   

   ١.خواند  چنين تصوري، به تمسخر مي. ريزي كرده، و نه بدان معتقد است برنامه
                                                

 .۱۹۱ـ  ۱۶۱، ص۱، جدراسات يف والية الفقيه .١
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  هاي حکم والیی  و مالك المیدولت اس يها مسئولیت. 3

ايـن  . بينيم نمي نيازي به تأكيد بر مسئوليت خطير حاكم شرع و رئيس دولت اسالمي
اي است كه هركس به موضوع حكومت اسـالمي پرداختـه، اگرچـه تعـابير آنـان       مسئله

  : گويد  قاضي ابويعلي فراء مي .اند مختلف است اما همه و همه بر آن تأكيد نموده
   :ز امور عامه بر امام الزم استده چيز ا

اگـر كسـي بـه واسـطه     . مورد اجماع سـلف امـت   حفظ دين بر پايه اصول .اول
شـكار كنـد و راه   آي از دين روي بگرداند، بايد كه حاكم حجت را بـر او  ها هشب

درست را تبيين نمايد، و آنچه از حدود و حقوق بر او الزم اسـت، را بگيـرد تـا    
  . محفوظ باشد و امت از هرگونه لغزشي ممنوع دين از هرگونه خللي

اجراي احكام بين طرفهـاي مشـاجره، و قطـع خصـومت ميـان آن دو، تـا        .دوم
اي تضـعيف   انصاف را آشكار سازد و نه ستمگري تعدي ورزد، و نـه سـتمديده  

  . شود
دين تا مردم به معاش خود بپردازند   كيان اسالم و دفاع از حوزهاز  حمايت .سوم
  . امنيت در سفرها پراكنده شوند و با

اقامه حدود تا محارم خداوند متعال از هتـك حرمـت مصـون بمانـد و      .چهارم
  . حقوق بندگان از تلف و نابودي محفوظ

تقويت مرزها با نيروهاي بازدارنده، و قدرت دفاعي تا دشمنان غافلگيرانه . پنجم
  . زمين نريزندمحارم را هتك ننمايند و خون مسلمان يا معاهدي را بر 

جهاد با دشمنان اسالم پس از دعوت آنان، تا مسلمان شـوند يـا در ذمـه     .ششم
  . درآيند
جبايت فيء و صدقات به وجهي كه شرع به نص يا اجتهاد واجـب كـرده    .هفتم

  . بدون ستم
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اند بـدون اسـراف و تقصـير، و     تقدير عطاء و آنچه از بيت المال مستحق .هشتم
  . دون تأخير يا تعجيلپرداخت به موقع آن ب

و تفويض امور به آنان و سپردن ) خيرخواه(به كارگيري افراد امين و ناصح . نهم
  . اموال به آنان تا اعمال مضبوط باشد و اموال محفوظ

سياست امت، نظارت مستقيم بر امور، و بررسي اوضاع به منظور اهتمام به  .دهم
ت يا عبادت، اين كار را به ديگران و حراست ملّت، و در اثر مشغول بودن به لذّ

  ١. ناصحي كه غش ورزد اچه بسا اميني كه خيانت كند و چه بس. تفويض نكند
  ٢. اي نقل كرده است شيخ قرشي اين عبارت را بدون هرگونه شرح و حاشيه

  
دولت اسالمي را در صيانت عقايد، وظايف قضايي، هاي  بدين ترتيب فراء مسئوليت

حدود، و تنظيم امور اقتصادي و اداري، و نظـارت بـر امـور عمـومي     و دفاعي، و اقامه 
آمـوزش و  ي هـا  هديگري هم در زمينـ هاي  توان وظايف و مسئوليت مي .داند  منحصر مي

نشر افكار، روابط بين المللي، ارتباطات و غيره تصور كرد اما عقيده داريم كه روح ايـن  
   :است، آنگاه كه فرمودآمده ) ع(وظايف در يك جمله كلي از امام علي 

فاما حقّكم علـي فالنصـيحة لكـم،    . ايها الناس ان يل عليكم حقّاً ولكم علي حق
وتوفري فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال جتهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، واما حقّـي  

واملغيـب، واالجابـة حـني ادعـوكم      عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املشهد
  ٣.ركموالطاعة حني آم

بر من است كه خيرخواهي . مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقّي! مردم
از شما دريغ ندارم، و حقّي را كه از بيت المال داريد بگزارم، شما را تعليم دهم 
تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد اما حق من بر شما اين است كه به بيعت 

                                                
 . ۲۸، ص االحكام السلطانيه .١
 . ۲۲۹، ص نظام احلكم واالدارة يف االسالم .٢
 . ۷۹، ص ۳۴نهج البالغه، خطبه  .٣
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چـون شـما را بخـوانم    . ق خيرخـواهي ادا كنيـد  وفا كنيد و در نهان و آشكار ح
  . بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد، و از عهده برآييد

به معني قيام حقيقي به همه وظايف عمومي دولت است كـه  ) خيرخواهي(نصيحت 
يم روابط تبليغات، دفاع، اجراي شريعت، تنظ: از قبيل. شود  ط ميومعموالً به مسئولين من

نتيجه بستن و برطرف كردن همه نواقصي كه از وظايف فردي گذشته و  المللي و در بين
  . به حقوق عمومي بدل گشته است

االئمـة والـوالة مـن    بفيما يناط : تحت عنوان اي  امام الحرمين جويني باب گسترده
احكام مربوط به امامان و واليان، گشوده و به تفصيل درباره وظايف آنان سخن  :االحكام

  ١.آنجا مراجعه شود به. گفته است
اقتصادي و آمـوزش و پـرورش اشـاره بـه برخـي      ي ها هبه تصور من، اشاره به جنب

چنان كه از خالل آگاهي از نصـوص اسـالمي،   . اصلي و مهم است نه همه آني ها هجنب
دولت اسـالمي، حـد و مـرزي غيرقابـل عبـور      هاي  كنم وظايف و مسئوليت نمي تصور

ايـن وظـايف   . ذشـت يـا از مـواردي چشـم فروبسـت     داشته باشـد كـه نتـوان از آن گ   
مهم آن است . پذير است و به مالحظه شرايط زماني و مكاني گذاشته شده است انعطاف

كه دولت اسالمي مكلّف به خيرخواهي امت و متكفّل همه امور عمومي او اسـت و بـه   
ض و هر اندازه از مصالح امت كه در چارچوب شريعت اسالمي تحقق بخشد، قابل قـب 

اسالمي، نظام حكومتي آن به رغم برخورداري هاي  كنم كه در ميان نظام مي تصور. بسط
دارد، در زمينـه   مـي  از قواعد و ضوابطي كه آن را به عنوان يك نظام مهم و حساس نگه

از قواعـد و  . ديگر اسالمي بيشـتر قابـل انعطـاف اسـت    هاي  تطبيق و اجرا از همه نظام
   :اين قواعد ثابت در نظام حكومتي اسالم اشاره كردتوان به  مي ضوابط مذكور

فقاهـت، عـدالت و   : شروطي كه وجود آن در حاكم شـرعي مـورد تأكيـد اسـت    . ۱
  . كفايت

                                                
 . ۲۶۳غياث االمم، ص  .١
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  ). ۳۸ :الشوري( بينهم ىوامرهم شور: تكيه اجمالي به اصل شورا. ۲
نان چتأكيد بر وجود بعضي شروط در كارمندان و در رأس آن، امانت و مناسبت، . ۳
قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْـأَرضِ إِنـي    :آمده) ع(در فرموده خداوند، از زبان يوسف  كه

يمليظٌ عفو فرموده خدا از زبان دختر شعيب) ۵۵:يوسف( ح :     ـتـا أَبا يماهـدإِح قَالَـت
نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرت۲۶:صالقص(   اس(.  

   :اين نظام در موارد زير نهفته استپذيري  انعطاف
  . خاص براي نوع حكومت و جزئيات آن يعدم تعيين چارچوب .الف
واگذاري حق صدور احكام واليي به حاكم تا بر وفق نظر خود در روند اجراي  .ب

بـراي امـت و   ) خيرخـواهي (ق مقاصد شريعت و مقتضيات نصيحت قاحكام اوليه و تح
  . ح كلي او، فرامين حكومتي صادر كندمصال
دادن برخي نشانگرهاي تنظيمي به حاكم و ولي امر كـه او را در زمينـه انتخـاب     .ج
  . راهنمايي كند ،معينيو بند ترين گونه تشكيالت سازماني و بدون هرگونه قيد  شايسته

البته . سازد مي نياز مورد اجماع امت است و ما را از استدالل بيدوم  دو مورد اول و
يـا دوران بعـد از   ) ص(اند كه با استناد به اجرائيات روزگار رسول اكـرم   برخي كوشيده

ي هـا  ههمان گونه كـه برخـي از فرقـ   . حضرت، بر نوع خاصي از حكومت تأكيد نمايند
د اما اين نحكم رد نماي راند كه مصلحت را به عنوان يك منبع صدو اسالمي تالش نموده

بدين صورت كه به تصور اينان فقيه حق ندارد در صدور فتوا به . است رد در زمينه فتوا
مصالح مرسله استناد كند؛ ليكن اين ممنوعيت در حوزه فردي فتوايي است اما در قلمرو 

احدي را سراغ نداريم كه با استناد حاكم اسالمي به مصلحت ـ  ،اجتماعي ـ حكومتي آن
  . دور احكام واليي مخالفت كرده باشدـ در ص  حتي مصلحت مظنون به ظن عقاليي

بهتـرين كسـي   ) ره(د شهيد صـدر  يشا. نيازمند قدري شرح و توضيح استسوم  امر
اي از  وي در ترسـيم چهـره  . است كه با قدري تفصيل به ايـن موضـوع پرداختـه اسـت    

  : گويد  اقتصاد جامعه اسالمي مي
ب و سـنّت  يك سري عناصر ثابت وجود دارد كه در احكـام منصـوص در كتـا   
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اسـت و از نشـانگرهاي   ) متغير(= تبلور يافته است و عناصري ديگر كه متحرك 
امـا  . محـدوده عناصـر ثابـت قـرار دارد    در شود كه خـود   مي كلي اسالمي گرفته

توان عناصر متحرك را از نشانگرهاي اسالمي استنباط كرد؟ ايـن كـار    مي چگونه
   :نيازمند چند چيز است

اهانه از عناصر متحرك، و درك ژرفي از نشانگرهاي اين آگو روشي اسالمي . ۱
  . كلي آنهاهاي  عناصر، و داللت

جامعيت فراگير طبيعت اين مرحله و شروط آن، و بررسي دقيق اهـدافي كـه   . ۲
  . دار تحقق اين اهداف است كه عهدهيي ها هكند، و شيو مي نشانگرهاي كلي معين

و حصـول  ) ولي امـر ( حاكم شرعهاي  فهم فقهي حقوقي از حدود صالحيت. ۳
ــارات       ــارچوب اختي ــرك در چ ــر متح ــور در عناص ــريعي متبل ــيغه تش ــر ص ب

   ...حاكم شرعي، و حدود واليت وي) هاي صالحيت(
ريزي براي زنـدگي اقتصـادي در جامعـه اسـالمي، يـك       از اينجا است كه برنامه

ننـد،  وظيفه مهم است كه بايد همه انديشمندان اسـالمي آگـاه در آن همكـاري ك   
  ١.عالماني كه همزمان، فقهاي مبدع، و اقتصاددانان نوگرا هستند

پس از اين تأكيد دارد كه خطوطي عام براي اين نشـانگرها وجـود   ) ره(شهيد صدر 
  : كند  دارد، و آن را به شرح زير بيان مي

اي در كتـاب و سـنّت وجـود     بدين معني كه احكام منصوصه: گيري تشريع جهت. ۱
: لمثـ . انـد  دهي شده ه سوي يك هدف مشترك مورد اهتمام اسالم، ساماندارد كه همه ب

. شود  اي از احكام استفاده مي پيوندي كه اسالم بين كسب و كار برقرار كرده و از مجموه
 مانند اجازه اسالم به مالكيت خصوصي صاحب مال در منابع طبيعي ثـروت، و تحـريم  

  . ق و غيرذلكُرق
   :وده خداوند متعاليهدف منصوص از قبيل فرم. ۲

                                                
 .۴۰، ص احلياةاالسالم يقود  .١
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ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتـامى  (
كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دال ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْم۷:احلشر(  )و(  

عايد پيامبرش گردانيد، از آن خـدا و از   ها هساكنان آن قري )دارايي(آنچه خدا از 
و يتيمـان و بينوايـان و در راه   ) وي(و متعلّق به خويشان نزديـك  ) او(آن پيامبر 

  . ماندگان است تا ميان شما دست به دست نگردد

در بحـث  . اين آيه بر لزوم ايجاد توازن، و توزيع ثروت بين افراد جامعه داللت دارد
  . نگرهاي نظام اقتصادي از اين مسئله سخن خواهيم گفتاز نشا
  . مساوات، اخوت، عدالت و قسط: اجتماعي مورد تأكيد اسالم مثلهاي  ارزش. ۳
از قبيـل مـواردي كـه    ) ع(به دست معصـوم  ) متغير(گيري عناصر متحرك  جهت. ۴

  . كرديم لنق  )ص(اندكي قبل از رسول خدا 

  ابت یی از نشانگرهاي کلی ثها هنمون
گفتيم اين نشانگرها، عناصر ثابتي است كه حاكم شرع براي رهبري جامعه و هدايت 

اهـداف اسـالم در نصـوص    . كنـد  مي آن بر اساس مقاصد و اهداف اسالم از آن استفاده
عدالت، اخوت، حفظ نسـب، ديـن، مـال و    : ديني به صورت واضح آمده است، از قبيل

دانيم كـه از    در عين حال مناسب مي. پردازيم نمياز اين رو به بيان جزئيات آن . ناموس
  . يي ذكر كنيمها هنظامهاي مختلف اسالمي، نمون

  نظام حکومت اسالمی. الف
  : دهد  نصوصي در اين باره وجود دارد و منبع عمده اين نشانگرها را تشكيل مي

   :آیات. ۱

)مهنيى بورش مهرأَم۳۸:الشورى(   )و(  

نَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِـالْمعروف وينهـونَ عـنِ    والْمؤمنو(
  )۷۱:التوبة(  )الْمنكَرِ
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ما در صدد استدالل به اين دو آيه بر مشروعيت نتايج انتخابـات نيسـتيم تـا برخـي     
بلكه قصد مـا   ؛بر اين استدالل كرده، مطرح شود ١اشكاالت فني اصولي كه آقاي حايري

دهند كـه بتوانـد برخـي قواعـد       اين است كه اين دو آيه منبعي براي ولي امر تشكيل مي
براي تنظيم و ساماندهي امور اداري جامعه استنباط و از مشـاركت مردمـي، انتخابـات،    

  . و شوراهاي اسالمي استفاده كند  پرسي، همه

ي علَى خزائنِ الْـأَرضِ إِنـي حفـيظٌ    قَالَ اجعلْنِ(): ع(فرموده خدا از زبان يوسف . ۲
يمل۵۵:يوسف( )ع(.  

قَالَت إِحداهما يا أَبـت اسـتأْجِره إِنَّ خيـر    ( :)ع(و فرموده خدا از زبان دختر شعيب 
نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اس۲۶:القصص( )م(.  

ط كارمنـدان، و واگـذاري   اين دو آيه تشـكيل دهنـده منبعـي بـراي شـناخت شـرو      
تعهد يـا  : ي مناسب، و حل اين مشكل استها هاداري به اشخاص و گروهاي  مسئوليت

  ! تخصصي، كدام يك شايسته رعايت است؟
  : گويد  در عهدنامه تاريخي خود به مالك اشتر مي) ع(در همين سياق، امام علي 

واثرة، فام مجاع مـن   م اختياراً والتوهلم حماباةهوانظر يف امور عمالك فاستعمل
منهم اهل التجربة واحلياء من اهل بيوتات الصـاحلة،  شعب اجلور واخليانة وتوخ ،

م اكرم اخالقاً واصح اعراضـاً واقـلّ يف املطـامع    اوالقدم يف االسالم املتقدمة، ف
  ٢.اشراقاً وابلغ يف عواقب االمور نظراً

كارشان بگمار، و به ميل خود  پس در كار عامالن خود بينديش، و پسِ آزمون به
مشورت ديگران به كاري مخصوصشان مدار كه به واي خود رفتن و بـراي   و بي

ديگران ننگريستن، ستمگري بود و خيانـت؛ و عـامالني ايـن چنـين را در ميـان      
هاي پارسا كه در مسلماني قـدمي   كساني جو كه تجربت دارند و حيا، از خاندان

                                                
 . ۱۶۳االمر، ص والية  .١
 . ۴۳۵، ص ۵۳نهج البالغه، نامة  .٢
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تـر، و طمعشـان    تر اسـت و آبروشـان محفـوظ    گراميتر دارند، اخالق آنان  پيش
  . تر شان فزون نگري ، و عاقبتتر كم

تـرين نصـوص در زمينـه تنظـيم زنـدگي       در واقع اين عهدنامه تـاريخي از برجسـته  
دكتـر  . عمومي است و شايسته است كه حاكمان در هر زمان و مكان از آن پيروي كننـد 

ين فرموده بلندمرتبه حضرت را نقل كـرده  ا) ع(نوري جعفر در سخن خود از امام علي 
  : است

  . وال تقبلن يف استعمال عمالك وامرائك شفاعة االّ شفاعة الكفاءة واالمانة
اي را مپذير مگـر توصـيه كفايـت و     در بكارگيري عامالن و اميرانت هيچ توصيه

  . امانت

   :گويد مي او
ل تأثيرگـذار، قطعـاً   به موجب توصيه و از اين قبيـل عوامـ  ها  واگذاري مسئوليت

  ١.حقوق او است عنابودي مصالح امت و تضيي

   :)ص(سخن رسول اكرم . ۳

  ٢.انا واهللا، ال نويل هذا العمل احداً سأله او احداً حرص عليه
گماريم كه خود خواهان آن باشد يـا   ما احدي را بر اين كار نمي! به خدا سوگند

  . كسي كه بر آن حرص و اشتياق شديد نشان دهد

  . تواند براي انتخاب كارمندان از آن بسي بهره برد مي اين نصي است كه حاكم شرع

  نظام اقتصادي . ب
   :از اين قبيل. شود، فراوان است  نصوصي كه در اين زمينه بيان مي

                                                
 . ۳۴، ص )ع(فلسفة احلكم عند االمام علي  .١
 . ۱۱ص ، ۱۰سنن بيهقي، ج  .٢
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  .)۷:الحشر( )كَي ال يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياِء منكُم( :هآي. ۱
ه اشاره دارد كه توازن و توزيع ثروت از نظر اسالم، چيز اندكي قبل گفتيم كه اين آي 

  . مطلوبي است
نيـازي   نصوص وارده در مسئله زكات كه هدف از آن رساندن فقير به سـطح بـي  . ۲
  ١.مفاد اين نصوص بيانگر سطح زندگي حداقلي فرد در جامعه اسالمي است. است

  نظام اجتماعی . ج
   :ه عنوان مثال از اين قبيل استنصوصي كه به اين مسئله اشاره دارد، ب

  )۲۲۸:البقرة( )ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف( :هآي. ۱
  . اين آيه به ضرورت تناسب حقوق و مسئوليت اشاره دارد

گيري آن حفظ كيان خانواده، و نفي مقدماتي است كه بـه   همه نصوصي كه جهت. ۲
كه خانواده، پايه اساسي جامعه اسـت   دنصوص تأكيد داراين . رساند  انحالل آن مدد مي
هـايي را   شود، يا جايگزين  يي را كه به فسخ و فروپاشي آن منجر ميها هو بايد همه روزن

  . كند، مسدود كرد  مطرح مي
قَالَ يا قَومِ هؤالِء بنـاتي هـن أَطْهـر    (): ع(فرموده خداوند از زبان حضرت لوط . ۳
۷۸:وده( )لَكُم(.  

هـاي   هاي اجتماعي بـراي آداب و رسـوم، و عـادت    اين آيه در لزوم طرح جايگزين
  . آور، واضح است و نيازي به توضيح ندارد  زيان

  الملل  نظام روابط بین. د
  : كنيم  به برخي از نصوص در اين باره اشاره مي

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّـه وال  ( :هآي. ۱
اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختال يئاً ويش بِه رِكش۶۴:آل عمران( )»ن(  

                                                
 . به بعد ۱۷۸، ص ۶وسايل الشيعه، ج  .١
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ان، و اجتماع در نقاط مشترك و تقويت آن را اين آيه، اصل مذاكره و گفتگو با ديگر
  . مورد تأكيد قرار داده است

  )٣٤:االسراء( )وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً( :هآي. ٢
  . الكللي است اين آيه بيانگر يك اصل كلي در زمينه پيمانهاي بين

لتكُونوا شهداَء علَـى النـاسِ ويكُـونَ الرسـولُ      وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً( :هآي. ٣
  )١٤٣:البقرة( )علَيكُم شهِيداً

اين آيه دقيقاً بيانگر مسئله الگوي تمدني است كه بايد امت اسالمي همواره در ايـن  
  . سطح قرار داشته باشد

  )۱۴۱:النساء( )منِني سبِيالًولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤ( :هآي. ۴
  . المللي است اين آيه بيانگر زيباترين قاعده در زمينه تعامل بين

بـه همـين    امـا  وجود دارد ،قرآن و سنّت :ي ديگري هم در نصوص اسالميها هنمون
اي دارد و مـا را چنـين مجـالي     چرا كه سخن از آن ابعاد گسـترده . كنيم  اندازه بسنده مي

  .نيست

  ه مهم چند نکت
الزم به تأكيد است كه حالت طبيعي مورد نظر اسالم اين است كه همه احكـام   .اول

اين اصل طبيعي مطلوب است، و هرگونه . زندگي پياده شودهاي  اوليه آن در همه بخش
كنـد، و اسـالم اجـازه      خروجي از اين اصل، بايد به همان اندازه كه شرايط ايجـاب مـي  

شايسته آن است كه هرچه بيشتر : شود  شمرده شود؛ حتي گفته ميدهد، باشد و استثنا   مي
در جهت كاستن از حالت استثنايي، و بازگرداندن آن به حالت طبيعي مطلوب كوشـش  

خواه اباحه بـه معنـي خـاص    (دانيم اباحه آن   اين كار يعني مباحات خاصي كه مي. شود
خاص اباحـه آمـده اسـت؛     به مقتضاي مالك) يعني استحباب و كراهت يا به معني عام
مسائل ازدواج و طالق، زراعت و صناعت، و : اسالم براساس آن حكم كرده است، مثلِ

شود كـه آن را بيـانگر حالـت طبيعـي      مي داخلاي  اين مباحات در همان قاعده. غير آن
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مقتضي اباحه نيست و  ،مباحاتي كه بر پايه مالك خاص: ممكن است گفته شود. دانستيم
نيز تشكيل دهنده حالت طبيعي است و تا آنجـا كـه    ،ود مالك الزم مباح شدهبه دليل نب

  .دممكن است بايد مراعات شو
بندي كامل بـه   حكومت اسالمي را تالش در پايهاي  بدين ترتيب يكي از مسئوليت

دانيم مگر اينكه مصلحت عمومي اقتضا كند و بر وفق ضـوابط اسـالمي،    مي احكام اوليه
. ه احكام الزامي، يا برخي از احكام الزامي را به احكام مباح تبديل كنـد احكام مباح را ب

در فصل بعـد در  . تزاحم پيدا كند تر مهماين در حالتي است كه احكام مذكور با احكام 
  . اين باره سخن خواهيم گفت

گاهي اوقات ممكن است دولت اسالمي، بنا به تشخيص خود حكمي واليي به  .دوم
در اين صورت بر افراد واجب اسـت كـه از آن پيـروي كننـد،     . ر كندعنوان ثانوي صاد

مگـر   ؛اين اطاعت از دولت اسالمي اسـت . اگرچه خود اين عنوان ثانوي را درك نكنند
كنند، اجازه داده  نمي اينكه به كساني كه مالك ثانوي مثلِ عسر و حرج، و ضرر را درك

  . ين چيز ديگري استالبته ا. شود كه آن را در مورد خود پياده نكنند

نشانگرهايي كه بيان كرديم و هم مواردي كه متعرض آن نشديم، ممكن اسـت   .سوم
گيري الزامي باشد و يا چنين الزامي نداشته باشد بلكه فقـط مسـير كلـي را     بيانگر جهت

بايد به اين جنبه . هاي متنوعي را طرح نمايد فراروي حكم شرعي نشان دهد و جايگزين
  . كرد به دقّت توجه

  امکانات تشریعی حاکم شرع . 4

يا ولـي امـر    ر عهده حاكم شرعسنگين و بزرگي كه بهاي  پس از مالحظه مسئوليت
برخي . با امكانات وي تناسب داشته باشدها  واگذار شده، طبيعي است كه اين مسئوليت

ـ  . از اين امكانات تشريعي است و شماري اقتصادي و غير آن ه بررسـي  در اين فصـل ب
هاي بزرگ خود  دهد مسئوليت  پردازيم كه به او اجازه مي  مي كانات قانوني حاكم شرعام
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شود  مي خالصهاي  اين امكانات در نفوذ شرعي امر وي در مجال گسترده. را انجام دهد
: »منطقه فـراغ تشـريعي  «آن را گاهي اوقات . مختلفي به آن اطالق شده استهاي  كه نام

نامند و البته مقصـود ايـن نيسـت كـه در تشـريع اسـالمي         مي گذاري فضاي خالي قانون
اي است كه شارع مقـدس بـه منظـور رعايـت      نقصي وجود دارد بلكه مراد، جاي خالي

بـه  (» منطقه مباحات«گاهي . پذيري احكام، رها كرده تا حاكم شرع آن را پر كند انعطاف
اليـل واقعـي، تـرجيح    ما بنـا بـه د  . نامند مي )معناي اعم و شامل مستحبات و مكروهات

اما مساحت اين منطقه واليي چيسـت؟ آيـا بـه    . بناميم» منطقه واليي«دهيم كه آن را   مي
گيـرد؟    منطقه مباح به معناي اعم اختصاص دارد يا منطقه الزامي احكام را نيز در بر مـي 

  . اين مطلبي است كه ميل داريم در پي بدان بپردازيم
را فقط به دو منطقه  گذاري فضاي قانون: قه تشريعيتوانيم منط مي واضح است كه ما

رود كه هيچ حكمـي از ايـن دو    نمي ؛ تصور»منطقه الزامي«و » منطقه مباح«: تقسيم كنيم
يابيم كه هر دو   گذراي موارد نفوذ حكم حاكم شرع در مي از بررسي. منطقه خارج باشد
بعـاً بـه اخـتالف در آثـار منجـر      گيرد اما بر پايه مباني مختلف كـه ط   منطقه را در بر مي

  . شود مي

  دفع وهم 
بپردازيم ي ا ههبشاين مسئله، بايد به دفع  فمختلي ها هپيش از ورود به بحث از جنب

اطاعـت از حـاكم شـرع مطلـق       :خالصه شبهه چنين است. كه ممكن است مطرح شود
ر پشـت در  اخبا. اسالمي باشدگذاري  قانوننيست بلكه تا زماني واجب است كه موافق 

آمـده اسـت كـه    ) ص(در روايتي از رسول خدا . كند مي پشت فراوان اين نكته را اثبات
   :فرمود

  . امنا الطاعة يف املعروف فمن امركم مبعصية فال تطيعوه
پس هر كه شما را به نافرماني خدا امـر  . همانا اطاعت در كارهاي پسنديده است

  . كرد، از او اطاعت نكنيد
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املسلم فيما احب وكره مـامل يـؤمر مبعصـية فـاذا امـر        لي املرءسمع والطاعة علا
  . فال مسع وال طاعة  مبعصية

الزم است  ،پسندد پسندد و نمي  شنيدن و فرمان بردن بر مرد مسلمان در آنچه مي
تا زماني كه به معصيت خدا امر نشود اما وقتي به نافرمـاني خـدا فرمـان يافـت،     

  . يستشنيدن و فرمان بردني بر او ن

سيكون عليكم امراء يأمرونكم مبا التعرفون ويفعلون ماتنكرون فليس الولئـك  
  . عليكم طاعة

دهنـد كـه    مي به زودي امرايي بر شما خواهند بود كه شما را به چيزهايي فرمان
آنـان را بـر شـما،حق    . دانيـد   دهند كه منكر مي  پسنديد، و كارهايي انجام مي نمي

  . اطاعت نباشد

چيزهايي واجب است كه امرا به حق و عدل فرمان دهند اما هنگامي اطاعت در 
  ١.كه ستم روا دارند و جفا پيشه كنند، حق اطاعت ندارند

بـه آن  اگر يـك حقيقـت ديگـر را    . اين حقيقتي است كه در آن تعارف وجود ندارد
حكمي الهي است؛ خـواهيم توانسـت نتيجـه    نيز  حكم اباحه: گويد مي پيوست كنيم كه

ريم كه هر امري كه ممكن است حاكم شرعي صادر كند حتي اگـر در منطقـه مبـاح    بگي
باشد تا چه رسد به منطقه الزامي، حكمي است الهي كه احدي حق ندارد با آن مخالفت 

  . ماند نمي حاكم شرعبدين ترتيب مجالي براي نفوذ حكم . كند
داده كـه در پرتـو    را شارع مقدس به ولي امر اختياريز. پاسخ اين توهم واضح است

بنابراين التزام بـه حكـم وي مخالفـت و معصـيت     . معيارهاي معين، حكم را تغيير دهد
بلكه مهـم آن   ؛فرمان خداوند نخواهد بود، اگرچه امر حاكم متعلق به حكم الزامي باشد
رواياتي كه نقـل  . است كه حاكم در صدور اين حكم، راه شرعي درست را پيموده باشد

زم و تاي اشاره دارد كه در صدور احكام به راه شرعي آن مل استبدادپيشه شد، به حاكمان

                                                
 . ۲۴۸، ص نظام احلكم واالدارة .١
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  . كنند  بند نيستند بلكه بر پايه هواهاي نفساني، شهوات و استبداد خويش حركت مي پاي
   :پردازيم  اينك به بررسي نفوذ امر حاكم شرعي در هر دو مساحت مي

  مساحت مباح . الف
   :الظاهر ـ دو قسم است كه احكام مباح ـ علي پيش از هر چيز بايد يادآور شويم

  . آنچه به علت نبود مالك الزامي، مباح است :اولقسم  .۱
به اباحه است   اين مالك الزام. مباح است ،آنچه به علت بودن مالك :دوم قسم .۲

 . نه الزام به فعل يا ترك بلكه فعل يا ترك آن رجحان غير الزامي دارد

شود؟ به نظر مـا،   مي ث ما ـ در دايره احكام الزامي داخل ـ از زاويه بحدوم   آيا قسم
تر از قسم اول است و حاكم شرع تا زماني كه حجت شرعي  سختدوم  مسئله در قسم

نمايد كه كـار   مي تواند وارد اين منطقه شود ليكن در ظاهر چنين نمي قوي نداشته باشد،
 زير را در منطقه مباحات تصـور  ما اقسام  به هر حال،. رسد نمي آن به حد احكام الزامي

   :واردي احياناً با هم تداخل داشته باشندم البته ممكن است در. كنيم مي

راه رفتن، كسـب، اقامـت،   : مثلِ .مباحات فردي معروف در شريعت :قسم اول. الف
تواند انجام دهد يـا رهـا كنـد و بـه      مي زراعت، احياي موات، و ديگر اموري كه انسان

  . ن ديگري باشددنبال جايگزي

توانـد در   مـي  يي است كـه جامعـه  ها همباحات اجتماعي، مقصود شيو :دوم قسم. ب
. اجرايي متنوع، در پيش گيـرد هاي  روند اجراي نظم تشريعي اسالمي با بودن جايگزين

مانند اجراي نظام بانكداري بدون ربا، اجراي حكومـت اسـالمي يـا چگـونگي اجـراي      
  . بيل مواردكيفرهاي اسالمي و از اين ق

تعيين مصاديق متنوعي كه براي تشخيص موارد انساني يا غير انساني  :سوم قسم. ج
گونـه كـه گفتـيم، هـم شـامل تعيـين        همـان . كنند  به منظور پيمودن مسير معين عمل مي

اشخاص است، مثل تعيين والي يا قيم، و هم شامل تعيين موضوعات مثـل تعيـين نـوع    



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    236

يـا حكـم در مـوارد    احت مكاني يا زماني، يـا تعيـين هـالل    خوراك يا نوع رفتار، يا س
اي كـه در فصـل قبـل     حق دارد در همه اين اقسام بر اساس مبـاني  حاكم شرع. قضايي

   :گويد  مي) ره(شهيد صدر . گفتيم، احكام الزامي در منع يا ايجاب آن صادر كند
مر آن را ولي ا) هاي صالحيت(كه اختيارات  اي)فضاي خالي( حدود منطقه فراغ

هر مباح طبيعي را از نظر تشريعي، ) آيه اطاعت(گيرد، در پرتو اين نص   در بر مي
پس هر فعاليت و اقدامي كه نص شرعي در حرمت يا وجـوب  . دهد  ميپوشش 

شود با عنوان ثانوي، آن را منع يا بدان  مي به ولي امر اجازه داده.. .آن وارد نشده
شود و هرگاه  مي عي منع كند، حرامياقدام مباح طبپس هرگاه امام از اين . امر كند

  ١.به انجام آن فرمان دهد، واجب
در واقع، اين قدر متيقن از نفوذ حكم ولي امر است و بدون آن، هيچ معنـايي بـراي   
اطاعت از ولي امر از اين جهت كه ولي امر است، و در پرتو نياز به رهبري و واليت او 

را از طريـق عمـل بـراي تحقـق     فضاي خالي و نياز است تا زيرا به ا. باقي نخواهد ماند
قوانين اجرايي بـه طـور   . مصلحت اجتماعي، و تالش براي وضع قوانين اجرايي پر كند

زيرا مشتمل بر تنظيم و تحديد است . طبيعي مخالف حالت يا احكام اوليه رفتارها است
توانـد   مـي  قـانون آري، . و اصوالً قـانوني بـدون تحديـد و تنظـيم قابـل تصـور نيسـت       

همـواره از  . پذير باشد اما سيالي و لغزندگي قانون به معنـاي نـابودي آن اسـت    انعطاف
امـر و اختيـارات    مقصـود شـارع از تعيـين ولـي    . حاكمان چنين وضعي معـروف اسـت  

   :گويد مي )ره(شيخ انصاري . شود مي او هم بر اين مسئله حمل) هاي صالحيت(
، نفوذ حكـم فقيـه در همـه    )ات تعيين فقيه حاكمرواي(ظاهر روايات پيش گفته 

خصوصيات احكام شرعي، و نيز موضوعات خاص آن نسبت به ترتّب احكام بر 
شود كه او مسـلّط مطلـق     زيرا در عرف از لفظ حاكم چنين متبادر مي. آنها است

: از اين جهت همانند سخن سلطان به مـردم كشـورش اسـت كـه بگويـد     . است
به نحو  شود كه در هر آنچه  از اين سخن فهميده مي. كم كردمفالني را بر شما حا

                                                
 .۶۴۱، ص ۲اقتصادنا، ج  .١
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و از آن بدسـت  .. .شـود، مسـلط اسـت     ان مربوط ميطكلي يا جزيي به اوامر سل
  ١.آيد كه فقيه در امور عامه مرجع است   مي

. شايسته ذكر است كه مسئله تشخيص موضوعات اجتمـاعي از همـين قبيـل اسـت    
ضاوت ـ كه پـيش از هرچيـز بـر تعيـين موضـوعات       عالوه بر وضوح موضوع استناد ق

شود كه اين مسئله در واقع به مسئله اتخاذ موضع  مي متمركز است ـ به فقيه حاكم، ديده 
گردد كه هرگونه ابهـامي را در مسـير اجتمـاعي برطـرف       عملي فردي و اجتماعي برمي

  ٢.بدون ترديد، اين كار از وظايف فقيه حاكم است. كند  مي
زيرا بـه  . گردد مي آن برسوم  مباحات در واقع به قسمدوم  بگوييم كه قسم توانيم مي

. جايگزين براي اجراي حكم شـرعي اسـت  هاي  معني تعيين روشي معين از ميان روش
ي هـا  هپس هرگاه حاكم اسالمي يك نظام بانكي خاص بدون ربا معين كـرد كـه ديـدگا   

بنـدي بـه وحـدت و     ت كه در پـاي كند، بر جامعه واجب اس  اقتصادي اسالم را اجرا مي
بند و ملتـزم باشـند،    يكپارچگي موضع اجتماعي و مسير سالم، از او اطاعت و بدان پاي

  . گونه است در مسائل اجتماعي و حقوقي هم همين
گويد و   از اين واليت عامه در سياق تعريف خود از قضاء سخن مي جواهرصاحب 

او . ست و قضاء از فروع رياست عامه اسـت اشاره دارد كه اين واليت اعم از قضاوت ا
  : گويد  مي

قضاوت، واليت شرعيه بر حكـم و مصـالح عمـومي از    : آمده الدروسدر كتاب 
شايد مرادشان از بيان واليت ـ پس از علـم   .. .است) ع(امام ) به نيابت از(طرف 

به اينكه قضاوت، عبارت از آن نيست ـ بيان اين نكته باشد كه قضاوت صـحيح   
از درخـت رياسـت عـام    اي  ون امارت از مراتب و مناصب است و شـاخه همچ

يا (: ، و همين مراد اين فرموده خداوند است)ع(و خلفاي حضرت ) ص(پيغمبر 

                                                
 . ۴۹القضاء، ص  .١
 .۱۲۸اهللا حايري در حاشيه نظر شهيد صدر، ص  آيةاالمر، ديدگاه  والية .٢



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    238

كُمضِ فَاحي الْأَريفَةً فلخ اكلْنعا جإِن داوو بلكه معنـاي حكـم در    )۲۶:صّ( )...د
. )۱۲:مـريم ( )بِقُـوة وآتينـاه الْحكْـم صـبِياً     يـا يحيـى خـذ الْكتـاب    ( :اين آيـه 

اي كه جز پيغمبر يا وصي  در جايگاهي نشسته: به شريح فرمود) ع(اميرالمؤمنين 
 از حكومت بپرهيزيد كه از آن: فرمود) ع(امام صادق  ١.نشيند پيغمبر يا شقي نمي

  ٢.ر يا وصي استمثل پيغمب ،امام آگاه به قضاوت و عادل در ميان مسلمانان
نصب كسي است كه نظام زنـدگي نـوع   ) ع(واجب بر امام هاي  يكي از سياست

  ٣. بشر به وسيله او راست شود
  : گويد مي وي به هنگام سخن از فرق ميان فتوا و حكم

از خداوند متعال به حكـم شـرعي   ) خبر دادن(ظاهراً مراد از اولي ـ فتوا ـ اخبار   
برخـورد  مثل قول به نجاست آنچه با بول يا شراب . متعلق به يك امر كلي است

اما اين قول كه اين ظرف نجـس اسـت، در حقيقـت فتـوا نيسـت، اگرچـه       . كند
آن را نيز در بر گيـرد، امـا حكـم عبـارت اسـت از       ممكن است از باب اطالق 

انشاي انفاذ از طرف حاكم ـ نه از طرف خداوند متعال ـ براي حكم شـرعي يـا     
ليكن آيا در حكم شرط اسـت  . آن دو در يك چيز مخصوص وضعي يا موضوع

كار بدين معني كه فقط در خصوص (كه با فصل خصومت، مقارنت داشته باشد، 
؟ حداقل در آن شـك اسـت، و اصـل عـدم ترتّـب آثـار در غيـر        )قضاوت باشد

چنين شرطي وجود ندارد، ) ص(قضاوت يا اينكه به علت ظهور سخن حضرت 
كه او را به طور مطلق  داين سخن ظهور دار. حاكم قرار دادممن او را : كه فرمود

  ٤.حق انفاذ و الزام است و قطع خصومت هم در آن مندرج است
                                                

 . ۳و  ۲وسايل الشيعه، صفات قاضي، ح  .١
 . جا همان .٢
 .۹، ص ۴۰ جواهر الكالم، ج .٣
شايد تأمل وي . تر ديديم كه وي قائل به تعميم بود، اگرچه در آن تأمل داشت پيش. ۱۰۰همان، ص  .٤

در اينجا، از باب قيام قاضي به صدور فرماني خارج از اختيارات قضايي باشـد نـه از بـاب امكـان     
 . صدور اوامر حاكم شرعي در غير باب خصومت
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  مساحت الزامی . ب
زيـرا  . وده نافـذ نباشـد  درسد كه حكم حاكم در اين محـ  مي در وهله نخست به نظر

اين زمينـه هـم   منطقه ممنوعه شريعت است اما حقيقت اين است كه حكم حاكم را در 
  . مجالي از نفوذ هست

  : گويد مي خودي ها هدر يكي از نام) ره(امام خميني 
الهيـه اسـت، بايـد عـرضِ      هاگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيـ 

ـ صلي اهللا عليه و آله وسلم   و واليت مطلقه مفوضه به نبي اسالمحكومت الهيه 
 كنم به پيامدهاي آن، كه هيچ كس  ه ميمعنا و محتوا باشد و اشار ـ يك پديده بي

ها كـه مسـتلزم تصـرف در منزلـي       كش مثالً خيابان: م به آنها باشدتواند ملتز نمي
نظام وظيفه، و اعزام . است يا حريم آن است، در چهارچوب احكام فرعيه نيست

، و جلوگيري از ورود و خـروج ارز، و جلـوگيري از ورود يـا    ها هالزامي به جبه
سه مورد، و گمركات و ماليات، و  نحو كاال، و منع احتكار در غير دو خروج هر

گذاري، و جلوگيري از پخش مـواد مخـدره، و    فروشي، قيمت جلوگيري از گران
منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشـد،  

شما خارج اسـت؛ و  و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنابر تفسير 
  . صدها امثال اينها

اي از واليت مطلقه رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه   بايد عرض كنم حكومت كه شعبه
و آله و سلم ـ است، يكي از احكام اوليه اسالم است؛ و مقدم بـر تمـام احكـام     

تواند مسجد يا منزلـي را كـه در    مي حاكم. فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است
 حـاكم . خراب كنـد و پـول منـزل را بـه صـاحبش رد كنـد       ،ن استمسير خيابا

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسـجدي كـه ضـرار باشـد، در      مي
تواند قراردادهـاي   مي حكومت. صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند

شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخـالف مصـالح   
تواند هر امري را، چه عبادي و يـا   مي جانبه لغو كند؛ و ر و اسالم باشد، يككشو
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غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسـالم اسـت، از آن مـادامي كـه     
تواند از حج، كه از فرايض مهـم الهـي     حكومت مي. جلوگيري كند ،چنين است

جلـوگيري   است، در مواقعي كه مخالف صالح كشـور اسـالمي دانسـت، موقتـاً    
  ١.كند

رسـد نقـض     آيد و بلكه بـه نظـر مـي      در وهله نخست اين سخن شگفت به نظر مي
غرض شارع است نه اجراي اوامر خداوند متعال اما وقتي به مباني تزاحم و آنچه علمـا  

. كنند، مراجعه كنيم، آن را كامالً عقاليي و شـرعي خـواهيم يافـت     ير ميردر اين باره تق
 از ايـن رو . كننـد  مي نتيجه برخي شرايط، احكام الهي با هم تزاحم پيدا گاهي اوقات در

و  ،اهدر اين صورت، يا بايد هر دو را به حال خود ر. توان هر دو را با هم اجرا كرد نمي
تواند يكي از آن دو را  مي زيرا فرض آن است كه. اين كار قطعاً مردود است. اجرا ننمود
اين كار درستي است كه علما و . را بر مهم تقديم داشت تر مهميا اينكه حكم . اجرا كرد

  ٢.عقالء بر آن اتّفاق نظر دارند و شايد برخي تعاريف استحسان مقبول به همين برگردد
فقها عموماً حكم مضيـر، و مشـروط     ع مقدم ميق را بر موسن را بر مخيدارند، و معي

. است را بر مهم تر مهميجه آنچه به قدرت عقلي را بر مشروط به قدرت شرعي و در نت
شود كه بقاي يك مسجد با نياز ضروري و مهم مـردم    تر نمايان مي اين كار وقتي واضح

 به خياباني كه شهر به وسيله آن تنفس كند، و كارش بـدان سـامان گيـرد؛ تـزاحم پيـدا     
 مندي مردم از آزادي در اقامـت و سـكونت در يـك محـل بـا      كند؛ و آن گاه كه بهره مي

كند، در اينجا مقتضاي حكـم و شـرع    مي مسئله حفظ استقالل و كيان كشور تزاحم پيدا
هنگامي كه واردات، اقتصاد كشور . اجبار آنان به رفتن به جبهه براي دفاع از كشور است

ي بـر آن وضـع   دعند واردات را ممنوع يا عـوارض تصـا  توا مي كند، دولت مي را تهديد
انجامد، طبيعي است كه خـروج آن   مي قوط ارزش پولزماني كه خروج سكه به س. كند

حالت طبيعـي بـا وضـوح    . تا سر حد مصادره وضع نمايدهايي  را ممنوع كرده مجازات

                                                
 . ۷۴، ص ۲۰صحيفه نور،  .١
 .۳۶۲صول الفقه المقارن، ص ا .٢
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شايد بتوان گفت كه وقتي حاكم شرع ديد كه در نتيجه . تمام، مقتضي چنين كاري است
ود، شـ   شرايط خاص، اجراي يك حكم شرعي معين به نتايج بزرگ معكوس منجـر مـي  

چنان كه امروزه در اجراي حد رجم است و عالوه بر مخالفت جهاني، بازتاب منفي هم 
در اين صورت حاكم . دارد، و ممكن است به نابودي دولت و كيان حكومت منجر شود

م، مجازاتي را اجـرا كنـد كـه    هتواند با اجراي قوانين تزاحم، و تقديم اهم بر م  شرع مي
البته با اين مالحظـه كـه   . گردد  وسيله آن تزاحم بر طرف ميمقبوليت بيشتري دارد و به 

اين كار يك حالت استثنايي است و به هنگام رفع فشار بايد به حكم اولـي برگشـت و   
مسئله تدريج در تشريع احكام در صـدر اسـالم يـا    . بندي كامل داشت بدان التزام و پاي

المي از همين قبيل است تا اقدام برخي كشورهاي اسالمي در اجراي تدريجي احكام اس
در عين حال بايد بـا  . ان نمايد و هم زمينه را براي آينده آمادهرهم صدمات وارده را جب

هر . لزامي تا حد امكان پيمودرا براي اجراي حكم ا ها راهد و همه راحتياط كامل عمل ك
آن از  اگـر حـاكم شـرع   . ت و بايد پيروي شـود كه بتوان انتخاب كرد، مطلوب اس يراه

  . آورد   مطمئن شد، در اين صورت موقتاً به جايگزين ديگري براي حكم روي مي
تـوان   مـي  يك حالت ديگر هم. فقها استدر نزد اين مقتضاي منطق و حكم شرعي 

گـاهي  . سـاحت الزامـي اسـت   مكاشف از ميزان نفوذ حكم ولـي امـر در    تصور كرد كه
بدين معنـي  . كند مي بر او واجب يك نفر واجب است اما حاكم جهاد رابر  اوقات حج

بنـدي بـه    در اين صورت، چنين فـردي، پـاي  . آيد مي كه حالتي از تزاحم برايش بوجود
حال يا حاكم به تـرجيح  . است تر مهمزيرا جهاد . دارد  جهاد را بر التزام به حج مقدم مي

براسـاس   تـر  مهمآورد تا ترجيح    كند يا حالت تزاحم را بوجود مي  اقدام مي تر مهمحكم 
  . آن انجام شود
. وارد بر اساس تحقق مقاصد، اهداف و نشانگرهاي شريعت استوار اسـت مهمه اين 

» احكام اوليه«به ) اختيار(مندي حاكم از اين صالحيت  از بهره) ره(از اينجا امام خميني 
خود در شريعت ثابت است، اگرچه اجراي آن  كند، يعني احكامي كه به خودي مي تعبير
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شود كه بايد تا هنگامي كـه   منجر به حالت استثنايي يا ثانوي  ١)ره(ه تعبير شهيد صدر ب
  . گرددهمين شرايط در نظر حاكم شرعي موجود است، مراعات 
از ) ره(وقتـي شـهيد صـدر    . به عقيده من، اختالفي بين اين دو ديدگاه وجود نـدارد 

ه ولي امر بر اسـاس مقاصـد   راند ك  گويد، از احكامي سخن مي مي منطقه مباحات سخن
برخـي از  . كنـد  مـي  صـادر  ،عمومي و نشانگرهاي ارائه شده براي تنظيم زنـدگي امـت  

او موضـوع نهـي پيغمبـر    . آورد، بر همين كار داللت دارد) ره(كه شهيد صدر هايي  مثال
گذاري را بيان كـرد كـه گويـاي تصـرف در      از منع اضافه آب و چراگاه، و قيمت) ص(

اما اگر از مسـئله تـزاحم   . ان و به عنوان اولي خود، تصرف ممنوعي استمالكيت ديگر
اي را در  اگر امـام مصـلحت غيرملزمـه   : تري وارد شويم، يعني بگذريم و به مسئله ساده

يي كـه  ها راهتصرف در اموال ديگران مثالً براي تحقق توازن اجتماعي بيشتر يا بازكردن 
، براي تحقق رفاه اجتماعي بيشتر ديد، چـه بايـد   در مسير آن استيي ها همساجد يا خان

شود، آيا راهي براي اخذ چنـين تصـميمي وجـود     كرد؟ در اينجا قواعد تزاحم اجرا نمي
كند؟ شـايد بتـوان بـه اولويـت       چه چيزي اطاعت از اين فرمان وي را واجب ميدارد؟ 
كه مصلحت را در اين صورت حق دارد . كردبر مؤمنان از خودشان استناد ) ص(پيغمبر 

و روحـي نيسـت   ماين اولويت مثالً از باب بلندي و سـ . به هر ترتيب شد، محقق سازد
بينيم كـه برخـي اعمـال      از اين رو مي. بلكه از باب واليت عام حضرت بر مؤمنان است

  . كند  مي عمربوط را از اين اولويت تفري
ي ـ به واليان امر پـس   شود، اين اولويت ـ به طور طبيع  جا است كه گفته مي از همين
شايد گفته شـود كـه   . شود و آنان هم اين صالحيت را دارند  منتقل مي  )ص(از حضرت 

بنابراين همـه اقـدامات   . تحمل اين تقسيم به الزم و غير الزم را ندارد اجتماعيساحت 
رفاه اجتماعي، و توازن اجتماعي وظايفي است كه بايد امام به هر روشـي كـه بخواهـد    

. زيرا در بينش اسالمي مصلحت اجتماعي بر مصلحت فردي مقـدم اسـت  . زدمحقق سا
يـافتن مسـير اجتمـاعي تشـريع      مالكيت و ماليت بـراي قـوام  : شود  همچنان كه گفته مي

                                                
 .۶۴۱، ص۲اقتصادنا، ج . ١
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ه لَکُم (  : گويـد  از اين رو قرآن مي. اند شده ی جعلَ اللَّ الَّت الَکُموم ال ُتؤْتُوا السفَهاء أَ و
اراماً ویوفاًق الً معرُ قَو مولُوا لَه قُ و موهاکْسا ویهف مقُوه به رغـم ايـن      )۵:النساء( )  ز

است اما آن را به جامعه نسبت داده، با اين سـخن مـورد تأكيـد     هكه اين مال از آن سفي
ت، مصلحت اجتماعي، رودر اين ص. و قيام جامعه است دهد كه مال براي قوام قرار مي

  . مصلحت فرد استدر حقيقت 
  . ن رسيدياين مباحث نياز به تفصيل و دقت بيشتر داردتا بتوان در اين زمينه به يق

  انتخاب فتواي مناسب 
پـس از ابتنـاي   » التلفيق واالخـذ بـالرخص  « :خود با عنـوان هاي  در يكي از پژوهش

ختلف را با تواند فتاواي م مي كه فردايم  مسئله بر عدم لزوم پيروي از مرجع اعلم، گفتيه
مـا در ايـن مسـئله بـا فتـواي مشـهور علمـاي اماميـه         . هم تلفيق و مطابق آن عمل كند

 در اينجـا  .ايـم  مخالفت، و موافق مشهور علماي مذاهب اربعه اهل سـنّت عمـل نمـوده   
خواهيم از يـك حقيقـت مهـم سـخن      مي خواهيم آن بحث را دوباره تكرار كنيم اما نمي

فتـواي  بـه  تواند به فتواي خود عمل كنـد يـا    مي كم شرعحا: حقيقت اين است. بگوييم
بينـد و بـا     تر مي منسجماز فتواهاي ديگر ديگري كه آن را با كليت خط عمومي اسالمي 

دهد كه ساير مجتهدان  مي صدور فرماني، آن را حكم عام و قانون الزم االتباع امت قرار
ايـن معنـي در سـاحت زنـدگي      .و از جمله صاحبان اين فتوا هم در ميان آنـان هسـتند  

  ١.عمومي قابل تصور است نه رفتار فردي
   :گوييم مي در توضيح مطلب

مطرح » اعلم بودن«در اينجا، ساحت تقليد فرد عامي از مجتهد مطرح نيست تا بحث 
شود بلكه ساحت اداره زندگي عمومي براي تحقق مقاصد اسـالمي بـر وفـق احكـامي     

ريزي اسالمي براي زندگي تشريع كرده است  نامهاست كه شارع حكيم در چارچوب بر
طلبد كه به فتواي معيني پناه برده شود كه بيشتر از ديگر فتـاوا بـا مصـلحت      و احياناً مي

                                                
 . ۴۴المرجعيه، ص  .١
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آورند و حاكم را بر    اي متكامل به وجود مي مجموعه ،عمومي منسجم است و همه با هم
و بـه عنـوان قـانون     ا گـزينش، دارد تا از ماحصل اجتهاد اسالمي، فتواي مناسب ر  آن مي

به طور مثال، اگر فتواي معتبري وجود داشت ـ اگر مشهور هم بود، چه بهتر  . ابالغ كند
و كفايت رؤيت هالل در هر مكاني از زمين براي حكم به دخول ها  ـ كه به وحدت افق

حنفـي، مـالكي و   (ماه جديد قمري عقيده داشت، چنان كـه فتـواي مـذاهب سـه گانـه      
) ره(و شـهيد صـدر   ) ره(و برخي از علماي اماميه مثلِ مرحوم آيت اهللا خـويي  ) حنبلي

است؛ در اين صورت بر حاكم شرعي نه به عنوان مفتي كه بايد براي مقلدان خود فتـوا  
كننده امور امت اسالمي است كه اين فتوا را انتخاب و به حكم  ادارهدهد بلكه به عنوان 

  . شود مي ه بر پايه آن ادارهالزامي تبديل كند كه شئون جامع
مالك عمل فرد در تقليد، رسيدن به رأيي است كه در عمل بين او و خدايش حجت 

تبيين كرديم، تحقق سوم قسمت در حالي كه مالك عمل حاكم شرع، چنان كه در  ،باشد
هـاي   شريعت، و حفظ مصالح عامه امت در چارچوب صـالحيت هاي  مقاصد و اشارت

  . يعت به وي داده استقانوني است كه شر
كنيم كه پژوهشگر مسلمان براي كشف  مي تقريب مطلب به ذهن، مالحظه ربه منظو

يك مكتب زندگي مثلِ مكتب اقتصادي اسالمي يا مكتب اجتماعي يا حقوقي يا غير آن، 
بيند كه با هم تشـكيل دهنـده يـك روي     مي نزد مفتيان متعدددر برخي فتواهاي منسجم 

تواند آن خط را به عنوان سـيماي اجتهـادي    مي در اين صورت. اند خط عام و هماهنگ
، يكـي از بزرگـان   )ره(ايـن كـاري اسـت كـه شـهيد صـدر       . مكتب مذكور مطرح كنـد 
  : انجام داد، و در تفسير آن گفت اقتصادنا: مجتهدان، در كتاب خود

كشف مكتب اقتصادي از طريـق يـك عمليـات اجتهـادي در فهـم نصـوص، و       
آن در يك چارچوب واحـد ممكـن   هاي  هنگي و توفيق ميان مدلولبرقراري هما

دانستيم كه اجتهاد به تبع اخـتالف مجتهـدان در طريقـه فهـم خـويش از      . است
رسـد، و قواعـد و     نصوص، و عالج تناقضاتي كه ميان برخي از متون به نظر مي

 .نهند، مختلـف و متنـوع اسـت    مي عام در انديشه فقهي كه خود بنيانهاي  روش
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كنـد و در   مـي  همچنين دانستيم كه مجتهد تا زماني كـه بـه وظيفـه خـود عمـل     
چارچوب كتاب و سنّت، و بر وفق شروط عامي كه حق عبور از آن را ندارد، به 

پردازد، از صفتي شرعي و نشاني  مي آني ها هترسيم سيماي فقهي و تحديد نشان
ما نسـبت بـه اقتصـاد    همه اين مباحث به ثروت اندوخته . مند است اسالمي بهره

اند و همه اسالمي،  از آن كه همه شرعياي  عديدههاي  اسالمي، و وجود صورت
  عناصـري را كـه در آن صـورت   تـرين   قـوي اي  توانيم درهر زمينه مي .افزايند  مي
بينيم، و در عالج مشكالت زندگي، و تحقق اهداف عالي اسالم تواناتر است،  مي

اجـراي  . ال انتخـابي، آزادي و رأي خـود را دارد  پژوهشگر در اين مج. برگزينيم
اين مجال ذاتي و حق دادن به پژوهشگر براي انتخاب در ضمن چارچوب عـام  
اجتهاد در شريعت اسالمي، گاهي اوقات از نظـر فنـي در رونـد اكتشـاف نظـام      

  . ..اقتصادي، شرط ضروري است
ي كه در ضـمن  آيا ضروري است كه اجتهاد هر يك از مجتهدان ـ با همه احكام 

ـ  براي ما منعكس كننده مكتب اقتصادي متكامل و مبـاني يكپارچـه و     خود دارد 
. پاسخ ما به اين پرسـش منفـي اسـت     و طبيعت آن احكام باشد؟ هماهنگ با بناء

معرض خطا  درشود، خود  مي زيرا اجتهاد كه استنتاج اين احكام بر پايه آن انجام
ت جايز خواهد بود كـه يـك عنصـر تشـريعي     قرار دارد و تا زماني كه چنين اس

از اين رو بايـد كـه بـين    .. .بيگانه از واقعيت اسالم، با اجتهاد مجتهد همراه شود
آورده، و چهـره اجتهـادي آن   ) ص(واقعيت تشريعي اسالم، آن گونه كه پيغمبـر  

  ١.كند، فرق بگذاريم مي چنان كه يك مجتهد معين ترسيم
عمومي اسالمي از طرف يـك مجتهـد معـين،     پس هرگاه اين وضعيت كشف نظريه

خواهـد بـود؛   سزاوارتر قانون عام، به مشروعيت  رمشروع باشد، بنابراين به هنگام صدو
   :به دليل

                                                
 . ۲۸۲، ص ۲اقتصادنا، ج  .١
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گسترده براي تبديل احكام بر وفق مباني ) اختيار(برخورداري حاكم از صالحيت   .۱
  . و قواعد ثابت موجود

 . ريه بايد دايمي باشدموقتي بودن اين حالت در حالي كه نظ  .۲

تكيه حاكم بر متخصصان كشور و مشورت با آنان در شناخت واقعيت موجـود و    .۳
 . كند مي كشف سازگاري بين فتوا، چيزي كه وي را به واقع نزديك

از انتخاب يكي از فتاوا براي عمل به شكل كلي عام توسط حاكم شـرع  اي  چاره  .۴
تر  ايي را انتخاب كند كه با جريان امور منسجماز اين رو طبيعي است كه فتو. نيست

 . تر باشد و هماهنگ

همه اين موارد مشروط به آن است كه فتواهـاي موجـود براسـاس قواعـد معـروف      
در . بلكه احياناً شرط خواهيم كرد كه از فتاواي مشـهور باشـد   ،اجتهاد صادر شده باشد

ن اساسي خود حتي در احكام مدني در قوانيها  كنيم كه بسياري از دولت مي اينجا اشاره
هر كدام بـر يـك مـذهب    در حالي كه  .اند بر پايه يك مذهب اسالمي معين عمل نكرده

اند كه مثالً براي حفظ سـالمت و صـيانت    از اين رو ناچار شده .اند خاص متمركز شده
خانواده به رأي فقهاي اماميه در عدم مشروعيت سه طالق در يك مجلس، و اعتبـار آن  

عنوان يك طالق روي آورند، در حالي كه در عموم احكام خـود بـه مـذاهب ديگـر      به
  . بند هستند پاي

  مساعد در تحققعوامل دیگر امکانات و  .5
  حکومت اسالمیهاي  مسئولیت

قبل بدان اشـاره كـرديم، اسـالم امكانـات     قسمت افزون بر امكانات تشريعي كه در 
كم اسالمي قرار داده تا با تحقق فضاي مناسب انبوه، و عوامل مساعدي را در اختيار حا

   :جمله است ناز آ. بزرگ خود عمل كندهاي  و مساعد به مسئوليت
  . طبيعت تشريع اسالمي .الف
  . زمينه مساعد براي تشكيل نظام اسالمي .ب
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  . واگذاري كار تطبيق اسالمي به حاكم .ج
  . امكانات مالي گسترده .د

  . خن خواهيم گفتبه صورت خالصه از اين امور س

  طبیعت تشریع اسالمی . الف
اي  اسالمي را مالحظه كنيم كـه هـر كـدام قطعـه    هاي  هرگاه انسجام كامل ميان نظام

مكمل از پازل متكامل هدايت زندگي انسان است، به وضوح تمام در خواهيم يافت كـه  
هاي  اين طبيعت عاملي قوي براي تسهيل كار تطبيق واجراي شريعت و تحقق مسئوليت

  . دولت اسالمي مطابق تعاليم اسالم است
مسـئله تـوازن و   : كدام از مفردات تشـريعي از قبيـل  توانيم احكام هماهنگ با هر مي

همبستگي اقتصادي، مسئله تحكيم روابط اجتماعي و خانودگي، مسئوليت همگـاني، يـا   
م تنـوع  موضوع دفاع از كيان جامعه را عرضه كنيم تا ببينيم كه كليـت تشـريعي بـه رغـ    

  . و انسجام كامل دارد هماهنگيمختلف آن، با تحقق اين مسائل هاي  گسترده در ساحت

  زمینه مساعد براي تشکیل نظام اسالمی . ب
بـراي تشـكيل   اي  ما از اين زمينه، آمادگي روحي است كه اسالم آن را مقدمه رومنظ

  : شود  كيل مياين زمينه از سه عنصر زير تش. نظام مورد نظر خود قرار داده است
  عقيده اسالمي   .۱
 مفاهيم اسالمي   .۲

 عواطف اسالمي   .۳

 قوي چنان پيونـد اي  عقيده اسالمي، انسان را به خداوند متعال، خالق هستي به گونه
كنـد، و سراسـر آن را ماالمـال و بـه      مـي  ذات و وجدان وي نفـوذ  قاعماتا دهد كه  مي

تر باشد، شوق انسان به اجراي اوامر خداوند  هرچه عقيده ژرف. آورد   تصرف حق در مي
همچنان كه اين عقيده، انسان را به رسول رهبر، بلكه . تر خواهد بود متعال بيشتر و ژرف

 دهـد كـه در راه اجـراي شـريعت خداونـد در زمـين تـالش        مي به همه رهبراني پيوند
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 مرتبط) و كيفرپاداش (كنند، و در نتيجه او را به جهان آخرت، جهان ثواب و عقاب  مي
  . سازد مي

بر اساس اين عقيده اسالمي، تصورات انسان از هستي، زندگي، تـاريخ و انسـان بـا    
گيرد كه در زندگي فردي و اجتمـاعي تـأثير مسـتقيم بـر       همه ابعاد گسترده آن شكل مي

خـود گيـرد، و    سخيرگذارد تا انسان خليفه خدا در زمين باشد، وهستي را در ت جاي مي
برادر انسان، مؤمن و پرهيزگارش به آباداني زمين بپردازد و عاملي براي تشكيل در كنار 

جامعه با ايمان و قدرتمندي باشد كه جز از خدا نترسد و براي جهان آخـرت بـا همـه    
  . سازي كند ابعاد و تأثيرات مستقيم آن، زمينه

ور شـدن احساسـات و عواطـف متعـالي فـرا       پس از مرحله تصورات، مرحله شعله
محبت خداوند متعال بـا همـه بلنـداي    : رسد كه محبت بر زندگي انسان فرمان براند مي

مرتبتش، و محبت هستي، و محبت برادر انسان خود خصوصاً انساني كه در اين مسير با 
  . ددار او مشاركت

شايسـته را بـراي تشـكيل نظـام اسـالمي فـراهم       بستر همه اين عوامل كه زيباترين 
رساند و فرمانبرداري مطلـوب از   مي در انجام مسئوليت هايش ياري آورد، به رهبري  مي

كند، خصوصاً اگر مالحظه كنيم كه نصوص اسالمي چنان پيوند و رابطه را  مي او را مهيا
آيـد و انسـان را از    مـي  جمند درارسازد كه اطاعت از ولي امر به صورت آييني  مي ژرف

  . انگيزد مي م شرعي برپوشي به همكاري و تعاون با حك تسامح و چشم

  واگذاري کار تطبیق اسالمی به حاکم . ج
يـق دهنـده شـريعت    حاكم شرع، پيش از هـر چيـز مجـري احكـام خداونـد و تطب     

نظام نظارت بر روند تطبيق و اجراي احكام : كننده امر به معروف يعنيپروردگار، و اجرا
  : اسالمي است

أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَـاةَ وأَمـروا بِـالْمعروف     الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ(
  )۴۱:احلج(    )ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
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 دارنـد و زكـات   مـي  كساني كه چون در زمين به آنان توانايي دهـيم، نمـاز برپـا   
دارنـد و   مـي  هاي ناپسند بازدارند، و از كار مي دهند و به كارهاي پسنديده وا مي

  .فرجام همه كارها از آن خدا است

با حاكم در روند اجراي احكام مشاركت كند و هر كند كه جامعه  مي اين معنا اقتضا
م و شـهروندان در  كحـا : شود مي همچنان كه موجب. دار مسئوليت كامل باشند دو عهده

ه حـاكم كوتـاهي كنـد،    عمل به وظايف خويش به صورت كامل متعهد باشند؛ و هرگـا 
جامعه به وظيفه خود در قبال او اقدام كند، و هرگاه شهروندان در انجام وظايف فـردي  

اي  انديشـه  از اينجا، . و اجتماعي خويش تعلل ورزند، حاكم آنان را وادار به اقدام نمايد
ه كنند و معتقد است كه شهروندان جامعـ  مي ها مطرح كه برخي ليبراليستكنيم  رد ميرا 

در شـئون   دخالـت  اسالمي در انجام وظايف فردي خود آزادند و دولت اسـالمي حـق  
ايـن  . ع طعام و شراب و غيـر آن را نـدارد  فردي آنان مثل حجاب، غنا، لباس، شغل، نو

بـاره   انسـان را حتـي در   ،اسـالمي هاي  تفكر از نظر اسالم مردود است و نظام مجازات
دو عمـل فـردي اسـت، مـورد     هـا   ظر اين ليبرالموضع وي در قبال نماز و روزه كه از ن

  . دهد مي حسابرسي دقيق قرار

  گسترده   امکانات مالی. د
است و به امكانات مـادي  و مـالي دولـت اسـالمي     اي  گسترده اين باب داراي ابعاد

بيـت  (خزانـه دولـت اسـالمي    . پـردازد  مي و وظايف عمومي آنها  متناسب با مسئوليت
   :آورد   مي  ا گرددرآمدهاي زير ر) المال
فقـه مطـرح   هـاي   داراي شرايط و جزئيات خاص خود است و در كتاب :زکات. 1

  . شده است
 هـا،  ، گـنج )اگر به مالكيت دولت معتقـد نباشـيم  (در غنايم جنگ، معادن : خمس. 2

خرد، مال حالل مخلوط به حرام و مازاد بر خرج   غواصي، زميني كه ذمي از مسلمان مي
مورد اخير به معني پرداخت خمس سود خـالص بـه نفـع    . أي اماميهسال ـ بر حسب ر 
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البته اين مورد داراي تفاصيلي است كـه در جـاي   . المال است مصالح عمومي يعني بيت
خمس، وجه امارت است، و از آن خداوند، و رسول، و امامان، و بـه  . خود آمده  است

ري هم در اين باره هسـت  تعبيرات ديگ. شود  امام به عنوان صاحب خمس پرداخت مي
  ١.كه در نصوص اسالمي آمده است

شـايد   .اند كند كه از كفّار گرفته مي مالي است كه امام بر زمين آبادي مقرر :خراج. 3
دارد كـه مسـلمان احيـا     مـي  مقـرر هـايي   از آن به اموالي تعبير شود كه ولي امر بر زمين

  . كند  مي
  .جزیه. 4
  .فیء. 5
  . تواند وضع كند مي ي امرديگري كه ول عوارض. 6
  بالصاحب، و اراضي عمومي، مثلِهاي  از اراضي موات، و زمين درآمدهاي انفال. 7

  . ها و غير آن مثلِ معادن ، جنگلها هدر ،ها هنوك قل
  . ها هكفّارت، و مثل اوقاف، هداياي مردمي، وصي درآمدهاي مستحب،. 8
  . هاي اقتصادي درآمد فعاليت. 9

  . مي را محقق سازددهد اهداف اسال مي كه به حاكم قدرت و ديگر مواردي
  

                                                
 . به بعد ۳۴۱، ص ۶وسايل الشيعه، ج .١
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  والیت فقیه
سخن از لزوم وجود ولي امر جامعه كه مسئوليت سنگين رهبري را برعهده گيرد، و 

دهد، و منحرفان از جاده حق  گارياهداف آن را محقق سازد، و اختالفات را با هم ساز
مور جاري در سطح عموم را بـر عهـده گيـرد؛    را به راه صواب بازگرداند، و مسئوليت ا

  . نياز از بحث و استدالل است بديهي و بي
گيري نهايي در امور برخوردار باشد، چنان  اين ولي امر بايد از حق اطاعت و تصميم

كه تصميمات او را بر همگان نافذ دارد، و اهداف مورد نظر از حكومت حق را محقـق  
شود كه منبع اين حق واليـت چيسـت؟ در پاسـخ     مي در اينجا اين پرسش مطرح. سازد

  : بايد دانست كه بيش از سه منبع وجود ندارد
  . قدرت  .۱
 . امت با تمام افراد خود  .۲

 . خداوند متعال  .۳

تر اسـت جـز    راه يا معياري نداريم كه مشخص كند كداميك از اين سه منبع شايسته
تواند ديگران را به صـحت   نمي جز وجدان زيرا هر معياري در اين ميان. وجدان انساني

  . آن قانع كند مگر آن كه موافق وجدان باشد
موجودات   هبا هم» جهان بيروني«و » ذات انساني«در واقع وجدان انسان نقطه اتصال 

هرگاه اين درست شد، باز خواهيم گشـت و ايـن پرسـش را طـرح     . و روابط آن است
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   اين منابع سه گانه واليت امر چيست؟خواهيم كرد كه موضع وجدان در قبال 
فـرد  (روشن است كه وجـدان اصـل قـدرت را بـه عنـوان منبعـي كـه صـاحب آن         

كند و آن را با قدرت هرچه تمام بـه   مي ق رهبري جامعه را داشته باشد، ردح) قدرتمند
توانـد   نمـي  ديكتاتوري متكي به قدرت، هرچه دليل و حجت اقامـه كنـد،  . ريزد مي دور

مانـد كـه رأي وجـدان را     مـي  باقي. ساني را درباره مشروعيت خود قانع سازدوجدان ان
درباره برخورداري امت از حق واليت بر امور خويش به گونه مستقل از خداوند متعال، 
و رها كردن ملّت براي تعيين سرنوشت خود آن هم مطابق دموكراسي به مفهوم مادي و 

طلبد كـه البتـه در     اي مي ش و بررسي گستردهاين موضوع تال. جويي كنيم غربي آن، پي
كنيم كه در مقابل اين  مي حوصله گفتار حاضر نيست، جز اين كه به موانع فراواني اشاره

   :از جمله اين موانع است. گيرد مي فرض قرار
  جهل اكثريت   .۱
  خريد آراء  .۲

 .مصالح فردي نمايندگان و اكثريت و غيره  .۳

دموكراسي به معني برخورداري اكثريت افراد امت از حق  مانع ينتر مهمبه عقيده ما 
  : ي و سپردن واليت امور خود به هركه بخواهند، در اين نكته نهفته استگذار قانون
طبيعي انسان از واقعيت ذاتي بشر، و واقعيت طبيعي جهاني كه بـا  ) جهل(خبري  بي

يجـه جهـل وي بـه مشـكالت     آن تعامل دارد، و روابط ميـان ايـن دو واقعيـت، و در نت   
درسـت ايـن مشـكالت، و    هاي  اجتماعي اساسي، و بلكه باالتر از اين، جهل به راه حل

  . زندگي فردي و اجتماعي انسانهاي  چگونگي اشباع عادالنه نيازمندي
عالوه بر اين، يك حقيقت مهم ديگر هم هست كه شـايد بتـوان از آن چنـين تعبيـر     

ساير عوامل، جـز رهبـران متناسـب بـا خـود بيـرون        جامعه منحط، صرف نظر از«: كرد
تواند جامعه را به جنبش آورد، و براي غلبه بـر كمبودهـا و    نمي اين حقيقت. »دهد نمي

  . هاي حطمي آن رهبري كند نقايص، و فرد گرايي
ماند جز اينكـه بـه    نمي حال، فراروي وجدان خصوصاً وجدان با ايمان، راهي ربه ه
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ريت، و مالك حقيقي انسان، و فياض نور و هدايت پناه بـرد و  خداي خالق هستي و بش
... متعـال اسـت  العاده، تأييد كند كه منبع واليت، فقط خداونـد   به تبع اين واقعيت خارق

  : فرمايد مي كند كه مي قرآن تأكيد هاين حكم وجداني فطري را آيه مبارك

)لَّهإِلَّا ل كْمالْح ۶۷، ۴۰؛ يوسف۵۷: األنعام(     )إِن(  
شود تا نقش مهـم خـود را در مسـير بشـري      مي وارد» وحي«از اينجاست كه عنصر 

   :شود كه مي ش مطرحساين پرنيز  در اينجا. بازي كند
خداوند پس از اختصاص تشريع احكام در جوانب ثابت زندگي انسـان بـه خـود و    

واليـت و   روشن و هدايتگر در چگونگي اشباع جوانب متغير آن، حقي ها هاعطاي جلو
تقريباً همه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه واليـت بـر     رهبري را به چه كسي داده است؟

  : جامعه اسالمي، به معصوم عطا شده است

وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُـونَ لَهـم الْخيـرةُ    (
مو مرِهأَم نبِيناًمالالً ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي ۳۶:األحزاب(   )ن(  

و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش به كاري فرمان دهنـد،  
اش را نافرمـاني   براي آنان در كارشان اختياري باشد، و هركس خـدا و فرسـتاده  

  . اً دچار گمراهي آشكاري گرديده استعكند، قط

   :در عين حال در دو مطلب اساسي با هم اختالف نظر دارند
  شمار معصومان  :اول
  . واليت به او سپرده شده است ،كسي كه در غيبت معصوم از صحنه اجتماع :دوم

مختلف را به اجمال در سه رأي اصلي ي ها هتوان ديدگا مي دوم، در خصوص مطلب
  :  خالصه كرد
اين نظام به . اجرا كند» نظام شورا«شده تا از طريق  حق واليت الهي به امت داده. ۱

شود و او وظايف خود را در چارچوب قوانين اسـالمي   مي انتخاب ولي امر امت كشيده
اجراي آن تا حدود زيادي بـا  ي ها هطرفداران اين ديدگاه در داليل و شيو. دهد مي انجام
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وعيت نظام شورا به معني ختم آن دليلِ بر مشر« هنظر دارند و در هر دو زمين هم اختالف
ث بعـدي در ايـن   حدر مبا.اند ارائه ندادهاي  داليل قانع كننده» اجراي شورا«و » به واليت

  . باره سخن خواهيم گفت
اين حق الهي به فقيه به عنوان نائب عام معصـوم و طبعـاً پـس از فـراهم بـودن      . ۲

مباحـث بعـدي برخـواهيم    شرايط مـورد نظـر را در   . شرايط در وي، واگذار شده است
  . شمرد
از اين نوسان گاهي به برخورداري فقيـه از  . نوسان بين نظام شورا و واليت فقيه. ۳

حق نظارت ـ بدون دخالت ـ در جريان حكومت اسالمي و ميزان تعهد آن به خط ناب   
بر مبناي اين تعبير، تـدبير امـور و جريـان    . شود مي اسالمي، و عدم انحراف از آن تعبير

گاهي اوقات نيـز بـه تـالش بـراي      ؛ وكومت به امت و انتخاب او واگذار شده استح
  : تقسيم امور اجتماعي به دو مساحت اصلي و اساسي زير

شـود و متـوني    مـي  به شريعت اسالمي مربـوط اي  آن دسته از امور كه به گونه .الف
ي هـا  هبرخي حوزمثلِ . دهد مي را توضيحيي ها هوجود دارد كه شيوه عمل در چنين زمين

  . اقتصادي
ي هـا  هكنـد و در حـوز   نمـي  آن دسته از امور كه به شريعت اسالمي ارتباط پيدا .ب

  . مثل قوانين عبور و مرور و امثال آن. يابد  متغير اجتماعي نمود مي
برعهده امت واگذار شـده تـا   دوم  فقيه بر مساحت نخست واليت دارد اما مساحت

 بينيم كه ديدگاه نخسـت   در ارزيابي اين سه ديدگاه، مي. كند انتخاب هر كه را بخواهد، 
كننده بر صحت خود ارائه دهد و با موانع مهمي رو به رو  تواند دليلي شرعي و قانع نمي
  : از آن جمله است. است
در آنچه به عنوان دليل بر اين نظام با اين همه گستردگي آمده يا بيان شده، چيزي   .۱

شود، وجود ندارد بلكه تنها به مشورت مسلمانان با هم و عرضه كه به واليت منجر 
  : و بررسي آراء براي رسيدن به حق خواهد انجاميد؛ چنان كه در روايت آمده

   . هركه مشورت كرد، زيان نديد  :ماخاب من استشار
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   .هيچ پشتيباني چون مشورت نيست  :ال مظاهرة كاملشاورة
شورا به واليتي منجر شود كه هركس آراي شورا را به اما اينكه . و مانند اين روايات

مسلمانان تحميلي اسـت   گيرد؛ از ديدگاه بسياري از  دست آورد، واليت را در اختيار مي
گونـه مضـمون    زيرا متضمن هـيچ . شورا هم از پذيرش آن گريزان است ياكه حتي معن

  . الزامي از نتيجه شورا نيست
ه در سياق نصوص قرآني يا احاديث اخالقـي آمـده   آنچه درباره شورا به ما رسيد. ۲

توانيم تصور كنيم كه در مقام تشريع نظام شورا وارد شده باشد كه يكـي از   نمي است و
  . گيرد  ين جوانب اجتماعي را در بر ميتر مهم
پذيري و مانند  توان به هيچ چيز از قبيل انعطاف نمي اجمال و ابهام در اين نظام را. ۳

در نظام شورا واضح  ها هزماني متصور است كه برنامپذيري  زيرا انعطاف. دآن تفسير كر
اي تقريبـاً   باشد و راه را براي مواجهه با شرايط متغير باز گذاشته باشـد امـا اگـر برنامـه    

كشـاند كـه نظـام     مي پذيري را به ابهام و اجمالي وجود نداشته باشد، اين مسئله انعطاف
  . بعدي سخن خواهيم گفتقسمت در اين باره در . ه استمتقن اسالمي از آن پيراست

رساند فقيه   برخي از مسلمانان معتقدند كه داليلي شرعي وجود دارد كه مي: در پايان
اي  از طرف معصوم به وسيله نص، به واليت تعيين شده است و هرگاه نصّ تعيين كننده

  .وجود داشته باشد، جايي براي انتخاب نباشد
 راسـوم   ه كه ادله واليت فقيه مطلق است و تقسيم مطـرح در ديـدگاه  با اين مالحظ

الزم اسـت در اينجـا توجـه كنـيم كـه      . گيرد مي مورد تأكيد قراردوم  پذيرد، ديدگاه نمي
تواند بـه   مي شورا به عنوان يك اخالق اجتماعي ضروري نقش بزرگي دارد كه ولي امر

مطلوب براي پر كردن منطقـه فـراغ   هاي  وسيله آن راه يابد و در رسيدن به بهترين طرح
اسالمي، و حلّ مشكالت اجتماعي متغيـر فـراوان از آن   گذاري  قانوندر ) فضاي خالي(

  . كمك بگيرد

  ادله والیت فقیه 
اي به  نمي توانيم در اينجا به تفصيل درباره اين اصل مهم استدالل كنيم بلكه به اشاره
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  : نيمك مي در اين باره بسنده ها هبرخي نكت
   :شود اسالم اختياراتي به شرح زير به فقيه داده است مي گفته :نکته نخست. ۱

  مرجعيت در فتوا  .الف
  مرجعيت در قضا . ب
  . شود مي واليت به ميزاني كه به مقتضاي نصوص اثبات. ج

را در شـئون مختلـف   ) ع(اين اختيارات منصب نيابـت عـام فقيـه از امـام معصـوم      
آيـه قـرآن بـه    . باشـد » ولي امر«سازد تا مصداق  مي او را شايستهاجتماعي محقق نموده 

  : دهد مي اطاعت خداوند، و فرمانبرداري از رسول خدا، و اولياي امر فرمان

)كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيع۵۹:النساء(  )أَط(  
) ع(عنوان امتداد اطاعت از معصـوم   الشرايط به از اين آيه لزوم اطاعت از فقيه جامع

 تفسير) ع(االمر را به خصوص اهل بيت  ما كه به مقتضاي روايات، اولي. شود مي استفاده
فهمد كه واليت امر حقيقي و اصلي از آنان است و ممكن تواند بـود    كنيم، عرف مي مي

  . ، به نيابت از آنان واليت داشته باشند)ع(كه نايبان اهل بيت 
) ع(روايات وارده در اين باره، از جمله رواياتي است كـه از معصـوم    :دوم هنکت. 2

دراز بـه طـول   هـاي   رفته كه اين حالـت مـدت   مي در حالت غيبت صادر شده و انتظار
  اين روايات كه فقهاء را امناي امت و حجت بر آنـان قـرار داده ، بـر دو گونـه    . انجامد
  : است

مثلِ روايـت منقـول از   . لت آن ثابت شده استرواياتي كه صحت و قوت دال .الف
   :كه فرمود) عج(امام مهدي 

رواة احاديثنا فـام حجـيت علـيكم وانـا      واما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اىل
  ١.حجة اهللا

                                                
 .۱۰۱، ص۸وسايل الشيعه، ج  .١
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در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند 
  . و من حجت خداوند

  . هستند) ع(فقهايند كه بيانگر خط و رهبري معصوم » رواة«از  رترديد منظو بي
  . دهد مي را توضيح فقيهعي رميزان واليت ش) ع(تقارن حجيت فقيه و حجيت امام 

نيـاز   رواياتي كه هم بسيار است و هم مستفيض، و مار ا از بررسي سـند آن بـي  . ب
  : كند، از اين قبيل  مي

  : فرمود   )ص(رسول خدا 

الـذين يـأتون مـن      :يا رسول اهللا ومن خلفـاؤك؟ قـال  : قيل. ارحم خلفائياللهم 
  ١.ن حديثي و سنيتوبعدي يرو
خلفاي تو كه هسـتند؟  ! يا رسول اهللا: پرسيدند. خلفاي مرا رحمت فرما! خداوندا
  . كنند مي آيند و حديث و سنّت مرا روايت   كساني كه پس از من مي: فرمود

   :روايت كرد) ع(م علي از پدرش اما) ع(امام حسين 

  ٢.حالله وحرامه ي ايدي العلماء باهللا االمناء علىجماري االمور واالحكام عل
جريان كارها و احكام بايد به دست دانشمندان خداشناس باشد كه بـر حـالل و   

  . اند حرام خدا امين

  : فرمود) ع(امام علي 

  . الناس ىالعلماء حكّام عل
  . ستنددانشمندان حاكمان بر مردم ه

   :)ص(همين گونه است دو روايت زير از رسول خدا 

                                                
 .۱۰۹؛ امالي صدوق، ص ۳۷۴، ص ۲معاني االخبار، ج .١
 . ۳۷۳تحف العقول، ص  .٢
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  ١.العلماء ورثة االنبياء
  . دانشمندان، وارثان پيامبران هستند

  ٢.الفقهاء امناء الرسول مامل يدخلوا يف الدنيا
  . فقهاء امين پيغمبرند تا زماني كه وارد دنيا نشوند

مي در عصر غيبت معصوم شايان توجه است كه بدانيم در لزوم برپايي حكومت اسال
گونه كه در لزوم واليـت شـرعي چنـين حكـومتي نيـز       همان. ترديدي وجود ندارد) ع(

و به متون روايي مراجعه كـرديم، طرحـي جـز     ،هرگاه اين نكته را دانستيم. ترديد نباشد
 طبعاً عقيده داريـم كـه شـورا هـيچ واليتـي نتيجـه       .واليت فقيه براي آن نخواهيم يافت

همـين دوره مراجعـه كنـيم، گروهـي از بزرگـان و       مشهورهرگاه به فتاواي  هد؛ ود نمي
در . واليت يعني واليت فقيه عقيده دارنـد  هاعاظم عالمان را خواهيم ديد كه به اين گون

  : فرمايد  مي البيعاست كه در كتاب ) ره(رأس آنان امام خميني 
ـ  ) ع(و ائمـه  ) ص(فقيه عادل همه اختيارات رسول خـدا   ه حكومـت و  راجـع ب

  . سياست را دارد
در مقابـل  . و فقهاي بزرگ ديگري هـم بـه واليـت فقيـه معتقدنـد     ) ره(شهيد صدر 

ندارند اما بر لزوم اقـدام فقيـه بـراي حـل مسـئوليت      اي  گروهي از عالمان چنين عقيده
دهند و اين گونه، در نتيجه  مي ه و مانند آن فتوايكارهاي ضروري جامعه مثلِ امور حسب

در واقع نفي هرگونه واليت شرعي به معني نفي امكـان  . شوند مي دگاه اول نزديكبه دي
شود،   گونه كه با قدري دقت و تأمل روشن مي زيرا همان. تشكيل حكومت اسالمي است

  . اين دو با هم تالزم دارند

  والیت فقیه از دیدگاه اهل سنّت
 شـد، خصوصـاً كـه گفتـه    با آور شايد اين عنوان براي بسياري از خوانندگان شگفت

                                                
  .۳۴ـ  ۳۲، ص ۱الكافي، ج .١
 .۴۶همان، ص  .٢
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اين اصل، هنوز نزد شيعه به طور كامل تثبيت نشده است، حال چگونـه اسـت   : شود مي
كنيم بحث را به اهل سنّت بكشيم كه از اين موضوع فاصله دارند؟ واقعيت   كه تالش مي

اين نكته را از خالل بحـث  . رسد  برخالف اين مطلب است كه در ابتدا مسلّم به نظر مي
ل بحث الزم است برخي امور مقدماتي مورد صورود به ايش از پ. اهيم گرفتنتيجه خو

  : از جمله. توجه قرار گيرد
تواند استداللي محض باشد و نه نقلي محض بلكـه   مي موضع ما در اين بحث نه. ۱

يي كه به طور طبيعي به اعتقـاد يـا اطمينـان بـه     ها راهشيوه بينابين است و در پي كشف 
شـود، اگرچـه     به عنوان پديده اصلي در واقعيت تفكّر سنّي منجر مـي  وجود اين انديشه

به منظور توضـيح ايـن معنـي توجـه خـواهيم      . مطابق مصطلح معروف نزد شيعه نباشد
داشت كه در خالل اين بحث روايات مسلّم و پذيرفته شده اهل سنّت را بيـان كنـيم و   

  .انجامد مي سپس اندكي استدالل كه به اين نتيجه

كنيم و مقصودمان انحصار حق  مي ا در اينجا از واليت به معني اجمالي آن بحثم. ۲
حاكميت عالي در جامعه اسالمي به فقيه عادل است، بدون اينكه معقتد باشيم اين حـق  
از اول به گونه مستقيم به فقهاء داده شده يا به عنوان شرط كسي وضع شده كه مردم او 

نا نداريم حدود اين واليت را بررسـي نمـاييم، بـا ايـن     همين طور ب. كنند مي را انتخاب
مالحظه كه بايد حداقل مشتمل باشد بر ميزاني كه فقيه حاكم بتواند به موجب آن امـور  

را كه اسالم بـر عهـده   ) گذاري فضاي خالي قانون(كشور را اداره و منطقه فراغ تشريعي 
از اين منطقه فراغ به منطقـه   شايد بتوان. او واگذاشته، در پرتو مصلحت عمومي پر كند

مباحات اصلي ـ همچون كسب، و راه رفتن ـ تعبير كرد تا از مباحاتي كـه شـارع بـدان      
  . عنايت نشان داده مثل اباحه تعدد، و اباحه متعه و غير آن، تميز داده شود

كـه از  ايم  كوشيم بحث را پيش اندازيم و بگوييم كه هيچ قولي نديده مي در اينجا. ۳
هل سنّت، به طور مستقيم چنين واليتي به فقيه ببخشد، اگر چه ممكن است بتـوان  نظر ا

نزد . اين گونه واليت مستقيم استدالل كرد هبا برخي احاديث معتبر نزد آنان، بر عقيده ب
ا منتخب مسـتقيم  يمنتخب اهل حل و عقد،  ل سنّت معروف است كه در حاكم شرعاه
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ر صورتي حاكم منتخـب حـق واليـت دارد كـه     بدين معني د. مردم، فقاهت شرط است
شـود كـه در    مي زيرا به نتيجه مطلوبي منجر. بنابراين فقه شرط واليت است. فقيه باشد

  . ابتداي بحث به آن اشاره كرديم

ده به وجوب اطاعت از حاكمان ـ چه عادل و چـه ظـالم ـ ايـن      يآيا با وجود عق. ۴
شـد كـه در ايـن صـورت بحـث مـا       بحث به چه معني است؟ ممكن است پاسخ اين با

دگاه ـ بـه رغـم ضـعف آشـكار در      يتوان گفت كه قائالن به اين د مي معني است اما بي
ضه شديد علماي اهل سنّت با آن ـ گاهي اوقات وجوب اطاعت از   رخود، و معا هعقيد

در ايـن  . داننـد  مـي  حاكمان را به علل مصلحتي توجيه نموده آن را يك حالت استثنايي
اما  ايي براي بحث از حالت طبيعي حكومت و چگونگي آن باقي خواهد ماندصورت ج
  . چگونه؟

  : گويد مي ابن تيميه

در مذهب اهل سنّت اين است كه به خروج بر ائمه و مبـارزه مسـلّحانه    رمشهو
چنـان كـه   . با آنان عقيده ندارند، اگرچه ظالم و ستمگر باشند) جنگ با شمشير(

  . بر آن داللت دارد) ص(غمبر احاديث صحيح و مستفيض پي

  : گويد مي وي در تعليل اين عقيده مشهور

زيرا فساد جنگ و فتنه از فساد ناشي از ظلم حاكمان بدون جنگ و فتنـه بيشـتر   
تقريباً هـيچ  . شود مي رفع )تر كم(بنابراين فساد اعظم با التزام به فساد ادني . است

رده باشد مگـر اينكـه فسـاد    شناسيم كه بر صاحب سلطنتي خروج ك نمي گروهي
  ١.خروج وي بيشتر از فسادي بوده كه برطرف كرده است

  :  گويد  اما امام الحرمين جويني مي

آشكار شد و با هيچ مانعي از كارهاي اش   ياهرمهرگاه امام ستم كرد و ظلم و گ
                                                

 .۷۸منهاج السنه، ص  .١
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داشـتن وي هـم داسـتان    برنداشت، اهل حلّ و عقد بـراي باز زشت خود دست 
   ١.كشيدن سالح، و اعالم جنگ باشد اگرچه به ،شوند

هرچند اين دو متن در تخلّف شرط عدالت در حاكم وارد شده اما ممكن است هـر  
به اين اعتبـار كـه گـاهي اوقـات زيـان نبـودن        ؛دو را به تخلّف شرط فقاهت نيز كشيد

. واضح است مذكورمناقشه در استدالل . فقاهت از نبودن عدالت بيشتر و شديدتر است
كفر و فسق است،  يحكومت بر پايه ظلم، و به غير آنچه خداوند نازل كرده، به معن زيرا

ها و بلكه به معني اقدام بـراي محـو و نـابودي ديـن و      متين ستر بزرگو اين هر دو از 
  . تسخير آن در جهت منافع استكبار كه خود ظلم عظيم است

  والیت فقیه از خالل شرط فقاهت در حاکم 
نتيجـه خـواهيم    اعقيده به واليت فقيـه را آشـكار   ،ده زير جمع كنيماگر بين دو عقي

   :اين دو عقيده عبارتند از. گرفت
  . اعتقاد به حق شورا كه نتيجه آن واگذاري حق واليت به امت است  .۱
 . اد به شرط فقاهت در حاكم منتخبقاعت  .۲

از طريـق   ده يعني انتقال واليـت از امـت بـه خصـوص فقهـا     يجمع بين اين دو عق
  . انتخاب

علماي اهل سنّت و بلكـه تنهـا نظريـه آنـان در بـابِ       مشهورعقيده  عقیده نخست،
  : گويد  دكتر محمد سليم العوا مي. حكومت است

همانا مسئله اساسي اين است كه امت حق خود براي انتخاب حاكم را از دست 
  ٢.ندهد و حق خود در شورا را در شرايط مختلف استفاده كند

  : گويد مي دكتر دوري
 صاحب سلطنت عالي در كشور است و هم او است كـه از امـام حسـاب    ،امت

                                                
 . ۲۷۲، ص ۲شرح المقاصد، ج  .١
 .۸۷النظام السياسي في االسالم، ص  .٢
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كشد و بر تصميمات او نظارت دارد، و بر او اسـت كـه نماينـده خـود را بـه       مي
  ١.كند، انتخاب نمايد  عنوان شورايي كه امام در همه كارها با آن مشورت مي

ل كند، زآنان را تعيين نمايد، و ع: كندحق امت است كه حاكمان خود را انتخاب 
حـاكم بايـد از   . رفات شخصي و عمومي آنان نظارت داشته باشـد ه تصو در هم

بد در پيش گرفت، حـق امـت   ) روش(هرگاه سيره . سيره ستوده برخوردار باشد
فقهاء اتّفاق نظر دارند كه خليفه مسـلمين صـرفاً وكيـل    . است كه او را عزل كند

همه كارها تابع موكّل خويش است و همانند هر وكيـل ديگـر    امت است كه در
امت در خريد و فروش، تابع مقرراتي اسـت كـه وكيـل شخصـي از آن تبعيـت      

گونه اجماع دارند كه كارمندان دولت كـه خليفـه آنـان را عـزل و      همين. كند  مي
 كنند، و نه به موجب عزل وي به  كند، نه به موجب واليت وي كار مي  نصب مي

شوند بلكه به موجب واليت امت و عـزل امـت     اعتبار شخصي از كار بركنار مي
از ايـن  . انـد  وكيل خود كرده ،گيرد كه او را در توليت و عزل  اين كار صورت مي

. شـوند  و قاضيان وي عـزل نمـي  ) كارگزاران(رو هرگاه خليفه عزل شود، واليان 
كنند، نه بـه نـام خليفـه و در حـق       يزيرا به نمايندگي از امت و در حق او كار م

  ٢.خالص او
حل و  هلديدگاه معتقد به واگذاري اين مسئله به ا: همچنين طبيعي است كه بگوييم

گويي امت واليـت خـود را بـه    . نگرد مي عقد، به آنان به عنوان وكالي امت در اين امر
  . دهيم مسئله تفصيل نمي ايندرباره  بيش از اين. آنان منتقل و به آنان اطمينان كرده است

كسي كه در اقوال فقهاي اهل سنّت  ؛يعني شرط فقاهت در حاكم بر امت دوم عقیده
تواند مطمئن شود كه اين ديدگاه مشهور يا الاقل قـول   مي ،درباره اين مسئله تحقيق كند

از ايـن  . دارد تقوي آنان است كه طرفداران بسـياري از بزرگـان دانشـمندان اهـل سـن     
امام الحرمين جويني مدعي است كه اين دو ديدگاه، مـورد اتّفـاق نظـر عالمـان      گذشته،

                                                
 .۸۷و التطبيق، ص  النظريةالشوري بين  .١
 .۵۶۳من توجيهات االسالم، ص  .٢
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در حوادث نيازمند به اسـتفتاي از ديگـران   امام كه اي  زيرا اجتهاد را به گونه. سني است
هذا متفق عليه؛ اين شرط مورد اتّفاق علما : و گفته بيان كرده  اونباشد، از جمله شروط 

  . ط عالمان شافعي بوده استشايد منظور وي، فق. است
سنّت را در اين بـاره  اهل از سخنان دانشمندان و پژوهشگران اي  به هر حال خالصه
   :كنيم  به عنوان مثال بيان مي

محققـاني كـه آن را   . غياث االمم في التياث الظلم: امام الحرمين جويني در كتاب. ۱
  : اند آراي جويني در اين كتاب گفتهدرباره  اند، منتشر كرده

ست از موضع شيوخ اهل سنّت و جماعـت در قبـال نظريـه    راين آراء تعبيري د
  . تسوط به آن اخالفت اسالمي و مباحث مرب

  : گويد  امام الحرمين در اين كتاب مي
مجتهد باشد، از او پيروي خواهد شـد و همـه را در   ) حاكم(هرگاه صاحب امر 

سي پيـروي نخواهـد كـرد امـا     اجتهاد خويش به دنبال خود خواهد كشيد و از ك
به مرتبه اجتهاد نرسيده باشد، بايد دانست كه فقط از ) حاكم(هرگاه سلطان زمان 
. شود، و سلطان حامي و ياور، و شوكت و قـوت آنـان اسـت     عالمان پيروي مي

كنـيم    جوييم، و فرضي كه ما دنبال مـي   بنابراين عالم زمان در مقصودي كه ما مي
ن است، و سلطان در كنـار عـالم هماننـد پادشـاهي در زمـان      همانند پيغمبر زما

 انجام دهد كه به پيغمبر خـتم اي  پيغمبر است كه مأموريت دارد كارها را به گونه
اين است كه امر از   برد، مي زند و شبهه را از بين مي سخني كه پرده را كنار. شود 

ـ  مـي  آن خداوند است، و پيغمبر آن را با اجراي خود به پايان يـك  اگـر در  . درب
انـد و در انجـام امـور جانشـين      پيغمبري نباشد، عالمـان وارثـان شـريعت    عصر

 اين است كه در روزگار پيغمبران، انتظار ،سخن جالب در مناصب آنان. پيغمبران
رود كه احكام از راه نسخ تغيير يابد و در مورد مجتهدان ظن بر انديشه آنـان   مي

فتواخواهـان تغييـر    اياحكام خداونـد را بـر   ،آنان وارد گردد، و اختالف اجتهاد
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بدين ترتيب هوش و خاطر آنان در احكام خداوند جاي مواردي را بگيـرد  . دهد
   ١.كند  كه قضايا و اوامر خداوند متعال از راه نسخ تغيير مي

ام برده كه در حـوادث نيازمنـد   از جمله شروط امام، اجتهادي را ن االرشاددر كتاب 
و هذا متفق عليـه، ايـن عقيـده، مـورد اتّفـاق همـه       : گويد  او مي. گران نباشداي ديتفاست

  ٢.عالمان است
علم، و رأي و اهل شيخ محمود شلتوت پس از توصيف اهل حل و عقد به اينكه . ۲

  : گويد  اند، مي خبرگي
ترين آنـان در   شايسته. ترين خود را نامزد خالفت كنند حق آنان است كه شايسته

  ٣. خالفت است علم، نامزد
گيرد كه هم مجتهد باشـد و هـم مشـاور     مي شيخ محمد ابوزهره در حاكم فرض. ۳

  . مجتهدان
   ،قاضي عضدالدين ايجي، و ميرسيد شريف جرجاني معتقدند. ۴

اهـل اجتهـاد    ،از نظر جمهور در امام شرط اسـت كـه در اصـول و فـروع ديـن     
جام دهـد و اقامـه حجـت    كه بتواند امور دين را اناست علت آن . توصيف شود

. نمايد و شبهات در عقايد ديني را برطرف كند و در حوادث و وقايع فتـوا دهـد  
صـومات و منازعـات   خ صد امامت، حفظ عقايد ديني، و فصـل ين مقاتر مهمزيرا 

  ٤.است، و اين شدني نيست مگر با وجود اين شرط
   :يندگو مي شريف و ابن هماد پس از اشتراط علم در حاكم ابن ابي. ۵

يعنـي   .انـد  بسياري از دانشمدان شرط اجتهاد در اصول و فـروع ديـن را افـزوده   
منظور غزالي هم همين اسـت،  . حاكم بايد در علم عقايد و علم فقه مجتهد باشد

                                                
 .۲۷۴غياث االمم، ص  .١
 .۴۲۶االرشاد، ص  .٢
 .۵۶۸من توجيهات االسالم، ص  .٣
 .۶۰۵ص المواقف،  .٤
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هدف آن است كه امام بتواند دين و . آنگاه كه علم را در امام شرط دانسته است
ر منازعات و خصومات مردم در باب عقايد ديني را حفظ و از آن دفاع كند، و د

  ١.معامالت حكم صادر نمايد
فقيه بزرگ اهل سنّت، ابوالحسن ماوردي معتقد است كه علم منجر به اجتهاد در . ۶

  ٢.حوادث و احكام در امام شرط است
   :گويد  مرحوم محمد مبارك مي قاستاد محق. ۷

شـئون اجتهـاد در   رئيس حكومت، امام مسلمانان و امير آنـان مرجـع اعلـي در    
تشريع، وتطبيق احكام بر حوادث و وقايع در امور سياست و روابط اجتماعي با 

رئـيس دولـت اسـالمي بـه     كه از اين رو اصل آن است . وجود اصل شورا است
مرتبه عالي در فقه اسالم، و فهم مبادي و حسن تطبيق آن رسيده باشـد، و البتـه   

باشـند تـا بـا آنـان مشـورت كنـد و        كساني از عالمـان همـراه او   شايسته است 
امـور    شـود و بـه كمـك آراي مختلـف،     رديدگاهشان را بگيرد تا از استبداد دو

  ٣.برايش روشن گردد
  : افزايد  او مي

شـوند، رؤسـاي    مي كه در روزگار ما بر پايه عقايد و مذاهب تشكيلهايي  دولت
ه آن ملتزم اسـت، و  شوند كه دولت ب مي آنان از داناترين مردم به مذهبي انتخاب

ترين مردم در آن مذهب و كسي كه اهداف آن را از همـه بهتـر درك    نيز از فهيم
كرده باشد تا بتواند دولت را در امور داخلي و خارجي بر اساس آن اداره كند، و 

  . مقاصد آن را محقق سازد
   :ابويعلي معتقد است كه امام بايد در علم و دين افضل مردم باشد. ۸

گـروه نخسـت،   : ض كفايي است كه دو گروه از مردم مخاطب آن هستنداين فر

                                                
 .۲۷۳في شرح المسايره، ص  املسامرة .١
 . ۴االحكام السلطانيه، ص  .٢
 . ۷۰الحكم والدوله، ص  .٣
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كساني كه واجد شرايط امامت هسـتند   دوم، اهل اجتهاد تا انتخاب كنند، و گروه
.. .در اهل امامت چهـار چيـز شـرط اسـت    . تا يكي از آنان به امامت نصب شود

  ١.از افضل مردم در علم و دين باشد: چهارم

  والیت فقیه و متون 
نظـام سياسـي   دربـاره   خـود هاي  سنّت در بحث لهبل مالظحه است كه علماي اقا

) قـرآن و روايـات  (خصوصاً مباحث مربوط به امام و شروط وي، خيلي كـم بـه متـون    
كنند بلكه بيشتر بر دليل عقل كه به زودي از آن سخن خواهيم گفت، تأكيد و   استناد مي
نصّي سودمندي در پرتو روايـات و اخبـاري   اي ه توانيم بحث  البته ما مي. كنند  تمركز مي

اي در جامعـه اسـالمي بيـان     براي عالمان و فقيهان، مقامات بلنـد مرتبـه  كه فرض كنيم 
) ص(از قبيل روايـاتي كـه آنـان را وارثـان پيـامبران، و خلفـاي رسـول خـدا         . كنند  مي
جامعـه و در  دهـد، و مسـئوليت هـدايت      خواند و به پيروي و تكريم آنها فرمان مـي   مي

 :از اين قبيل روايات است؛ حديث مشـهور . گذارد  بر دوش آنان ميرا نتيجه رهبري آن 
زيـرا بخـاري آن را   . سنّت مسلّم و پذيرفته شده است اهلكه نزد  االنبیاء ورثةالعلماء 

به رغم آن  .اند نقل كردهنيز  خود، و ابوداود، و ترمذي و ديگران صحیح العلمدر كتاب 
شود اما اين تعبيـر يـك تعبيـر مقـامي       آموزي نقل مي ديث در باب علم و علمكه اين ح

و بـردوش كشـيدن     است و مشعر به احقيت عالمان براي نشسـتن در جـاي پيغمبـران،   
رسالتي كه آنان بر دوش كشيدند و البته كه مجرد علم و آمـوزش نبـود بلكـه رهبـري،     

  . هدايت و ساخت جامعه را در دل خود داشت
   :جمله اين احاديث، حديث خلفا است كه در آن آمدهاز 

   :فرمود) ص(رسول خدا 

انـتم  : السـنا خلفـاءك يـا رسـول اهللا؟ قـال     : قالـت الصـحابة  . رحم اهللا خلفـائي 
  .ون سنيت ويعلموا الناسمويتعل بعدياصحايب، وامنا خلفائي الذين يأتون 
                                                

 . ۲۰ـ  ۱۹االحكام السلطانيه، ص  .١
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مگر ما خلفـاي تـو   ! يا رسول اهللا: صحابه گفتند. خداوند خلفاي مرا رحمت كند
شما ياران من هستيد، و خلفاي من كساني هستند كه پس از من : نيستيم؟ فرمود

  . آموزند   گيرند و آن را به مردم مي  آيند و سنّت مرا ياد مي   مي

البتـه برخـي نيـز آن را     ١.انـد  برخي از علماء اين حديث را بدون اعتراض نقل كرده
به آن قـوت و  ) شيعه و سني(حديث بين علماي فريقين شهرت اين  ٢.اند ضعيف دانسته

اگر اين مطلب درست شـود، در ايـن صـورت از حـديث سـابق      . اعتبار بخشيده است
داران پيغمبران در رهبري جامعه اسالمي  داللت بيشتري خواهد داشت كه عالمان مشعل

واهد آمد، خ ياحاديث دليل عقلي را كه در پهستند اما عقيده داريم كه ممكن است اين 
  . دهد  مورد تأكيد قرار مي

  : بر اين اساس سزاوارتر آن است كه بر آيه مباركه زير تأكيد كنيم

)كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيع۵۹:النساء(   )أَط(  
  : تأكيد دارد) ص(قرآن بر وجود دو منصب براي رسول خدا 

  :وظيفه تبليغ. ۱

)ونَوفَكَّرتي ملَّهلَعو هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنز۴۴:النحل(   )أَن(  

  :وظيفه رهبري و حكومت در ميان مردم. ۲

)اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَن۱۰۵:النساء( )إِن(  

اطاعت كنند، به اين اعتبـار كـه   ) ص(خواهد كه از خدا و رسول  مي آنگاه از مؤمنان
بـه منظـور    و شايد تكـرار اطاعـت،   اطاعت از او، تداوم اطاعت از خداوند متعال است

  . در هر دو زمينه با هم باشد) ص(تأكيد بر اطاعت از رسول خدا 
االمر يا   تفسير اولي) ع(پذيرند اهل بيت  ه نمياگر با تفسير اهل سنّت همراه شويم ك
                                                

 . عناصر القوه: سيد سابق در كتابِ .١
 . الباني، االحاديث الضعيفه .٢
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سـياق آيـه و   : در پيشاپيش آنان باشند، در اين صورت الزم خواهد آمد كه معتقد شويم
االمر از حيث صفات نزديكترين مردم  كند كه اولي مي بلكه وحدت لسان و محل ايجاب

ش گيرنـد، و جـز   باشند تا بتوانند اين مسئوليت سـنگين را بـر دو  ) ص(ول خدا سبه ر
عالمـان عـادل و   نيـز   دانشمندان آگاه به رسالت كه از همگان به مكتب داناتر باشـند، و 

وگرنـه طلـب مطلـق بـراي اطاعـت از      . اصيل مكتبي، كسي نخواهد بـود  خطمتعهد به 
كند كه اين طلب مطلق مقتضي آن   امام فخر رازي بيان مي. االمر درست نخواهد بود  اولي

داند و آن را دليل بـر    مر معصوم باشند و منظور از عصمت را اجماع مياال است كه اولي
االمر را در يك لفـظ واحـد داخـل كـرده      و اولي) ص(  زيرا رسول خدا. حجيت اجماع

  . است
 المنـار صاحب . اند نيشابوري و شيخ محمد عبده اين استنتاج رازي را صحيح دانسته

... مؤمنان بر امري از مصالح امت اجماع كننـد  حل و عقد هلاهرگاه : گويد  در ادامه مي
اطاعت آنان واجب است و صحيح خواهد بود كه گفته شود آنان در اين اجماع معصوم 

  . هستند
االمر تعبير كند، و تأكيـد روايـات    پس هرگاه بعيد دانستيم كه قرآن از اجماع به اولي

هستند ) ع(االمر، اهل بيت  اولي شيعه و اهل سنّت بر اين نكته را نپذيرفتيم كه منظور از
ـ البته حق همين است ـ راهي نخواهد ماند جز اينكه بر علماء تأكيد كنيم به اين اعتبار  

  . ترين مردم به معصوم هستند كه نزديك
در اهل حل شيخ محمد عبده صفت علم را كه است از ياد نبريم عالوه بر اين، الزم 

كننـد و    ترين خود را براي امامت انتخاب مي يستهو عقد شرط دانست و اين كه آنان شا
  . كند  فقيه منجر ميعالم اين نتيجه را به امامت 

  والیت فقیه و دلیل عقل 
اي از اقوال عالمان اهل سنّت شايسـته اشـاره اسـت كـه آنـان در       پس از نقل گوشه

زيـرا نـص   . پردازند نمي نصّيهاي  نظام سياسي معموالً به بررسيدرباره  خودهاي  بحث
پردازند كه شايد بتوان عقلـي ناميـد،    مي بنابراين به مباحثي. روشني در اين زمينه ندارند
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  . كنند مي ن استداللي به استحسان تعبيريكنند يا از چن نمي اين نكته را بياناگر چه 
همچنـان كـه عـدم وضـوح و     . از همين جا است كه در شرايط رهبر اختالف دارند

را در موارد فراواني از مباحث مربوط به نظـام سياسـي، خصوصـاً     اختالف اجتهاد آنان
اين عدم وضوح و اختالف تا حدي است كه قالب يك نظام . بينيم  درباره نظام شورا مي

پـذيري   دكتر قحطان الدوري از اين مسئله بـه نهايـت انعطـاف   . برد مي متكامل را از بين
 بنـابراين  . فتـه اسـت  رگلب معينـي قـرار ن  اين نظام در قا« :گويد مي او. تعبير كرده است

انجامد   ميو لغزندگي در حقيقت با اين وضعيت به سيالي . »پذير است نهايت انعطاف بي
يك نظام بايد داراي قواعد و اصول ثابتي باشـد كـه آن را بـه عنـوان     . پذيري نه انعطاف

  . بينيم ود، نميش نظام شورا گفته ميدرباره  در آنچهما چنين قواعدي . نظام حفظ كند
بر همين منوال حدود واليت حاكم نيز به صورت واضح تعيين نشده است كـه آيـا   

پيروي اصالً بر او واجب است كه مشورت كند؟ و اگر با كسي مشورت كرد آيا ملزم به 
به هر حال، اگر به تكاليفي كه عالمان اهل . نتيجه شورا است؟ و از اين قبيل پرسشهااز 

گذارند، به دقت بنگريم به سهولت خواهيم توانست عنصر فقه را   مام ميسنّت بر عهده ا
اين دقيقاً همان كاري است كه جويني، غزالـي و مبـارك   . به نحو لزوم در او شرط كنيم

به عنوان مثالي از وظايف و تكاليفي در اينجا . اند در متوني كه از آنان آورديم، انجام داده
هـاي   شويم كه سـليم العـوا از كتـاب     مواردي را يادآوري مي اند، كه براي امام بيان كرده
   :مختلف نقل كرده است

  . تمحفظ دين بر مبناي اصول ثابت و اجماع سلف ا. ۱
اجراي احكام بين طرفهاي مشاجره و قطع دشـمني و خصـومت ميـان طرفهـاي     . ۲
  . درگير
با امنيـت بـه سـفر    ند، و زحمايت از كيان دين تا مردم به امور معيشت خود بپردا. ۳
  . بروند
اقامه حدود تا محارم خداوند از هتك حرمت مصون بماند و حقوق بندگان حفظ . ۴
  . شود
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  . تقويت و تحكيم مرزها به وسيله نيروهاي بازدارنده و قدرتهاي دفاعي. ۵
جهاد با معاندان اسالم پس از دعوت به اسالم يا ورود به دايره اهل ذمه تا به حق . ۶

  . همه دين از آن او باشدتا متعال در اين باره قيام كند خداوند 
  . آوري فيء و صدقات بر مبنايي كه خداوند واجب كرده است  جمع. ۷
  . چشمي تقدير عطايا و حقوق مالي بيت المال بدون اسراف و تنگ. ۸
به وسيله افراد امين اموال را حفظ كنـد  ؛ بكارگيري افراد امين شايسته و خيرخواه. ۹

  . به كمك افراد شايسته كارها را به سامان رساندو 
شخصاً بر امور نظارت داشته باشد و اوضاع را به دقت بررسي كند تـا امـت را   . ۱۰

  ١.سياست، و ملّت را حراست كند
شايد بتوان از طريق شناخت . اين وظايف جداً طبيعي است و به استدالل نياز ندارد

بـه  ) ع(ل متون توجيهي ارجمندي كه از اهل بيت طبيعت تربيت اسالمي و بلكه از خال
هـاي   تربيت امت و ساخت جامعه پرهيزگاران را هم كه همـه ويژگـي   همسئل ٢ما رسيده

  . امت اسالمي را در خود داشته باشد، بدان افزود
را انجام دهد؟ قطعـاً  ها  تواند اين مسئوليت مي به نظر شما آيا كسي غير از فقيه عادل

تواند اين مسـئوليت سـنگين را بـر     مي تنها فقيه است كه. نخواهد بود» يمنف«پاسخ جز 
   .اند بسياري از علماي اهل سنّت بر اين نكته تأكيد كرده. دوش كشد

  نتیجه بحث 
ديديم كه انديشه اختصاص امامت به فقيه عادل در تفكّر اهل سـنّت بيگانـه نيسـت    

و تـالش  كـار  له پژوهشـگران را بـه   اين مسئ. بلكه با مباني استداللي آن هماهنگ است
هماهنـگ بـا   اي  خوانـد تـا بـه نتيجـه     ميمجدانه براي استقراي آراء و داليل مختلف فرا

كنـد كـه    مـي  طبيعت تربيتي حكومت اسالمي در جامعه دست يابند امـا انصـاف حكـم   

                                                
 . ۱۴۷النظام السياسي في االسالم، ص  .١
 .۱۸۲، ص۱علل الشرايع، ج  .٢
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تـر   تر و ژرف خود را در اين زمينه به افقهاي گستردههاي  عالمان شيعه پژوهش: بگوييم
  : به نظر من اين كار نتيجه دو چيز است. اند كشانده
  . ي حكومت اسالميها هتحديد روشن نشانوجود روايات فراوان در تعيين و  .اول
كه نتيجه عامل نخست است، و باز بودن باب ) ع(بيت عمق علمي مكتب اهل  .دوم

  . درازي ها هاجتهاد شيعه در طول دور

  شرایط ولی فقیه 
بحث قبل و امثال آن، و نيز اقتضاي مناسبات عرفي يعني در  مذكورن مالحظه متوبا 

  : كرددر موارد زير خالصه را شرايط ولي فقيه توان  ميفهم متشرعه از ادله، 
  . شود  تعبير مي» نظر في حاللنا وعرف احكامنا«: گاهي اوقات با عبارت: فقاهت. 1
مناسـب اسـت روايـت    . شود  يده ميماز مناسبت بين حكم و موضوع فه :کفایت. 2

  : را بياوريم كه فرمود) ع(سدير از امام باقر 

ه زورع حيجـ : ال تصلح االمامة االّ لرجل فيه ثالث خصال): ص(قال رسول اهللا 
يكـون   من يلي حـىت  ىعن معاصي اهللا، وحلم ميلك به غضبه، وحسن الوالية عل

  ١.هلم كالوالد الرحيم
نيست مگر براي مردي كه سه خصـلت   امامت شايسته: فرمود) ص(رسول خدا 
ورعي كه او را از معاصي خداوند باز دارد؛ و حلمي كه به وسيله آن : داشته باشد

يابد تا آنجا كه   خشم خود را بگيرد؛ و حسن واليت بر كسي كه بر او واليت مي
  . براي آنان همچون پدري مهربان باشد

 :پرسـند   میگيرد؛   سؤال قرار ميشايسته است به حقيقتي توجه دهيم كه خيلي مورد 
ي مختلـف  هـا  هتوان فقيهي را فرض كرد كه در كنار تخصص فقهي، در حوز  چگونه مي

  اجتماعي هم تخصص داشته باشد؟ 

                                                
 ). اصول(الكافي  .١
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همين اندازه كافي است كه فقيه عالوه بـر   ،در كفايت مورد انتظار فهم عرفي :پاسخ
ومي آگـاه باشـد و از   تخصص فقهي خود، اجمـاالً از امـور اجتمـاعي و وضـعيت عمـ     

يعني بتواند نظـام  . كارشناسان مورد وثوق در حدود و حوزه تخصص آنان كمك بگيرد
اين مقتضاي فهم عرفي از روايت واليـت  .. .اجرا كند ها هشوراي اسالمي را در اين زمين

  . و مناسبات آن با هم است
ه داشته، بـه  خواهي اسالمي در جان او ريش به اين معني است كه فضيلت عدالت. 3
تبديل شده باشد كه بدون پيروي از هواي نفس، و مخالفت با خداونـد جـلّ و   اي  ملكه

  . عال، در راه راست حركت كند
  . مردي :ذکوریت. 4

  مساحت والیت 
  : تر به وجود سه ديدگاه در اين ميان اشاره كرديم پيش
  والیت عام. اول
  والیت نظارت و مراقبت  .دوم
كـه روايـات   ) فضـاهاي خـالي  (: منـاطق فـراغ    :هـا  هخی حـوز والیت در بر .سوم

  . ي امور حسبيه و ضروريهها هكند، و حوز  چگونگي پر كردن آن را ترويج مي
زيـر خواهـد     بنابر ديدگاه نخست كه مورد تأكيد ما است، مساحت واليت به گونـه 

  : بود
  . حيحر صهزينه آن در مسيو ) مثالً اموال قاصرين(تصرف در اموال عمومي . ۱
  . اقامه حدود اسالمي. ۲
اسـالمي، مثـل الـزام بـه مبـاح يـا       گذاري  قانونصدور حكم در مساحت مباح از . ۳

گـذاري يـا    قيمـت : تحريم مباح در جهت تحقق مصلحت اجتمـاعي ضـروري از قبيـل   
  . ممنوعيت واردات

  . مثل حلول ماه، حج، روزه و جهاد. سازي مواضع اجتماعي يكپارچه. ۴
  : شود  عمق تأثير واليت فقيه در دو زمينه مهم روشن ميدر واقع 
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دادن صفت ارتباط با شريعت اسالمي و خداوند متعال به قانون ـ هر قانوني و   .الف
كند و آن هنگامي اسـت   مي در هر حوزه اي؛ اين ويژگي ضمانت اجراي قانون را تأمين
نـد متعـال، و همـاهنگي بـا     كه فرد به اين اعتبار كه عمل وي به قانون، اطاعت از خداو

كنـد كـه خداونـد      شود؛ و نيز احساس مي  اعتقاد وي است، با آن منسجم و هماهنگ مي
متعال او را به موجب هر تخلّفي محاسبه خواهد كرد تا چه رسد به حسابرسي اجتماعي 

تـوان در هـيچ يـك از     نمـي  ايـن صـفت را  ... كه براي هرگونه تخلفي برقرار شده است
  . ني ديدقوانين زمي

تصورات شريعت از اهدافي كه بايد ولي فقيه براي تحقّـق آن در زمينـه    اجراي .ب
ها يا تصريحاتي در نصـوص اسـالمي و احكـام     گيري زيرا جهت... اجتماعي تالش كند

دهد و جامعه اسالمي به رهبـري امـام در پـي      وجود دارد كه اهدافي آرماني تشكيل مي
تواند به  مي وجب اختيارات خويش ـ همان كسي است كه تحقق آن است؛ و فقيه ـ به م 

  . اين مأموريت مهم و بزرگ اقدام كند
بـه تفصـيل از مسـئوليت     خطوط تفصـيليه  و اقتصادنا: در دو كتاب) ره(شهيد صدر 

دولت اسالمي سخن گفته و يادآور شده است كه اين مسئوليت در دو خط عريض قرار 
  : گيرد  مي

  ت اجراي عناصر ثاب .الف
پر كردن عناصر متغير بر وفق شـرايط جامعـه و در پرتـو نشـانگرهاي عمـومي       .ب
  . به آنجا مراجعه كنيد. برخي از اين نشانگرها را به تفصيل نام برده است. اسالمي

مختلـف  ي هـا  هبه يك نشانگر اشاره كنـيم كـه از يكـي از جنبـ     ميل داريم در اينجا 
بكـر   به محمـد بـن ابـي   ) ع(اميرالمؤمنين علي  گويد، و در نامه مي جامعه اسالمي سخن

  : وقتي امام او را به مصر فرستاد، به او نوشت. آمده است

واعلموا عباداهللا انّ املتقني ذهبوا بعاجـل الـدنيا وآجـل اآلخـرة، فشـاركوا اهـل       
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هـا  والدنيا يف دنياهم، ومل يشاركهم اهل الدنيا يف آخرم، بافضل ما سكنت واكل
  ١....به املترفون حظى، فحظوا من الدنيا مبا بافضل ما اكلت

خـرت ديرپـا را   ر دنيـاي گـذرا و آ  بدانيد كه پرهيزگاران مردند و ب !بندگان خدا
ا در دنياشان شريك گشتند، و مردم دنيا در آخرت آنان شركت ينبا مردم د. بردند

پـس   .در دنيا زيستند هرچه نيكوتر و نعمت دنيا را خوردند هرچه بهتر. نداشتند
  . از دنيا چون نازپروردگان نصيب بردند

روشن است كه چگونه اين نص اصل افـزايش توليـد، و تحقـق رفـاه اجتمـاعي در      
طالبان از . سخن در اين باره سودمند و دراز دامن است. كند  جامعه اسالمي را ترويج مي

  . گيري كنند كنيم آن را در منابع پي  اسالمي دعوت مي معرفت

  نکته مهم 
تواند حرامي را حالل يا از  نمي زاوار دقّت و تأمل است كه فقيه به عنوان ولي امرس

چنان كـه  . تواند مورد برخي از احكام اسالمي را تغيير دهد مي انجام واجبي باز دارد اما
است،  تر مهمحال اگر امام جهاد را كه . شود مي اگر فردي مستطيع شد، حج بر او واجب

فقيه يكي از : مثال ديگر. شود  وب حج در آن سال از او برداشته ميبر او واجب كند، وج
حال اگر نپذيرد، . مردم را وادار كند كه بخشي از مال خود را در مصالح عمومي بپردازد
    مصـادره برخـي از   معصيت كرده و سزاوار مجازات است؛ مثل مجازات مـالي تـا حـد

  . ، و مثالهايي از اين قبيلاموال

  ا عمومی؟ والیت فردي ی
اختصاص دارد يـا همـه كسـاني را كـه واجـد        آيا واليت به يك فرد يا افراد معين

 ههـركس واجـد همـ   . گيرد؟ پاسخ به اين پرسش واضـح اسـت    شرايط هستند، در برمي
ي باشد كه بيان شد، از حق واليت برخوردار است مگر اينكه به لزوم اعلميت يـا  طشراي

                                                
 . ۳۸۳، ص ۲۷نهج البالغه، نامه  .١
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اگر واليت شـامل همـه واجـدان شـرايط باشـد،      . يمشرط بيعت مردم با وي معتقد باش
رهبـر از ميـان آنـان، و     تعيـين پرسش ديگري درباره چگونگي اتخاذ موضـع واحـد، و   

ن امت كه موجب زيامطرح خواهد شد تضمين عدم تعارض احكام و تصورات مختلف 
توان موضع درستي اتخـاذ كـرد كـه بـه       حال چگونه مي .و خسران امور اجتماعي است

  ج و مرج منجر نشود؟ هر
مصلحت عالي جامعه اسالمي : در اينجا الزم است يك حقيقت مهم را توضيح دهيم
همچنين مصلحت عالي اسالمي . بدون ترديد بر هر چيز و هر حكم ديگري مقدم است

قدر نصـوص   آن. كند  با وحدت نظام، و انضباط، يكپارچگي و همگرايي آن قوام پيدا مي
هاي فهم اسالمي شده  اند كه از ضرورت قها بر مسئله نظام تأكيد كردهاسالمي و فتاواي ف

  : وضعيت عرفاً از دو فرض خالي نيست: گوييم  بر اين اساس مي. است
يك ولي فقيه امور را به دست گيرد و اكثريت قاطع امت به موجب تخصـص   :اول

انـه، و رفتـار   علمي، و شعور اجتماعي، و فقه عميق، و شجاعت برتر، و مواضـع حكيم 
در نتيجه به طور طبيعـي رهبـر امـت، و پرچمـدار ملّـت، و      . از او تبعيت كنند عادالنه 
كنـد    در اين صورت مصلحت عالي اسالمي اقتضا مـي . گر مسير اجتماعي او است تعيين

  . كندحكم كه واليت وي بر همه مقدم باشد و احدي از فقها حق ندارد بر خالف او، 
كنـد   مـي  در اين صورت مصلحت عالي اسالمي اقتضا. پيش نيايدچنين حالتي  .دوم

كه فقها در يك شـوراي عـالي جمـع شـوند و پـس از عـدالت و كفايـت، بـر حسـب          
 روش ديگـري هـم هسـت كـه مـا آن را تـرجيح      . رهبر امت را تعيـين كننـد   ،مصلحت

داليل مقيد  زيرا اين. گيرد نمي است كه ادلّه واليت جز يك فرد را در بر دهيم، و آن  مي
دت ولي امـر تأكيـد دارد و تعيـين او از    عرفي است كه به طور طبيعي بر وح به ارتكاز

  با اين وجود، امت مسلمان همچنان بر مسير اسـالمي خـود  . شود مي امجطريق بيعت ان
تواند او را به نحو شايسته بـه   مي ماند و همه تصرفات وي را زير نظر دارد، و ميشاهد 

   .محاسبه كشد
شـرعي منجـر   ي ها هپرسش آخر، ممكن است اين طرح به استبداد و تحكيم خواست
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ذوق اسالمي حركت كنيم و از القائـات غربـي برخاسـته از فضـاي     بر پايه شود اما اگر 
ديـديم،  همان گونـه كـه   : مادي و خشك حاكم بر آن جهان متأثر نباشيم، خواهيم گفت

 بنابراين با فرض عصمت امام . است) ع(معصوم مسلمانان اجماع دارند كه واليت از آن
در راه راست، و در حدود تشريع برتر اسـالمي، جـاي هـيچ    وي از انحراف، و حركت 
ترين مردم به معصـوم   ماند؛ اما در مرحله غيبت معصوم، نزديك نمي گونه اعتراضي باقي

ت كه فقيه در از نظر علم، استقامت و كفايت بدون ترديد فقيه است و اين پس از آن اس
هـايش راه   سته گردد و بـا راهنمـايي  اكند، و به اخالق ستوده او آر خط معصوم حركت

تواند نقشي را كه معصوم بر عهده دارد، انجام دهد امـا   نمي دانيم كه فقيه مي طبعاً.. .يابد
از اين رو جايي . همانگونه كه گفتيم، فقيه نزديكترين افراد به معصوم و رهبري او است

   :اي استبداد باقي نخواهد ماند، خصوصاً با مالحظه امور زيربر
ساخت شخصيت انسان اسـت، رهبـر باشـد يـا      ردا تربيت ناب اسالمي كه عهده. ۱

شود كه فرد مسلمان مصالح فردي خود را با مصـالح   مي فرمانبر؛ و تا حدود زيادي مانع
  . م كرده، بيرون رودامت مقدم بدارد يا از حدودي كه شريعت اسالمي برايش ترسي

هـدايتگر  هـاي   گـذاري  قـانون تقيد مفروض براي حركت رهبـري در چـارچوب   . ۲
ي شخصي و زورگويي بر امت را بسـي  ها هاسالمي، تا حدي كه فرض پيروي از خواست

  . سازد مي دور
كـه  اي  خواهد كـه در هـر زمينـه     شريعت اسالمي از رهبري مي دوم، به تبع مورد. ۳

  . متخصصان مورد وثوق آن حوزه مشورت كند ايجاب كند، با
 اگر رهبر مشورت نكند به طور طبيعي كفايت و احياناً عدالت خـود را از دسـت  . ۴
قـانون  . خواهـد داد  دهد و در اين صورت واليت خود را به طور طبيعـي از دسـت   مي

نيـز  بيني الزم راكرده و كار نظـارت بـر فـراهم بـودن و      اساسي ايران در اين زمينه پيش
استمرار شرايط در رهبر را بر عهده مجلس خبرگان نهاده كـه مجتهـدان منتخـب ملّـت     

يا معلوم شود كه از ابتدا آن شرط را را از دست بدهد يكي از شرايط  اگر رهبر . هستند
  . دارا نبوده، مجلس خبرگان او را عزل خواهد كرد
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مسير اسالمي و تداوم آن  كنيم كه امت نقش بزرگي در حفظ پاكي  در پايان تأكيد مي
استكبار پيشه همه تالش خود را در هاي  شاهان ستمگر و طاغوت. در خط صحيح دارد

گرفتند و با طرح بسياري از مفـاهيم ضـد اسـالمي، مـانع      مي جدايي امت از امام به كار
  . شدند  مت براي انجام وظيفه ناب اسالمي خود، و موجب نابودي مردم ميااقدام 

درك الت و ژرفا، و روح اسالمي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران را  اينك اص
است و تأكيد دارد كه انقالب اسالمي ايران به » واليت فقيه«كنيم كه مشتمل بر اصل   مي

) ص(استمرار انقالب اسالمي نخست به رهبري رسول اعظـم  ) ره(رهبري امام خميني 
اترين چهره مجسم ولي فقيه و رهبر آگـاهي  نمايانگر زيب) ره(رهبري امام خميني . است

است كه امت مسلمان با جسم و جان خود از او پيروي كرد، و او نيز ملّت را به سـوي  
تري از مسـير حـق در    علو و برتري، و پيروزي بر طاغوت رهبري نمود و خط گسترده

  : گويد مي اصل پنجم قانون اساسي. تاريخ معاصر را محقق ساخت
در جمهـوري اسـالمی   » تعالی فرجه هللاعجل ا«حضرت ولی عصر  در زمان غیبت

فقیه عادل و بـا تقـوي، آگـاه بـه زمـان،       هوالیت امر و امامت امت بر عهد ،ایران
  . گردد  دار آن می شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده

كـه   دقّت و تأمل در اين اصل و نيز اصل يكصدوهفتم قـانون اساسـي كـافي اسـت    
  . خطوط گسترده واليت فقيه را روشن سازد
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  اصل ششم
عمـومی اداره   يدر جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید بـه اتکـاء آرا  

انتخاب رئیس جمهور، نماینـدگان مجلـس شـوراي    : شود، از راه انتخابات
دي کـه  پرسی در مـوار  اسالمی، اعضاي شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه

  . گردد  در اصول دیگر این قانون معین می

  اصل هفتم
» شـاورهم فـی االمـر   «و » بیـنهم  ىوامرهم شـور «: طبق دستور قرآن کریم

مجلس شوراي اسالمی، شوراي اسـتان، شهرسـتان، شـهر، محـل،     : شوراها
 .امـور کشـورند   هگیـري و ادار  بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم

و حدود اختیارات و وظایف شـوراها را ایـن قـانون و     موارد، طرز تشکیل
  . کند  قوانین ناشی از آن معین می

  شورا در اسالم
در فصل سابق ديديم اسالم ـ به اعتبار قانوني كه خداوند خالق و ولي حقيقي انسان  
براي بشريت وضع كرده است ـ اين واليت را ابتدا به معصوم و سپس بـه فقيـه عـادل     

با توجه به اين مطلـب،  . تجربه اسالمي در زندگي بشري را رهبري كند تفويض كرده تا
   :شود كه  اين پرسش بزرگ مطرح مي

  اجتماعي شورا در زندگي اسالمي چيست؟ ـ نقش سياسي 
   :پاسخ به اين پرسش به دو گونه است
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 واليت را بـه كسـي   شورا نظام كاملي است كه: فته شودبازگشت به گذشته، گ .الف
  . شود مي ه به طور مستقيم و بدون فرض واليت فقيه سابقي، انتخابدهد ك مي

شورا بازوي قدرتمندي است كه رهبر فقيه در زمينه اجراي شـريعت  : گفته شود .ب
كند و بلكه در تعيين فقيه صاحب واليت مقـدم   مي اسالمي و رهبري جامعه به آن تكيه

ست، و فت تا ببينيم كدام يك حق اخواهيم گر اين دو پاسخ را پي. بر ديگران، نقش دارد
باره چيست؟ براي رسيدن به اين مقصود، بحث خـود را در   ديدگاه قانون اساسي دراين

  : كنيم  دو قسمت طرح مي

  نظام شورا. 1
واليت خداوند متعال به صورت مستقيم به امت واگذار شده تا : اند در اين باره گفته

بد، انتخاب كند و نظـام حكومـت مـورد نظـر در     يا  كسي را كه واليت در او استقرار مي
اين ديدگاه را با قدري تفصـيل و دقّـت نظـر، و از طريـق طـرح      . جامعه را تعيين نمايد

  . يمزپردا  آنگاه به نقد آراي مطرح مي. كنيم مي بررسيها  برخي پرسش

  نظام شورا چیست؟ 
ت اسالمي و نيـز  زمينه تعيين حاكم عالي دول درنظام شورا، نظام حكومتي است كه 

حوزه عمل حاكم، و ساماندهي نظام اداري جامعه توسط وي، بـه مشـورت و انتخـاب    
  . متكي است

نهايـت انعطـاف پـذير     بـي  بنابراين. نظام شورا در قالب معيني قرار نگرفته است
  ١.از اين رو براي هر زمان و مكان شايسته است. است

يرفته و بـدان ملتـزم شـده و از    را در ميدان حكومت پذ اسالم، وقتي اصل شورا
استبداد و تصرف فردي منع، و آن را حرام كرده است، از باب گشايش بر مـردم  

تعيين راه و روش را به انسـان واگـذار كـرده     ،و رعايت اختالف احوال و ازمان

                                                
 . الشوري، الخالصه: دكتر الدوري .١
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مختلفي به اختالف ي ها هتواند اشكال متعدد و گون مي بر اين اساس شورا. است
مثل ايـن كـه   . ك عصر، و در يك حكمت واحد داشته باشداعصار، و بلكه در ي

باشد كـه شـروط و   اي  شوراي تعيين رييس دولت منوط به تشكيل مجلس ويژه
نظام آن را تعيين كند، و در حوزه سياسي و داخلـي نيـز بـه همـان مجلـس يـا       

ط باشـد بـه اهـل    وتشريع اجتهادي منـ  زمينه چنان كه شورا در . مجلس ديگري
ت، و اهل خبره و تخصص و معرفت احوال جامعه به نسـبت  تخصص در شريع

  :امـا مهـم ايـن اسـت     اين موارد به انسان واگذار شده ه هم. موضوعات تشريعي
مشاركت مردم و جمهور امت يا نمايندگان ملّت يعنـي اهـل رأي و معرفـت در    

گـذاري، و سياسـت، و مـديريت؛ همـين طـور       حكومت از تعيين حاكم تا قانون
بـدين ترتيـب مشـاركت    . حاكم پس از انتخاب و تعيين از طريق شورا مشاركت

شود، و مقيد ساختن حاكم به دو قيد شـريعت    حاكم و رعيت يا مردم محقق مي
  ١.دا و رأي ملّت، كاملخو شورا يعني حكم 

  : گويد مي محمد ابوزهره
هـا   ينزيرا اين نظام به اخـتالف سـرزم  . اسالم نظامي براي شورا قرار نداده است

شود بلكه به اين اعتبار به شورا دعوت كـرده كـه اصـلي اسـت كـه       مي مختلف
  ٢.بايست در حكومت محقق شود  مي

  پیشینه نظام شورا 
  : گويد مي دكتر مصطفي رافعي

بدين معني كه مولود انتخاب . يك حكومت ديني بود) ص(حكومت رسول خدا 
سلطه خود را از نبوت قايم بـه   گرايي يا شورا يا موافقت نبود بلكه براساس قبيله

گرفت و تـا حـدود زيـادي بـر      مي د بن عبداهللامامر پيغمبري يعني از نبوت مح

                                                
 . ۳۵الحكم والدوله، ص : نظام االسالم .١
  ۱۶۴المجتمع االنساني في ظل االسالم، ص  .٢
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گويي حكومت به اين وضع كه بيان كرديم، بسياري از . اعتقاد مردم تكيه داشت
را جـايگزين  » وحدت دينـي «شكلي جاهلي را تغيير نداد جز اينكه  يساختارها

 لفـ از اصـل شـورا غا  ) ص(به رغـم آن كـه پيغمبـر    . تساخ» اي احساس قبيله«
كرد اما طبيعت رسـالت، و وحـي، و    مي شد و در بيشتر اوقات از آن تبعيت نمي

  . نبوت، يك حقيقت واقعي غير قابل جدال بود
   :گويد مي وارد شد،) ص(وي پس از بيان آسيبي كه در اثر رحلت رسول خدا 

شـد، در   مـي  در جامعـه جـاهلي پيـروي   در اينجا اصل شورا كه در برخي صور 
صحنه سياسي ظهور كرد و رأي بر اين قرار گرفت كه از آن سـابقين در اسـالم   

تا در آنچه در ميانشان است با هم مشورت كنند و امـور دولـت پـس از    .. .باشد
در حقيقت براي حل .. .را اداره و جانشين او را تعيين نمايند) ص(وفات پيغمبر 

اي رو به رو شدند و امتحـاني بـود بـراي     كالت عمده و عديدهاين مشكل با مش
از نظريـات آن، خصوصـاً كـه نـص      نتمسك به قانون اسالمي، و ميزان فهم آنا

درباره حكومت پس از او نيامده بود، بلكه مسـئله  ) ص(صريحي از رسول خدا 
شخصي كه جانشين او خواهد شد را بدون تأكيدي در ايـن بـاره واگـذار كـرده     

در حالي كه به تحديد امور ديگري پرداخت كه اگر با اين امـور و روشـني   . دبو
مسـئله  ) ص(شگفت نيست كه پيغمبـر  . خطر است آن مقايسه شود، پست، و بي

جانشيني خود را به شوراي مسلمانان واگذار كنـد تـا هركـه را دوسـت دارنـد،      
وستي شـورا را  زيرا در همه كارها گرايش خود به روح دموكراسي و د. برگزينند

گونه كـه آورديـم، يكـي از     داد، و اين در واقع، همان  آشكارا براي مردم نشان مي
  . طبايع مردم عرب از روزگار جاهلي بود

يابي ززيرا متضمن امور زيادي است و به هنگام ار. اين متن را به طور كامل آورديم
  . كلي نظريه به آن باز خواهيم گشت
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  مشاوران 
بينيم طرفداران اين نظريه، اخـتالف   مي مشاوران چه كساني هستند،: پرسيم  وقتي مي

شايد ـ و بلكه حتماً ـ اين اختالف بـه پيچيـدگي كلـي ايـن       . دارند زيادي در اين باره 
   :الدوري معتقد است. گردد مي نظريه و اختالف عملهاي برخي از مسلمانان باز

 كـه از امـام حسـاب    امت صاحب سلطنت عليا در كشور است، و هم او اسـت 
كشد و بر تصميمات او نظارت دارد، و بر او اسـت كـه نماينـده خـود را بـه       مي

بايـد  .. .عنوان شورايي كه امام در همه كارها با آن مشورت كند، انتخـاب نمايـد  
و فرمانـدهان سـپاه، و متخصصـان، و      مجلس شورا نماينده همه مـردم از علمـا،  

  .. .م از اعضا بايد واجد شرايط باشندفعاالن جامعه باشد، البته هر كدا
راه انتخاب امام يا عضو مجلس شورا ـ خواه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم، و خـواه      
فردي يا ليستي ـ از امور اجتهادي است كه امت هرگونه بخواهد و مطابق شرايط 

  ١.كنندگان است دهد و انتخاب هر دو با رأي اكثريت انتخاب مي خود انجام

   :گويد  متولي در اين باره مي ديدكتر عبدالحم
اعضاي شورا يعني كساني كه بايد با آنان مشورت شود، چه كساني هسـتند؟ مـا   

بينيم كه اعضاي شورا را بـه صـورت    نمي در آيات قرآن و احاديث شريف نصّي
از اين رو بـر  . مفصل تعيين كند يا حتي اشاره كلي و مجملي به آنان داشته باشد

، و روش خلفاي راشـدين  )ص(ت عملي در عصر رسول خدا ما است كه به سنّ
ي علماي فقه اسالمي ها هپس از حضرت، و نيز به آراي بزرگان مفسران و ديدگا

  ٢.مراجعه كنيم

چه بسا كه با يـك نفـر   . روش واحدي نپيمود) ص(وي معتقد است كه رسول خدا 
. آن را اجرا كـرد  مشورت كرد و چون قانع شد، بدون مشور با جماعت يا هيئت معيني

                                                
 . الخالصه: شوري .١
 . ۲۵۵مبادي نظام الحكم، ص  .٢
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) ص(خواست كه به او نظر دهند، و منظور از مردم، اصحاب پيغمبـر   مي احياناً از مردم
مشاوران اين جايگاه را بـه شـكل طبيعـي بـه     . يا افراد موسوم به اهل حل و عقد بودند

آوردنـد و شـامل مـوارد زيـر        واسطه صحبت يا قدمت و سبقت در اسالم به دست مـي 
   :شد  مي

برجسته، و افراد صاحب نفـوذ  هاي  ن نخستين، و صاحبان خدمات و فداكاريسابقا
وي معتقد است . بدين ترتيب خلفاي پس از او در تصرفات خود اختالف كردند. انصار

كه هيچ كدام از دو خليفه نخست در هيچ كـاري بـه مجمـوع مـردم پنـاه نبردنـد و در       
فقط براي كنجكاوي بوده نه  اند، كردهرسد آن دو پرسشي از مردم  مي مواردي كه به نظر
  . درخواست مشورت

  ه ۱۷۶مشاوران تا اواخر دوره عمر فقط مردم مدينه بودنـد و بلكـه مالـك متوفـاي     
   .اند مقام را به استمرار داشته معتقد است كه آنان ايندوم  يعني اواخر قرن

دودي وكه مـ متولي عقيده دارد كه وجود مجلس خاصي به نام مجلس شورا، آنگونه 
در پايان معتقد است كـه شـروط الزم   . گويند، صحت ندارد مي و دوري و امثال اين دو

يك مشكل اجتمـاعي اسـت كـه    در مشاوران و تعيين آنان يك مسئله ديني نيست بلكه 
ميدان علوم سياسـي، ميـدان   . شود مي اصوالً در اين موارد بر مبناي اقتضاي شرايط عمل

  . نه قواعد خشكپذير است  قواعد انعطاف
 در كتـاب و سـنّت نصّـي   : كنـد كـه گفـت    مـي  محمد مبارك ديدگاه متولي را تأييد

از اين رو بايد به اجـراي عملـي   . بينيم كه امام را تعيين يا روش او را مشخص كند نمي
آن در عصر جمهور صحابه مراجعه كرد و روشي را كه بر مبنـاي آن ابـوبكر و خلفـاي    

تخراج نمود كه انتخاب به دست اهل حل و عقد است نه امت، بعدي انتخاب شدند، اس
كنند اما تعيين اهل حل و عقد به هـر دوره، و   مي و پس از آن امت با فرد منتخب بيعت

  ١.هر مكان واگذار شده است
  . كنيم كه مورد اتّفاق نظر آنان باشد نمي جز اصل شورا پيدااي  بنابراين مسئله

                                                
 .۲۵۴الحكم و الدوله، ص : نظام االسالم .١
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  روش انتخاب امام 
كه برخـي  يي ها هجا كه شيوه مشخصي با نص مستقيم تعيين نشده است، شيو از آن

  : مختلف است ها هشيواين  .اند، دليل گرفته شده است از صحابه براي تعيين امام پيموده
  . و انتخاب حاكم اهل حل و عقد اجتماع گروهي از بزرگان يا . ۱
ر مسلمانان پس از او به خواهد كا نمي اين بدان معني است كه وي: وصيت خليفه. ۲

  . ش به واليت عهدي شبيه استواين ر ١.آشوب كشيده شود
برخـي از جملـه مـاوردي در    . اختالف نظر در نياز به رضايت اهل حـل و عقـد  . ۳

بيعت بدون نيـاز بـه موافقـت    : گويند  آنان مي. منكر اين مسئله هستند االحكام السلطانيه
در . يعت عمر بـه رضـايت صـحابه متوقـف نشـد     بزيرا . شود  اهل حل و عقد منعقد مي

انـد، و آن گونـه كـه دكتـر      حالي كه برخي از علماي بصره، موافقت آنان را شرط كـرده 
امـا در تفسـير ايـن    اند  گويد، برخي از علماي مصر اين ديدگاه را تأييد نموده مي متولي
آن و سـنّت صـحيح   زيرا قر. دهند معتقد است كه امور الزم االتباعي تشكيل نمي ها هشيو

داراي قداسـت و قواعـد خشـك شـمرده     ي يهـا  هبنـابراين شـيو   .انـد  متعرض آن نشـده 
وي به صراحت معقتد است . و عبادات هست) كيفرها(شوند، چنان كه در عقوبات  نمي

تواند داراي قواعد ثابتي باشد و البته اين امر شگفت  مي كه فقط همين دو جنبه است كه
  !انگيزي است

شـود و    احمد بن حنبل معتقد است كه امامت با قهر و غلبه ثابت مي: غلبه قهر و. ۴
  . نيازي به موافقت اهل حل و عقد نيست

   :گويد  ابويعلي فراء مي
هركس به زور شمشير بر مسـلمانان  غالـب   : از امام احمد مروي است كه گفت

كه بـه خـدا و   آيد تا خليفه شود و اميرالمؤمنين نام گيرد، براي احدي از كساني 
                                                

  .۱۵۸المجتمع االنساني، ص  .١
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روز قيامت ايمان دارند، روا نباشد كه بخوابد و او را امام نداند، خـواه نيكوكـار   
  ١.باشد و خواه بدكار

  : گفت مي كند كه مي روايت) عبداهللا بن عمر(احمد بن حنبل از يكي از صحابه 

  .. .ما با كسي هستيم كه چيره شود

واضح است كـه  . اند خالفت كردهبرخي از بزرگان علماي اهل سنّت با اين ديدگاه م
اين نظريه بر يك رأي معين در مسئله مورد بحث قرار نگرفته اسـت و از رجـال خـود    

و مباني و اصولي وضع كننـد كـه   بپردازند به تحقيق در اين حوزه خواهد كه دوباره   مي
ت، و رضايت ملّت باشد، و مـانع اسـتبداد   مضامن حسن انتخاب و مشاركت اهل رأي ا

كنـيم كـه در     ي عـامي بسـنده مـي   ها هبدين ترتيب به ديدگا. در اين انتخاب گرددكسي 
اي كـه   كتابهاي ماوردي، ابويعلي، ابن تيميه و ديگر پيشگامان آمده است نه نظام بيگانـه 

  ٢.دموكراسي :براي ديگر ترسيم شده يعني

  شروط حاکم 
از جمله شـرايطي كـه   . دانشمندان اهل سنّت در تعيين اين شرايط نيز اختالف دارند

  : توان به موارد زير اشاره كرد مي شود، مي براي حاكم عالي نظام بيان
  عدالت و رفتار مستقيم . ۱
   :ابويعلي. علم و فرهنگ. ۲

  . امام بايد برترين مردم در علم و دين باشد
  ي و اجرايي ساتجربه سي. ۳
هرگونه نقصي شجاعت، نجابت و سالمت جسمي از : بعضي صفات نفساني مثل. ۴

  . كه مانع حركت و سرعت اقدام شود

                                                
 . ۷االحكام السلطانيه، ص  .١
 .۷۸الحكم و الدوله، ص  .٢
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  . اسالم، شرط مفروض است. ۵
  مردي: ذكورت. ۶
من  االئمة: گويد مي كهاند  قرشي بودن، برخي به استناد حديث آن را شرط دانسته. ۷

  . اند اين شرط حيران شده معناي دانشمدان متأخر در  .قريش

  ادله شورا 
  : ستدالل شده استدر اثبات شورا به موارد زير ا

   :ين موارد عبارتند ازتر مهم: آيات قرآن .الف

والَّذين اسـتجابوا لـربهِم وأَقَـاموا الصـالةَ وأَمـرهم شـورى بيـنهم وممـا         (. ۱
  )۳۸:يالشور(   )رزقْناهم ينفقُونَ

و انـد   نماز برپا كـرده داده و ) مثبت(پروردگارشان را پاسخ ) نداي(و كساني كه 
  . كنند مي ايم، انفاق كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان داده

۲ .)  لَى اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع
نيكِّلوتالْم بحي ۱۵۹:نآل عمرا(   )إِنَّ اللَّه(  

با آنان مشورت كن، ) ها(و برايشان آمرزش بخواه، و در كارپس، از آنان در گذر 
 و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن، زيرا خداند توكل كننـدگان را دوسـت  

  . دارد مي

عـنِ  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَـى الْخيـرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروف وينهـونَ      (. ۳
  )۱۰۴:عمران آل(  )الْمنكَرِ

ي دعوت كنند، و بـه كـار شايسـته    به نيك) مردم را(و بايد از ميان شما، گروهي، 
  . دارندوادارند و از زشتي باز

   :از قبيل. احاديث كه البته فراوان است. ب
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  ١.ار و ماخاب من استخارما ندم من استش. ۱
  . ره كرد، زيان نديدهركه مشورت كرد، پشيمان نشد، و آن كه استخا

  .ن فاذا استشري فليشر مبا هو صانع لنفسهاملستشار مؤمت. ۲
ت شد، به چيزي راهنمايي كند ورپس هرگاه با او مش. مشاور مورد اطمينان است
  . دهد  كه براي خودش انجام مي

ى بينكم فظهـر  اذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاءكم وأموركم شور. ۳
لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم خبالؤكم ومل  األرضِ خري

  ٢.لكم من ظهرها ى بينكم فبطن األرض خرييكن أموركم شور
تـرين شـما باشـند و     آن گاه كه اميران شما بهترين شما و توانگران شما بخشنده

كارهايتان با مشورت انجام پذيرد، روي زمين براي شما بهتر از زيـر آن خواهـد   
تـرين شـما باشـند و     ولي اگر اميران شما بدترين شما و توانگرانتـان بخيـل  . دبو

  . كارهايتان به شورا اداره نشود، زير زمين براي شما از روي آن بهتر خواهد بود

امـا انّ اهللا ورسـوله لغنيـان    : وشاورهم يف االمر، قـال رسـول اهللا  : ملا انزلت. ۴
استشار منهم مل يعدم رشداً ومـن تركهـا    عنها ولكن جعلها اهللا رمحةً الميت فمن

  ٣.مل يعدم غياً
همانـا كـه   : فرمود) ص(وشاورهم في االمر، رسول خدا : وقتي اين آيه نازل شد

نيازند لـيكن خداونـد مشـورت را بـراي امـت مـن        خدا و رسول از مشورت بي
و آن كه مشـورت را   هركس از آنان مشورت كند، رشد. رحمت قرار داده است

  . مايد، لغزش را از دست نداده استترك ن

  . و امثال اين احاديث

                                                
 .۶۵، ص۱۰تفسير ابوالفتوح رازي، ج  .١
 .۲۲۸، ص ۳همان، ج  .٢
 .۹۰، ص ۱الدر المنثور، ج  .٣



 289   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

بـا يـاران   ) ص(رواياتي نقل شده كه رسـول خـدا   : و صحابه )ص(روش پيغمبر  .ج
احدي را نديدم كـه بيشـتر از رسـول    : ابوهريره روايت كرد :مثل. كرد مي خود مشورت

  . با يارانش مشورت كرده باشد) ص(خدا 
  . ه در انتخاب و مشورت خلفاي نخستين ذكر شده استمواردي نيز از رفتار صحاب

اي بـراي   كنند امـا انگيـزه    ياد مينيز  راو حكماء شعراء  از  يدر اينجا سخن برخ .د
  .  زيرا از نظر شرعي هيچ ارزشي ندارد. بيان آن نداريم

توانند يك سـاختار مشـخص تشـكيل دهنـد و بلكـه       نمي روشن است كه اين متون
در اين باره به تفصيل سخن . اي كلي براي نظام حكومت در اسالم باشندبيانگر يك مبن
از آيات شورا مناقشه برخي از دانشمندان متأخر نيز در استدالل به برخي . خواهيم گفت

از وي نقـل شـده،    المناراند، به طور مثال شيخ محمد عبده، آن گونه كه در تفسير  كرده
  : گويد مي ،پس از استدالل به آيه سابق بر شورا

اين صحيح اسـت  . معروف است كه حكومت اسالمي مبتني بر اصل شورا است
نخستين دليل آن، و داللـت ايـن   ) يعني آيه امر به معروف و نهي از منكر(و آيه 

زيرا اين توصيف خبري از حالـت  . وامرهم شوري بينهم :هتر است از آي آيه قوي
رد ايـن اسـت كـه شـورا بـه      يك طايفه مخصوص است و حداكثر داللتي كه دا

است و خداوند متعـال نيـز آن را سـتوده اسـت؛ و     اي  خودي خود كار پسنديده
زيـرا امـر ريـيس بـه     . وشاورهم في االمـر  :تر است كه داللت آن از اين هم قوي

مشورت، مقتضي وجوب مشورت بر او است اما اگر ضامني نباشد كه امتثال اين 
رييس مشورت را ترك كند، چه خواهد شد؟ امر را تضمين كند، در صورتي كه 

كند كه در ميـان مـردم گروهـي     مي فرض امر به معروف و نهي از منكر آيه  اما 
متحد و قوي باشند تا دعوت به خير، و امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده 

گيرد، و هيچ معروفي برتر   گيرند، و اين عام است و حاكمان و رعيت را در برمي
  ١.از ظلمتر  عدل نيست و هيچ منكري زشتاز 

                                                
 .۴۵، ص ۴تفسير المنار، ج  .١
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وامرهم شوري  :هكند، يعني آي  ين دليل شورا تشكيك ميتر مهمبدين ترتيب عبده در 
كه دارد اين اسـت  بينهم؛ به اين اعتبار كه توصيف طايفه خاصي است و حداكثر داللتي 

س و توانـد يـك اسـا    نمي خواهد بگويد كه مي گويي. كه به خودي خود پسنديده است
همـان گونـه   . تشكيل دهد  مبنا براي نظام حكومت اسالمي، و واليت عامه الزم االطاعه

االمر، دالّ بر وجوب مشورت بر رئيس باشـد، ضـمانتي     اگر وشاورهم في: گويد مي كه
يس امتثال امر نكرد و مشورت را يدر اين صورت اگر ر. براي امتثال رييس وجود ندارد

آنگاه به آيه قـرآن  . توان بسنده كرد نمي گويي به همين دليل !رها نمود، چه خواهد شد؟
كند، به عنوان اسـاس و   مي كه براي تشكيل امت آمر به معروف و ناهي از منكر دعوت

  . ورزد  حجت شورا تأكيد مي
اين جنبه متمركز خواهيم بر  در مباحث بعدي. به هر حال، اين اجمال ادله شورا بود

بخشد تا براي تشكيل  مي به شورا و نظام آن مشروعيت و قدرتزيرا پلي است كه . شد
  . حكومت اسالمي مقبول با همه اختيارات الزم اقدام نمايد

  : مثل. نيز رواياتي در همين معني به ما رسيده است) ع(از اهل بيت 
   :آمده) ع(به علي ) ص(در وصيت رسول خدا  :فرمود) ع(امام صادق . ۱

  ١.شاورة وال عقل كالتدبريال مظاهرة اوثق من امل
  . ردي چون تدبير نيستخهيچ پشتيباني استوارتر از مشورت، و هيچ 

   : )ع(مام صادق ابن مهران از  ساعةاز برقي از عثمان بن عيسي . ۲

  ٢.لن يهلك امرؤ عن مشورة
  .هيچ مردي از مشورت نابود نشد

: مـرد؛ بـه او گفـت    به نام سعد) ع(يكي از موالي امام رضا : معمربن خالد گفت. ۳
                                                

 . ۴۲۴، ص ۸وسائل اشيعه، ج  .١
 . ۴۲۸همان،  .٢
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من به تو معرفي كـنم؟ در حـالتي   : ممن گفت. مردي با فضيلت و ايمن به من معرفي كند
   :شبيه غضب به من گفت

  ١.ما يريد ىان رسول اهللا كان يستشري اصحابه مث يعزم عل
خواست، تصميم   سپس بر آنچه مي. كرد  با يارانش مضورت مي) ص(رسول خدا 

  . گرفت  مي

   :در وصيت به محمد بن حنفيه) ع(از اميرالمؤمنين ) ره( شيخ صدوق. ۴

بعض مث اختر اقرـا مـن الصـواب وابعـدها مـن       اضمم آراء الرجال بعضها اىل
من استقبل وجـوه اآلراء عـرف   برأيه، و قد خاطر بنفسه من استغىن.. .االرتياب

  ٢.مواقع اخلطاء
اب و دورتـرين از  تـرين بـه صـو    سپس نزديك. آراء مردان را به هم پيوست كن

هركه تنها به رأي خود ساخت، خود را به مخاطره انداخت، .. .ارتياب را برگزين،
  .و آن كه به استقبال آراي مختلف رفت، جاهاي خطا را شناخت

نزد امام رضـا  : جمعي از دانشمندان از علي بن اسباط از حسن بن جهم كه گفت. ۵
   :پدرش را ياد كرد و گفت. بوديم) ع(

  ٣.. .قله التوازن به العقول ورمبا شاور االسود من سودانهكان ع
ين تـر  كـم و چـه بسـا بـا     كرد نمي عقل او چنان بود كه همه عقول با آن برابري

  .. .كرد  خدمتكارانش مشورت مي

علي بن احمد بن موسي از محمد بن هارون از عبداهللا بن موسـي از عبـدالعظيم   . ۶
   :گفت) ع(درانش كه اميرالمؤمنين حسني از علي بن محمد هادي از پ

                                                
 . همان .١
 .۴۲۹مان، ص ه .٢
 . ۴۲۸همان، ص  .٣
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  ١.برأيه خاطر نفسه من استغىن
  . هركس به رأي خود ساخت، خود را به خطر انداخت

  وجوب مشورت برامام 
: برخي معتقدند كه در اموري كه جنبه همگاني دارد، و مسـائل مهـم و خطيـر، مثـل    

اسـت كـه بـا    هاي عمومي بر امـام واجـب    گذاري، و اعالن جنگ، و اجراي طرح قانون
ام جـ نظران مشورت كند؛ اما در امور خاص و مواردي كه مصلحت امت را در ان صاحب

زيرا شايسته نيست كه . داند، مستحب است كه آن را به شورا گذارد هرچه سريع آن مي
  ٢.به رأي خود اطمينان كند و مشورت را رها سازد

ا در كنار دو ركن مهـم  شايد در لزوم مشورت چنين استدالل شود كه قرآن، شورا ر
  : فرمايد مي چنان كه. از اركان اسالم يعني نماز و زكات قرار داده است

)    مـاهقْنزـا رممو مهـنيى بورش مهرأَمالةَ ووا الصأَقَامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذو
  )۳۸:الشورى(  )ينفقُونَ

انـد و   داده و نماز برپا كـرده ) مثبت(را پاسخ  پروردگارشان) نداي(و كساني كه 
  . كنند  ايم، انفاق مي كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان داده

  : گويد  قرطبي مي. خواهد كه در كارهايش مشورت كند  مي) ص(زيرا از رسول خدا 
. مـد آ مي كردند، بر آنان سخت نمي سادات عرب هرگاه در كارها با آنان مشورت

زيرا اين . از اين رو خداوند متعال پيغمبرش را فرمان داد كه با آنان مشورت كند
بـرد، و   مـي  يشـان را بيشـتر از بـين   ها هكنـد، و كينـ    ان را بيشتر جذب مـي كار آن

  ٣.كند مي تر دلهايشان را پاكيزه
در مشورت و نيـز روش صـحابه   ) ص(همين طور ممكن است به سيره رسول خدا 

                                                
 .۴۲۵همان، ص  .١
  .الشوري، الخالصه: الدوري. ٢
  . ٢٤٩، ص ٤الجامع االحكام القرآن، ج  .٣
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در حالي كه مطابق نقل دكتر متولي، برخي از عالمـان عقيـده دارنـد كـه     . استدالل شود
مأمور شـد بـا اصـحاب    ) ص(مشورت براي حاكم مستحب است و اين كه رسول خدا 

  . تر عمل كنند سازي دلهايشان بود تا در كارهايشان فعال خود مشورت كند، براي پاك

  آور   شوراي الزام
ر است، همان گونه كـه آورديـم و پـس از ايـن هـم      آو  اين پرسش كه آيا شورا الزام

زيـرا بـا ايـن    . ها در اين باره اسـت  ين پرسشتر مهمدرباره آن سخن خواهيم گفت، از 
توانيم نخستين گام را در طريق حكومت اسالمي، و واليـت عامـه از خـالل      پرسش مي

ملـزم كنـد؟ و در    ن را به نتيجه آنكنندگا تتواند مشور  آيا شورا مي. نظام شورا برداريم
نتيجه آيا بر همه امت است كه از نتيجه شورا تبعيت كنند، و آيا حاكمي كه از راه شورا 
انتخاب شده، از حق اطاعت برخوردار است؟ و حاكم بالفاصله ملزم به اجـرا و تنفيـذ   

  مشورت است؟ 
هـم مرحلـه انتخـاب حـاكم عـالي را در       ،همان گونه كه واضح است ايـن پرسـش  

كـه بايـد در آن مشـورت    ي يها هزيرا در زمين. يرد، و هم مرحله پس از انتخاب راگ  برمي
آيا بايد حاكم به نتيجه شورا ملتزم باشد؟ آنچه ما را بـر  : شود، قابل طرح است؛ اينگونه

آن داشت كه هر دو مرحله را در ضمن يك پرسش قرار دهيم، وحدت دليل، و احتياج 
و اهمال دوم  در واقع تمركز بر زمينه. دم الزام از آن استمساوي ما به استفاده الزام يا ع

مجال نخست، تغافل از اصل مشكل، و تمركز بر فرع آن اسـت و البتـه چنـين اقـدامي     
  . سزاوار نباشد

در  ١.اسـت معتقد به عدم الـزام  دوم  به هر حال، دكتر محمد يوسف موسي در زمينه
كرده از وجوب يا عدم وجوب  مينه درمانحالي كه دكتر متولي اين مسئله را در همان ز

او به هگام پاسـخ بـه ايـن    . به رأي شورا پرسيده است) امام يا خليفه(عمل حاكم عالي 
  . دارد و معتقد است كه بر الزام داللت ندارد مي پرسش، ادله شورا را عرضه

                                                
 . ۱۱۸نظام الحكم في االسالم، ص  .١
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بينيم كه عمل بـه رأي اهـل شـورا را بـر حـاكم       نمي زيرا در قرآن يا سنّت نصّي
 اي كه خداوند رسـول خـود را بـه شـورا فرمـان      آيه كريمه. ي ساخته باشدحتم
فـاذا عزمـت   : ، ايـن عبـارت را در پـي دارد   وشاورهم فی االمر  :دهد، يعني مي

پس از مشورت ) ص(شود كه رسول خدا  مي از اين آيه روشن. فتوکّل علی اهللا
بـه   .انـد  ران دادهكند كه بر آن عزم كرده است نه رأيي كه مشـاو  مي رأيي را اجرا

تا زماني كه قانع نشـود، ملـزم بـه پيـروي از رأي     ) ص(تعبير ديگر، رسول خدا 
رسد اين همان رأيي باشد كه مفسران در اين آيه   به نظر مي. اعضاي شورا نيست

  . گزينند  برمي
  

ابـوبكر و  (بـه شـيخين   ) ص(كند كه مطابق آن رسول خدا  مي سپس روايتي را نقل
كند، حتي اگـر اغلـب    نمي كه به رأي آن دو عمل كرده با آن دو مخالفت خبر داد) عمر

وي آنگـاه بـه مخالفـت ابـوبكر بـا اجمـاع       . صحابه در اين رأي با آن دو مخالفت كنند
بـن زيـد    اسـامة اسالمي در مسئله جنگ با مسلمانان مانع زكات، و مسئله اعزام جيش 

 در روزگار حاضر را رد كرده بر آنان خـرده  آنگاه ديدگاه معتقدان به الزام. كند  اشاره مي
اند و نه به مناقشـه مفسـران    گيرد كه نه اسناد قابل قبولي در تأييد ديدگاه خود آورده مي

  . اند توجه كرده

  موضوعات شورا 
، وجـود دارد و هـركس، در تفسـير    شورااختالف زيادي در مساحت و موضوعات 

. ديـدگاه خـود را بيـان كـرده اسـت      المـر، ا وامرهم شوري بینهم و شاورهم فی :آيات
  : گفته است الكشافزمخشري در 

  . كار جنگ و مانند آن از اموري كه درباره آن بر تو وحي فرود نيامده است
اند كه به مشورت با اصحاب فرمـان يافـت كـه ايـن كـار يكـي از        گفتهبرخي ديگر 

محمـد  . شـد   ن تلقي ميمظاهر اكرام و احترام، و ابزاري براي جلب و جذب دوستي آنا
المذاهب االسالميه معتقد است كه شورا به عنوان يك اصل كلـي در  : ابوزهره در كتاب
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در . همه اموري قرار داده شده كه در آن نصي نيامده است و اساس انتخاب حاكم است
عقيـده دارد كـه    نظام الحكم في االسـالم : حالي كه دكتر محمد يوسف موسي در كتاب

دكتـر متـولي نظـر دارد كـه     . كرد  در امور مهم با اصحاب مشورت مي) ص(رسول خدا 
همان گونه كه . را كه در آن نصّي وارد نشده، در بر گيرديي ها هتواند همه زمين نمي شورا

هـاي   پيش از اين آورديم، برخي از كارها برحسب طبيعت خود از دايره تخصص هيئت
نكته ثابت است كه درباره برخي كارها نه اين . خارج است) يا اعضاي شورا(نمايندگي 

به رغم اهميت ايـن  ) ص(وحي نازل شده و نه نصّي در اين زمينه آمده كه رسول خدا 
شورا در اسـالم بـه صـورت كـامالً معـين و بـين        مواضع.. .كارها مشورت نكرده باشد

 اين نامشخص بودن از مواردي است كه با طبيعت شريعت برخـوردار از . مشخص نبود
  ١.صبغه هميشگي و همگاني، سازگاري دارد

  صاحب قدرت، امام یا امت؟ 
عليا در كشور است و هم ) قدرت(امت صاحب سلطنت ه دكتر دوري عقيده دارد ك

كشد و بر تصميمات او نظارت دارد، و بـر او اسـت كـه     مي از امام حسابكه او است 
بـا آن مشـورت كنـد، انتخـاب      نماينده خود را به عنوان شورايي كه امام در همه كارها

  ٢.نمايد
   :شيخ شلتوت معتقد است

ل كند، زآنان را تعيين نمايد، و ع: حق امت است كه حاكمان خود را انتخاب كند
حـاكم بايـد از   . رفات شخصي و عمومي آنان نظارت داشته باشـد صت هو در هم

امـت  بد در پيش گرفت، حـق  ) روش(هرگاه سيره . سيره ستوده برخوردار باشد
فقهاء اتّفاق نظر دارند كه خليفه مسـلمين صـرفاً وكيـل    . است كه او را عزل كند

امت است كه در همه كارها تابع موكّل خويش است و همانند هر وكيـل ديگـر   

                                                
 .۲۵۳مبادي نظام الحكم، ص  .١
 . الشوري، الخالصه .٢
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امت در خريد و فروش، تابع مقرراتي اسـت كـه وكيـل شخصـي از آن تبعيـت      
ه خليفـه آنـان را عـزل و    همين گونه اجماع دارند كه كارمندان دولت ك. كند  مي

كنند، و نه به موجب عزل وي به   كند، نه به موجب واليت وي كار مي  نصب مي
شوند بلكه به موجب واليت و عزل امـت ايـن     اعتبار شخصي از كار بر كنار مي

از ايـن رو  . انـد  گيرد كه او را در توليت و عزل وكيل خود كـرده   كار صورت مي
زيرا به . شوند و قاضيان وي عزل نمي) كارگزاران(اليان هرگاه خليفه عزل شود، و

   ١.كنند، نه به نام خليفه و در حق خالص او  نمايندگي از امت و در حق او كار مي
شود و در چه زماني ايـن احكـام پيـاده     دانستم اين اجماع چگونه ثابت مي كاش مي
  ! شده است؟

  عزل خلیفه 
  : گويد مي ميهيابن ت

ب اهل سنّت اين است كه به خروج بر ائمه و مبـارزه مسـلّحانه   مشهور در مذه
چنـان كـه   . با آنان عقيده ندارند، اگرچه ظالم و ستمگر باشند) جنگ با شمشير(

  .بر آن داللت دارد) ص(احاديث صحيح و مستفيض پيغمبر 
: از آن جمله اسـت . پردازد  مي) ص(وي سپس به ذكر برخي روايات از رسول خدا 

دهـد، بايـد كـه از      ي بر او والي شد و چيزي از معصـيت خـدا انجـام مـي    فرد ،هركس
  ٢.معصيت او كراهت داشته باشد ولي دست از اطاعت او بر ندارد

  : دهند كه گفت  به احمد بن حنبل نسبت مي
هركس به زور شمشـير بـر آنـان ـ مسـلمانان ـ غالـب آيـد تـا خليفـه شـود و            

كساني كـه بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان       اميرالمؤمنين نام گيرد، براي احدي از
                                                

 .۵۶۳من توجيهات االسالم، ص  .١
 .۷۸، ص ۲منهاج السنه، ج  .٢
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دارند، روا نباشد كه بخوابد و او را امام نداند، خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار؛ 
  ١.او اميرالمؤمنين است

   :گويد  اما امام الحرمين جويني مي
اش آشكار گردد، و بـا هـيچ مـانعي     هرگاه امام ستم پيش گيرد و ظلم و بدكاري

توانند براي منـع او بـا هـم     مي خود بر ندارد، اهل حل و عقددست از رفتار بد 
  ٢.اگرچه به كشيدن اسلحه و اعالن جنگ باشد ،همداستان شوند

  نظام شورا درباره  چند نکته
آن را مطابق ديدگاه مسلمانان طرفدار اين  هاساس نظام شورا و برخي از مباني، و ادل

كه بايد در اين ميان مـورد مالحظـه دقيـق    مهم را ي ها هدر پي برخي نكت. نظريه آورديم
  : كنيم  قرار گيرد، بيان مي

  معناي شورا و الزام به نتیجه . الف
ي هـا  همراجعه كنيم، خـواهيم ديـد كـه واژ    ٣لسان العربلغت مثلِ هاي  اگر به كتاب

شورا، و تشاور، به خودي خود، حاوي هيچ گونه الزامي نيست بلكه از جمله معاني آن، 
از طريق معاني اين واژه كه . حسن و قبح آن عرضه شييء و درخواست بيان :اين است

توان فهميد كه شورا بيانگر هيچ گونه الزام و التـزام   مي ند،ا لغت شناسان عرب بيان كرده
يابي به حقيقت و نظرخـواهي   فرآيند تبادل نظر براي دست«نيست بلكه عبارت است از 

  » .اي معين ديشهاز ديگران براي رسيدن به گزينش ان
از شورا به هدف الزام مشورت كننده مـثالً  بحث فهميم كه هرگونه   بر اين اساس مي

نظر اكثريت و بلكه ديدگاه اجماعي مشاوران نيست مگر اين كه به اين ديدگاه برسد  هب

                                                
 . ۲۹۹و االمامه، ص  اخلالفة .١
 .۲۷۳، ص ۲شرح المقاصد، ج  .٢
 . ۴۳۷، ص ۴ج .٣
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امـا هرگـاه نظـر    . حسن اين ديدگاه برايش روشن گـردد ي ها هانع شود، و جنبقو از آن 
بر  ،ي مختلف را زير و رو كرد اما نظري برتر از ديدگاه خود نيافتها هگاخواست و ديد

حسب معناي لغوي شورا، ملزم نيست به رأي اكثريت يا همه مشاوران عمل كند، حتـي  
اگر به نحو وجوب ملزم به مشورت شده باشد و البته چنان كه خواهيم ديد، هرگـز بـه   

  . چنين امري ملزم نشده است
امر به مشورت، و امر به التزام به نتيجه شورا يعني تبعيت از اكثريت يـا  بنابراين بين 

ديديم خليفه اول ـ كه نظام شورا با او آغاز . اجماع، تفاوت عرفي و لغوي فراواني است
شد ـ بنا به تصريح دكتر رافعي ـ در دو قضيه مهم رده و اعزام جيش اسامه بـا اجمـاع     

  . اصحاب مخالفت كرد
توانيم از نصوص اسالمي، هيچ گونه الزامي بـراي شـورا بـه هـر نحـو       مين بنابراين

توان ادعا كرد كه شورا به معني اجمـاع   نمي با اين وجود. متصور كه باشد، استفاده كنيم
دهد كه حكومـت اسـالمي بـر پايـه آن بتوانـد        يا رأي اكثريت، الزام و قدرتي نتيجه مي

اقتصادي را تا حد معيني محـدود  هاي  ديوظايف عمومي و خصوصي را محدود، و آزا
سازد يا بسياري از كارها را الزامي، و در اموال قاصران تصرف كند، و به عبارت مختصر 

ايـن حـوزه از هرگونـه امـور     . و همگاني جامعه اسـالمي را اداره نمايـد   امور اجتماعي
كتـه  در توضـيح ايـن ن  . تـر اسـت   همگاني قابل تصور در جوامع ديگري بسي گسـترده 

  : گوييم  مي
ي هـا  هاستفاده از تجرب همان گونه كه گذشت، هدف از شورا پناه بردن به ديگران و 

. تا انسان به خاطر عدم مشورت پشـيمان نباشـد  است آنان و استعانت از نقاط قوت آن 
توانست بسياري از زواياي مسئله را كه بـدان توجـه نداشـت، روشـن      مي مشورتزيرا 
  . سازد

تا تواند مفيد باشد و به ما مدد رساند  ت اما در زمينه واليت عامه نمياين درست اس
و از طريق اين واليت عامه بتوان امت را به اطاعت از ولي امر  اثبات را اي  واليت عامه

ملزم ساخت و با وجود آن، ولي امر بتواند ـ در صورت مصلحت ـ امت را به كارهـاي    
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نمايد، و حكم به اباحه امري شـرعي كنـد كـه از     مباح و مستحب، و حتي مكروه ملزم
مت يا وجوب آن رسيده اما قطع ندارد كه واقعـاً واجـب يـا حـرام     رطريق اجتهاد به ح

اينـك  . توان از ادله مذكور براي شورا، استفاده كرد نمي اين الزام مطلوب را مطلقاً. است
را  عزمـت فتوکـل علـی اهللا   فاذا  :هفهميم كه عدم ظهور شورا در هرگونه الزامي، آي  مي

دهد، و آن گاه كه به يـك رأي    به مشورت با اصحاب قرار مي) ص(ظاهر در امر پيغمبر
قانع شد و بر آن عزم كرد، در اجراي آن بر خداوند توكل كند، خواه بـا رأي مشـاوران   

. انـد  اي است كه بسـياري از مفسـران از آيـه اسـتفاده كـرده      اين نكته. موافق باشد يا نه
  . بنابراين آيه مباركه، چنان كه خواهيم ديد، ظاهر در عدم الزام به شورا است

  نصوص، اخالقی نه حدي. ب
دهد كه اين متون، اخالقي محض و در مقـام مـدح    مي دقت در نصوص شورا نشان

از يـك جهـت، و التـزام بـه رأي      مشاوره است؛ بدون اينكه حكم عامي به لزوم شورا 
ـ    . نان از جهت ديگر صادر كندمشاوران يا اكثريت آ وامـرهم   :هبهتـرين دليـل شـورا، آي

. ، چنان كه بيايد، در سياق مدح مؤمنان و بيان صفات نيكـوي آنـان اسـت   شوري بینهم
  : فرمايد  خداوند متعال مي

للَّـذين آمنـوا   فَما أُوتيتم من شيٍء فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى (
والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هـم   وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصـالةَ وأَمـرهم شـورى بيـنهم وممـا       يغفرونَ
ومن يضللِ اللَّه فَما لَـه   والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ ناهم ينفقُونَرزقْ

      ـنم دـرـلْ إِلَـى مقُولُـونَ هي ذَابا الْعأَوا رلَم نيمى الظَّالرتو هدعب نم يلو نم
  ) سبِيلٍ

  )۴۱ـ۳۶ :الشورى(

زندگي دنيا است، و آنچه پـيش  ) و كاالي(به شما داده شد، برخورداري  و آنچه
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اند و به پروردگارشان اعتمـاد دارنـد بهتـر و     خدا است، براي كساني كه گرويده
هـا خـود را بـه دور     و كساني كه از گناهـان بـزرگ و زشـتكاري   . پايدارتر است

) نـداي (ني كـه  و كسـا . گذرنـد   آينـد، درمـي     دارند و چـون بـه خشـم درمـي      مي
اند و كارشـان در ميانشـان    داده و نماز بر پا كرده) مثبت(پرودرگارشان را پاسخ 

وكساني چـون سـتم   . كنند انفاق ميايم،  شان داده يو از آنچه روز مشورت است
و جزاي بـدي ماننـد آن،   ) خيزند  بر ميجويند و به انتقام  برايشان رسد، ياري مي

خـدا  ) عهـده (نيكوكاري كند، پـاداش  او بـر    پس هركه در گذرد و. بدي است
) ديـدن (و هركـه پـس از سـتم    . داد نمي به راستي او ستمگران را دوست. است

  . ايشان نيسترد بر ) نكوهش(راه ) و انتقام گيرد(خود، ياري جويد 
  : فرمايد  همين طور است آيه ديگر قرآن كه مي

)و ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم     ـكلوح ـنـوا مفَضيظَ الْقَلْـبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَو
فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَـى اللَّـه إِنَّ   

نيكِّلوتالْم بحي ۱۵۹:آل عمران(   )اللَّه(  
  

شدي، و اگـر تنـدخو و   )  وپر مهر(با آنان نرمخو رحمت الهي، ) بركت(پس به 
ن در گـذر و  نـا پـس، از آ . شـدند  تو پراكنـده مـي  درباره  از سختدل بودي، قطعاً

برايشان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتـي،  
  .دارد بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مي

دانيم جز اينكه اصل در امور مذكور در اين آيات، مدح و  زي نميچيما از اين سخن 
وگرنه الزم آيد كه معتقد شويم عفـو، يـاري رسـاندن، و     حسن آن است نه الزام مطلق 

زيـرا چـه   . است و اين خالف واقع اسـت ) حسن(انفاق مطلقاً از امور نيكو و پسنديده 
بنابراين مقصود بيان صفاتي است . دبسا برخي از اين امور در برخي موارد پسنديده نباش

باشد، و وضع آن از حيث وجوب و استحباب و بلكه حرمـت ـ     كه در اصل ممدوح مي
  . دهد  اين نكته را توضيح مي سياق آيه . شود  به اختالف موارد ـ متفاوت مي
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. بينـيم   با هم، مـي ها  اين مطلب را به وضوح در روايات مختلف به رغم اختالف آن
مانـدم مـن   :  و روايـت  ،...اذا کـان امـراؤکم خیـارکم   : ه در اين روايت استچنان ك
ين نظام الزامـي  تر مهمايم از استدالل بر  از همين جا است كه بسي شگفت زده. استشار

نه معترض جنبه الزامي آن شده و نه به اين جنبه  ،به اين گونه آيات و روايات كه مطلقاً
  . نظر دارد

  مانع از ظهور در الزام  شمول قضایاي شخصی. ج
دهد كه به مسئله مشـورت در قضـاياي شخصـي صـرف      مي تتبع اين نصوص نشان
يـد خـدمتكار وارد شـده    ها در موارد كامالً شخصي مثالً خرپرداخته و بلكه برخي از آن

دانيم كه مشـورت در    حال كه وضعيت چنين است و از سوي ديگر به وضوح مي. است
شود كه عـرف از ايـن     ؛ همين امر به خودي خود موجب ميامور شخصي الزامي نيست

  . نصوص عام، برداشت الزام نكند
آري، شايد اين مالحظه در مورد دو آيه شريفه صادق نباشد كه در امور عـام ظهـور   

اگرچه ممكن است كساني ادعا كنند كه ايـن آيـات   . دارد نه در امور شخصي مسلمانان
دانـيم   مـي  شود كه اگرچه شخصي نيسـت امـا    مي هم شامل قضاياي شخصي يا مواردي

  . شورا در مورد آن واجب نيست

  پذیري  اجمال و ناپایداري به جاي انعطاف. د
خالصـه آن چنـين   . اين يك اشكال كلي بر همه داليل مطرح در ايـن زمينـه اسـت   

اعي ترين جنبه اجتمـ  گيرد كه تقريباً عمده  مين نظام جنبه حياتي مهمي را در براي :است
نظـام  اگر اسالم نظام شورا را بر اين اسـاس آورده كـه چـارچوب كلـي     . زندگي است

سياسي در جامعه اسالمي در گذر روزگاران مختلف باشد، طبيعي اسـت كـه از اسـالم    
يعنـي بـه لحـاظ اهميـت      .اصول و مباني ايـن نظـام را تبيـين كنـد     ،انتظار داشته باشيم

ي اجتماعي، به صورت يك نظام كامل بـه امـت   العاده و نقش بس مهم آن در زندگ فوق
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و با اين فرض كه اين نظام يك نظام جاودانه خواهد بود، طبيعي اسـت كـه   ؛ ارائه دهد
همه جزئياتي را كه بر حسب مورد، و به تبع پيچيدگي اجتماعي، و طبيعت همگـاني، و  

بيان مباني كلـي   كند، معين ننمايد اما الزم است از  فضاي سياسي، و امثال ذلك فرق مي
بـه  . مشترك در موارد مختلف اجراي نظام غفلت نورزدي ها همشخص براي درمان جنب

هاي  پذيري اصول و قواعد و قابليت آن براي اجرا در حالت كه نشانگر انعطافاي  گونه
كـه عنـوان ضـرر بـه      ،مختلفهاي  مثل قاعده الضرر كه بر حالت. ي مختلف باشديجز
دو جنبه در نظام جـاوداني وجـود دارد كـه بـه درمـان      . بيق استقابل تط گيرد مي خود
   :پردازد  پذير اجتماعي مي تحول بجوان
هـاي   جنبه ثابت يعني قواعد ثابتي كه به درمان عناصر ثابـت مشـترك در حالـت   . ۱

تواند  مي اين مباني و اصول ثابت است كهبر  پردازد، و از طريق احتواي نظام  مختلف مي
زيرا با نظام . توان تطور و تحول در خود نظام را تصور كرد نمي شود و االّنظام خوانده 

  . بودن آن تناقض خواهد داشت
پذيري كه ممكن است نظام از طريق امكان تطبيق قواعـد و اصـول    جنبه انعطاف. ۲

نظـام ايـن   . منـاطق فـراغ از آن برخـوردار باشـد    نيـز   متغير، وهاي  ثابت خود بر حالت
بر وفق را پس از آن واگذار و رها كرده كه كسي را معين نموده تا آن را  هاي خاليفضا

  . پركندمصالح 
 بنابراين، طرفداران نظام شورا به عنوان نظـامي كـه بـه تنهـايي اسـتوار اسـت، چـه       

خواهند بگويند؟ آيا مدعي وجود قواعد و اصول عامي هستند كه نظام شورا بر پايـه   مي
كه با وجود آن با هيچ مشكل قابل ذكري مواجه نخواهيم شد؟ اي  تكيه دارد، به گونه آن

رض هيچ گونه قاعـده عـامي بـراي    عتقرآن و احاديث م. قطعاً باطل استسخني چنين 
از اين رو اين . باشند كردهتا چه رسد كه همه قواعد و مباني آن را معين اند  شورا نشده
سخ دهد كه برخي از آنها را پيش مختلفي پاهاي  از آن است كه به پرسشتر  نظام ناتوان
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را درباره آن ديـديم كـه چگونـه هركـدام بـر       ها هاز اين مطرح كرديم، و اختالف ديدگا
همچنـين ديـديم كـه برخـي از آنـان،      . حسب استحسان خود در اين باره عمـل كردنـد  

در صورتي كه اين نظام . دانند نه يك مبنا و قاعده اسالمي مي هرگونه پاسخي را عصري
 شود اما پاسخي از اسـالم بـراي آن   مي در اين باره مطرحهايي  پرسشات شده باشد، اثب

   :زير استي ها هنموناز جمله يابيم،  نمي
اگر دو گروه از امت با هم اختالف كردند و يكي از اكثريت كيفي برخوردار بـود و  

  ديگري از اكثريت كمي، چه بايد كرد؟ 
  ي هستند؟ شرايط آنان چيست؟ چه كسان) انتخاب كنندگان(مشاوران 

  حكم متخلّف از شورا چيست؟ 
توانند واقعيت را كشف كنند، و تخصـص   نمي كهضعيفي و كسبه ناتوان حكم زنان 

  الزم را ندارند چيست؟ آيا رأي آنان قابل قبول و مسموع است؟ 
  يا امت؟  از امام  قدرت حقيقي از كيست؟ 

  آيا نظام واليت عهدي پذيرفته است؟ 
  شود؟  مي يا امامت به قهر و غلبه ثابتآ

  آيا مشورت بر حكام واجب است؟ و آيا الزام آور است؟ 
   موضوعات شورا چيست؟

  آيا تعدد رؤسا ممكن است؟ 
وظيفـه   .شود  متعددي به آن داده ميهاي  پرسش ديگر كه در يك زمان پاسخ ها هو د

! ؟ البته اگر حدودي داشته باشدامت با چنين نظامي با حدود متالطم و نااستوار، چيست
اند، و به  نظران اين عرصه ادعا كرده صاحب پذيري است كه عموم آيا اين همان انعطاف

  ! طور اجمال، موجب اين اشكال شده است؟
دقيقاً از همين جا است كه امثال علي عبدالرزاق و خالد محمد خالد در اين ادعا بـه  
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اي اسالمي براي حكومت وجود ندارد و اين كار  رنامهكه مطلقاً باند  حل مشكل پناه برده
شده تا به امور دنيوي خود اهتمام ورزند؛ و اسالم فقط و فقط به تنظيم  ربه مردم واگذا

. روابط فرد و خالق او پرداخت و البته برخي تعاليم اجتماعي و اخالقي هم آورده  است
م شورا كه آن هم به نظرشـان يـك   زيرا آنان چيزي در برابر خود نديدند جز ادعاي نظا

بتوانـد نظـام   كـه  محـال اسـت   ، و مختلـف ي ها هتعليم مبهم و غامض، و مردد بين گون
  . زندگي قرار گيرد

ايم، خود را مضطر به التـزام بـه    ما كه نتيجه ديدگاه عبدالرزاق و امثال او را نپذيرفته
شود در جستجوي  مي موجبهمين . دانيم نمي نظام شورا به عنوان تنها راه حل اسالمي

زيرا كامالً ايمان داريم كه به طور حتم و مسلّم چنين نظـامي  . نظام سياسي اسالم باشيم
اين ديدگاه است كه آنچه را در باره نظام واليت فقيـه،  . وضع و به مردم عطا شده است

  . در اين باره سخن خواهيم گفت. سازد  و عمل شورا در چارچوب آن گفتيم، معين مي
وجود نـدارد، و   مشتركيمختلف شورا، عناصر هاي  شود كه ميان حالت اما اگر ادعا

از اين رو در ازاي آن قواعد مشترك وضع نشده است، بدان معنـي خواهـد بـود كـه از     
نياز، و پناه بردن به نظام تعيين اشخاص مخصوص يا هر نظام ديگري كـه   نظام شورا بي

  . ظام شورا بهتر و برتر خواهد بودتصور شود از اين فراغ موسوم به ن
زيرا بدان معنـي اسـت   . معني خواهد بود حل مشكالت شورا به وسيله شورا نيز بي 

هم مطرح دوم  زيرا همين مشكالت براي شوراي. كه مشكالت فراغ را با فراغ حل كنيم
  . خواهد شد

ر قبـال  شود و د مي مطرح هبنابراين، اجمال شديد مذكور موجب اشكال در همه ادل
خواست ايـن نظـام را بـراي     مي )ص(پيغمبر : ماند جز اينكه ادعا شود نمي آن هيچ چيز
ريزي كند اما رحلت ناگهاني او موجب شد كه وقت كافي براي اقدام در اين  امت برنامه

  : قطعاً چنين ادعايي باطل است، خصوصاً با مالحظه موارد زير. جهت نداشته باشد
 تر اسـت، بـه    سوي خداوند متعال كه از همگان به امور آگاه از) ص(رسول خدا . ۱

از اين رو معني ندارد كـه تصـور كنـيم بـا مـرگ ناگهـاني       . شد  حق هدايت و تأييد مي
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  . پيغمبر امين، خداوند شريعت ناقصي به بشريت عطا كرده است
خبر داده بود كه پس از سالي كـه در آن حـج گـزارد، رحلـت     ) ص(رسول خدا . ۲
بنابراين فرصت كافي در اختيار داشت تا . ناميد الوداع حجةد كرد، و آن حج را خواه

  . خواست، مباني و اصول نظام شورا را بيان كند  اگر مي

  استحسان ظنّی  . ه
كافي است؟ شايد پاسخ دهند كـه اسـالم    ظنّي هاي  آيا استحسان :پرسش اين است

يـز حتـي مبـاني و اصـول را بـه      شورا بسـنده كـرده و همـه چ    به بيان چارچوب كلي 
در يك كلمه، حتي با چشم پوشـي از  . ظنّي اجتهادي واگذار نموده استهاي  استحسان

وإِنَّ الظَّن ال يغنِـي  : [متكي به ظنهاي  ي اصولي عميق در اين گونه استحسانها همناقش
مذاهب در اين  و بدون مستند شرعي واضح كه موجب شده )[۲۸:لنجما( من الْحق شيئاً

بينيم شافعي درباره استحسان ـ كـه    مي باره بيش از حد اختالف داشته باشند تا آنجا كه
هركس استحسان كند، چنان است كه تشريع كرده : گويد مي يكي از ابواب ظنّي است ـ  

آري حتـي بـا     ٢استحسان نه دهم علـم اسـت؛    :مالك معتقد است هدر حالي ك  ١است،
ين نظـام زنـدگي بـه چنـين     تر مهمنامعقول است كه مباني  ها همناقشپوشي از اين  چشم

. لف واگذار، و در معرض مشربهاي مختلف قـرار گيـرد  تو اجتهادهاي مخ ها، استحسان
تـوان مشـكل را حـل     مـي  درباره مباني اساسي مختلف است، چگونه ها هآنگاه كه ديدگا

بدون ترديد بـه معنـي هـرج و     كند؟ اين كار  كرد؟ و چه كسي موضع نهايي را اتخاذ مي
  . مرج است

  استناد رهبري به امت . و
امـري غيرطبيعـي   ) ص(واگذاري و استناد رهبري به امت در روزگار پس از پيغمبر 

اگر چه . است) اجمال و ناپايداري در نظام شورا(اين نكته در امتداد نكته چهارم . است
                                                

 . ۱۷۴التشريع االسالمي، ص  فلسفة .١
 .۲۵۷الفقه االسالمي، ص  المدخل الي .٢
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بـر   ١ختلف تأكيد داشـت، امـا ايـن نكتـه    آن نكته بر اجمال نظام و ادله شورا، و آراي م
بر جاي گذاشت و بر آن اسـت كـه   ) ص(خصوص نسلي متمركز است كه رسول خدا 

اين مطلـب بـا صـرف    . نحو مورد نظر، پرورش نيافت اين نسل بر مبناي نظام شورا به 
نظر از اين ادعا ـ در چارچوب بينش اماميه ـ است كه اسالم نظام شورا را براي مرحله   

بتواند  ، وضع كرده تارسد مي امت به سطحي عالي از پيشرفته ك ،)ع(از معصومين  پس
و رهبـري كامـل آنـان، مسـئوليت مكتـب و امانـت       ) ع(پس از تربيت در مكتب ائمـه  

  . حكومت را برعهده گيرد
اگر بر نخستين نسلي تأكيد و تمركز كنيم كه در مرحله پس از وفـات رسـول خـدا    

طبيعت اشياء و وضع عمومي ثابت از رسـول  (خواهيم ديد كه كردند،  مي زندگي) ص(
   :زيرا). كند  خدا، و دعوت وداعيان اين فرضيه را به كلي رد مي

، و اين نظام را در موضع اجرا براي اين مرحلـه قـرار داده  ) ص(اگر رسول خدا . ۱
و تفاصيل آن  طبيعي بود كه امت را از حدود ؛كرد  اين نظام واگذار مي هواليت عامه را ب

اي از  خصوصاً كه در جاهليت، مجموعـه . كند آمادهاي  و براي پذيرش چنين مسئله آگاه،
كردند كه ثروت، قدرت و وراثت تـا حـد    مي زندگياي  عشاير غالباً بر پايه رهبري قبيله

چنين ) ص(توانيم دريابيم كه رسول خدا   به آساني مي. داشتزيادي در آن حكمفرمايي 
سازي امت را اجرا نكرده است و االّ در احاديث مروي از حضرت، يا  ز آگاهياي ا شيوه

دار امـت كـه مهـاجران و انصـار را در بـر       ذهنيت امت يا حداقل در ذهنيت نسل طاليه
بينيم  بلكه اين ابوبكر است كـه   نمي در حالي كه اثري از آن. شد ، منعكس ميگرفت  مي

اما بعد، مـن عمـر بـن خطـاب را بـر شـما       : نويسد  ميگيرد و   به خالفت عمر پيمان مي
 عبدالرحمن بن عـوف . گماشتم، پس سخن او را گوش دهيد و از فرمانش اطاعت كنيد

بـا معرفـي   : به چـه حـالي صـبح كـردي؟ گفـت     ! اي خليفه خدا :او وارد شد و گفتبر 
ه مـرا  چـ . شب را صبح كردم و شما هم بر آنچه بدان گرفتارم، افزوديد ،جانشين خودم

                                                
 .۳۷ـ  ۲۲بحث حول الواليه، ص : در كتاب ) ره(برگرفته از آراي شهيد صدر  .١
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ايد، و  ه و خشمگين شدهتديديد كه مردي از شما را برگماشتم و اكنون همه شما بر آشف
  ١.خواهد  هركس آن را براي خود مي

اند، نـامزدي و توجـه دادن؛ و نيـز     اين نشانگر الزام و نصب است نه آنگونه كه گفته
نيـز  اقـدام عمـر    اين انديشـه تعيينـي در   . انديشد اي است كه به شورا نمي بيانگر طريقه
يابد كه بر مسلمانان واجب كرد كه خالفت كسي را كه شش نفر از ميان خود   تجلي مي

وي اين سخن را وقتي گفت كه مـردم از او خواسـتند   . پذيرندبكنند،  مي به اتّفاق تعيين
كرد، ايـن امـر را بـه او واگـذار       اگر يكي از آن دو مرد مرا درك مي :جانشين تعيين كند

سالم موالي ابوحذيفه، و ابوعبيده جراح؛ و اگر سالم زنده بود، خالفت را بـه  : دمكر  مي
  ٢.گذاشتم شورا نمي

گفـت،    ابوبكر به عبدالرحمن بن عوف كه در بستر مرگ با او در گوشي سـخن مـي  
. خالفـت ـ از كيسـت    پرسيدم كه اين كار ـ   مي )ص(كاش از رسول خدا    :اظهار داشت

   ٣.كرد ا من مخالفت نميدر اين صورت احدي ب
 : دو مسئله بس مهم با اجماع مسـلمانان مخالفـت كـرد   در م كه شخص ابوبكر يديد

  . ، و اعزام سپاه اسامه)ص(زكات به حكومت پس از پيغمبر ن جنگ با مانعا
و روح عام حاكم بر  در استخالف، و عدم انكار اين طريقه،دوم  روش خليفه اول و(

مهـاجران وانصـار، در روز سـقيفه، و گـرايش      :دار يعني اليهدو جناح رقيب در نسل ط
آشكار مهاجران در جهت تثبيت اصل انحصار قدرت در قريش، و عدم مشاركت انصار 

را سزاوارترين مردم ) ص(در حكومت، و تأكيد بر توجيهات وراثتي كه خانواده پيغمبر 
: براي پذيرش انديشه دو اميرداد، و آمادگي بسياري از انصار   عرب به ميراث او قرار مي

يكي از انصار، و ديگري از مهاجران، و اظهار تأسف ابوبكر كه در آن روز بـه خالفـت   
نپرسـيده صـاحب ايـن امـر پـس از او كـه       ) ص(دست يافت، از اين كه چرا از پيغمبر 

                                                
 ۱۲۶، ص ۲تاريخ يعقوبي، ج .١
 .۲۴۸، ص ۳ي، ج الطبقات الكبر .٢
 . ۳، ص ۴تاريخ طبري، ج .٣
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دار امـت   سازد كه ايـن نسـل طاليـه    مي رقابل تشكيك روشنبه گونه غي..) .خواهد بود،
را در دست گرفـت  ) ص(مشتمل بر بخشي كه حكومت پس از وفات پيغمبر  ـ   اسالمي

  . انديشيد ـ اصوالً با ذهنيت شورا نمي
اسالم فرآيند تغيير بزرگي بود و امت اسالمي جز يك دهه در سـايه ايـن فرآينـد    . ۲

از اي  بـه درجـه  (معموالً اين زمان براي باال بـردن انديشـه نسـل نخسـت     . زندگي نكرد
گرايي، و پاكسازي از رسوبات گذشته، و درك عميق دستاوردهاي دعوت  و واقع آگاهي

دعوت، و تـداوم  هاي  داري رسالت، و تحمل بار مسئوليت جديد كه او را شايسته عهده
حوادث . به وسيله شورا و بدون رهبري شايسته و معين سازد، كافي نيست) روند تغيير

وز يك ربع قرن بر خالفتي كه مهاجران و انصار هن. بعدي بر عدم شايستگي داللت دارد
دشـمناني   تشكيل دادند، نگذشت كه در برابر دشمنان سابق اسالم سر تسليم فرود آورد؛

كه به تدريج به مراكز رهبري نفوذ كردند و رهبري را در اختيـار خـود گرفتنـد، و ايـن     
ه پادشـاهي مـوروثي   امت بعو ز(پايگاه را مصادره و امت را به اطاعت مجبور ساختند 

گناهان را كشت، امـوال مـردم را بـه     ديني را در هم كوبيد، و بيهاي  بدل شد كه ارزش
و فيء  هدر داد، و حدود را تعطيل، واحكام را ترك، و مقدرات مردم را به بازي گرفت،

اميه به هـم   باغ و بوستان قريش شد، و خالفت توپي كه كودكان بني ـ   عراقـ   و سواد 
  .) ادندپاس د

بنابراين واقعيت حكومت و نتايج آن تأكيد دارد كه هرگز استناد و واگذاري مستقيم 
ه چـ  بايسـت ـ اگـر     طبيعي نبود بلكه مـي ) ص(رهبري حكومت به امت، پس از پيغمبر 

، بـه  )ص(براي يك دوره زماني معين ـ شخصي آگاه و تربيت يافته در مكتـب پيغمبـر    
  . شود) نصب(رهبري تعيين 

  ادلّه شورا  مراجعه به  .ز
توانـد سـتون    نمي با مراجعه و بررسي تك تك اين ادله خواهيم يافت كه هيچ كدام

  . را اثبات كند) واليت عامه(فقرات تشكيل حكومت اسالمي 
   .وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه :هآي. ۱
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  :مشكالت زير در استدالل به اين آيه اشاره كردبه ان تو مي عالوه بر اشكال كلي،
آورديم كه اين آيه يك نصّ اخالقي و غير حدي است و بيش از دوم  در نكته .الف

  . آيد كه شورا يك صفت ممدوح شرعي است نمي اين بدست
فـاذا  «: در خود ندارد، ايـن بخـش آيـه    ميگونه معناي الزا از آنجا كه شورا هيچ .ب

نظـر  ) ص(در اين نكته ظهور خواهد داشـت كـه اگـر پيغمبـر      »علی اهللا عزمت فتوکل
تر به پيروي را به علت اشـتمال بـر مصـلحت معينـي همچـون       صائب يا ديدگاه موافق

مصلحت پاكسازي قلوب يا واگذاري مسئوليت يا به جهت مصلحت واقعـي كـه بـدان    
ر انجام آنچه تصميم گرفته، ي مطرح انتخاب كرد بايد دها هقانع شده، از ميان همه ديدگا

اين يعني نبود عنصر الزام در شورا براي تبعيـت از  . با توكل به خداوند متعال اقدام كند
  . اكثريت يا اجماع

واليـت عـام داشـته    ) ص(توان تصور كرد كه شورا حتي بـر پيغمبـر    مي چگونه .ج
لی بالمؤمنین مـن  النبی او: باشد، در حالي كه او به مؤمنان از خودشان سزاوارتر اسـت 

هم پيغمبر : گويد مي اين ديدگاه با نظر مورد اتفاق در تناقض است كه(وانگهي . انفسهم
  ١.)و هم خليفه پس از او حق قانونگذاري دارد) ص(

 الزام كننده نيسـت، چگونـه    )ص(حال كه آيه در مورد نزول خود يعني رسول خدا 
  ساير موارد الزام نتيجه دهد؟ در تواند  مي

اند ـ مـانع    ت در امور جنگ ـ چنان كه برخي از مفسران گفته راحتمال لزوم مشو .د
  . شود  از استفاده واليت عام مي

  دیدگاه برخی مفسران و اندیشمندان 
وجـوب  «يعنـي  . شيخ محمد عبده معتقد است كه اين آيه ظـاهر در وجـوب اسـت   

مبنـايي بـراي نظـام     توانـد تشـكيل دهنـده اسـاس و     نمـي  اما» )ص(مشورت بر پيغمبر 
اگر ضامني بـراي امتثـال   «: گويد مي او. حكومت، و ضمانتي براي عدم انحراف آن باشد

                                                
 . ۲۴۸مبادي نظام الحكم، ص  .١
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هرچنـد وي لـزوم    ١»آن نباشد، در صورتي كه حاكم آن را ترك كند، چه خواهـد شـد؟  
  . گيرد اما ممكن است الزام به نتيجه شورا را نتيجه نگيرد  مشورت را از اين آيه نتيجه مي

ثير عقيده دارد كه اين آيه نه بر وجوب شورا بلكه بر استحباب آن داللـت دارد  ك ابن
در  دلهـاي آنـان بـود تـا    به مشورت با اصحاب براي پاكسازي ) ص(و امر رسول خدا 
   ٢.تر عمل كنند كارهاي خود فعال

فـاذا  «: او در تفسير آيه. زام به نتيجه شورا داللت داردتبه عقيده قرطبي اين آيه بر ال
خداونـد پيغمبـر خـود را فرمـان داد كـه      : قتاده گفت: گويد  مي »عزمت فتوکل علی اهللا

. هرگاه بر كاري تصميم گرفت، اقدام كند و بر خدا توكل نمايد، نه بر مشورت بـا آنـان  
  ٣.پذيرش رأي بدون تأمل عزم نيست ؛قّحنست از امر مروي ما عزم عبارت

  : گويد  طبري در تفسير همين آيه مي
اه عزم ما در تثبيت تو، و هدايت ما براي انتخاب آنچه از امر دين و دنيايت، هرگ

ايم، امضـا كـن، خـواه بـا آراي      ترا به قطع رساند، پس آنچه ترا بدان فرمان داده
  ٤.موافق باشد و خواه مخالف اند، اصحابت، و آنچه به تو نظر داده

شورا عقيده ندارد و قائالن بـه   رسد كه دكتر متولي به الزام مطلق به نتيجه مي به نظر
همچنـان كـه بـه مناقشـه      .انـد  كند كه داليـل قابـل قبـولي ارائـه نـداده      مي الزام را متهم

اند كه نازل شده تا رسول خدا  ي مفسران بزرگ در اين آيه مباركه توجه نكردهها هديدگا
  ٥.را به شورا فرمان دهد) ص(

  : گويد  دكتر محمد يوسف موسي مي
، اگرچه مؤيد به وحي خداوند و هدايت او بود، به مشـورت ـ   )ص( رسول خدا

لكن او نيز ـ بدون ترديد ـ حق داشت    به همان معاني كه شناختيم ـ مأمور شده 

                                                
 . ۴۵، ص ۴تفسير المنار، ج .١
 .۴۲۰، ص ۱تفسير ابن كثير، ج  .٢
 .۲۵۱، ص ۴الجامع الحكام القرآن، ج  .٣
 .۲۴۶تفسير طبري، ج، ص  .٤
 . ۱۱۸مبادي نظام الحكم، ص  .٥
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شـايد  . كه به آنچه تصميم گرفته، عمل كند اگر چه با رأي صحابه مخالف باشـد 
ن حقـي داشـته   امام نيز كه شرعاً واجد شروط الزم براي توليت امور است، چني

باشد، او مسئول نخست از امت و سياست او در برابر خداوند، و امت، و تاريخ 
  ١.است

بينيم كه آيه مباركه به شورا يا كسي كه رأي شورا بر او تعلّق گيـرد،   مي ين ترتيببد
  .توان در اين باره به اين آيه استناد كرد نمي بنابراين. بخشد نمي واليت عام و مطلق

   )وامرهم شوري بینهم( :هیآ. 2   
ين تر مهم. افزون بر اشكال كلي، اشكاالت متعددي بر استدالل به اين آيه وارد است

   :آن به قرار زير است
يعني شورا در اينجا پناه بردن . آورديم كه مشورت يك امر ستوده استدوم  در نكته

شيخ محمد عبـده در  . دهد  به ديگران و استفاده از آراي آنان بدون هرگونه الزام معنا مي
توصـيف خبـري از حـال طايفـه      ،زيـرا ايـن  : گويد مي مقام اشكال بر داللت آن بر الزام

اي  مخصوصي است و حداكثر داللتي كه دارد اين است كه به خودي خود چيـز سـتوده  
  ٢.است و نزد خداوند متعال پسنديده

و » امـورهم «است از تعبير ديگري » امرهم«از سوي ديگر ممكن است ادعا شود كه 
در اين صورت آيه فراگير خواهد شد تا آنجا كه حتـي مشـورت در   . شئون زندگي آنان

 خصوصاً اگر مالحظه كنيم كه اين آيه از صفاتي سـخن . امور شخصي را هم در برگيرد
توكـل، دوري از گناهـان كبيـره،     :مثـلِ . گويد كه هم شخصي است و هم اجتمـاعي  مي

شايد اين ادعا چنين تأييـد شـود كـه در    . گار، اقامه نماز و انفاقغفران، استجابت پرورد
 آمده و همان گونه كه واضح است شامل قضاياي شخصي» اموالكم«تعبير  سوم، روايت

دهد كه منظـور   مي اين شمول يك قرينه عرفي تشكيل: در پاسخ خواهيم گفت. شود مي
ن كه بسيار بعيد است كه اين همچنا. اي صرف روشنگري است نه الزام به هرگونه نتيجه

                                                
 . ۱۱۸نظام الحكم، ص  .١
 .۴۵، ص ۴ر، ج تفسير المنا .٢
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آيه ناظر بر اعطاي واليت عام به شورا، و اجماع يا اكثريت باشـد، آن هـم واليتـي كـه     
خصوصاً اگر بدانيم كه اين آيـه مكّـي اسـت و در شـأن     . اساس حكومت اسالمي است

  . ستايد  گروهي از مؤمنان نازل شده و آنان را به واسطه مشورت براي شناخت حق، مي
  : گويد مي طبرسي

اين چيز بين آنـان شـورا شـده اسـت، و آن     : شود مي وامرهم شوري بينهم، گفته
هنگامي است كه درباره آن با هم مشورت كنند، و اين، فعل از مشاوره اسـت، و  

يعني درباره كاري بـه صـورت فـردي    . مذاكره در كالم براي اظهار حق ،هرمشاو
منظور اين : اند گفته. ره آن مشورت كنندگران درباگيرند تا اينكه با دي نمي تصميم

، هرگـاه  )ص(آيه، انصار اسـت كـه پـيش از اسـالم و قبـل از هجـرت پيغمبـر        
شدند و با هم مشورت و سپس   خواستند كاري انجام دهند، گرد هم جمع مي  مي

منظـور  : انـد  گفتـه . از اين رو خداوند آنان را سـتود . كردند  بر مبناي آن عمل مي
ظهور كرده و نقباء بر او ) ص(وقتي كه شنيدند پيغمبر  ،ا هم استمشورت آنان ب

وارد شدند تا اينكه در خانه ابوايوب درباره ايمـان آوردن و يـاري او گـرد هـم     
   ١.آمدند

بينيم كه اين آيه بر لزوم شورا داللت ندارد تا چه رسد به داللت بـر    بدين ترتيب مي
  . اعطاي واليت عام

  )منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف ولْتكُن( :هآي. ۳
 است كه شيخ محمـد عبـده بـه داللـت آن اعتمـاد كامـل دارد امـا       اي  اين همان آيه

توان استدالل به اين آيه بر نظام شورا و جعل آن به عنـوان اسـاس    مي دانيم چگونه نمي
خواست كه امتي تشكيل دهند  مي آيه از مسلماناناگر . حكومت اسالمي را تصحيح كرد

كه مأموريت آن امر به معروف و نهي از منكر باشد، اين بـدان معنـي بـود كـه امـر بـه       
معروف و نهي از منكر نيازمند جماعتي است كه به مسائل آن اهتمام ورزد اما اين كـار  

آيـا همـين جماعـت     كند؟  شود؟ و چه كسي اين جماعت را تعيين مي  چگونه انجام مي
                                                

 . ۳۳، ص ۹مجمع البيان، ج  .١
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) خـالي  فضـا (است كه همه وظايف حكومت اسالمي و از جمله پر كردن منطقه فـراغ  
  . است كه آيه شريفه از پاسخ به آن ساكت استهايي  گيرد؟ اينها پرسش  هده ميبرع

 كند و مشاور را امين  روايات، خيلي واضح است كه اين روايات شورا را مدح مي. ۳
كرده به معني مخالفـت بـا آنچـه پـس از شـورا       هيالفت با شورا نداند، و اگر از مخ مي

دانـيم   مـي  ، اين روايات شامل امور شخصي است كهراز سوي ديگ. نيست ،روشن شده
 از اينرو عرف صرفاً روشنگري و مدح شـورا را از آن . مشورت درباره آن واجب نيست

شه اسـت، اگرچـه از لحـاظ    عالوه بر اين، از نظر سندي مورد مناق. فهمد و نه بيشتر مي
دانيم كه بدون ترديد شورا كار خوبي است و مورد پسند و  مي يعني. معنوي متواتر است

تشويق اسالم، اما اين بدان معني نيست كه نتيجه شورا واليـت عـام باشـد كـه اسـاس      
  . حكومت اسالمي است

طـور مثـال آن    به. استدالل به سيره نبوي هم ناتمام است، استدالل به سيره نبوي. ۵
را بـه  اي  حاكم هيچ منطقه تعيينحضرت، هيچ حاكمي را از طريق شورا تعيين نكرد يا 

در امور معيني با اصحاب خود مشـورت  ) ص(آري، شايد پيغمبر . شورا واگذار نفرمود
 كرده است تا چنان كه قرطبي گفت، دلهاي آنان را پاكسازي كند يا الاقل چنين احتمالي

زيـرا ايـن كـار بـه     . افزايـد   همين هم اجمالي بر اجمال فعل حضرت مـي  البته. دهيم مي
خواهد اثبات كننـد يعنـي واليـت     مي خودي خود از نظر داللت مجمل است و بر آنچه

چنين عملي به وضـوح از آنـان تحقـق     ؛اوالً  :اما عمل اصحاب. عام شورا داللت ندارد
هاي خود بر پايه عقالنيت شـورا انديشـه   كه در بسياري از كارايم  نيافته است بلكه ديده

تواند ثابت شود كه عمل اصحاب و سخن آنـان از   مي نه ثابت شده و نه ؛ثانیاً .اند نكرده
اين كه كاشف قطعـي موضـع    رباب اين كه سخن صحابه است، حجيت داشته باشد مگ

  . معصوم باشد
قـرآن و  در  معني ندارد كه در حجيت قول و عمل اصحاب به آنچـه در مـدح آنـان   

  چنـين حجيتـي بـراي قـول و عمـل آنـان ثابـت       اصـوالً زيرا . سنّت آمده استدالل شود
معني است كه مسلمانان را فرمان دهند كه از سيره همه صحابه  بي همين گونه. شود نمي
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شود بـه دو چيـز    مي مگر. زيرا اختالفات فراواني در سيره آنان وجود دارد. پيروي كنند
  د داشت و به هر دو عمل كرد؟ كامالً متناقض تعب

همين كافي است كه بدانيد سيره شيخين از جمله مواردي است كه روز شورا به 
عرضه شد اما حضرت از عمل به آن سـرپيچي كـرد و بـه همـين     ) ع(امام علي 

دليل خالفت را نپذيرفت ولي عثمان پذيرفت و به اجماع مورخان از آن خـارج  
، آن حضرت، هرچه را عثمان امضا كـرده  )ع(علي در روزگار خالفت امام . شد

بود، نقض كرد و از روش او خواه در توزيع اموال، يـا مناصـب و خـواه شـيوه     
در حالي كه ابوبكر . حتي سيره شيخين با هم اختالف دارد. حكومت بيرون رفت

ابوبكر سه . در توزيع اموال خراج به مساوات رفتار كرد اما عمر تفاوت گذاشت
. دانست اما عمر آن را سه طالق پـذيرفت   ر يك مجلس را يك طالق ميطالق د

در حالي كه عمر متعه نكاح و متعه حج را ممنوع كرد اما ابـوبكر از هـيچ كـدام    
بنـابراين  . نظاير اين موارد بيش از آن است كه بـه شـمارش آيـد   . منع نكرده بود

وانـد سـنّت حـاكي از    ت مـي  سنّت است؟ آيا همه آنهـا  ،ها هكدام يك از اين سير
  ١تواند دو حكم متناقض بپذيرد؟ مي واقعيت باشد؟ آيا يك واقعيت واحد

سـندي قـاطع قـرار دارد،    ي ها هعالوه بر اين، روايات وارده در اين باره مورد مناقش
   :گويد مي غزالي مناقشه زيبايي دارد، آنجا كه

نـان بـه جـواز    نبود دليل بر عصمت، و وقوع اختالف ميان صحابه، و تصـريح آ 
  ٢.مخالفت با آنها در اين باره، سه دليل قاطع است

بنـابراين عمـل   . ي ديگري هم وجود دارد كه فرصت بيان همـه را نـداريم  ها همناقش
پـس چگونـه   . تواند دليل قـاطعي باشـد   نمي صحابه حتي اگر در يك واقعه ثابت شود،

ـ   . ر نظـام مهـم شـورا باشـد    تالش كنيم كه بعضي از اعمال آنان را برگزينيم تا دليلـي ب
                                                

 .۱۳۹للفقه المقارن، ص  العامةاالصول  .١
 .۱۳۵، ص ۱المستصفي، ج  .٢
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اند، حتي اگر به وجود توجيه  دانيم آن عمل را بر چه وجهي انجام داده نمي مخصوصاً كه
  . شرعي در كارهايشان عقيده داشته باشيم

بعضي از بزرگان صحابه در همين مسئله بخصوص مخالفت و بر روش نـصّ   ثالثاً؛
   .اند بر امام و نه انتخاب او تأكيد نموده

  اي بیعت شرعی معن. ح
  : شود  با مالحظه موارد زير معناي بيعت شرعي روشن مي

 راغـب اصـفهاني  . اطاعت از كسي كه با او بيعت شـده اسـت   :معني لغوي بيعت. ۱
هنگامي كه با اين كار تعهد كند از او اطاعت نمايد، به : و با سلطان بيعت كرد: گويد مي

  ١. و مبايعت گويند اي كه تسليم او باشد، به اين كار بيعت گونه
و بايعته از بيع و بيعت؛ تبايع . يعني با او عهد كرد مبايعةبايعه : گويد  ابن منظور مي

كنيد؟ اين عبارت  آيا بر اسالم با من بيعت نمي  :در حديث است كه گفت. مثلِ آن است
  ٢...است از عقد و عهد

  . بندد  مي عهدي است كه شخصي به نفع شخص ديگري، بنابراين بيعت در لغت

   :اين آيات درباره بيعت نازل شده است: كابردهاي قرآني. ۲

يا أَيها النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ ال يشـرِكْن بِاللَّـه شـيئاً وال    (
بهتـان يفْترِينـه بـين أَيـديهِن     يسرِقْن وال يزنِني وال يقْتلْن أَوالدهن وال يـأْتني بِ 

     غَفُـور إِنَّ اللَّـه اللَّـه ـنلَه رفغتاسو نهايِعفَب وفرعي مف كينصعال يو هِنلجأَرو
يمح۱۲:املمتحنة(    )ر(  

خدا چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند كه چيزي را با ! اي پيامبر
شريك نسـازند، و دزدي نكننـد، و زنـا نكننـد، و فرزنـدان خـود را نكشـند، و        

                                                
 . ۶۷المفردات، ص  .١
 . ۲۶، ص ۸لسان العرب، ج  .٢
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به شوهر نبندند، ) و حيله(زاده پيش دست و پاي خود را با بهتان  ي حرامها هبچ
نيك از تو نافرماني نكنند، با آنان بيعـت كـن و از خـدا بـراي آنـان      ) كار(و در 

  . ستزيرا خداوند آمرزنده مهربان ا. آمرزش بخواه

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَـوق أَيـديهِم فَمـن نكَـثَ فَإِنمـا      (
 )ينكُثُ علَى نفِْسه ومن أَوفَـى بِمـا عاهـد علَيـه اللَّـه فَسـيؤتيه أَجـراً عظيمـاً        

  )۱۰:الفتح(  
 كنند جـز ايـن نيسـت كـه بـا خـدا بيعـت         با تو بيعت ميدر حقيقت كساني كه 

پس هركه پيمان شكني كند، تنهـا  . كنند، دست خدا باالي دستهاي آنان است مي
شكند، و هركه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، بـه    به زيان خود پيمان مي

  . دهد  زودي خدا پاداش بزرگي به او مي

الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلـم مـا فـي قُلُـوبِهِم      لَقَد رضي اللَّه عنِ(
  )۱۸:الفتح(    )فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

كردنـد، از آنـان     به راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مي
لهايشان بود بازشناخت، و بر آنان آرامش فرو فرستاد و خشنود شد، و آنچه در د

  . پيروزي نزديكي به آنان پاداش داد

  . كرد  در آغاز حوادث مهم بيعت را تكرار مي) ص(پيغمبر . ۳
كرد، سپس از مردم   خليفه يكي از افراد خود يا كسي را از ميان گروهي تعيين مي. ۴
  . خواست كه بيعت كنند  مي

اين موارد بنگريم خواهيم دانست كـه وجـود بيعـت مطلقـاً گويـاي       اگر به دقت به
بيعـت  . خـواهيم   ؛ و اين همان چيزي است كه مـا در اينجـا مـي   نيستواليت عام شورا 

چيزي جز تعهد براي اطاعت نيست، و اصوالً در مفهـوم آن نهفتـه نيسـت كـه قبـل از      
. دشو  آيات قرآني روشن مي اين نكته دقيقاً از تأمل در. بيعت، اطاعت واجب نبوده است
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از هر چيزي بر امت واجب است، و ايمان به توحيـد،   لقب  )ص(زيرا اطاعت از پيغمبر 
  . اساس اسالم؛ و اين كاري نيست كه با بيعت و كارهايي مثل آن، واجب شود

هاي   لالشود كه به رغم استد مي نيز روشن  )ع(همين طور با مالحظه سيره امام علي 
و به فرمـان خداونـد بـراي رهبـري امـت      ) ص(بني بر اين كه از طرف پيغمبر فراوان م

چنان كـه  . گيرد  تعيين شده است؛ روش بيعت را در مسجد و اجتماع عمومي به كار مي
  . نيز چنين كردند) ع(امام حسن و امام حسين 

ب بنابراين بيعت، تعهد است، خواه ابتدايي، و خواه تأكيد بـر التـزام بـه تعهـد واجـ     
بيعـت كردنـد كـه از    ) ص(مثل بيعت رضوان كه مسلمانان بـا پيغمبـر   . شرعي يا عقلي

و وجـوب  ) ص(در حالي كه فرض آن بود كه آنان بـه پيغمبـر   . فرامين او اطاعت كنند
  . اند اطاعت از او ايمان آورده

توان بيعت را روندي تصور كرد كه تعهد قلبي به تجسـم حسـي نمـود     مي بنابراين،
ميزان آمادگي آنان را براي  ؛ اوالًگرفت تا   از مسلمانان بيعت مي )ص(د و پيغمبر ياب  مي

بـا بيعـت حسـي خـود تأكيـد      كه مسئوليتي را  ؛ثانیاًفداكاري در راه خود آزمايش كند، 
به ) ص(از اين جا است كه قرآن از بيعت آنان با پيغمبر . بر عهده آنان بگذارد اند، كرده

  . ير كرده استتعب» يبايعون اهللا«
گيري به مفهوم غربي آن نيست كه انسان در انجام يـا تـرك    بيعت همواره روند رأي

يا  الطاعةآري، هرگاه اسالم كاري را به امت واگذار كند يا امام مفروض . آن آزاد باشد
اي  كننـده  را بر عهده آنان نهد، بيعت نقش تعييناي  امامي كه امامتش مسلّم است، مسئله

  . داشتخواهد 

  تسلیم در برابر فاسق . ط
   :اين يك مسئله مهم است كه ميل داريم به شرح زير به آن اشاره كنيم

اهـداف و   هـا،  ديديم، و اصول عقايد، و ويژگـي دوم قسمت روح اسالمي كه در . ۱
كند كه رهبـري امـت را     وظايف دولت اسالمي، همه و همه اين سخن را به كلي رد مي
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كه ورع و تقواي مطلوب در رهبري امت مكتبي، و دولت آرماني و  فردي به دست گيرد
آنچـه در  . پرچمدار اسالم براي نشر و ترويج ديـن در سراسـر عـالم، را نداشـته باشـد     

روايات و احاديث در وجوب تسليم و فرمانبرداري از اين حاكم آمده، چيزي است كـه  
ـ  روح اسالم و تعاليم قطعي آن نمي ديگـري    ن وجـوب را بـه شـكل   پذيرد مگر اينكه اي

  . تفسير كنيم
پذيرد كه زمام امور را جز كسي بر عهده گيرد كه بـه بـاالترين    نصوص قرآن نمي. ۲

   :آيد   اين نكته از آيه زير بدست مي. مراتب عدالت دست يافته است

) اعـي جقَالَ إِن نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب إِذامـاً قَـالَ     وـاسِ إِملنل لُـك
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نم۱۲۴:البقرة(   )و(  

دگارش با كلماتي بيـاموزد، و وي آن همـه را بـه انجـام     رو چون ابراهيم را پرو
. از دودمانم :پرسيد. ار دادمرمن تو را پيشواي مردم ق: فرمود) خدا به او(رسانيد، 

  . رسد پيمان من به بيدادگران نمي: دفرمو

در اينجا به . نيز نمايان است) ع(و اهل بيت ) ص(همين گونه از تصريحات پيغمبر 
  : ائدازيم  اشاره و ساير موارد را به جاي ديگري به تأخير مي البالغه نهجنصوصي از 

حكـام  الفروج والدماء واملغـامن واال  ىوقد علمتم انه الينبغي ان يكون الوايل عل
وال احلـائف للـدول فيتخـذ    .. .وامامة املسلمني البخيل فتكون يف امواهلم متـه 

قوماً دون قوم وال املرتشي يف احلكم فيذهب بـاحلقوق ويقـف ـا دون املقـاطع     
  ١.وال املعطّل للسنة فيهلك االمة

ها، و احكام  و همانا دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس، و جان، و غنيمت
هاي آنان حـريص   دار شود تا در مال مانان واليت يابد و امامت آنان را عهدهمسل
عدالت در تقسيم مال تا به مردمـي بخشـد و مردمـي را محـروم      و نه بي... گردد

                                                
 .۱۸۹ص . ۱۳۱نهج البالغه، خطبة  .١
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سازد، و نه آن كه به خاطر حكم كردن رشوت ستاند تا حقوق را پايمال كنـد، و  
ايع سازد، و امت را به هالكت آن را چنان كه بايد نرساند، و نه آن كه سنّت را ض

  . در اندازد

  : آن حضرت  به عثمان فرمود

وان شر الناس عنداهللا امام جائر ضلَّ و ضـلَّ بـه فامـات سـنة مـأخوذة واحيـا       
يـوم القيامـة باالمـام     ىيـؤت : يقـول ) ص(بدعة متروكة، واين مسعت رسول اهللا 
ور فيهـا كمـا تـدور    يف نـار جهـنم فيـد    ىاجلائر وليس معه نصري والعاذر فيلق

  ١.مث يرتبط يف قعرها ىالرح
بدترين مردم نزد خدا امامي است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهي كسـي  

و مـن از  . ديگر، كه سنّت پذيرفته را بميراند و بدعت واگذارده را زنـده گردانـد  
روز رستاخيز امام ستمگر را بياورنـد، و او را  : شنيدم كه گفت  )ص(رسول خدا 

اري بود، نه كسي كه از سـوي او پـوزش خواهـد، پـس او را در تـه دوزخ      نه ي
افكنند، و در آن چنان گردد كه سنگ آسيا گردد، سپس او را در ته دوزخ استوار 

  . ببندند

اطاعـت از   باو بيان كرده كـه وجـو  . تعليل ابن تيميه مطلقاً تعليل درستي نيست. ۳
رسـاني كسـاني    ،اه شاهد آورده كه زيانآنگ. است تر كمرهبر فاسق از باب تحمل ضرر 

  ! از فساد خليفه بيشتر بوده است ،اند كه بر خليفه شوريده
نظري، و كاستن از منزلت انقالبيون، و آثـار بـزرگ اجتمـاعي آنـان، و      اين جز كوته

نيز  توجيهي براي بقاي سلطه ستمگران براي مكيدن خون امت، و تغيير احكام خدا، و 
حاكم منحرف و ميزان ضرر و خسارت وي بر امـت، چيـز ديگـري     عدم توجه به نقش

  ! كه به ما رسيده جز از طريق همين حاكمان بوده است؟ هايي آيا مصيبت. نتواند بود
                                                

 . ۲۳۵، ص ۱۶۴همان، خطبة  .١
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  شورا در سایه والیت فقیه. 2
اي نداريم  حال كه ديديم شورا به معناي آنچه در بخش اول آمد، ناتمام است، چاره

شورا ـ در اين تصور ـ يعني روح نظامي كه   . از شورا پناه بريمدوم  جز اين كه به تصور
در رأس آن ولي فقيه قرار دارد، به اين اعتبار كه در حكمراني اهل استبداد و خـودرأيي  

ثابت اسالمي است، و البته در قبـال آن،  گذاري  قانونبلكه از يك جهت مجري  ،نيست
كـه   فضاي خالي است: دن منطقه فراغكردار پر دارد؛ و از جهت ديگر عهدهحق سخن ن

پر  در پرتو مصالح امت و اصول ثابت شريعت آن را شارع مقدس به او واگذار كرده تا 
در اين زمينه بايد مشورت كند و نظامي بر پايه شورا به وجـو آورد كـه بـا جلـب     . كند

آنان رضايت ملّت، احساس مسئوليت مستقيم مردم در حكومت را برانگيزد، و مطالبات 
را اجرا كند، و البته در چارچوب مشروعي كه شخص ولي فقيه يـا شـورايي از فقهـاي    

به . رأي قطعي و نهايي از او استالبته و  ،كنند  مشروعيت آن را مشخص مي ،متخصص
در چنـين نظـامي بـا    . ناميديم» شورا در سايه واليت فقيه«همين دليل، اين نظام را نظام 
و هـم رهبـري شايسـته را     ؛نظام قبلي مواجه نخواهيم شـد  هيچ يك از موانع مطرح در

ايـن  بـر   عالوه  تر نايل شويم؛ و هم اين كه در اين نظام به رأي درست ،كنيم  تضمين مي
پيش از ورود به قانون اساسي و . دليل شرعي واضحي نيز در مشروعيت اين نظام داريم

  : دهيم  توجه مي ين ديدگاه واضح آن در زمينه شورا، به دو نكته مهميتب

گرايش اكثريت قاطع مردم به فقيه جامع الشرايط معين، به طور طبيعي  :نکته اول. 1
طلبد كه با حكومت او مخالفـت    اين امر از ساير فقها مي. منجر به رهبري او خواهد شد

تشتت، تفرقـه،   :يعني ؛ين محرمات الهي منجر خواهد شدتر بزرگاز  يكيزيرا به . نكنند
از . عصاي آنان ندگي و نابودي همگرايي و يكپارچگي مسلمانان و به اصطالح شقپراك
شايد گفته شود كه واليت با اين . رو شورا نقش مهمي حتي در تعيين ولي فقيه دارد اين

ايـن سـخن مقتضـاي    . مالحظه كه امامت تكراري نيست، منحصر در همين فقيـه باشـد  
  . وجدان و مورد تأكيد نصوص است
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مشورت و پيروي از نظام شورا، و تسليم در قبال آن به هنگـام تبيـين    :دوم تهنک. 2
دهد كه  مي بخشي از كفايتي را تشكيل ،مطابقت آن با موازين شرعي و مصلحت عمومي

اي را كه بر عهـده او گذاشـته    تا وظيفه دند باشم بايد و به طور قطع ولي فقيه از آن بهره
  . شده، انجام دهد

  ن اساسی شورا در قانو
را كه به آن رسيديم، قانون اساسي جمهوري اسالمي به وضوح تمام تأييـد  اي  نتيجه

دانيم كـه    پيش از پرداختن به برخي اصول قانون اساسي در اين باره، مناسب مي. كند  مي
    شـيوه حكومـت در   «به مطالب گذشته بازگرديم و متني را بازگو كنيم كـه زيـر عنـوان

  :  متن اين است. نون اساسي آمده استدر مقدمه قا» اسالم

  شیوه حکومت در اسالم 
گـري فـردي يـا     قـاتي و سـلطه  بحكومت از ديدگاه اسالم، برخاسته از موضع ط

كيش و هم فكر اسـت كـه بـه     گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملّتي هم
دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خـود را بـه سـوي     خود سازمان مي

ملّت مـا در جريـان تكامـل انقالبـي     . بگشايد) حركت به سوي اهللا(نهايي  هدف
ي فكري بيگانه خود ها هخود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميز

اكنون بـر  ، را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسالمي بازگشت
بـر چنـين   . را بنـا كنـد  خود ) اسوه(نمونه  هآن است كه با موازين اسالمي جامع

ي اعتقادي نهضت را عينيـت  ها هاي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمين پايه
هـاي واال و جهـان    بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان بـا ارزش 

  . شمول اسالمي پرورش يابد
قانون اساسي با توجه به محتواي اسالمي انقالب ايران كه حركتي براي پيروزي 

تـداوم ايـن انقـالب را در داخـل و      هن بود، زمينـ يمامي مستضعفين بر مستكبرت
المللـي، بـا ديگـر     به ويژه در گسـترش روابـط بـين    ؛كند خارج كشور فراهم مي
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كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار  هاي اسالمي و مردمي مي جنبش
و اسـتمرار  ) ۹۲: بيـاء االن( )ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبـدون (كند 

  . مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد
گـر نفـي هرگونـه     با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسـي تضـمين  

باشـد، و در خـط گسسـتن از      استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي
كنـد    ودشان، تـالش مـي  سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خ

  .)۱۵۷: االعراف( )ويضع عنهم اصرهم واالغالل اليت كانت عليهم(
تشكيل جامعه است، بر اسـاس   هدر ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پاي

ان االرض (: گردنـد   مملكت مي هدار حكومت و ادار حان عهدهلتلقي مكتبي، صا
ي هـا  هگـذاري كـه مبـين ضـابط     و قانون )۱۰۵: االنبياء( )يرثها عبادي الصاحلون

بنـابراين نظـارت   . يابد  مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنت جريان مي
، )فقهـاي عـادل  (شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد  اسالم هدقيق و جدي از ناحي

امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومـت، رشـد دادن انسـان در    
بـروز   هتـا زمينـ  ) ۴۲: النور( )اهللا املصري ىلاو( :استحركت به سوي نظام الهي 

ختلقـوا  ( :شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيـد 
تمامي عناصـر اجتمـاع    هو اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترد) باخالق اهللا

  . تواند باشد در روند تحول جامعه نمي
چنـين مشـاركتي رادر تمـام مراحـل      هسي زمينـ با توجه به اين جهت، قانون اسا

سازد  افراد اجتماع فراهم مي هساز براي هم هاي سياسي و سرنوشت گيري تصميم
اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و  تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست

 :رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضـعفين در زمـين خواهـد بـود    
لـي الـذين استضـعفوا يف االرض و جنعلـهم ائمـة و جنعلـهم       ونريد ان منـن ع (

  .)۵: القصص( )الوارثني
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  والیت فقیه عادل 
تحقـق رهبـري فقيـه     هبراساس واليت امر و امامت مستمر، قانون اساسـي زمينـ  

جمـاري  ( :شـود  جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مـي 
كند تا ضامن عـدم   آماده مي  )حالله و حرامه على بيد العلماء باهللا االمناء راالمو

  .هاي مختلف از وظايف اصيل اسالمي خود باشد انحراف سازمان

الزم به يادآوري است كه برگزاري انتخابات براي نخستين بار در ايران شامل موارد 
   :زير بود
به جمهـوري اسـالمي   % ۲/۹۸همه پرسي نظام حكومت در ايران كه با اكثريت  .۱

  . دادندرأي 
  .انتخاب خبرگان براي تدوين قانون اساسي .۲

  .تأييد قانون اساسي .۳

  . اين موارد پيش از اجراي نظام انتخابات مصوب در قانون اساسي بود

  اصول قانون اساسی درباره شورا

  : گويد  اصل ششم قانون اساسي مي
عمـومی اداره   يدر جمهوري اسالمی ایران امور کشور باید بـه اتکـاء آرا  

انتخاب رئیس جمهور، نماینـدگان مجلـس شـوراي    : ود، از راه انتخاباتش
پرسی در مـواردي کـه    اسالمی، اعضاي شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه

  . گردد  در اصول دیگر این قانون معین می

    :چنان كه در اصل هفتم آمده است
شـاورهم  «و ) 38: الشـوري (» وامرهم شوري بینهم«: طبق دستور قرآن کریم

مجلس شوراي اسالمی، شوراي استان، : شوراها) 159: آل عمران(» فی االمر
گیـري و   شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصـمیم 
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موارد، طـرز تشـکیل و حـدود اختیـارات و وظـایف      . امور کشورند هادار
  .کند  شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می

دهد كه روح شورا در موارد مختلف به تفصيل   رسي اصول قانون اساسي نشان ميبر
يا اجمال اما در چارچوب واليت فقيه مطابق آنچـه در اصـل پـنجم مـورد تأكيـد قـرار       

شوراي نگهبان مسـئوليت دارد  : شايان ذكر است كه شورايي به نام. گرفته، ساري است
شوراي اسالمي بـا احكـام شـرع و قـانون      مصوب مجلسقوانين درباره ميزان مطابقت 
سخن از اين شورا و حدود وظايف و اختيارات آن بحث مفصلي . اساسي اعالم نظر كند

  . كنيم  تري موكول مي است كه به موقعيت مناسب
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  اصل هشتم
در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معـروف و نهـی از منکـر    

مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به  هر عهداي همگانی و متقابل ب وظیفه
حدود و کیفیت آن را قـانون معـین   و شرایط . مردم و مردم نسبت به دولت

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يـأْمرونَ بِـالْمعروف   (.کند  می
  )٧١:التوبة( )وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

  امت اسالمی هاي  عروف و نهی از منکر از ویژگیامر به م
اي را قرائت كنيم كه ظاهراً همين ويژگي را رمـز برتـري    كافي است در اين باره آيه

   :قرار داده استها  امت اسالمي بر ساير امت

)الْمنكَـرِ كُنتم خير أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروف وتنهـونَ عـنِ        (

  )۱۱۰:عمران آل(  
بـه كـار پسـنديده فرمـان     : ايد شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده

  .داريد  دهيد و از كار ناپسند باز مي  مي

آيه قـرآن،  . صفت برتري بخش مردان و زنان با ايمان است ،بينيم كه واليت عامه مي
   :كند  امت رستگار توصيف مي دار اين مسئوليت مهم است، امتي را كه عهده
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ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ   (
  )۱۰۴:آل عمران(    )وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

پسـنديده  به نيكي دعوت كنند و به كـار  ) مردم را(و بايد از ميان شما، گروهي، 
  . وادارند و از كار ناپسند بازدارند، و آنان همان رستگارانند

به معروف و ناهيان از منكـر اهـل كتـاب را بـر ديگـران       آمران ،دقيقاً به همين نكته
   :برتري و امتياز داده است

ـ     ( آن اللَّـه ـاتلُـونَ آيتـةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناًء مووا سسلَي   ـمهـلِ واَء اللَّي
ُؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويأْمرونَ بِـالْمعروف وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ      يسجدونَ

نيحالالص نم كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسي۱۱۴ـ  ۱۱۳:آل عمران(  )و(  
كردارنـد كـه    كتاب، گروهي درسـت اهل از ميان . يكسان نيستند) ولي همه آنان(

بـه خـدا و روز   . نهنـد   خوانند و سر به سـجده مـي    آيات الهي را در دل شب مي
دهنـد و از كـار ناپسـند بـاز       قيامت ايمان دارند، و به كـار پسـنديده فرمـان مـي    

  . اند كنند، و آنان از شايستگان  دارند، و در كارهاي نيك شتاب مي  مي

  : زيرا اين صفت را ندارند. اند مورد نفرين قرار گرفته ،ديگردر حالي كه گروهي 

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِمـا  (
  )۷۸:املائدة(  )عصوا وكَانوا يعتدونَ

زبان داود و عيسـي بـن مـريم     از ميان فرزندان اسرائيل آنان كه كفر ورزيدند به
و از (به خاطر آن بود كـه عصـيان ورزيـده    ) كيفر(اين . مورد لعنت قرار گرفتند

  . كردند  تجاوز مي) فرمان خدا

بينيم كه قرآن بر امت و جماعتي تأكيد دارد كـه خداونـد بـه آنـان در       گونه مي همين
  : ملتزم باشند روزي كرده تا پيش از هرچيز به اين صفتقدرت و مكنت زمين 
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)    وفرعوا بِـالْمـرأَمكَـاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ
  )۴۱:احلج(    )ونهوا عنِ الْمنكَرِ

دارند، و زكات   همان كساني كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز برپا مي
  . دارند  دارند و از كارهاي ناپسند باز مي  رهاي پسنديده وا ميدهند و به كا  مي

خواننـده ارجمنـد را بـه     شمار است؛  آنچه در سنّت شريف آمده، بسي فراوان و بي
 رو از ايـن . دهيم كه در آن خيـر فـراوان اسـت     ميارجاع ل اين موضوع مفصهاي  كتاب
 هـا  هدر اصول كلي آورده كه پايبينيم كه قانون اساسي جمهوري اسالمي اين اصل را  مي

. دهد و در يك اصل جداگانه بر آن تأكيـد كـرده اسـت    مي و مباني كلي نظام را تشكيل
بينيم كه كـامالً بـه     كنيم، مي  هنگامي كه ديگر اصول تفصيلي قانون اساسي را بررسي مي

مجلـس   به عنوان مثال، هركس به عنوان نماينده مردم در. هد استعاين اصل ملتزم و مت
كـه پاسـدار   ياد كنـد  شود، بايد در مقابل قرآن كريم سوگند   شوراي اسالمي انتخاب مي

حريم اسالم و نگهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي و مباني جمهوري اسالمي باشـد؛ و  
خود را در برابر همه ملّت مسئول بداند و حق دارد به منظور انجام وظايف نماينـدگي،  

  .)اصل هشتادوچهارم: نك(خارجي كشور اظهار نظر كند  در همه مسائل داخلي و
چنان كه در . شود  رئيس جمهوري نيز تكرار ميهاي  اين مفاد در وظايف و مسئوليت

در اين اصل، . اصل يكصد و پنجاه و ششم هم آمده استدر وظايف رئيس قوه قضائيه 
مشـروع  هـاي   ييكي از اهداف قوه قضائيه، احياي حقوق عامه، و گسترش عدل و آزاد

  . دانسته شده است
 ،در واقع روح قانون اساسي بر اين نكته متمركز است كه ملّت و حكومت را با هـم 

بر اين اسـاس،  . داند مي ضامن تحقق اهداف نظام و اجراي احكام اسالم به بهترين نحو
 كند، و اگر مي اگر حكومت در انجام اين مسئوليت كوتاهي كند، ملّت او را باز خواست

تخلّف ورزد، حكومـت او را وادار بـه   ) حتي فردي(خود هاي  فردي از انجام مسئوليت
  . كند  انجام آن مي
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دهيم كه در هيچ يك از قوانين اساسي كشـورهاي اسـالمي، ايـن     مي در اينجا توجه
  : گويد  دكتر سليم العوا مي. ويژگي وجود ندارد

از ديگر قوانين اساسي صادره  قانون اساسي ايران در تأكيد بر اين اصل اسالمي،
   ١.در كشورهاي اسالمي پيشي گرفته است

 غرب مدعي حقوق بشـر  تيكدموكراهاي  را در بيشتر نظاماصلي در حالي كه چنين 
اين اصول و مباني براي آن وضع شده كه تعامل دولت و ملّت را از افتادن در . بينيم نمي

  .وهرج و مرج، و جدايي از هم بيرون بردآشوب 

                                                
 .۲۸۳في النظام السياسي، ص  .١
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  اصل نهم
آزادي و استقالل و وحدت و تمامیـت ارضـی    ،در جمهوري اسالمی ایران
دولـت و آحـاد ملّـت     هناپذیرند و حفظ آنها وظیف کشور از یکدیگر تفکیک

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق نـدارد بـه نـام اسـتفاده از آزادي بـه      . است
 ،ایـران  استقالل سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي و نظـامی و تمامیـت ارضـی     

وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اسـتقالل و  اي  ین خدشهتر کم
مشـروع را، هرچنـد بـا وضـع قـوانین و      هاي  تمامیت ارضی کشور آزادي

  . مقررات، سلب کند

  آزادي، استقالل و تمامیت ارضی
ي هـا  هيكي از شعارهايي است كـه تـود  » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«: شعار

بي ايران به هنگام خشم و غضب، و انتقام از رژيم مزدور و وابسته پهلوي بارهـا و  انقال
بيند كه بـر ارزش   نمي پژوهشگر نيازي .اند دادهميليوني خود سرهاي  بارها در راهپيمايي

ي ها هبر جنب مذكورمختلف آن تأكيد كند جز اين كه شعار ي ها هناب اين شعار در حوز
بـه رغـم آن كـه    . منفـي را مـردود دانسـته اسـت    ي ها هجنب ن حاليمثبت تأكيد و در ع

وجود دارد كه ايـن   ها ههاي اصيل است اما بعضي لغزشگاشعاراز » آزادي«و » استقالل«
بـراي  اي  چه بسا از آزادي سوء استفاده شود و آن را وسيله. كشاند مي دو را به انحراف

نشـاند تـا در    مي به مقام الوهيت قرار دهند كه انسان رايسم سكوالرليبرالي هاي  گرايش
هـاي   نتيجه پس از فراموشي پروردگار، خودش را نيز از ياد ببرد، و بدين ترتيـب زيـان  

   :ناپذير، و تباهي و فسق آشكاري را در دوري از راه حق وارد سازد جبران

  )۱۹:احلشر(   )نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ(
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آنان را دچار خودفراموشي كـرد، آنـان همـان    ) نيز(اموش كردند و او رخدا را ف
  .نافرمانانند

حقيقت انسان در عبوديـت كامـل خداونـد جـلّ و عـال، و اطاعـت از او، و يـافتن        
و هرگونه فراموشـي    براي درمان مشكالت سير تكاملي خويش نهفته است،هايي  حل راه

ترديد به معني تبـاهي   نفس، و بريدن پيوند خود با خداوند، بياز اين مسير، و اعتماد به 
  : و پراكندگي، و نابودي است

ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الـريح فـي   (
  )۳۱:احلج(   )مكَان سحيقٍ

است كه گويي از آسمان فرو افتاده و مرغان  و هركس به خدا شرك ورزد، چنان
  . اند يا باد او را به جايي دور افكنده است او را ربوده) شكاري(

گري، تحريف  ديگران از طريق گمراههاي گاهي اوقات از آزادي براي تجاوز به آزاد
هـاي   شـود؛ بـا چنـين اقـدام      برداري مـي  سازي، و ايجاد فضاهاي كاذب بهره و دگرگون

  . دهند  از دست ميدر شناخت حقايق تي ديگران آزادي، و حقوق خويش را نادرس
استقالل و تماميت ارضي هم گاهي اوقات مجـوزي بـراي انحرافـات فـراوان قـرار      

امت اسالمي، و عدم تعامل با مسـلمانان بـر اسـاس     هجدايي از پيكر: از جمله. گيرد  مي
ـ  عدم مشاركت در ك ، وي اسالميها هتعاليم و آموز آلـوده   هاروان تمدني جهاني بـه بهان

جهان تا استقالل كشور مخـدوش  هاي  گيري و دوري از همه ملّت نشدن به آن، و كناره
وع ملّت را به نام حفـظ اسـتقالل و   رمشهاي  تر آن است كه آزادي از همه زشت! نشود

موجب نقض اسـتقالل حقيقـي   ها  وحدت و تماميت ارضي، و ادعاي اين كه اين آزادي
  . ت؛ محدود كنداس

هوشيارانه، متوازن و آرمـاني بـه تحقـق پيوسـت و      رآري، به همين داليل، اين شعا
جمهـوري  «: مسير امت را از هرگونه انحرافي بيمـه كـرد، و البتـه هنگـامي كـه عبـارت      

همه حقيقت در همين عبارت افـزوده، نهفتـه اسـت كـه در     . به آن افزوده شد» اسالمي
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» آزادي«ه ملّت مسلمان ايران براي آن مبارزه كرد، و از جمله كهايي  حقيقت همه ارزش
از اين رو اصل نهم قانون اساسـي  . در جنبه مثبت آن را تضمين كرده است» استقالل«و 

در اصول ديگري هـم ايـن حقيقـت    . وضع شده استبه منظور تحقق اين معناي اصيل 
وگيري از سلطه اقتصـادي  جل«موضوعِ  سوم، اصل چهل و. مورد تأكيد قرار گرفته است

اصل يكصد . داند  را از اصول و ضوابط مسلم اقتصاد اسالمي مي» بيگانه بر اقتصاد كشور
هرچنـد بـه   «را » استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشـور «و چهل و ششم نيز، 

  . به كلي ممنوع كرده است» آميز  صلحي ها هعنوان استفاد
در نخستين اصـل ايـن   . ت خارجي اختصاص داردفصل دهم قانون اساسي به سياس

   :آمده است) اصل يكصد و پنجاه و دوم: ، يعنيفصل

جـویی   سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران براساس نفی هر گونه سلطه
جانبه وتمامیت ارضـی کشـور، دفـاع از     پذیري، حفظ استقالل همه و سلطه

گـر و روابـط    لطههـاي سـ   مسلمانان وعدم تعهد در برابر قدرت هحقوق هم
  .صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است

يكصـدوپنجاه وسـوم، يكصـدوپنجاه و چهـارم و     (همين معني را در اصـول بعـدي   
توانـد   گفتـيم كـه حفـظ اسـتقالل نمـي     . بينيم  قانون اساسي مي) يكصد و پنجاه و پنجم

بات بر حـق مـردم يـا    ها، و مقاومت در مقابل مطال مجوزي براي اختناق و سلب آزادي
توان به هنگام بررسي و مطالعـه اصـولي از قـانون      اين نكته را مي. شناخت حقايق باشد

چنان كه اصل دوازدهـم، همـه مـذاهب    . اند اساسي شناخت كه به اين موضوع پرداخته
چنان كـه احـدي حـق نـدارد هـيچ گونـه       . داند  اسالمي را از احترام كامل برخوردار مي

 صاحبدر همين حال اصل سيزدهم به پيروان اديان . ق آنان انجام دهدتجاوزي به حقو
منـد باشـند و    دهد كه از حقوق كامـل خـود بهـره     مي  اجازه) اهل كتاب(كتاب آسماني 

  . داند  هرگونه تجاوزي به حقوق آنان را ممنوع مي
دانـد و هرگونـه     همه مردم ايران را از حقوق مسـاوي برخـوردار مـي    ،اصل نوزدهم

چنان كـه اصـل بيسـتم    . شمارد مي متيازي از نظر رنگ، نژاد، زبان و مانند آن را مردودا
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دهد، اصل سي و چهارم، بـه هـر    مي همه افراد را به طور يكسان در حمايت قانون قرار
صالح رجوع كند امـا اصـل سـي و    ي ها هدهد به منظور دادخواهي به دادگا مي كس حق

  . داند  اقرار و يا كسب اطالع را ممنوع مي هشتم، هرگونه شكنجه براي گرفتن
خوانـدگان  . توانيم اين معني را در همه اصول قانون اساسـي ببينـيم   مي بدين ترتيب

  . ارجمند به منظور تأكيد و اطمينان بيشتر به اين اصول مراجعه كنند
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  اصل دهم
ـ  يداز آنجا که خانواده واحد بنیـا  اسـالمی اسـت، همـه قـوانین و      هجامع

کردن تشکیل خانواده،  آسان تهاي مربوط باید در جه ریزي ررات و برنامهمق
حقوق و اخالق  هپاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پای

  . اسالمی باشد

  خانواده سنگ بناي نظریه اجتماعی اسالم 
ه بنـاي جامعـه، در خـانواده نهفتـ     داليل فراواني وجود دارد كه از نظر اسالم، سـنگ 

   :توان از موارد زير به اين نكته مهم رسيد از جمله مي .است
نصوص فراوان و متواتري كه اين حقيقت را به طور مسـتقيم مـورد تأكيـد قـرار     . ۱
  دهد؛   مي
ــدس آن، و وظــايف و    . ۲ ــواب و تق ــانواده، و ث ــزوم تشــكيل خ ــر ل ــه ب ــوني ك مت

كند، و طالق   نقض آن منع مي هاي مترتب بر اين نهاد تأكيد، و از فسخ نكاح و مسئوليت
  داند؛   را بدترين حالل مي

احكام بسياري كه از توجه اسالم بـه حرمـت ايـن نهـاد مقـدس و نقـش آن در       . ۳
ساخت زندگي اجتماعي، و از جمله نظـام حقـوق خـانواده، ارث و ماننـد آن حكايـت      

  كند؛   مي
ده، و تجاوز به اين شكنان خانوا سخت و كوبنده اسالم براي حرمتهاي  مجازات. ۴

كنند اين رابطه را با روابـط منحـرف     پيوند مقدس، و بلكه مجازات كساني كه تالش مي
  ديگري جايگزين سازند، مثل مجازات لواط؛ 
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ي فراوان ديگر را بررسي و مطالعه كنيم، اين حقيقـت  ها هاگر همه اين تعاليم و آموز
 يداده، و احكام ثابت و غير قابل تغيير ي ثابت نظام خويش قرارها هرا كه اسالم از جنب
بـراي آن وضـع نمـوده، بـه      ي مختلفها و مكانها  شرايط، زمانهاي  بر وفق دگرگوني

ي فطري اين حقيقـت اسـت و   ها هاين مطلب بيانگر ريش. وضوح تمام درخواهيم يافت
اي  گونـه  دارد تا ببينيم كه فطرت بـه   فطرت وا مي بلكه ما را به دقّت و تأمل در تركيب 

هـا، و پيگيـر    طراحي شده كه كاروان تمدني بشر را هماهنگ، همراه و همگام بـا ارزش 
تربيت ساخته، از طريق تشكيل خـانواده كـه فـرد را در ذات و نـوع خـويش حفـظ، و       

سازد؛ در راه نيل به اهداف   راهم ميفرا براي ايفاي نقش اعضا  يفضاي يكپارچه و سالم
  . كند  ن حركت ميبلند انساني با اطمينا

بايد به وجود غرايز جنسي، و غرايز مادرانه، و تركيب انساني نر و مـاده بنگـريم تـا    
قانون اساسي به  العاده فوقي فطري را بهتر بشناسيم؛ حاال رمز و راز اهتمام ها هاين ريش

اصل چنان كه . بينيم  اين روح را در اصول ديگر نيز جاري مي. فهميم  نهاد خانواده را مي
مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقـوق  ي ها هبيست و يكم بر لزوم ايجاد زمين

كامل او، و حمايت از مادران خصوصاً در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايـت  
  . سرپرست تأكيد كرده است از كودكان بي
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  اصل یازدهم
 )احـدةً وأَنـا ربكُـم فَاعبـدون    إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً و( :به حکم آیه کریمه

اند و دولت جمهـوري اسـالمی ایـران     مسلمانان یک امت ههم)92:االنبیاء(
ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار  هموظّف است سیاست کلی خود را بر پای

گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی  دهد و کوشش پی
   .دجهان اسالم را تحقق بخش

  وحدت اسالمی و تعامل جهانی 
  :سخن ما مشتمل بر دو بحث خواهد بود

ت  هرابط: لبحث اومتقابل اسالم و ام  
  : كوشيم موضوع ارتباط اسالم و امت را در چند قسمت به شرح زير بررسي كنيم  مي
   ارتباط متقابل موجودات هستي  .الف
  اسالمي هاي  ارتباط متقابل نظام .ب
  مختلف امت اسالمي هاي  تقابل بخشارتباط م .ج

  ارتباط متقابل موجودات هستی . الف
فلسـفه، فراينـد   : كشـد   ترين تعريـف فلسـفه، آن را ايـن گونـه بـه تصـوير مـي        تازه
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ين تـر  كـم بـر ايـن اسـاس، اسـالم زيبـاترين فلسـفه هسـتي، و مح       . گيري اسـت  موضع
  . استگيري را در قبال واقعيت جهان به بشر ارزاني داشته  موضع

بين اجزاء جهـان   لمدعي ارتباط متقاب) گرا واقع  گرا و ظاهراً ذاتاً آرمان(فلسفه هگل 
در ايـن  . كنـد   تراشـي مـي   هستي است، و با خلط عالم ذهن و جهان واقع براي آن بهانه

حال، فلسفه ماركسيستي مدعي است كه در پرتو قوانين مادي ديالكتيك، ارتباط متقابـل  
اين فلسفه با التقاط از تاريخ، و برخي قوانين علمـي،  . كشف كرده استاجزاء هستي را 
 ،ها هكند اما همچون ساير زمين  داليلي براي اثبات مدعاي خود رديف مي ،و آراي فلسفي

اند كه در بخشي  اگر اين دو فلسفه مدعي. در اين موضوع هم خيلي زود شكست خورد
ثبات است اما اسالم  بي و البته كشفي لرزان واند  از هستي، ارتباط متقابلي را كشف كرده

ارتباط متقابلي را عرضه كند كه نه تنها  ،هستياز جهان حق دارد كه در بينش كلي خود 
اجـزاي هسـتي    هاجزاي اين جهان مادي و محسوس برقـرار اسـت بلكـه همـ     هبين هم

ه اجزاي هستي، همه عالوه بر آن ك. با هم در ارتباط متقابل هستند) فيزيك و متافيزيك(
هستند، به عنوان يك مجموعه كامل بـه نـام هسـتي ارتبـاط كـاملي بـا        رتباطبا هم در ا

نيـز   اين بينش فراگير با مقتضـايت فطـرت انسـاني، و   . خداوند خالق بزرگ خود دارند
سـازد،    كند، و فطرت بشري به سوي آن رهنمـون مـي    اي كه اسالم اثبات مي منطق يگانه

  . سجام كامل داردهماهنگي و ان

  رابطه هستی و خداوند . 1
اي كـه خـود را بـا قرائـت آن      هر مسلماني در ابتداي هر كاري، و در آغاز هر سوره

بسـم اهللا الـرحمن   : آورد   كند، عبارتي زيبا با مدلولي شكوهمند بـر زبـان مـي    مي متبرك
يـري زنـده از   امـا تعب  ، اگرچه متعلّق جار و مجرور در اين عبارت حذف شـده  الرحیم

هر چيزي به طور مطلق، بـه نـام    :دهد كه معناي آن چنين است مي اطالق متعلّق تشكيل
خداوند متعال برپا است، و به او وابسته؛ و ارتباطي تنگاتنگ با ذات اقدس الهي دارد، و 

چيزي بيش از يك وجود وابسته نيست، يعنـي عـين تعلّـق و     ،بلكه وجود همه كائنات
دو وصف با شـكوه  . را در صورت زوال اين ارتباط، چيزي نخواهد بودزي. ارتباط است



 337   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

بيانگر چارچوب صدور و جوشش همه كائنات از خداوند به نـام او   الرحیمو  الرحمن
آيـات كريمـه   . رفتـه اسـت  را در برگ است؛ در ضمن رحمت گسترده الهي كه همه چيز

   :از جمله. كند مي قرآن، قدرت، رحمت، خلقت و قيموميت مطلق الهي را عرضه

والَّـذي أَخـرج    والَّـذي قَـدر فَهـدى    الَّذي خلَق فَسوى سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(
  )۵ـ۱:األعلى(    )فَجعلَه غُثَاًء أَحوى الْمرعى

نام پروردگار واالي خود را به پاكي بستاي، همان كه آفريد و هماهنگي بخشيد، 
از (زار را بـرآورد؛ و پـس    گيري كرد و راه نمود؛ و آن كـه چمـن   زهو آن كه اندا

  . گون گردانيد آن را خاشاكي تيره) چندي

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيـامٍ ثُـم اسـتوى علَـى     (
 هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرالْع      اترـخسم ـومجالنو ـرالْقَمو سـمالشيثـاً وثح

نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَال لَه رِه۵۴:ألعرافا(    )بِأَم(  
است كه آسمانها و زمين را در شـش روز   در حقيقت، پروردگار شما آن خدايي

روز را به شب ـ كه شـتابان آن   .  يافتاستيال) جهانداري(آفريد؛ سپس بر عرش 
خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام ) نيز(پوشاند، و   طلبد ـ مي   را مي
فرخنـده  . خلق و امر از آن او اسـت ) عالم(آگاه باش كه ). ، پديد آورد(اند  شده

  . خدايي است پروردگار جهانيان

)ؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه  ـنم زعتاُء وشت نمم لْكالْم زِعنتاُء وشت نم لْكي الْمت
   يرٍء قَـدـيلَى كُـلِّ شع كإِن ريالْخ كداُء بِيشت نلُّ مذتاُء وشـي     تـلَ فاللَّي جـولت

نم يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهالن   ـيالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم
  )۲۷:آل عمران(    )وترزق من تشاُء بِغيرِ حسابٍ

تويي كه فرمانفرمايي، هـر آن كـس را كـه خـواهي، فرمـانروايي      ! بارخدايا: بگو
بخشي؛ و از هركه خواهي، فرمانروايي را بازستاني؛ و هركـه را خـواهي، عـزّت    

ها به دست تو است، و تـو   خوبي  هرا خواهي، خوار گرداني؛ هم بخشي؛ و هركه
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آوري، و    آوري، و روز با به شب در مي   شب را به روز در مي. بر هر چيز توانايي
سـازي، و هركـه را     را از زنده خارج مي هآوري، و مرد   زنده را از مرده بيرون مي

  . دهي  حساب روزي مي خواهي، بي

) لْكم لَّهل    ـنمل ـبهياثـاً واُء إِنشي نمل بهاُء يشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس
اُء الذُّكُورشيماً  يقاُء عشي نلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي ۵۰:الشورى( )أَو(  
آفريند؛    بخواهد، مي ست؛ هرچها و زمين از آن خداها  آسمان) مطلق(فرمانروايي 

دهد، يـا آنهـا    به هركس بخواهد فرزند دختر و به هركس بخواهد فرزند پسر مي
گردانـد و هركـه را بخواهـد عقـيم       توأم با يكديگر مـي ) اني(و دختر) ان(را پسر

  ...سازد  مي

  ارتباط متقابل غیب و شهود . 2
ختلـف در ذهـن مسـلمان    مي ها هاسالم، ارتباط متقابل عالم غيب و شهود را به شيو

مسلمان عقيده دارد كه قوانين مؤثر در عالم هستي هرگز به قوانين . جاودانه ساخته است
صله رحم، صدق، و پيروي از حق و ايمان نيز در  استغفار، توبه، . مادي اختصاص ندارد

  : گويد  خطاب به قومش مي) ع(هود . عالم طبيعت تأثير كامل دارد

)   ◌غتمِ اسا قَوي    كُمـزِدياراً ورـدم كُملَـياَء عملِ السسري هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررف
نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتةً إِلَى قُو۵۲:هود(    )قُو(  

از ) تا(از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد ! اي قوم من
  . فراوان فرستد و نيرويي بر نيروي شما بيفزايدآسمان بر شما بارش 

از اي  هم با همين مضمون قوم خود را مخاطب ساخت، و بخـش گسـترده  ) ع(نوح 
ين تـر  بـزرگ نبايد فرامـوش كنـيم كـه    . تشريع اسالمي نيز بر همين اساس استوار است

دنيـا و   ارتباط متقابل واقعي و حياتي در همين چارچوب قرار دارد و آن ارتباط متقابـل 
  . كند مي آخرت است، تا حدي كه اولي طبيعت دومي را به طور كامل تعيين
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  مخلوقات ارتباط . 3
بر پايه ارتباط پايدار مخلوقات با خداوند متعال است كه ارتباط تبعي موجودات بـا  

موجـودات و هسـتي در تسـخير فرمـان خداوندنـد، و همـه        ههمـ  شـود   هم استوار مي
  : ستايند  شعور، خداي متعال را به پاكي مي بي موجودات ذي شعور و

)يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَّهل حب۱:احلديد(   )س(  
سـت ارجمنـد   اسـتايند، و او   آنچه در آسمانها و زمين است، خدا را به پاكي مـي 

  . حكيم

)الْمو هدمبِح دعالر حبسيوهيفَتخ نكَةُ م۱۳:الرعد(   )الئ(  
  . گويند  از بيمش تسبيح مي) جملگي(رعد به حمد او، و فرشتگان 

)مهبِيحسونَ تفْقَهال ت نلَكو هدمبِح حبسٍء إِلَّا ييش نإِنْ م۴۴:االسراء(  )و(  
شـما  گويـد ولـي    مـي  و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال سـتايش، تسـبيح او  

  . يابيد  تسبيح آنها را در نمي

آنچه در بينش اسالمي درباره اين ارتباط متقابل باشكوه است، همين تسخير كامل به 
نفع انسان به عنوان موجود برتر و شايسته جانشيني خداوند در زمـين اسـت تـا هـدف     

انـد، باشـد كـه راه خـود را بـه سـوي كمـال         وااليي باشد كه موجودات مسخّر او شده
   :گيرد؛ اين حقيقت در آيات زير واضح است يپ

  )۲۰:لقمان(   )أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ(
ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است، مسخّر  آيا ندانسته

  . شما ساخته است

وسـخر لَكُـم    لْك لتجرِي في الْبحرِ بِـأَمرِه وسـخر لَكُـم الْأَنهـار    وسخر لَكُم الْفُ(
ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو سم۳۳ـ۳۲:ابراهيم(    )الش(  

و كشتي را براي شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودهـا را  
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و خورشيد و ماه را كـه پيوسـته رواننـد، بـراي شـما رام      . براي شما مسخّر كرد
  . مسخّر شما ساخت) نيز(گردانيد و شب و روز را 

)هنيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخس۱۳:اجلاثـية(   )و(  
شما رام كرد؛ همه از او  و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است، به سود

  . است

 وجعلْنا نومكُم سـباتاً  وخلَقْناكُم أَزواجاً والْجِبالَ أَوتاداً أَلَم نجعلِ الْأَرض مهاداً(
علْنا سـراجاً  وج وبنينا فَوقَكُم سبعاً شداداً وجعلْنا النهار معاشاً وجعلْنا اللَّيلَ لباساً

)وجنـات أَلْفَافـاً   لنخرِج بِه حبـاً ونباتـاً   وأَنزلْنا من الْمعصرات ماًء ثَجاجاً وهاجاً

  )۱۶ـ۶:النبأ(  
؟ و شما )نگذاشتيم(ها  ميخ) چون(را  ها هاي نگردانيديم؟ و كو آيا زمين را گهواره
بـراي  (و شـب را  . آسايش گردانيـديم ) هايم(و خواب شما را . را جفت آفريديم

و بـر فـراز شـما هفـت     . شما نهاديم) براي(و روز را . پوششي قرار داديم) شما
و چراغي فروزان گذارديم، و از ابرهاي متراكم، آبـي  . استوار بنا كرديم) آسمان(

  . هاي درهم پيچيده و انبوه ريزان فرود آورديم، تا بدان دانه و گياه برويانيم و باغ

در پرتو تسخير طبيعت به نفع انسان، ديدگاه وي در قبال طبيعت از دشمني كه بايد 
با او جنگيد و غذاي خود را به زور از او گرفت، به انس و الفت، و اقدام براي عمران و 

رسـول خـدا   . گيرد  شود و محبت و دوستي سراسر آن را فرا مي  آباداني طبيعت بدل مي
  : ك، وقتي به حوالي مدينه رسيد، فرموددر بازگشت از تبو) ص(

  ١.هذه طابة، وهذا جبل احد، حيبنا و حنبه
  اين طابه است، و اين كوه احد كه ما را دوست دارد

  . داريم  را دوست مي هم آنو ما  

                                                
 . ۲۴۸، ص ۲۱ر، ج بحار االنوا .١
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  ارتباط متقابل افراد بشر . 4
  روابط عمومی.  الف

ور آگاهانه و وحدت در اينجا، روابط بر اساس استواري از وحدت مبنا، وحدت شع
  : اند همه مخلوق خدايند و همه از يك تن آفريده شده. شود  هدف برقرار مي

)ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَي۱:النساء(    )ي(  
  . ديپروا دار.. .آفريد» نفس واحدي«از پروردگارتان كه شما را از ! اي مردم

  : اند ه مردم نماينده موجود گراميهم

)آدم وحملْنـاهم فـي الْبـر والْبحـرِ ورزقْنـاهم مـن الطَّيبـات        ولَقَد كَرمنا بنِـي (

  )۷۰:االسراء(  
بـر  (و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم، و آنهـا را در خشـكي و دريـا    

  . اي پاكيزه به ايشان روزي داديمبرنشانديم و از چيزه) ها مركب

  : انساني فقط و فقط براي آن است كه همديگر را باز شناسندي ها هاختالف بين گرو

)يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوباً وقَبائـلَ لتعـارفُوا   (

  )۱۳:احلجرات(  
از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّـت ملّـت و قبيلـه قبيلـه      ما شما را! اي مردم

  . گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد

هيچ جاي برتـري نـژادي، رنگـي،     ،از اين رو تا زماني كه اين وحدت استوار است
  : ملّي، مكاني، نسبي و مانند آن نباشد بلكه معيار برتري فقط تقوا است

)إِنَّ أَكْرقَاكُمأَت اللَّه دنع كُم۱۳:احلجرات(    )م(  
  . ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شما است در حقيقت ارجمند

شود، و همين نظريه برادرانه فراگيـر    بدين ترتيب يك وحدت انساني بزرگ برپا مي
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   :گويد  آيات قرآن از اين وحدت انساني سخن مي. نهد  است كه آن را بنيان مي

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَنْ  ال (
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهرب۸:املمتحنة(    )ت(  

را از ديارتـان   دين با شـما نجنگيـده و شـما   ) كار(خدا شما را از كساني كه در 
دارد كه با آنان نيكي كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا  نمي اند، باز بيرون نكرده

  . خداوند دادگران را دوست دارد

   :بر اين اساس تعاليم بلندي وارد شده است؛ از آن جمله در آيات زير

تلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَ(
  )۳۲:املائدة(   )الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً

كسي را جز به قصاص  ،از اين روي بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هركس
مـردم   هفسادي در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همـ ) به كيفر(قتل، يا 
  . اشدرا كشته ب

  )۸:املائدة(  )وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى(
عدالت كنيد كه . و البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد

  . آن به تقوا نزديكتر است

  . و آيات فراوان ديگر
به عامل خـود در مصـر، مالـك    ) ع(امام اميرالمؤمنين علي بر همين اساس است كه 

  : نويسد  اشتر نخعي مي

واشعر قلبك الرمحة للرعية واحملبة هلم واللطـف ـم، و التكـونن علـيهم سـبعاً      
  ١.اما اخ لك يف الدين، واما نظري لك يف اخللق: ضارياً تغتنم اكلهم فانهم صنفان

                                                
 .۴۲۷، ص ۵۳ نهج البالغه، نامة .١
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پوششي گردان و دوستي ورزيدن با آنان را  و مهرباني بر رعيت را براي دل خود
و مهرباني كردن با همگان، و مباش همچون جانوري شكاري كه خوردنشـان را  

اي برادر ديني تواند، و دسته ديگـر   دسته: اند چه رعيت دو دسته! غنيمت شماري
  . در آفرينش با تو همانند

  داخلی  روابط. ب
رسيم كه   راحل ديگري از ارتباط متقابل ميپس از روابط عمومي بين افراد انسان به م

ارتباط تنگاتنگ بين زن و مرد از حيث وحـدت  : مثل. آن از نوع قبلي، تنگتر است هداير
بـراي  هـا   اصل، و از حيث وحدت قدر و منزلت نزد خداوند، و فـراهم بـودن فرصـت   

  : ش در راه تكاملالت

خلَقَكُم من نفْـسٍ واحـدة وخلَـق منهـا زوجهـا       يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي(
  )۱:النساء(   )وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء

) نيـز (آفريد و جفـتش را  » نفس واحدي«از پروردگارتان كه شما را از ! اي مردم
  . ريداز او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده كرد، پروا دا

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مـودةً  (
  )۲۱:الروم(  )ورحمةً

خودتان همسراني براي شما آفريد تـا بـدانها   ) نوع(او اين كه از ي ها هو از نشان
  . نهادآرام گيريد، و ميانتان دوستي و رحمت 

  )۱۹۵:آل عمران(  )أَني ال أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى(
  . كنم من عمل هيچ صاحب عملي از شما را، از مرد و زن، تباه نمي

اما رابطه بين پيروان يك مانند آن؛ و همين گونه است رابطه متقابل پدران و فرزندان 
همين بحث بـه آن خـواهيم   سوم  تواري است كه در قسمتعقيده، رابطه تنگاتنگ و اس

  . پرداخت
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  اسالمی هاي  ارتباط متقابل نظام. ب
در . مظاهري از ارتباط عمومي موجودات هستي با هم از ديدگاه اسالم را بيان كرديم

مختلـف  ي هـا  هاينجا به اختصار از روابط داخلي اسالم يعني روابط بين بخشي در حوز
نگـاهي  سـپس  هركس اسالم را به طـور عميـق مطالعـه كنـد و     . ييمگو مي اسالم سخن

تجريدي به آن بيندازد، خواهد ديد كه اسالم يك طراحي هندسي متكامل اسـت و هـر   
 ارتباط كامل دارد، و هر عضوي جاي طبيعي خود را اشـغال ها  بخش آن با ديگر بخش

ل ايفا كند مگـر در  تواند نقش مطلوب خود را به صورت كام نمي كند، و هيچ بخشي مي
دهد كه يـك روح را در   مي عقيده پايه استواري را تشكيل. ساختار عمومي كلّ مجموعه

اشكال بـااليي   هد و مقدمات الزم را براي بستر مناسب در هممد  بناهاي فوقاني مي ههم
شـئون   هعلت آن است كه بخـش زيـادي از تصـورات اسـالمي دربـار     . سازد  فراهم مي

ايـن مفـاهيم   . مفاهيم اسالمي بر پايه عقيده اسالمي بنا شده است: ه ناممختلف زندگي ب
بـراي  ) ره(شهيد صدر . از عواطف اسالمي استاي  به نوبه خود پايه و اساس مجموعه

  : آورد   اين ارتباط مثال مي
بـر مبنـاي ايـن مفهـوم     . گيـرد   در سايه عقيده توحيد، مفهوم اسالمي تقوا شكل مـي 

ار كرامت و برتري افـراد انسـان اسـت، و از همـين مفهـوم احسـاس       اسالمي، تقوا معي
  ١.است» اجالل و احترام« هآيد كه عاطف   اسالمي نسبت به تقوا و متقين به وجود مي

 همختلف اخالق اسالمي را بر پايه بينشي كه در سايي ها هتوانيم شاخ مي همين گونه
ـ     به. آيد، ارزيابي كنيم   عقيده اسالمي به وجود مي مفهـوم   هطور مثـال، فـداكاري بـر پاي

عقيده، مفاهيم و  .شود كه خود بر عقيده به معاد مبتني است  تر و برتر بنا مي پاداش بيش
شايسته بـراي مكتـب اجتمـاعي اسـالم در زنـدگي فـراهم        اي اخالق، همه با هم زمينه

   :چند مثال از ارتباط متقابل نظامهاي اسالمي. كنند  مي

بـا نظـام   ) امـام معصـوم يـا ولـي فقيـه     (سياسي و نقش حاكم شـرع  ارتباط نظام . ۱

                                                
 . ۲۷۱، ص ۱اقتصادنا، ج  .١
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را كـه   فضاي خالي: منطقه فراغ :اين رابطه از آن جهت است كه حاكم بتواند. اقتصادي
. به اختيار او گذاشته شده، در پرتو شرايط تحول يافته و بر پايه قواعـد عمـومي پركنـد   

  . ياست مالي دولتبا نظام جنايي، و س همين گونه است ارتباط آن دو

از عواطف و احساساتي كـه اسـالم در نظـام    اي  م اقتصادي با مجموعهاارتباط نظ. ۲
  . مثل عاطفه برادري همگاني. سازد مي اخالقي خود

و مكاتب مختلف اجتماعي با عقيده اسـالمي و تـأثير زيـاد آن در    ها  ارتباط نظام. ۳
  . بندي به تشريعات اجرا و پاي

تكافـل همگـاني و تـوازن     ربا و احكام ديگر اسالمي در مضاربه، ارتباط تحريم . ۴
  . اجتماعي، وغير آن

  هاي مختلف امت اسالمی  ارتباط متقابل بخش. ج
متعدد، هرگز نخواهد توانست هاي  گرايي اسالم كه متعقد است نظام بر مبناي واقعي

سـي، و  ، و پراكنـدگي احسا كنـد انسانيت را به سوي هـدف و كمـال مطلـوب رهبـري     
اي كه خداونـد بـراي انسـان     اختالف در معيارها مطلقاً نخواهند توانست با هدف يگانه

اراده كرده، هماهنگ و منسجم باشند، و با توجه به بازتاب ارتباط همگاني در تصـور و  
تشريع، اسالم خواهان تشكيل امت واحده اسالمي است كه فرض است همـه مـردم در   

  : دزمين را در بر گير هگستر

)لَّهل كُلُّه ينكُونَ الدي۳۹:ألنفالا(   )و(  
  . دين از آن خداوند باشد هتا هم

امت اسالمي، پيش از پيروزي كامل، امت نمونه، و گوهر درخشان نظام اجتماعي، و 
تالش امت مسلمان آن است كـه از   هاست اما پس از پيروزي، همها  شاهد بر همه ملّت

  . اسالمي جاودانه، به باالترين مراتب كمال نايل آيدطريق اجراي تعاليم 
بر اين اساس، ارتباط حقيقي پس از ايمان عميق و نافذ در احساسـات و عواطـف،   
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هرگاه امت، ايمان نافذ خود را از دسـت  .دومين عنصر تشكيل دهنده امت اسالمي است
ود را از دست همين طور هرگاه ارتباط خ. بدهد، شخصيت خود را از دست خواهد داد

بدهد، شخصيت متمايز اسالمي خود را از دست خواهد داد كه در دوره نخست اجراي 
ساختگي بين مسلمانان، و همگرايـي و  هاي  الغاي همه تفاوت تاحكام اسالمي، در جه

همبستگي هرچه بيشتر آنان كوشيد، تا آنجا كه همه را در راه خداوند متعال، با هم برادر 
  . كرد
ترين صفتي است كه بيانگر همبستگي قوي در راه خداونـد   باشكوه» يمانيا يبرادر«
همين طور، مسلمانان را اعضاي يك بدن خواند، از آن جهت كه همـه در انجـام   . است

ريـزي   وظايف مطلوب به منظور تحقق هدف همگاني، و از طريـق همـاهنگي و برنامـه   
از تالش براي تقويت اين ارتبـاط   ي كلييها هتوان نمون مي .مشاركت فعال داشتند ،دقيق

توان در خطوطي كلي به شـرح زيـر شـمارش     مي مظاهر آن را ،در ذهن امت، بر شمرد
  : كرد

  ارتباط عاطفی . 1
اسالم ـ در دو زمينه نظري و عملي ـ در جهت ايجاد رابطه عاطفي بـين تـك تـك      

ن را احساس، و از كه هر يك از آنان درد ديگرااي  مسلمانان تالش كرده است؛ به گونه
جهـت  در هرچه بيشـتر  شادماني آنان شاد شود و مشكالت آنها را مشكل خود بداند و 

در زمينه نظري روايات فراواني رسيده كـه تأكيـد دارد ايـن احسـاس،     . آن بكوشدحل 
شرط اسالم حقيقي است و هركه به كارهـاي مسـلمانان اهتمـام نشـان ندهـد، از آنـان       

بـر  : است كه با ديگر مسلمانان تعامل عـاطفي داشـته باشـد    نيست؛ و بر مسلمان فرض
و  ؛شـان دعـا   بندگان صالح خدا سالم كند، و براي زنان و مردان مـؤمن، زنـده و مـرده   

در زمينه عملـي، رسـول   . مواردي فراوان از اين قبيل كه فرصت بيان تفصيلي آن نيست
ـ )ع(، و اهل بيت گرامي )ص(اعظم  ي باشـكوهي از ايـن   اهـ  ه، و صحابه برگزيده نمون

مصداق بارز رابطه عـاطفي  ) ص(سراسر سيره پيغمبر اكرم . اند ارتباط عاطفي ارائه كرده
  . نيازي به ذكر مثال نداريم بنابراين. است
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  ارتباط معیاري . 2
. روشن است كه وقتي معيار يكي شـد، شـرايط اجـراي آن هـم يكـي خواهـد شـد       

جز به ايـن دليـل كـه معيارهايشـان مختلـف و       ضايع و پراكنده نشدندها  ترديد ملّت بي
خـويش را  هـاي   گوناگون شد؛ معيارهايي كه بر اساس آن راه خـود را انتخـاب و گـام   

اگر به معيارهاي مادي مراجعه كنيم، خواهيم ديد كـه بـه طبـع خـود،     . كردند مي استوار
واه خـواه معيـار، مصـالح مـادي باشـد، و خـواه امتيـازات نـژادي، و خـ         : پراكنده است

هاي طبقاتي، و از اين قبيل معيارهاي مادي ديگر؛ طبيعي است كـه مصـالح و    شايستگي
نتيجـه ايـن معيارهـا،    . مختلـف باشـد  .. .منافع محدود، و امتيـازات نـژادي و طبقـاتي و   

  . هاي خونين و كشنده خواهد بود درگيري
تواند   است كه مياما اگر به معيار ثابت اسالم مراجعه كنيم، خواهيم ديد تنها معياري 
  : همه اختالفات را از ميان بردارد؛ اين معيار، رضاي خداوند متعال است

)رأَكْب اللَّه نانٌ مورِض۷۲:التوبة(   )و(  
  . است تر بزرگو خشنودي خدا، 

است و حاكم بـر همـه چيـز، و هـر      تر بزرگآري، خشنودي خداوند از هر معياري 
روي از شريعت يگانه او، و حركت بر پايه حق و عدل، خشنودي خداوند در پي. معياري

  . مطابق بينش اسالم از اين دو، نهفته است
حال بشريت را در حالي تصور كنيد كه اين معيار را نصب العـين خـود قـرار داده،    

اين معيـار، همـان گونـه كـه     . كند  غوغا مي جهانسپس به فجايعي بنگريدكه امروزه در 
دهد، فضيلت خواهي هماهنگي را   مسير قانوني امت را سامان مي اجراي احكام اسالم و

اين همان چيـزي اسـت   . ريزد  آورد و در قالبي هماهنگ با آن اجرا مي   به حركت در مي
  . شود  تعبير مي» دوستي و دشمني بر محور خدا«كه از آن به 

رد و ارتبـاطي دو  گي  همه معيارها در زندگي امت اسالمي بر پايه اين معيار سامان مي
بـازد، خـواه     رنـگ مـي  آورد كه همه روابط كاذب دروغين در مقابل آن    سويه فراهم مي
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بسـي شـگفت آور، و   .. .ي باشد، و خواه نژادي يا مصلحتي يا جغرافيايي، يـا مروابط قو
 ،بينيم ايـن معيارهـا در جامعـه امـروزي بشـر       بلكه تا حدود زيادي منطقي است كه مي

معيـاري و   بـي «وتي، و عـدم وابسـتگي بـه هرگونـه معيـاري جـز معيـار        تفا بي گرايش
  . را به وجود آورده است» تفاوتي بي

  ارتباط عبادي . 3
گيـراي ارتبـاط بـين خـدا و بنـده، و       العاده فوقيكي از مظاهر بس زيبا و ها  عبادت

ل، و در فرد و جامعه با خداوند متعاپيوند عبادات در كنار برقراري . بندگان با هم است
با هم تأثير گذاشته موجب احساس وحدت و  افرادكنار تأثيرات بزرگ رواني، بر روابط 

  . شود مييكپارچگي آنان 
مسلمان هرجا كه باشد، تقريباً در اوقات واحد، و در ميان جماعتي حسي كه بيـانگر  

ه دهـد كـ   مـي  انجـام  يايستد و اعمـال  مي و مجسم كننده جامعه جهاني مسلمانان است،
و همـراه و   دهـد،  خشوع، خضوع، عقيده نافذ و ارتباط دو سـويه را در او پـرورش مـي   

آورد، و يـك سـرود     همگام با ديگر برادران و خواهران خود رو به سوي يك قبلـه مـي  
سـتايد،   كند، به پاكي مي ستايش ميو خواند و با آنان خداوند متعال را تسبيح  مقدس مي
به همين ترتيب، نوعي ارتباط شـكوهمند و بلكـه   .. .د وگوي هايش سپاس مي و از نعمت
: توانـد بـه تصـوير كشـد     مـي  شود كه انسانيت ترين نمونه از ارتباطي نمايان مي با شكوه

شود، نياز به شرح  ي كه در اين عبادت بين حاجيان برقرار ميطمناسك بزرگ حج؛ ارتبا
مركزي اشاره كنيم كه حاجيان به  نقطهدانيم بر  تر ندارد جز اينكه الزم مي و تفصيل بيش
بايست اين مركز  مي كنند و در حقيقت بيانگر ايجابي تعهدي است كه مي دور آن طواف

گاه همه زمين و زمينيان باشد، با همـه   طوافرا مطاف همه زندگي قرار داد و كوشيد تا 
تـا نمـاد   ايسـتند    مسلمانان در جـايي ديگـر مـي   . كند  آنچه از تعبيرات مقدس نمايان مي 

ف شـيطان  مختلـ ي هـا  راهو ها  به عنوان اشاره به گامگانه  سهشرارت را كه در جمرات 
  . كند، سنگ باران نمايند  خودنمايي مي
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  ارتباط حقوقی . 4
حقـوق  دربـاره   روايي سرشار از اخبـار متـواتر لفظـي و معنـوي فـراوان     هاي  كتاب

شـد، روابـط قـوي و      ايت مياگر اين حقوق به طور كامل رع. مسلمان بر مسلمان است
توانسـت آن را از هـم    نمـي آورد كه هـيچ چيـز      قدرتمندي براي مسلمانان به ارمغان مي

گيري از متون و نصوص شرعي،  با بهره االخالقدر كتابِ ) ره(سيد عبداهللا شبر . بگسلد
  : اين حقوق را بيان كرده است

، و آنچـه را بـراي خـود    پسـندد بـراي ديگـران هـم بپسـندد       آنچه براي خود مي. ۱
  . پسندد براي آنان هم نپسندد نمي
   :فرمود) ص(رسول خدا . احدي از مسلمانان را با گفتار يا كردار خود اذيت نكند. ۲

  .املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه
  . مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند

  . ع باشد و بر احدي تكبر نورزددر مقابل همه مسلمانان متواض. ۳
شـنود، بـه ديگـران      به سخنان مردم بر ضد هم گوش ندهد و آنچـه از آنـان مـي   . ۴
  . نرساند
رسـول خـدا   . بيش از سه روز با آشنايان قهر نباشد، هرچند از او غضبناك باشـد . ۵

  : فرمود) ص(

ذا ال حيل ملسلم ان يهجر اخاه فـوق ثـالث يلتقيـان فيعـرض هـذا ويعـرض هـ       
  . وخريهم الذي يبدأ بالسالم

ش قهر باشد، و هرگاه بـه  ربراي مسلمان جايز نيست كه بيش از سه روز با براد
بهترين مسلمانان كسـي اسـت كـه قبـل از     . هم رسند، از همديگر روي بگردانند

  . همه سالم كند

  . تواند، نيكي كند  به هر كس از مسلمانان كه مي. ۶
  . سي نشودبدون اجازه وارد خانه ك. ۷
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  . با همه با اخالق خوش رفتار كند. ۸
   :فرمود) ص(رسول خدا . پيران را گرامي بدارد و به كودكان رحم كند. ۹

  .رحم صغرينايليس منا من مل يوقّر كبرينا و 
  . هركه بزرگان ما را گرامي ندارد، و به كودكان ما رحم نكند، از ما نيست

  . ربان باشدبا همه مردم خوشرو، بشّاش و مه. ۱۰
  . اي ندهد مگر اينكه به آن وفا كند به مسلماني وعده. ۱۱

اي از  شـمرد كـه در حقيقـت گوشـه      وي اين حقوق را تا بيست و شش حـق برمـي  
به نظر شما، اگر همه مسلمانان اين حقوق را رعايت . حقوق مسلمانان بر همديگر است

  ! رسيدند؟  كردند، آيا به اين روز مي  مي

  اقتصادي  ارتباط. 5
يابد كه اين مكتب يكـي   مي هركس اقتصاد مكتبي اسالم را مطالعه كند به وضوح در

در اينجـا بـه   . اسـالمي اسـت  هاي  بزرگ ارتباط همگاني بين همه بخشي ها هاز استوان
  : كنيم  كند، اشاره مي  عنوان مثال به دو پديده كه منظور ما را روشن مي

  مالکیت عمومی . الف
دانـد   مي داري، مالكيت خصوصي را اصل، و مالكيت عمومي را استثنا يهاقتصاد سرما

ويژگـي متمـايز مكتـب اقتصـادي اسـالم،      . انديشـد  مـي  اما اقتصاد ماركسيستي برعكس
حت خاص خـود  اساست و هركدام محدوده و م) خصوصي عمومي و(مالكيت دوگانه 

چنـان كـه زمـين    . استمالكيت امت بخش مهمي از مالكيت عمومي در اسالم . را دارد
مسلمانان ـ نسل حاضـر و آينـدگان ـ و      همفتوح العنوه را بنا به قول مشهورتر ملك هم

اسـاس مسـلمانان در مالكيـت بسـياري از     ايـن  بـر  . داند  غير قابل انتقال از راه ارث مي
  . رسد مي  به آنانها  شريك هستند و در آمد اين زمينبا هم ها  زمين
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  تکامل اجتماعی . ب
اصلي است كه اسالم به گونه واجب كفـايي، كفالـت    ،مبستگي و تكامل اجتماعيه

   :فرمود )ع(امام صادق . همديگر گذاشته است هآنان را بر عهد

ا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما حيتاج اليه وهو يقدر عليه ـ من عنـده او غـريه ـ     ماي
عنقـه، فيقـال    ولةً يـداه اىل اقامه اهللا يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقةً عيناه، مغل
  . النار هذا اخلائن الذي خان اهللا ورسوله، مث يؤمر به اىل

تواند  ـ   هر مؤمني كه چيزي از نياز مؤمن ديگر را از او باز دارد، در حالي كه مي
او را بـا  روز قيامـت  خداونـد   برطرف كند؛را خود يا به وسيله ديگران ـ نيازش  

اين : ستاني به گردن آويخته به پا دارد، وگفته شودروي سياه، و چشماني آبي و د
س فرمان رسد كه او را سپ. همان است كه به خدا و رسول او خيانت كرد ،خائن

  . اندازندبه جهنم در

  . اين روح در همه احكام اجتماعي اسالم جاري است

  ارتباط مسئوالنه . 6
و نهي از م امر به معروف منظور ما از اين ارتباط مضمون رواياتي است كه بر دو عال

همچنـين احـاديثي كـه بـر     . دانـد  مـي  منكر تأكيد دارد و قوام و بقاي امت را بـه آن دو 
   :از قبيل. كند مي همگاني بودن مسئوليت اجتماعي تأكيد

  . كلّكم راعٍ وكلّكم مسئول عن رعيته

ف و اين روايات، همه مسلمانان را در هرجا، و در هر سطح مسئول هرگونـه انحـرا  
هر فرد مسلمان است كه از يك  رب بنابراين. داند مي سستي در مسير رو به كمال اسالمي
سازد و از جهت ديگر موانع موجود را از سر راه دور  جهت به طور مداوم انحرافات را

يا ايها « :الزم است به كالم خداوند حكيم گوش فرا دهيم كه با عبارت در پايان . بردارد
مه مسلمانان را مخاطب خود دارد و بينش مطلوب را از طريق يـك واژه  ه» الذين آمنوا
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   :فرمايد  دارد؛ خداوند متعال مي مي به همگان ارزاني

)اكُمقْنزا رمقُوا مفوا أَننآم ينا الَّذها أَي۲۵۴:البقرة(   )ي(  
  . كنيد ايم، انفاق ايد، از آنچه به شما روزي داده اي كساني كه ايمان آورده

)هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَي۱۰۲:آل عمران(  )ي(  
سـت،  ا ايد، از خدا آن گونه كه حق پـروا كـردن از او   اي كساني كه ايمان آورده

  . پروا كنيد

  )۱۵۶:آل عمران(   )يا أَيها الَّذين آمنوا ال تكُونوا كَالَّذين كَفَروا(
  . ايد، همچون كساني نباشيد كه كفر ورزيدند اي كساني كه ايمان آورده

  )۲:آل عمران(  )يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا(
ايد، صبر كنيد، و ايستادگي ورزيد و مرزها را نگهباني  اي كساني كه ايمان آورده

  . كنيد

)نآم ينا الَّذها أَييلَّهاَء لدهش طسبِالْق نياموا قَو۱۳۵:النساء(  )وا كُون(  
ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد و بـراي خـدا گـواهي     اي كساني كه ايمان آورده

  . دهيد

  )۱۴۴:النساء(   )يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْكَافرِين أَولياَء(
  . ايد، كافران را به دوستي خود مگيريد دهاي كساني كه ايمان آور

)اللَّه رائعلُّوا شحوا ال تنآم ينا الَّذها أَي۲:املائدة(  )ي(  
  . داريد ايد، حرمت شعائر خدا را نگه اي كساني كه ايمان آورده

)و ابصالْأَنو ِسريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيـلِ    يمع ـنم ـسرِج المالْأَز
وهنِبتفَاج طَاني۹۰:املائدة(  )الش(  
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از ) و(ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاي قرعه پليدند  اي كساني كه ايمان آورده
  . پس از آنها دوري كنيد. اند عمل شيطان

)ولَ وسالرو وا اللَّهونخوا ال تنآم ينا الَّذها أَييكُماتانوا أَمونخ۲۷:ألنفالا(  )ت(  
در ) نيـز (ايـد بـه خـدا و پيـامبر او خيانـت مكنيـد و        اي كساني كه ايمان آورده

  . هاي خود خيانت نورزيد امانت

)كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم ينا الَّذها أَي۷۷:احلج(  )ي(  
  . ع و سجده كنيد و پروردگارتان را بپرستيدايد ركو اي كساني كه ايمان آورده

  )۴۱:األحزاب(   )يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثرياً(
  . ايد، خدا را ياد كنيد، يادي بسيار اي كساني كه ايمان آورده

امـت خليفـه، ميانـه،     :كنـد   همچنين قرآن، امت مسلمان را با صفات عمومي ياد مـي 
شاهد، تسليم خدا، بر كافران شديد، با همديگر مهربان، گرامي، انفاق كننده، پرهيزگـار،  

نـده شـعاير خداونـد، دوري كننـده از     ارپيشه، دشمن كفّـار، برپاد  بردبار، مرزدار، عدالت
شراب و قمار، وفادار، اهل ركوع و سجود، خداپرست، به ياد خدا، خود را همانند كفار 

اين امت را معين كند و او را بـه  ي ها هآيد تا نشان   درپي مي پيها  يژگياين و.. .كند و نمي
  . موضع واحدي برساند، و بهترين خلق سازد

  اسالم و دولت جهانی 
شــايد ســخن از دعــوت اســالم بــراي تشــكيل دولــت جهــاني، ســخن از يكــي از 

دان و مسلماني يا الاقل سخن از يك ضرورت فقهي باشد كه نزد دانشـمن هاي  ضرورت
  . فقهاي اسالم واضح و آشكار است

شـئون زنـدگي اجـرا     هاسالم آمده تا در همه زمين، و در ميان همه مردم، و در همـ 
 بـه سـوي كمـال را تضـمين     ،زيرا تنها راهي است كه مسير طبيعي كـاروان بشـر  . شود
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مـه  اي از علـم نامحـدود الهـي، و برنا    كند، و نيز راه حل شايسته و اصلح كه بر پايـه  مي
  . استوار است ،حكيمانه خالق انسان و هستي براي اين مسير

اسالم دين همه زندگي است، و محور زندگي، جامعـه؛ و جامعـه بـدون حكومـت     
ديـن   هكند، حكومتي كه همـ   بنابراين اسالم به حكومت موحد جهاني دعوت مي. ناقص

رد، دقيقاً در همـان  شرايع قبلي را منسوخ ك هاسالم مكتبي است كه هم. از آن خدا باشد
تـر   شرايع، صورت كامـل  ههم. زمان كه اصول و احكام ثابت اديان قبلي را تصديق كرد

  . خود را در اسالم ديدند، و همه بشريت، راه شايسته خود را در آن
رسول همه مردم است نه پيغمبر يك خانواده، يا يك گروه، يا يك ) ص(رسول خدا 

يت بـراي همـه بشـريت    رخالق بش هعين؛ بلكه او فرستادنژاد، يا يك منطقه جغرافيايي م
  . است

  )۱۵۸:ألعرافا(   )يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً(
  . شما هستم همن پيامبر خدا به سوي هم! اي مردم

  )۲۸:سـبأ(  )وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً(
  . گر و هشداردهنده براي تمام مردم نفرستاديم بشارت) به سمت(و ما تو را جز 

همه جهـان را بـه اسـالم فـرا خوانـد و بـه       ) ص(بينيم كه رسول خدا  مي از اين رو
رهبران كشورهاي معروف آن روزگار نامه نوشت و نه تنها آنان را به اسالم دعوت كرد 

هنوز در مكه در استضـعاف   اين رسالت. نمود بلكه جهاني بودن رسالت خود را اعالن
  : برد كه اين آيات قرآني فرود آمد  به سر مي

)      ـهقُولُـونَ إِنيو وا الـذِّكْرعـمـا سلَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادإِنْ يو
  )۵۲:القلم(  )وما هو إِلَّا ذكْر للْعالَمني لَمجنونٌ

و آنان كه كافر شدند، چون قرآن را شنيدند چيزي نمانده بـود كـه تـو را چشـم     
جـز تـز كـاري    ) قرآن(و حال آن كه . اي است او واقعاً ديوانه: گفتند مي بزنند، و

  . براي جهانيان نيست
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اين آيات فرود آمد تا اين حقيقت را در همان مراحل نخست دعـوت مـورد تأكيـد    
در نامه خود به خسروپرويز پادشاه ايـران، مضـمون ايـن    ) ص( رسول اعظم. قرار دهد

  : مطالب را يادآور شد

عظـيم فـارس، سـالم     ىكسـر  بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسـول اهللا اىل 
، وآمن بـاهللا ورسـوله، ويشـهد ان ال الـه اال اهللا وحـده ال      ىمن اتبع اهلد ىعل

عاية االسالم فاني انا رسـول اهللا  انّ حممداً عبده ورسوله، ادعوك بدشريك له، و
الكافرين، اسلم تسلم فـان   ىالناس كافّة ألنذر من كان حياً و حيق القول عل اىل

  ١.ابيت فعليك امث اوس

  بنام خداوند بخشاينده مهربان
س، سـالم بـر كسـي كـه پيـرو      راز محمد فرستاده خدا به خسروپرويز بزرگ پـا 

او ايمان آورد، و گواهي دهد كه آفريـدگاري  هدايت گردد، و به خدا و فرستاده 
من تـو را بـه   . همتا نيست و محمد بنده و فرستاده او است جز خداي يكتاي بي
خوانم، زيرا من پيامبر خدا بر همه مردمان هستم تا زنـدگان    دعوت اسالم فرا مي

از ايـن رو اسـالم آور تـا    . را هشدار دهم، و كلمه عذاب بر كافران مسلّم گـردد 
  . پس اگر اسالم نياوردي، گناه همه مجوسان بر گردن تو خواهد بود. يمن بمانيا

اند، روزي كه عـدل   بر همين مبنا است كه همه پيغمبران از روز موعود بشارت داده
ظهـور  ) عج(دين از آن خداوند باشد؛ آن روز كه مهدي منتظر  هگستر شود، و هم جهان

  . خواهد كرد
ه حكومت جهاني، يك مبناي برگرفته از طبيعـت جهـاني   بدون ترديد، اين بشارت ب

گوناگون تشريعات اسـالمي،  ي ها هعالوه بر اين كوچكترين مراجعه به جنب. اسالم است
آشكارا گوياي اين نكته است كه اسالم در اين باره مصمم است كه دين همـه بشـريت   

يـا مكـاني    يت زمـان گيرد و نه در منطقه يا مسـاح  مي زيرا نه نشان معين به خود. باشد

                                                
 .۱۹۱ـ  ۱۸۹، ص )ص(هاي سياسي حضرت محمد  ها و پيمان نامه .١
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آنچه بنا داريـم در اينجـا مـورد    . بديهي است ،همه آنچه گفتيم. شود  خاصي محدود مي
در . تأكيد قرار دهيم، اين است كه اسالم در ادعاي جهاني بودن، با خودش صادق است

پس از آن كه هر يـك از  . گويند  هاي ديگر به خودشان هم دروغ مي نظام هحالي كه هم
: شـود كـه    كنند، اين پرسش به سرعت در ذهن مطرح مي  اي جهاني بودن ميادعها  نظام

توسـعه دهنـد كـه همـه     دارد تا سلطه آن را چنان   ميچه چيزي برپادارندگان نظام را وا
  پردازي كشانده است؟  يرد؟ چه كسي آنان را به اين خيالگجهان را در بر

ي بـودن يعنـي ماركسيسـت    ين تفكر مدعي جهانتر بزرگحتي اگر توجه خود را بر 
 تواند يك توجيه هماهنگ و منسـجم بـا مبـاني خـود     نمي متمركز كنيم، خواهيم ديد كه

بيان كند؛ اگر هم بر فرض بپذيريم كه اين مباني قابل مناقشـه نيسـت و صـد البتـه كـه      
هيچ قانون ديالكتيكي وجود ندارد كه حكومت يك گـروه يـا يـك     ؛فرض محالي است
هـا   هان بپذيريد، بلكه همه اين قوانين مقتضي اختالف حركـت ملّـت  ملّت را بر همه ج

. مختلف است و مناسبات اجتماعي آنان پيچيـده ها  چرا كه سطوح اقتصادي ملّت. است
گوينـد، بـا ذات     وقتي از برپايي دولـت جهـاني سـخن مـي     ها، بدين ترتيب ماركسيست

  . ماركسيستي خود نيز صادق نيستند تا چه رسد با ديگران
تر از آن است كه براي خود مباني فلسفي ثابت كند تا چه رسد به  داري ناتوان سرمايه
تاريخي و تمدني براي طرح حكومت يكپارچه جهاني بيابد اما اسالم جهان  زاينكه مجو

   :گيرد  شمولي خود را از موارد زير مي
ر تكامـل  رسالت خالق و ولي مطلق انسان براي انسان، و طرح نهايي بـراي مسـي  . ۱

  . بشري است
شـود   نمـي  و هيچ تفاوتي ديدهاست، و فطرت در همه انسانها ثابت، دين فطرت . ۲

  . بلكه فطرت، حد فاصل انساني است
  . پيامبر اسالم، فرستاده خدا به سوي همه بشريت است. ۳

همچنين دوست داريم به ايـن نكتـه هـم    . خواستيم بيان كنيم مي بود كهاي  اين نكته
اسالم،  .نيستها  م كه جنبش اسالمي در هيچ حال قابل مقايسه با ديگر جنبشتوجه دهي
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كنند رسالت مرد سفيد يا رسالت تاريخ يـا    رسالت خداوند است نه آن گونه كه ادعا مي
رسالت تمدن يا ديگر خدايان خيالي كه ساخته انديشه استعماري است تا هرچه بيشـتر  

توانـد از دليـل آن بپرسـد امـا      مي آري، هر انساني. زدها بپردا و ثروت ها، به غارت ملّت
به هـر حـال، اگـر ايـن     . اي جز تسليم در برابر حقيقت ندارد وقتي پذيرفت ديگر چاره

تحقق يابد ـ ما معتقديم  اسالم يكپارچه و  جهانيآرزوي حكومت : آرزوي بزرگ، يعني
براي بحـث از روابـط   كه قطعاً، دير يا زود تحقق خواهد يافت ـ در آن صورت مجالي  

هاي مختلف امت واحـده اسـالمي    بلكه مسئله، رابطه بين بخش .نخواهد بود بين الملل
اصـل در مسـير   : خواهد بود، و البته اين حالت طبيعي بشر است يا بهتر اسـت بگـوييم  

  . كمال، همين است
چنـان كـه   . كعبه، محور توحيـد طـواف كنـد   درباره  خواهد كه همه زمين مي اسالم

توانيم اين مقايسه را در سخنان  مي. كند مي عرش، محور خلق الهي طوافدرباره  تيهس
 كننـدگان  خانـه خـدا را بـه طـواف    درباره  كنندگان مشاهده كنيم كه طواف) ع(امام علي 

  : عرش تشبيه كرد، آنجا كه فرموددرباره 

انبيائـه،   واختار من خلقه مساعاً اجابوا اليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف
  ١.وتشبهوا مبالئكته املطيفني بعرشه

و از آفريدگانش آن را گزيد كه چون دعوت او شنيد در گوش كشيد، و به جان 
اينان به راه افتادند، و پا بـر جـاي پـاي پيـامبران نهادنـد، و چـون       . و دل خريد

  . فرشتگان گرد عرش، بر پاي بندگي ايستادند

  بندي جهان، استثنا  تقسیم
. سالم، و دارالكفـر داراال: كند  در مرحله استثنا، جهان را به دو بخش تقسيم مي اسالم

  : گويد  استاد عبدالقادر عوده مي. حد فاصل اين سرزمين، حكومت اسالمي است
امـا چـون   ... اصوالً شريعت اسالمي، شريعت جهاني است و مكان خاصي ندارد

                                                
 .۴۵، ص ۱نهج البالغه، خطبة   .١
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ت بر آنها ممكن نيست، شرايط آورند، و تحميل شريع نمي مردم به آن ايمان ههم
ن بـر آنجـا   ناموجود چنين اقتضا كرده كه شريعت جز در كشورهايي كه مسـلما 

اگر به شريعت اسالمي : توانيم بگوييم مي از اين رو.. .شوند، اجرا نشود مي مسلط
امـا اگـر از    است جهانياز جنبه علمي بنگريم، در اصول و مباني خود، شريعت 

  ١.اي اه كنيم، شريعت منطقهجنبه عملي به آن نگ
گيرد كه همه يا اغلـب سـاكنانش    مي كشورهايي را در بر ،سالمبر اين اساس، داراال

  . مسلمان هستند، و هر كشوري كه مسلمانان بر آنجا مسلّط شوند و حكمروايي كنند
رابطـه مسـلمانان بـا    . دارالحرب و دارالعهـد : گيرد  دارالكفر دو مساحت را در بر مي

هد عالوه بر قواعد عمومي تعامل با غير مسلمانان، تابع شرايط عهدنامه است كـه  دارالع
دهـد كـه در    مـي  گيرد، و قـرآن آشـكارا فرمـان     بندي بدان بسي سخت مي اسالم بر پاي

  : صورت تحقق شرايط، نقض عهد ناممكن است

  )۳۴:االسراء(  )وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً(
  . و به پيمان خود وفا كنيد، زيرا از پيمان پرسش خواهد شد

آن  بـي  گيرد،  در حالي كه رابطه با دارالحرب برپايه مقتضيات زبان جنگ صورت مي
  . كه در منطق اسالم، از چارچوب انساني و اصول كلي در تعامل با ديگران خارج شود

  عناصر مهم در رابطه با دیگران : بحث دوم
ينجا ميل داريم برخي از عناصري را كه نقش مهمـي در تعيـين نـوع    در ابحث دوم 

پـيش از  . كند، به اجمال نام ببـريم  مي روابط بين الملل در سياست خارجي اسالم بازي
كنيم كه سياست خارجي اسـالم بـر     بيان اين عناصر، به دو مبنا و اصل اساسي اشاره مي

   :زند اتاين دو اصل عبار. شود مي پايه آن استوار
  مصلحت عالي اسالم در پرتو واقعيت حاكم   .۱

                                                
 .۴۴۰التشريع الجنايي االسالمي، ص  .١
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 روابط و رحمت انساني، و ارتباطات اخالقي  .۲

شود و بلكـه بـا تعمـق و     مي در حقيقت همه تشريع اسالمي از اين دو اصل سيراب
هدف اسـالم جـز   . گفت كه هر دو اصل بيانگر يك موضع واحدند توان مي نگري، ژرف

را شـكوفا سـازد، و   ير كمال قرار دهـد، و اسـتعدادهايش   اين نيست كه انسان را در مس
هرگونه مانعي را با كمك دو رسول داخلي و خارجي يعني فطرت و تشريع از سـر راه  

ي تشريع ها هين نشانتر مهمخواهي بيانگر  گرايي و روح فضيلت بدون ترديد، واقع. بردارد
ـ     ها هاسالمي در حوز ن دو صـفت اصـلي   ي مختلف و اصـول، و مبـاني اسـت كـه از اي

  . جوشد  مي
مهمي در برقراري ارتباط  پردازيم كه نقش  اينك به صورت گذرا به بيان عناصري مي

   :با ديگران دارند؛ اين عناصر عبارتند از

  اقدام براي بقاي امت به عنوان الگوي برتر جوامع بشري . الف
ينجا منظور از ميانه، بدون ترديد در ا. امت اسالمي به توصيف قرآن، ملّت ميانه است

گوهر ميانه گردن بند، و  :»واسطة العقد«توان از تعبير  مي الگوي برتر است، و آنچه كه
امـت اسـالمي، امـت    . آيند، استفاده كرد   جواهر قيمتي كه گوهرهاي ديگر در پي آن مي

ـ  ). ۱۱۰: آل عمران(شاهد، و بهترين امتي است كه براي مردم پديدار شده است  ن بـر اي
داخلي در جهت تحقق هاي  اساس، سياست خارجي اسالم هماهنگ با مجموع سياست

سياسـي، تبليغـاتي،   ي هـا  هي گونـاگون، در زمينـ  هـا  راهاين امر با وسايل مختلـف و از  
  . كند  اجتماعي، نظامي، و غير آن حركت مي

، ها هوزبينيد، امت را به سوي تكامل و تعالي در همه ح  اين عنصر، همان گونه كه مي
گيـري از همـه امكانـات در راه تحقـق آن بـر       و استفاده بهتر از تجارب ديگران، و بهره

شـيدن رسـالت   ي زنـدگي و ك هـا  هاين يعني گشودن درها به روي همه زمينـ . انگيزد  مي
يم اما اعتراف داريم كه امـت مـا در نتيجـه    يگو مي اين را. دوشانساني تمدني بزرگ بر

شـد امـا ايـن    دور  پرچمداري خود كه شايسته آن بود، بسينقش ن عوامل فراوان، از اي
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 كوشـد  مـي  بدان معني نيست كه اصراري براي رسيدن به آن نداشته باشد يـا آنگـاه كـه   
  . ارتباطي بين المللي برقرار كند، آن را به فراموشي سپارد

  گرایی در تعامل  اصول. ب
اه در زمينه داخلي و خواه گرايي يك نشان كلي در هر خط سياسي است، خو اصول

حكومت اسالمي، حكومت عقيدتي است وبه مبـاني تصـوري   : زيرا. در روابط خارجي
دهـد، بـر     عملي كه زندگي فردي و اجتماعي انسان را پوشش مـي ي ها هبند؛ و برنام پاي

  . پايه همين مباني استوار است
آنقـدر  اند، و  ول نزديكشود كه آنان به اص  به همين دليل آنقدر به ديگران نزديك مي

تعامل حكومت اسالمي با ديگران فقط و . گيرد كه از اين اصول دورند از آنان فاصله مي
در پرتو همين اصول، نوع روابط بين . دهد  يي است كه اصول اجازه ميها هفقط در گستر

  ). تيره(دوستانه، حسنه، يا بد : شود  تعيين مي لمللا
زيـرا چنـين روابطـي، روابـط     . شـود  مؤمنان برقـرار نمـي   اما روابط برادرانه جز بين

دهـد و ممكـن    مـي  ارجمندي است كه وحدت و يكپارچگي در شئون مختلـف معنـي  
  . ايمان با هم اختالف دارند هنيست مردماني به اين سطح از وحدت برسند كه در قضي

  نفی سبیل . ج
ود، و چه بسـا در  ر  اين قاعده از شكوهمندترين اصول سياست خارجي به شمار مي

اين قاعده بيانگر برتري اسـالم بـر   . با قاعده نخست مطابقت داشته باشد ها هبرخي جنب
اي بـه آن وارد   دهنده كرامت مسلمانان است كه نبايد مطلقاً خدشـه  ساير نظامها، و نشان

  . شود
به موجب اين قاعده، هرگونه تصرف يا معاهده يا قرارداد كه بـه تفـوق كـافران بـر     

گوينـد،   مـي  شـود و آنچنـان كـه فقهـاء     مي سلمانان منجر شود، از اساس ملغي شمردهم
تواند بر  مي از قواعد ثانويه است كه» ر و حرجسنفي ع«و قاعده » الضرر« ههمانند قاعد

قواعدي كه به خودي خود بـراي   رهمه احكام اوليه حاكم شود و مقدم بر آنها باشد مگ
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اين قاعده به داليلـي  . تضمن تحمل زيان و ضرر استتحقق اهداف برتري مثل جهاد، م
  : شريفه هاز جمله آي. مستند است

  )۱۴۱:النساء(  )لَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً(
  . قرار نداده است) طيتسلّ(مؤمنان براي كافران راه ) انزي(خداوند هرگز بر 

مثـل  . كه اين قاعده را در برخي موارد تطبيق داده است و از آن جمله است رواياتي
  : ، آورده است۴، جمن اليحضره الفقيهدر كتابِ ) ره(حديثي كه شيخ صدوق 

  . الحيجبون واليورثون ىعليه والكفار مبرتلة املوت ىاالسالم يعلو وال يعل

ات روح توجهـ : شايد بتوان گفـت . ء استمستند ديگر قاعده نفي سبيل، اجماع فقها
  . كند  اسالم، و مالحظه مناسبت ميان حكم و موضوع، اين حقيقت را به وضوح تأييد مي

  )۸:املنافقون(  )للَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني ولَكن الْمنافقني ال يعلَمونَ(
  . دانند ن نميعزّت از آن خدا، و از آن پيامبر او، و از آن مؤمنان است ليكن منافقا

گوينـد، بيـانگر نـوعي تكبـر       سزاوار تذكر است كه اين توجه، آنگونه كه برخي مـي 
به ايـن اعتبـار كـه    . ها است نيست بلكه تبيين حقيقت برتري نظام اسالمي بر ديگر نظام

بنـابراين براسـاس معيارهـاي انسـاني     . تر است و در نتيجه پيروان آن برترنـد  نظام كامل
در اين صـورت  . ن است كسي درباره اصل معيار مناقشه يا پرسش كندآري، ممك. است

هدف سخن بگويد و آن را به طور كلي  بحث به ادله قاعده كشيده خواهد شد اما اگر بي
  . يك اقدام نژادپرستانه بداند، در واقع شديدترين ظلم را روا داشته است

مختلـف و از جملـه   ي هـا  هقاعده نفي سبيل يك قاعده تعاملي مهم است و در حوز
سـابقه، و   امـروزه، مـا ايـن قاعـده را بـه طـرز بـي       . سياسي قابل اجرا اسـت ي ها هزمين

هـايي كـه    كنـيم؛ قـدرت    بـزرگ اجـرا مـي   هـاي   شكوهمندي در تعامل خود بـا قـدرت  
جهانيـان را  هـاي   ي فريبنده جهان را ببلعند، و ثروتها هخواهند از طريق برخي شيو  مي

  . غارت كنند
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 يزيرا شاه ظالم با امضـاي قـرارداد  . قاعده نبوداين  حريم تنباكو جز اجرايجنبش ت
با انگلستان و واگذاري انحصار خريد و فـروش توتـون و تنبـاكوي ايـران در داخـل و      

از اين . خارج به تاجر انگليسي، رژي، كافران را بر بخشي از اقتصاد اسالمي مسلط كرد
  : ود را صادر كرد، فتواي معروف خ)ره(رو ميرزاي شيرازي

الیوم استعمال تنباکو و توتون، باي نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان صـلوات  
  .اهللا و سالمه علیه است

) ره(اين قاعده بار ديگر در دوره معاصر در حوزه سياسي اجرا شد كه امـام خمينـي  
عنـي حـق   بـه م كاپيتوالسـيون  . كاپيتوالسيون قاطعانـه موضـع گرفـت    در مقابل قرارداد

و به موجب آن، شهروندان آمريكايي مطابق قوانين كشور متبوع است قضاوت كنسولي 
اين جـز مصـونيت كنسـولي بـراي خارجيـان و      . شدند نه كشور ايران خود محاكمه مي

، كاپيتوالسيون را ١٣٤٣رژيم پهلوي در سال . مسلّط ساختن آنان بر گرده مسلمانان نبود
بـر ضـد ايـن    ) ره(بزرگ و در پيشاپيش آنان امام خمينـي  از اين رو علماي . امضا كرد

همين موجب شد كه شـاه، امـام را بـه تركيـه     . اقدام خالف اسالم و عدالت قيام كردند
جالـب اسـت كـه امـام     . تبعيد كند و در واقع بذر انقالب اسالمي در آن روز كاشته شد

   :ه آغاز كردبيانيه شجاعانه و فتواي خود را با اين آيه شريف) ره(خميني 

  )۱۴۱:النساء(  )ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً(
اگر امت اسالمي، و يا حاكمان مسلمان همين يك قاعده را در تعامل خود با ديگران 

 شد، تـا آنجـا كـه امـروز     نمي ان به وضع فعلي دچارمكردند، قطعاً امت مسل  مراعات مي
يابند كه مرزهـاي امـن را    مي م مسلمين به مجلسي دعوت و در آن حضورانيم حكبي مي

براي اسرائيل، اين دشمن چيره بر گرده مسلمانان و مسلط بر شرف و كرامت آنـان، بـه   
  . شناسد  رسميت مي

عناصر سه گانه فوق، اساسـاً تشـكيل دهنـده روح اسـتقالل و     : شايان ذكر است كه
  . استه نفوذ ذليالنه خارجي برتري جويي بر ضد هرگون
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  آگاهی قبل از هر چیز . د
گرايي و فطري بودن خود بر  و به مقتضاي واقعيت اسالم دين آگاهي و تربيت است

خواهد او را به اردوگاه خود منضم سازد،  مي لزوم اقدام براي آگاه سازي هر انساني كه
اسـالم جـوهره   . تأكيـد دارد اي كه قرار است، اسالم به عمق آن نفوذ كنـد؛   و هر جامعه

داند كه ارزش آن به زودي و با وضوح تمام براي  مي زيرا. دارد  قيمتي خود را عرضه مي
كند و به بحث و   از اين رو هرگونه تقليد در عقيده را رد مي. همگان روشن خواهد شد

جبـار  اسـالم هرگونـه اكـراه و ا   ). ۱۱۱:ةالبقـر (قل هاتوا برهانکم : خوانـد   برهان فرا مي
خواهد كه  مي همچنان كه از امت). ۲۵۶:البقرة( الاکراه فی الدین: كند مي عقيدتي را رد

و در زمينـه تعامـل بـا    ، صاحبان چشم و دست باشند، و در بصـيرت و بصـر قدرتمنـد   
  : گويد  قرآن كريم مي. دهد  ديگران، پيش از هرچيز به دعوت روشن و آشكار دستور مي

ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسـن إِنَّ  ادع إِلَى سبِيلِ (
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب۱۲۵:النحل(  )ر(  

كه ) يا شيوه(با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به 
كسي كه از راه او ) حال(در حقيقت پروردگار تو به . مجادله نماي ،نيكوتر است

  . داناتر است) نيز(راه يافتگان ) حال(منحرف شده داناتر، و او به 

)ماَءهوأَه بِعتال تو ترا أُمكَم مقتاسو عفَاد كذَل۱۵:الشورى(  )فَل(  
  . گونه كه مأموري ايستادگي كن مانبنابراين به دعوت پرداز و ه

)  نيمـلسالْم ـننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نمالً مقَو نسأَح نمو(

  )۳۳:فصلت(  
و كيست خوش گفتارتر از آن كسي كه به سوي خدا دعوت نمايد و كـار نيـك   

  گانم؟ ازتسليم شد) در برابر خدا(من : كند و گويد

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي وسـبحانَ اللَّـه ومـا    (
نيرِكشالْم نا م۱۰۸:يوسف(  )أَن(  



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    364

ام كرد با بينـايي بـه سـوي خـدا      اين است راه من كه من و هر كس پيروي: بگو
  . ، و من از مشركان نيستمكنيم و منزه است خداي من  دعوت مي

  : گويد  در اين باره مي) ره(اهللا سيد محمد باقر صدر  آيةشهيد انقالب اسالمي عراق، 
امر ديگر اينكه داعيان مسلمان، پيش از هرچيز، بـا حجـج و بـراهين بـه اعـالن      

هنگامي كه اسالم حجـت  . رسالت اسالمي و توضيح مباني و اصول آن بپردازند
راهي براي مناقشه منطقي و سالم براي ديگران باقي نمانـد، و بـه   را تمام كرد و 

رغم اين هنوز بر رد نور دين اصرار ورزيدند؛ در اين صورت دعوت اسالمي به 
اي ندارد جـز   عنوان دعوت جهاني كه در پي مصالح حقيقي بشريت است، چاره

  ١.اين كه راه خود را به وسيله قواي مادي، با جهاد مسلّح باز كند

   :آمده) ع(نوشته مرحوم كليني از امام صادق  الكافيدر كتاب 
ال تقـاتلن  ! يا علـي : اىل اليمن فقال)  ص(بعثين رسول اهللا): ع(قال امير المؤمنين

 الن يهدي اهللا عزوجل على يديك رجـالً ! اىل االسالم، وامي اهللا هحىت تدعو احداً
  ٢ .عليخري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك والؤه يا 

اي : مرا به يمن فرستاد و به من فرمود) ص(رسول خدا : فرمود) ع(اميرالمؤمنين 
! بخـداي سـوگند  . با احدي جنگ نكن تا اينكه او را به اسالم دعوت كنـي ! علي

اگر خداي عزّوجلّ يك نفر را به دست تو هدايت كند، براي تـو بهتـر اسـت از    
  .يت او از تو استوال! عليآنچه خورشيد بر آن طلوع و غروب كند

تعلـيم داد  ) ع(اين پيش از هر چيز شيوه قرآن است كه خداوند به موسي و هـارون  
   :كه

)فَقُـوال لَـه قَـوالً لَينـاً لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى        اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنـه طَغـى  (

  )۴۴ـ۴۳:طـه(  
                                                

 .۲۷۵، ص ۱اقتصادنا، ج  .١
 . ۳۰، ص ۱۱وسائل الشيعه، ج  .٢
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و با او سخني نرم گوييد شايد  به سوي فرعون برويد كه او به سركشي برخاسته،
  . كه پند پذيرد يا بترسد

باشد كه بـه سـوي    ،اين روش دعوت به هنگام رويارويي با طواغيت سركش است
ادعـوك بدعايـة   : ، عبـارت )ص(بينيم كه رسول خدا   مي. حق راه يابند و هدايت شوند

يم اسـالمي بلنـد در   خوانم؛ را در اجراي اين تعلـ   تو را به دعوت اسالم فرا مي :االسالم
داعيـان  . امپراطـور روم تكـرار كـرد    ،پادشـاه ايـران و قيصـر    ،نامه خود به خسروپرويز

نـام  . گونه آغاز كردند مسلمان، ترويج و نشر دعوت ديني به اقطار مختلف جهان را اين
تـوان   مي )ص(از جمله فرستادگان رسول خدا . برخي از داعيان در منابع ياد شده است

   :زير اشاره كردبه افراد 
 ؛حاطب بن ابي بلتعه به مصر براي دعوت مقوقس ؛سهمي به ايران فهعبداهللا بن حذا

بـن زيـد    حرملـة  ؛عمروبن عاص به عمـان  ؛عمروبن اميه به حبشه ؛كلبي به روم هحيد
مهاجر بن ابـي اميـه بـه نـزد ملـوك       ؛همراه گروهي به شهر ابلّه در ساحل درياي سرخ

 حذيفة ؛به عماندوم  طالب فرستاده علي بن ابي ؛عمرو به يمامهسليط بن  ؛عمان ؛حمير
بـه  بجلـي   جريربن عبداهللا ؛بن قريظ حارثةعبداهللا بن عوسجه به قبيله  ؛بن يمان به هند
  . بردندها  ت دعوت اسالمي را به ميان ملّتيو ديگر داعياني كه مأمور ؛قبايل ذي الكال

هـاي   توان به هيئت مي تعامل بين الملليبراي مالحظه تطبيقات سياسي اين اصل در 
اعزامي براي توضيح مواضع دولت اسالمي بـه منـاطق مختلـف، و تشـريح حقيقـت از      

ي تفسـيري  هـا  ههـاي توضـيحي، و بيانيـ    طريق وسايل سمعي و بصري، و نيز يادداشت
  . هاي بين المللي، اشاره كرد ارسالي به كنفرانس

سازي و تبيين مواضع  ن است كه به فرآيند آگاهوجه تمايز روابط بين الملل اسالمي آ
قبل از هرگونه اقدام  تبايس  نگرد كه مي  به عنوان يك رسالت الهي، و اصل ضروري مي

آنچـه  . نـد و متعهـد بـود   ب نظامي يا سياسي يا غير آن در قبال ساير كشورها، بـدان پـاي  
دهـد    ي نشـان مـي  بندي به اين سياست توضيح گر در جهان امروز در پاي سياست حيله
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صرفاً يك مانور سياسي است و هرگاه ضرورت اقتضا كند، حقايق را وارونه، و معيارها 
  . و موازين را تغيير خواهد داد

  عدالت در تعامل  . ه
  : بيني اسالمي است ين اصل در جهانتر مهمعدل 

ــةُ وأُولُــو  ( ــو والْمالئكَ ــا ه ــه إِلَّ ــه ال إِلَ أَن ــه ــهِد اللَّ شــط سمــاً بِالْقــمِ قَائ )الْعلْ
  )۱۸:عمران آل(  

دهد كـه جـز او هـيچ معبـودي      مي خداوند كه همواره به عدل قيام دارد، گواهي
  ). دهند  نيز گواهي مي(نيست، و فرشتگان او و دانشوران 

  : ين مبنا در تعامل اجتماعيتر مهمو نيز 

)نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيي لَّهاَء لدهش طس۱۳۵:النساء(  )بِالْق(  
ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد و بـراي خـدا گـواهي     اي كساني كه ايمان آورده

  . دهيد

هـا كـه تقريبـاً عـدالت از ميـان       و دشـمني  ها هطبيعي است كه به هنگام تحريك كين
  : فرمايد  قرآن مي. رود، بر رعايت عدالت تأكيد شود  مي

  )۸:املائدة(  )يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوىوال (
عدالت كنيد كه . ه نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيدتو الب

  . تر است آن به تقوا نزديك

سالم، به واقعيت حاكم بر اگر دقت كنيم كه عدل در تعامل با اجانب خارج از داراال
ايـن مسـئله در جهـاد، عهـد     . نگرد، بعد انساني اين اصل را بهتر خواهيم فهميد  آنان مي

همـين نكتـه مهـم    . ب فقهي مورد تأكيد احكام اسالمي استا، اجاره و ديگر ابو)پيمان(
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كني  است كه همراهي حكومت اسالمي با قضاياي مستضعفان و محرومان زمين، و ريشه
جا، اگرچه ارتباط نزديكي به آن نداشته باشد، و نيز تالش براي نفي و طغيان در هرظلم 

  . كند  روابط ظالمانه بين كشورها را تفسير مي
همراهي ما با آنان، همراهي مصلحتي و تبليغاتي نيست تا هرگاه كه اتّفاقي افتـاد يـا   

وند؛ البتـه ايـن كـاري    بحراني براي ما پيش آمد، آنان را رها كنيم تا به سختي عذاب ش
  . دهند مي بزرگ، چه غربي و چه شرقي انجامهاي  است كه قدرت

استواري اسـت كـه هرگـاه    ي ها هاين يك موضع بنيادين و اصولي نابِ مبتني بر پاي
برخالف آن عمل كنيم، از خط اصيل اسالمي خارج، و در شمار مستكبران زورگو وارد 

  : فرمايد  ه آنان ميايم، مستكبراني كه خداوند دربار شده

)كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَروا ففِْسدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه   ينالَّـذ كأُولَئ
مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهن۲۳ـ۲۲:حممد(  )لَع(  

در ) رسـت مـردم شـديد   يـا سرپ (برگشتيد ) از خدا(پس آيا اميد بستيد كه چون 
خود را از هم بگسـليد؟ اينـان همـان    هاي  روي زمين فساد كنيد و خويشاوندي
ايشان را ناشنوا و چشمهايشان ) و گوش دل(كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده 

  . را نابينا كرده است

  : كشد  قرآن، برعكس، گروه مسلمانان برخوردار از قدرت را چنين به تصوير مي

)الَّذ    وفرعوا بِـالْمـرأَمكَـاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِنْ م ين
  )۴۱:احلج(  )ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

دارند، و زكات  مي همان كساني كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز برپا
دارنـد و    دارند و از كارهاي ناپسند بـاز مـي    و به كارهاي پسنديده وامي دهند،  مي

  . فرجام همه كارها از آن خدا است

  تألیف قلوب .و
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نگري شريعت اسالمي، و در  اصل تأليف قلوب، به وضوح تمام نمايانگر جنبه مثبت
شـود،   مـي  ي كه دلها به دست آوردهيدر فضا. كننده واقعيت آن است همان حال منعكس

اصـل در  . ه واقعيـت نزديـك  شود و قدم به قدم ب مي به روي حقيقت گشودهها  در جان
قلوبهم در مصارف زكات است كه فضا را براي فعاليـت مـنظم و    مؤلفةسهم اين باره، 

مستضـعفان و دفـاع از قضـاياي     ههماهنگ براي تحقق اين امر از طريق همراهي با هم
  . گشايد  يآنان، و جلب قلوب به سوي اسالم م

به رغم اختالف نظر فقهاء در مساحت تـأليف قلـوب، و اينكـه آيـا اختصـاص بـه       
گيرد، يا برخي از مسلمانان ضـعيف االيمـان     غيرمسلمانان دارد يا منافقان را هم در برمي

هـاي اقتصـادي آن، و    گيـري  دهـد؛ از روح تعـاليم اسـالم و جهـت      را نيز پوشـش مـي  
رسـد كـه     به نظر مي) ره(ي، و از جمله آراي امام خميني ي فقهاي شيعه و سنها هديدگا

دهد كه جانـب    تأليف قلوب يك اصل كلي و فراگير است و به دولت اسالمي اجازه مي
از اين رو طبيعي است كه عنصري اسالمي تشكيل . مصلحت را هرجا باشد، رعايت كند

هـا و    ا، شخصـيت دهد كه در تعيين روابط بين المللي، و مساعدت و كمك به كشـوره 
  . هاي مختلف از هر مذهبي ايفاي نقش كند جمعيت

، و نسـبت بـه   مشـخص عصـر  يك در لزوم عمل به اين اصل در هايي  اگرچه بحث
وجود دارد اما نه در اسـالمي بـودن آن   ) ص(اشخاصي معين پس از وفات رسول خدا 

ين، به اين نكته هم عالوه بر ا. ترديدي هست و نه در لزوم عمل به آن در ساير دوره ها
قلوبهم به باب زكات اختصاص ندارد بلكه اسالم به امام  مؤلفة دهيم كه سهم مي توجه
. دهد كه براي تحقق مصالح عالي دين به هر ميزان از اموال عمومي خرج كنـد  مي اجازه

  . شود  تفصيل اين مطلب در مباحث اقتصادي اسالم بيان مي
بينـيم و همـه    مـي   اسي اجراي آن را بسي گستردهبا گشوده شدن اين باب، زمينه سي

اقتصادي و سياسي را كه ممكن است دولت اسالمي بـراي جلـب و جـذب    ي ها ههزين
گيرد؛ اما واضح است كـه بايـد     قلوب به اسالم و مباني اسالمي پرداخت كند، در بر مي

نـه منـافع   شـود، صـرف نظـر از هرگو    مي منافعي كه از اين راه عايد مصالح عالي اسالم
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  . سياسي ناچيز، مورد مالحظه قرار گيرد

  ها و معاهدات بین المللی  احترام به پیمان. ز
ين اصولي است كه سياسـت حقيقـي اسـالم بـه آن متعهـد      تر مهماين اصل يكي از 

همــان گونــه كــه پــيش از ايــن گفتــيم، ايــن اصــل از يــك طــرف برگرفتــه از  . اســت
. سوي ديگر احترام به مقتضيات و مصالح مـردم گرايي بينش اسالمي است و از  واقعيت

خواهد امضا كند، به دقت  مي بر اين اساس، رهبر اسالمي در هر گونه عهد يا پيماني كه
انديشد و آنگاه كه با رعايت همه شرايط، آن را امضا كرد، به طور كامـل متعهـد بـه      مي

  : اجراي آن است

  )۳۴:االسراء(  )انَ مسؤوالًوأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَ(
  . زيرا كه از پيمان پرسش خوهد شد. وفا كنيد [خود]و به پيمان 

 شود، بـه دو دسـته تقسـيم     خارجي بسته ميهاي  كه با بيگانگان يا دولتهايي  پيمان
گيرد كه اسالم به آن تصريح كرده و  مي قرارهايي  گاهي اوقات در ضمن پيمان: شود مي

عقد ذمه، هدنه، و امـان؛ و گـاهي اوقـات    : را معين نموده است، مثلِ قوانين عمومي آن
بيند كه بـه منظـور تحقـق      مصلحت را در آن مي) امام يا ولي فقيه(آزاد است و ولي امر 

ي نظـامي و  هـا  ههـايي كـه در زمينـ    پيمان: مثلِ. مصالح عالي اسالم، پيماني را امضا كند
تعاليم اسالمي مربوط بـه هـر دو گونـه پيمـان از     . شود  اقتصادي، و امثال ذلك بسته مي

  . شود  گرفته مي) ص(آيات قرآن، روايات و احاديث، و عمل رسول خدا 
   :شود  برخي احكام عقد ذمه از اين آيه استفاده مي

)      ـرـا حـونَ ممرحال يرِ ومِ الْـآخوال بِـالْيو ونَ بِاللَّـهنمؤال ي ينلُوا الَّذقَات  اللَّـه م
  ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندال يو ولُهسرو

  )۲۹:التوبة(  )يد وهم صاغرونَ
آورنـد، و آنچـه را     با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمـي 
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دارنـد، و متـدين بـه ديـن حـق       اند، حرام نمي نيدهاش حرام گردا خدا و فرستاده
  . گردند، كارزار كنيد تا با خواري به دست خود جزيه دهند نمي

از يهوديان يي ها هتغلب و دست با مسيحيان نجران، بني) ص(رسول خدا ي ها هعهدنام
دازيم بپـر ها  ما بنا نداريم به ذكر تفاصيل اين پيمان. نيز از نوع عقد ذمه، در اختيار است

 بخـش مهمـي از فقـه اسـالمي را اشـغال     ها  خواهيم تأكيد كنيم كه مسئله پيمان مي بلكه
در عين حـال الزم اسـت   . گيرد  كند و خطوط و اصول كلي خود را از قرآن كريم مي مي

  : دو نكته اساسي را مد نظر قرار دهيم
ـ    هايي  بحث در اينجا از عهد و پيمان :اول ي شـرعي  است كـه حـاكم اسـالمي و ول

بندند، در  مي ومعاهداتي كه حاكمان مسلّط بر مردم به زور و طغيان،ها  بندد اما پيمان  مي
زيـرا كسـاني كـه ايـن     . كنـد  نمـي  اصل هيچ گونه الزامي براي احدي از مسلمانان ايجاد

طـرف  ، بندند از نظـر شـرعي اسـالمي اجـازه ندارنـد چنـين تعهـداتي         معاهدات را مي
تعاليم دينـي  . گر آن كه سپردن اين گونه تعهدها به عنوان فردي باشدمسلمانان بدهند م
  . ي عقد امان هستها هچنان كه در برخي گون. دهد  هم آن را اجازه مي

 و معاهدات نصـيب مسـلمانان  ها  گذشته از اين بايد منافعي را كه از اين گونه پيمان
  . شود، مد نظر داشت مي

بايسـت طـرف    مي ن را مورد مالحظه قرار داديم،همان گونه كه جانب مسلمانا :دوم
ديگر را هم در نظر گرفت كه تا چه اندازه به صالحيت مسئول اسالمي كه اين معاهـده  

كه مطمـئن نشـويم كـه مواضـع بـراي       يتا زمان. كند؛ علم و ايمان دارد مي را با او امضا
للي، جانب احتياط الم ترديد بايد درباره نقض معاهدات بين طرف مقابل روشن است، بي

  . را رعايت كنيم
رسد كه فقهاء انديشـه التـزام بـه آزادي و     مي اين معني هنگامي كامالً واضح به نظر

  . كنند مي اند، مطرح حرمت كافران محارب را كه به شبهه امان وارد سرزمين اسالم شده
اكمـان  كه بـا ح  يخارجهاي  بينند كه دولت مي آري، در بسياري از موارد، مسلمانان

دانند كه اين حاكمان فرمانرواياني جبارند  مي اند، به يقين كشورهاي اسالمي معاهده بسته
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اند كه از طرفشان سخن بگوينـد و در   هايشان، به آنان حق نداده و مباني اسالمي و ملّت
  . اين صورت، ملزم به رعايت چنين معاهدات غالباً ظالمانه، نيستند

  مقابله به مثل . ح
   :فرمايد  مي خداوند

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَـيكُم فَاعتـدوا   (
          نيقـتالْم ـعم ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعو قُـوا اللَّـهاتو كُملَـيى عـدتـا اعثْـلِ مبِم هلَيع(

  )۱۹۴:البقرة(  
پـس  . قصاص داردها  حرمت) هتك(برابر آن ماه حرام است، و  اين ماه حرام در

هركس بر شما تعدي كرد، همان گونه كه بر شما تعدي كرده، بر او تعدي كنيـد  
  . و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است

گرايند كه هرگـاه منطـق انسـاني در تعامـل      دو اصل قصاص، و احسان، اصولي واقع
ي پسنديد، در زمينه تعامل بين المللي هم چنين خواهنـد بـود و   لي و اجتماعي داخفرد

بلكه يكي از آن دو، خواه به منظور دفع تجاوز، و خواه براي جلب قلوب، از ضروريات 
 الً دشـمن مسـلمانان را بـه بردگـي    ثاگـر در روزگـاران گذشـته، مـ    . آيـد    به حساب مي

زيرا رهبر . وانب ديگر، با او مقابله به مثل شودگرفت، طبيعي بود كه ضمن رعايت ج مي
به روح شريعت منافي كه به مرتبه عالي ورع و محبت انساني، و سطح بااليي از آگاهي 

حـال اگـر   . رسيده است، بايد كه اين حالت را محـدود سـازد  ) برده گرفتن(با استرقاق 
، و از جهت ديگر رهبر چنان ديد كه استرقاق از يك جهت بهترين پاسخ به دشمن است

راهي براي ورود اسير به جامعه اسالمي و تعامـل بـا مسـلمانان، و در نتيجـه شـناخت      
اسالم، و نيز رهايي از تعطيلي نيروهاي خلّاق اسير، در اين صـورت بـه عنـوان موضـع     

وحشيانه استرقاق در آن ي ها هاين روش با شيو. هد داداان خومجايگزين، به استرقاق فر
  : گويد مي )ره(باقر  شهيد سيد محمد. بل مقايسه نيستروزگاران، قا

سه گانه هاي  حال اگر دانستيم كه ولي امر  مسئول اجراي بهترين حالت از حالت
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تـرين گزينـه بـا مصـلحت      درباره اسير، و انتخاب موافق) عفو، فديه و استرقاق(
بـر آن  عمومي است؛ چنان كه فاضل مقداد، و شهيد ثاني و ديگر فقهـاي اسـالم   

: گويـد  مـي  اند؛ و يك حقيقت اسالمي ديگـر را بـدان افـزوديم كـه     تصريح كرده
اي كلي مورد اجازه اسالم نيست بلكه در شرايط حضور رهبـري   جنگ، به گونه
ن به جبهه جهـاد را بـر عهـده    نااندهي جنگ، و اعزام سپاه مسلماممعصوم كه فر

م، استرقاق اسير را اجـازه  داشته باشد، مجاز است؛ نتيجه خواهيم گرفت كه اسال
عفو، وفديه به مصلحت نزديكتـر  : هر دو راه ديگر يعنينداده مگر هنگامي كه از 

ولي امر معصوم كه در شناخت اصـلح، و تميـز   احدي جز را به كار باشد و اين 
  . كند؛ اجازه نداده است آن اشتباه نمي
بلكـه حكمـي   چيزي نيست كه اسالم به خاطر آن مؤاخـذه شـود    در اين حكم 

است كه مكاتب اجتماعي، مفاهيم آنها هرچه باشد، در اين باره با هـم اخـتالف   
بنابراين گاهي اوقات استرقاق از عفو و فديه با هـم اصـلح اسـت، و آن    . ندارند

در چنـين  . گيـرد   هنگامي است كه دشمن با اسراي خود راه استرقاق در پيش مي
بـا او   برخـورد و همـين روش در   حالتي ضروري است كه مقابله به مثـل شـود  

  ١.پيموده شود
وقتـي اسـالم   ؛ سزاوارتر اسـت  يجابيمسئله از جنبه سلبي چنين است اما در جنبه ا

اي اتخاذ كرده است، در اين هنگـام   احساس كند كه دشمن يا طرف مقابل موضع حسنه
واضع ايجـابي  دهد كه به احسان با او رفتار شود و اين كه مسلمانان به چنين م  فرمان مي

  : كند  اهتمام نورزند، به طور مطلق رد مي

  )۶۱:ألنفالا(  )وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها(
  . بدان گراي) نيز(و اگر به صلح گراييدند، تو 

                                                
 . ۲۷۵، ص ۱اقتصادنا، ج  .١
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ـ ( يد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنأَنْ ال ي ارِكُم
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهرب۸:املمتحنة(  )ت(  

دين با شـما نجنگيـده و شـما را از ديارتـان     ) كار(خدا شما را از كساني كه در 
دارد كه با آنان نيكي كنيد و با ايشان عدلت ورزيد، زيرا  نمي اند، باز بيرون نكرده

  . دارد  ادگران را دوست ميخدا د

  جهاد . ط
اسالم كوشيده در اين بـاب  . جهاد باب گسترده و داراي ابعاد و فروع فراواني است

به منظور تحقق اهداف عالي اسالمي از طريق رفع موانع موجود در راه دعوت اسالمي، 
ين همه اين امـور بـا تضـم   . ردازدرك آن، به تنظيم اقدامات جنگي بپو حفظ محور متح

بـا توجـه بـه    . ي انسـاني ممكـن اسـت   هـا  هبندي به شيو هرچه بيشتر براي التزام و پاي
  . گوييم گستردگي موضوع و فرصت اندك ما، از اين بحث سخن نمي

آنچه بيان شد برخي از مباني و اصول قرآني براي تعامل بين المللـي اسـت كـه بـه     
بعي كـه بـه همـين مباحـث     صورت گذرا به آن اشاره كرديم و تفصيل مطلب را به منـا 

پرداخته، ارجاع داديم، با اين مالحظه كه ممكن است برخي از اين اصول با هم تداخل 
ليكن آن را از هم جدا  است چنان كه در مسئله مبنايي تعامل، يا نظام جهاد. داشته باشند

 نـوع روابـط بـين الملـل     تعيينكه كنيم كه هر كدام در ه كرديم تا به اهميت نقشي اشار
  . كند  بازي مي

بط دو كشور اسالم و كفر بر مبناي ابه هر حال، به برخي اصولي اشاره كرديم كه رو
با اين تصور كه يك حكومت واحد در جهان برپا شود و اين تصـور  . شود مي آن برقرار

  . و چگونگي آن را تعيين كند  المللي حاكم، اسالمي بر روابط بين
دانيم كه سياست خارجي جمهوري اسالمي در  مي ناسببيان اين نكته را در اينجا م

كرد كه بـا    المللي حركت مي مسير اجراي همين مباني و اصول عالي در زمينه تعامل بين
از جمله تحريم جهـاني در  . هاي جهاني مواجه شد فشارهاي گوناگوني از سوي قدرت
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ع با سربلندي، و افتخار به ي سياسي، نظامي، اقتصادي و تبليغاتي اما از همه موانها هزمين
ي تحقـق آن را بـه   ها راهرسالت اسالمي خويش عبور كرد؛ رسالتي كه مباني، اهداف و 

  . كند  وضوح كامل تعيين مي

  همگام با قانون اساسی جمهوري اسالمی
دهد كه موضوع تالش بـراي نـابودي اسـتعمار، و     مي مراجعه به قانون اساسي نشان

اسالمي،  يو نيز انديشه بناي سياست خارجي بر پايه معيارهاجلوگيري از نفوذ اجانب، 
و التزام برادرانه در قبال همه مسلمانان، و همراهي كامل با مستضعفان و دفاع از حقوق 

  . داند مي آنان را از جمله اهداف حكومت اسالمي
موضوع جلوگيري از سـلطه اقتصـادي بيگانـه بـر      ،قانون اساسيسوم  اصل چهل و

در همين حال اصل يكصـد و  . داند  شور را از ضوابط مسلّم اقتصاد اسالمي مياقتصاد ك
استقرار هرگونه پايگاه نظامي خـارجي در كشـور را هرچنـد بـه عنـوان       ،چهل و ششم

فصل دهـم قـانون اساسـي بـه سياسـت خـارجي       . كند  آميز ممنوع مي  ي صلحها هاستفاد
   :آمدهدوم  در اصل يكصد و پنجاه و. اختصاص دارد

جـویی   سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران براساس نفی هر گونه سلطه
جانبه وتمامیت ارضـی کشـور، دفـاع از     پذیري، حفظ استقالل همه و سلطه

گـر و روابـط    هـاي سـلطه   مسلمانان وعدم تعهد در برابر قدرت هحقوق هم
  .صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است

   :تأكيد داردسوم  اصل يكصد و پنجاه و

بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادي، فرهنگ،  ههر گونه قرارداد که موجب سلط
  .ممنوع است ،و دیگر شؤون کشور گردد شارت

  : گويد  اصل يكصد و پنجاه و چهارم مي

آرمان خـود  بشري را  هجمهوري اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامع
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مردم جهـان   هحق همعدل را  داند و استقالل و آزادي و حکومت حق و می
بنابراین در عین خودداري کامل از هر گونـه دخالـت در امـور    . شناسد می

حق طلبانه مستضعفین در برابر  مستکبرین در  هداخلی ملتهاي دیگر از مبارز
  .کند هر نقطه از جهان حمایت می

  : گويد  آخرين اصل سياست خارجي، اصل يكصد و پنجاه و پنجم، مي

تواند به کسـانی کـه پناهنـدگی سیاسـی       ري اسالمی ایران میدولت جمهو
بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خـائن و تبهکـار شـناخته    

  . شوند

  دوم استثناي
داراالسالم و دارالكفر را يك حالت استثنايي در : انديشه تقسيم جهان به دو سرزمينِ

ه حالت فرضي اوليه، تشكيل حكومت واحـد  با اين مالحظه ك. انديشه اسالمي خوانديم
چگونـه بـر    هچارچوب فرضي روابط دو اردوگـا  ديديم كه در اين. جهاني اسالم است

در استثناي نخست فرض كـرديم  . شود  گرايي اسالمي برقرار مي اساس واقعيت و اخالق
كه يك دولت اسالمي واحد به رهبري امامي تشكيل شود كه قدرت را بـر پايـه اصـول    

با مالحظه نكات زير، اين . گيرد و در سرزمين اسالم، ولي امر است مي عي به دستشر
  . حالت در سرزمين اسالم، حالت طبيعي است

   .وحدت تشريع ثابت اسالمي .الف
 يفضـا : كـردن منطقـه فـراغ   امام به منطقه معين در زمينه پر صالحيت نامحدود .ب
  . كند  ان ميي متغير زندگي جامعه را درمها هكه جنبخالي 
كند، و  مي روح اسالم كه وحدت كامل و نه شكلي را در تحرك مسمانان ايجاب .ج

 ين گناهـان تر بزرگلق منع، و شق عصاي مسلمين را از طاز اختالف ميان آنان به طور م
 تـوانيم بپـذيريم كـه    نمـي  از اين رو مـا ديـدگاه برخـي از اسـتادان ارجمنـد را     . داند مي
. متعدد در سرزمين اسالم با احكام اسالم تعارضي نداردهاي  كومتتشكيل ح: گويند مي

وي در اين باره به عصر  عباسي استدالل كرده كه عصر وضع نظريات اسـالمي بـود، و   
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در مغـرب،  ) فاطميان(دولت عباسيان در شرق، علويان :  شاهد دولتهاي متعددي اسالمي
  ١.و امويان در اندلس

ل القدر، عبدالقادر عوده تصريح دارد كه اسـالم بـا   جاي شگفتي است كه استاد جلي
در حالي كه شـاهد هسـتيم كـه    . منافاتي ندارد» جامعه كشورهاي عرب«نظامي همچون 

  . جامعه عرب بيانگر حداقل اهداف و آرزوهاي اسالمي نيست
ق باشـد؛  لـ توانـد مط  نمـي  ما معتقديم كه اين تطبيق، اگر هم صحت آن ثابت شـود، 

تكه شدن امت اسالمي چيزي جز هواهاي نفساني،  انيم عامل اصلي تكهد مي خصوصاً كه
بنابراين، بدون ترديد دولت واحد صدر نخسـت  . طلبي نيست طغيان، استثمار، و منفعت

  . ي اسالم هماهنگ و منسجم استها هاين حالت با خواست. ماند  اسالم، اصل باقي مي
در زمينـه رهبـري امـام    ) ع(هل بيـت  اين ديدگاه با تمركز و تأكيد بر نظريه مكتب ا

، و پس از امام معصوم، ولي فقيـه  )ص(معصوم بر جهان، در امتداد رهبري پيغمبر اكرم 
شود كه با كسب واليت امر امت، اختيارات امـام معصـوم را تـا حـد      تر مي عادل روشن

شويم،  مي در داراالسالم مواجهها  آورد؛ اما هنگامي كه با تعدد دولت مي زيادي به دست
بر ما است كه آن را استثنايي ديگر به شمار آوريم كه بايد مسلمانان تالش كنند درحـد  

را دوم  وقتـي اسـتثناي  . امكان از آن رهايي يابند و به حال وحدت طبيعـي بـاز گردنـد   
ل اساسي تعامل كه پيش از اين بيـان كـرديم، چنـد اصـل     صكنيم، بايد به دو ا مي فرض

احكـام   التـزام بـه   «و » وحدت اسالمي« ،»اخوت اسالمي«: يم؛ مثلِديگر هم اضافه نماي
اسالم در زمينه تعامل بين مسلمانان، و مقتضيات آنان كه از منطق مصـلحت، و سـود و   

 دهـد كـه    گذرد كه اسالم براي مسلمان بـر مسـلمان حقـوقي قـرار مـي       زيان تا آنجا مي
ماني واجب است كه با مسلمان ديگـر  بر اين اساس بر هر مسل» .تواند ناديده بگيرد نمي

سطح معيشت او مقايسه نمايد، و از هر وجـب از  در را احساس همدردي كند، و خود 
خاك ميهن اسالمي، هر جا باشد، به اين اعتبار كه وطن او است، دفـاع كنـد، و بـا هـر     

احكام اسـالم هماهنـگ شـود، و همـه منـابع ثـروت در سـرزمين         فريادي براي اجراي
                                                

 . ۴۶۴التشريع الجنايي االسالمي، ص  .١
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را در اصل ملك همه مسلمانان، و قوام زندگي آنـان بدانـد، و ديگـر احكـام و     اسالمي 
  . تعاليم حيات بخش اسالم

اگر به واقعيـت امـروز   : الزم است به يك نكته مهم در اين خصوص توجه دهيم كه
مختلـف  هـاي   و دولـت ها  اسالمي توجه كنيم، آكنده از حكومتهاي  حاكم بر سرزمين

اريم كه اگر مسلمانان نسبت به مجموع جمعيت آن سـنجيده  يك منطقه اسالمي د. است
با اين وجود، زير حكومت الحادي كـافري   .شوند، اكثريت مطلق را تشكيل خواهند داد

كه بر ضد مسلمانان اعالن جنگ نموده يا حكومت كـافر ديگـري كـه    اند  كمر خم كرده
الفت صريح خود را با مخكه مختلف پنهان كرده يا ديگري هاي  چهره خود را زير نقاب

يي تمسك جسته كه قطعـاً اسـالم   ها هين تعاليم اسالمي اعالم، و به افكار و انديشتر مهم
كند، يا نظامي مسلط كه نقاب دين بر چهره دارد، اما مسلمانان و ثروت آنان را به   رد مي

بنـدگي   كند تا مسلمانان را بـه  مي بزرگ بازهاي  فروشد و راه را براي قدرت  دشمن مي
   .ها  ككشند، و از اين قبيل دولت

  : فرمايد  ما به وضوح كامل به اين مضمون قرآني معتقديم كه مي

  ) ۴۴:املائدة(  )ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ(
  ) ۴۵:املائدة(    )المونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّ(
  )۴۷:املائدة(   )ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ(

عقيده داريم كه هرگونه مزدوري براي بيگانه كافر، همه حكومـت را بـه ننـگ كفـر     
سـالم و  كند، و هرگونه كوتاهي آشكار در قبال حقوق مسلمين جنگ بر ضـد ا   آلوده مي
دانيم و بايد همه بـا هـم    مي ما خود را به اقتضاي اسالم خويش، مسئول. است مسلمين

ي مختلف طاغوت، و باز گرداندن سـيماي درخشـان اسـالم بـه     ها هبراي سرنگوني گون
  . امت واحد و يكپارچه مسلمان، تالش كنيم
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  اصل دوازدهم
اثنی عشري اسـت و ایـن اصـل     دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفري

االبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی،  الی
باشند و پیروان ایـن مـذاهب     مالکی، حنبلی و زیدي داراي احترام کامل می

در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی 
و دعاوي مربـوط بـه آن   ) ، ارث و وصیتازدواج، طالق(و احوال شخصیه 

اي که پیـروان هـر یـک از ایـن      رسمیت دارند و در هر منطقه ها هدر دادگا
مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر 

  . طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب

  : اوار است به آن اشاره كنيمكند كه سز  اين اصل بر حقايقي تأكيد مي
  . دين رسمي حكومت، اسالم است والغير :اول
  . است) شيعه اثني عشري(مذهب رسمي، مذهب امامي  :دوم
اي پيروان ساير مذاهب اسالمي، و برخورداري از حق رتضمين احترام كامل ب :مسو

ق فقـه  انجام مراسم مذهبي، و تعليم و تربيـت دينـي، و تنظـيم احـوال شخصـيه مطـاب      
  . خودشان

اجراي مقررات محلي هر منطقه كه پيروان يك مذهب در آن اكثريت داشته  :چهارم
  . باشند، در حدود اختيارات شوراها، مطابق همان مذهب

  : مورد اعتراض دو گروه قرار گرفته است رسمي بهتأكيد اين اصل بر مذ
كنند به هـر    تالش مياز معاندان و بيماردالن، و كساني كه شماري  :گروه اول. الف
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افكنـي و   آنان در اين اصل، مـوردي بـراي تفرقـه   . به انقالب اسالمي ضربه بزنند وسيله
   .اند اهداف خويش يافته آشوب طلبي، و تحقق

برنـد كـه ايـن     مـي  گمانواقعاً نه به پيروي از هواي نفس بلكه اينان  :دوم گروه. ب
 آنـان آرزو . پي اصالح آن هستند نكته نقص قانون اساسي جمهوري اسالمي است و در

توانسـتيم آن را قـانون    مـي  آمـد تـا   نمـي  كاش اين نكته در قانون اساسياي   كنند كه مي
  . اساسي همه جهان اسالم قرار دهيم

بريم كه هركس غيرت ديني و اسالمي  نمي ما با گروه نخست حرفي نداريم و گمان
كنـد، بـه آنـان     مـي  زندگي تالش احكام اسالمي در همه شئون دارد و در جهت اجراي

دوم  از اين رو توجه خود را بر مخاطبان حقيقي اين بحث يعنـي گـروه  . گوش فرا دهد
گرايي  كنيم، با واقع مي خواهيم كه آنچه را در اينجا مطرح مي داريم و از آنان مي معطوف

مشـترك   مورد دقت قرار دهند تا نقطه خلط و اشتباه را دريابند و با هم به يك ديـدگاه 
   :كنيم  سخن خود را در چند نكته خالصه مي. دست يابند
داراي شرايط خاص و در و معين  اي اين قانون اساسي براي منطقه : نکته نخست. ۱

است كـه جـدايي آن از ايـن مجموعـه     تدوين شده المللي  چارچوب مقررات معين بين
ايـن  . ط رعايـت شـود  بنابراين بايد همه شـراي . متعارف و مرسوم امروزي ممكن نيست

اجراي آن در هـر  تا قانون اساسي به عنوان قانون اساسي همه جهان اسالم نوشته نشده 
 چنين هدفي مورد نظر نبوده . جزئيات، امكان پذير باشد هاز جهان اسالم، با هماي  منطقه

  . شد وگرنه پرچم، زبان و ديگر مسائلي كه مخصوص همين منطقه است، مطرح نمي
  : در بحث نخست گفتيم كه قانون اساسي دو مسئله مهم را مد نظر دارد پيش از اين

انگيزش نظريه ديني به سوي تطبيق عملي در قالـب اصـول عملـي كـه فـروع و        .۱
  . قوانين تفصيلي و عادي را از آن بگيريم

ها و مقتضيات واقعيت متغير و شرايط زماني كه قانون اساسـي   مالحظه ضرورت  .۲
 . شود  يدر آن اجرا م

بنابراين اگر اموري خاص اين بخش از امت اسالمي در قـانون اساسـي ديـديم، نـه     
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اصات اضافي براي آن خواهد بود و نه به معني چشـم پوشـي از ارتبـاط و    صبيانگر اخت
بنابراين تا زماني كـه بـا ايـن روح نوشـته شـده      . اتصال حقيقي آن به بدنه امت اسالمي

 آنغيـر از  ن به حساب نخواهـد آمـد بلكـه در عمـل هـم      باشد، هيچ گونه نقصي در آ
قانون اساسي يك صيغه اجتهادي اسـت كـه   اين  حقيقت اين است كه. توان نوشت نمي

مجتهداني بزرگ به عنوان الگويي براي قانون اساسي به هدف اجراي احكـام و تعـاليم   
  . اند اسالم ارائه كرده

فرضي را بررسي كنيم، با قدري اجمـال   رفتاري يك جامعهي ها هاگر گون :دوم نکته. 2
  : آن را به دو دسته برخواهيم گرداند

كه بيانگر حركت همه جامعه به گونه منسجم و يكپارچـه   اجتماعی يرفتارها. الف
  . براي تحقق اهداف عالي است

معينـي داشـته باشـد و نـه     هـاي   كه ممكن است خصوصيترفتارهاي شخصی . ب
زنـد بلكـه    مـي  ن شرط است و نه اخـتالف بـه آن زيـان   هماهنگي و انسجام كامل در آ

وحـدت، يكپـارچگي و انجسـام كامـل حتـي در       انتظـار گرا خواهيم بـود اگـر    غيرواقع
منظـور مـا در اينجـا از رفتارهـاي شخصـي اعـم از       . رفتارهاي شخصي داشـته باشـيم  

كـت  ارهاي فردي يا خانوادگي يا حتي رفتار اجتماعي است كه ولو به اجمال بـا حر ترف
بايست   يابيم كه مي  از مالحظه طبيعي اين دو گونه رفتار در مي. كلي جامعه منافات ندارد
خلل يا تفاوتي در آن قابل تصور نيست وگرنه جامعه به هيچ  و نوع اول يكپارچه باشد

زيـاني بـر اخـتالف در آن     دوم، در حالي كه نوع. شود  بدترين شكل ممكن تكه تكه مي
اي جز تحمل اين اختالف نداريم كـه نتيجـه طبيعـي     هتر بگوييم چارهمترتب نيست يا ب

  . ي فقهي استها هدر زمين ،اختالف فهم
بنابراين رفتارهاي گوناگون در نتيجه اختالفات فقهي نه تنها بـين مـذاهب اسـالمي    

متفاوت در چـارچوب يـك مـذهب واحـد نيـز      هاي  معروف بلكه ميان مقلدان گرايش
  . پذيرفتني است
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. اي ميـان مسـلمانان وجـود دارد    عقيدتي مشترك و گستردههاي  مساحت :سوم کتهن. 3
مربوط است،  ع بحث ما وهمچنان كه اختالفاتي نيز در اين زمينه دارند اما آنچه به موض

دانيم كه مذاهب اسالمي، و بلكه عالمان يك مـذهب واحـد    مي .استقضيه جنبه فقهي 
يين يك مصلحت، و از اين قبيل مباحث با هـم  نيز ممكن است در تفسير يك نص يا تب

طبيعي است، چنان كه از جهت ديگـر   تاين اختالف از يك جه. اختالف داشته باشند
چرا كه جز در يك مساحت كوچك با هـم اختالفـي ندارنـد؛ حتـي در     . گسترده نيست

آنان در مسئله مورد بحث ما تأثيري نـدارد مگـر در احكـام     همين مساحت نيز اختالف
ربوط به رفتارهاي اجتماعي عمومي كه انـدكي پـيش از آن سـخن گفتـيم امـا احكـام       م

  . شخصي، هيچ تأثيري در اين زمينه ندارد
بايد كه در قبال اختالف موجود در برخي احكام مربـوط بـه رفتارهـاي اجتمـاعي،     

، آن را نابود كنـد يـا هـر    يا ديدگاه موضع واحد گرفت، و نبايد گذاشت اين يا آن رأي
در . گروهي از يك رأي پيروي نمايد وگرنه به پراكندگي حقوقي امت خواهـد انجاميـد  

اينجا مجالي براي پذيرش ديدگاه كساني كه خواهان سكوت قانون اساسي در اين باره، 
ايـن كـار بـه معنـي سـكوت قـانون       . باشد و واگذاري آن به شرايط جامعه هستند، نمي

ي مختلفي از پراكندگي و تفرقـه  ها هكه به گون اساسي از يك مسئله مهم و اساسي است
ع سكوت وجالب است كه آن دسته از قوانين اساسي كه در اين موض. منجر خواهد شد

  . اند اند، در عمل بر پايه يكي از مذاهب اسالمي بنا شده كرده

رسد، قانون اساسي اسالمي راه حل طبيعـي مـورد     آنچنان كه به نظر مي :نکته چهارم. 4
به موجـب ايـن راه حـل، بايـد در     . د برخي از انديشمندان مسلمان را پيموده استتأكي

طلبد، به مذهب اكثريت قـاطع ملّـت    مي چنين مباحث مورد اختالفي كه موضع واحدي
ايـن مسـئله از يـك    . اين مذهب در مورد ملّت ايران، شيعه دوازده امامي است. پناه برد

جم و هماهنـگ اسـت و از جهـت ديگـر بـا      منس ،جهت با مقتضاي عمل به نظام شورا
اين امر همـان اسـت كـه مرحـوم عالمـه ابـواالعلي       . مقتضيات عدالت به شكل طبيعي
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القـانون  : ن مشـكل در كتـابِ  يبه هنگـام بررسـي همـ     ي پيش از انقالب اسالمي،دمودو
  : كرده است بيان االسالمي

ايـن اسـت كـه     ،شـده » اعتراضاتي كه بر اجراي احكام اسـالم «از سوم  اعتراض
  .اند و هر كدام فقه جداگانه و مستقل خود را دارند مسلمانان چندين فرقه مذهبي

مقرر شود كه قانون اسالم در يك كشور اسـالمي مثـل پاكسـتان    اكنون اگر هم  
  قه خواهد بود؟ ركدام ف هاجرا شود، اين قانون بر پايه فق

اكستان و ديگر كشـورهاي  به نظر كساني كه با انديشه اجراي قانون اسالمي در پ
اســالمي مخــالف هســتند، ايــن اعتــراض اهميــت زيــاد و وزن عظيمــي دارد و 

اين اعتـراض،  در آنان . آرزوهايي از آن دارند كه از هيچ اعتراض ديگري ندارند
انتظار دارند كه اتحاد و يكپارچگي مسلمانان را بر هم زنند و به آرزوي خويش 

مكن است بسياري از مسـلمانان مخلـص كـه از    م. در دفع خطر اسالم نايل آيند
خبرند، و راه به رويشان تاريك است، و تقريبـاً راه حلـي بـراي ايـن      حقيقت بي

البته بايـد دانسـت كـه    . يابند، از اين اعتراض مضطرب شوند مشكل پيچيده نمي
اصوالً اين اعتراض، يك مشكل نيست و در طول سيزده قرن گذشته، حتي يـك  

  . اجراي قانون اساسي قد علم نكرده استروز هم در راه 
ي مالنخستين چيزي كه بايد در اين باره دانست اين كه دستگاه اساسي قانون اس

مشتمل بر احكام، و قواعد و حدود قطعي كه خداوند متعال واجب كرده، هنـوز  
و طوايـف مختلـف مسـلمان     هـا  ههم به يك صورت و قالب واحد در ميان فرق

اند  روز هم نه در گذشته درباره يك باب آن اختالف داشته پذيرفته است، و يك
كلّ اختالفي كه تا كنون در ميان مسلمانان بوده، . و نه امروز چنين اختالفي دارند

درباره تعبير و تفسير احكام و مسائل اجتماعي، و قوانين و ضوابط دايـره اباحـه   
  . است و بس

يري از هر كدام از احكام اسالم كه اما حقيقت اين اختالفات اين است كه هر تعب
كه يكي از ائمه مسـلمين بـر   اي  عالمي از عالمان مسلمان بيان كرده يا هر مسئله
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يا هر فتوايي كه احدي از مجتهدان بـر  نموده پايه قياس و اجتهاد خود استخراج 
كرده، به خودي خود قانون نيست بلكه صـرفاً بـه مثابـه     راساس استحسان صاد

شود مگر با انعقاد اجماع امت يا پذيرش جمهور  نمي است، و قانونيك پيشنهاد 
بسـياري از اوقـات فقهـاي    . ملّت يعني اكثريت امت، و اجراي فتوا بـر پايـه آن  
عليه «يا » عليه الفتوي«: گويند  مسلمان پس از بيان يك مسئله در مؤلفات خود مي

عالً در اين مسئله به مثابه اين سخن يعني اين رأي ف. »عليه االجماع«يا » الجمهور
 آنـان  اجماع مسلمانان يا اتّفاق نظر جمهوربر  پيشنهاد يا رأي تنها نيست بلكه بنا

  . جزئي از قانون شده است
يـك نـوع هنـوز     :اين مسائل اجماعي و مورد اتفاق جمهور نيز بر دو نوع است

م و در اجماع مسلمانان بر آن منعقد است يا اكثريت آنـان در همـه جهـان اسـال    
نوع ديگر مورد اجماع يك كشور اسـت يـا    ؛اند همه قرون اسالمي آن را پذيرفته

   .اند اكثريت مسلمانان همان كشور آن را پذيرفته
مسلمانان  هقابل تجديد نظر نيست و بايد هم ،مسائل نوع اول، اگر اجماعي است

فـاق جمهـور آنـان    متفقاً آن را به عنوان جزيي از قانون بذپيرند اما اگر مـورد ات 
است، بايد رأي اغلب مسلمانان كشوري كـه قـرار اسـت در آنجـا اجـرا شـود،       

پذيرند يا نه؟ اگر اغلـب مسـلمانان     رعايت گردد كه آيا آن را به عنوان قانون مي
  . كشور، آن را پذيرفتند، براي آن كشور قانون خواهد شد
هـر تعبيـري ـ از هـر     : نـده اين درباره احكام مدون در كتب قديمي فقه اما در آي

كـه   ـ يا قياس يـا اجتهـاد يـا استحسـاني    ) ص(كدام از احكام خداوند و رسول 
آن منعقد شود يا اكثريت بر  اجماع اهل حل وعقد در يكي از كشورهاي مسلمان

قـانون هـر   . شود  آن را انتخاب كنند، براي همان كشور قانون مي كشورمسلمانان 
پيش از اين هم جز مشتمل بر فتاواي مسلّم نـزد    كشوري از كشورهاي مسلمان،

 اين تنها قالبي است كـه امـروزه  . همه يا اكثريت ساكنان همان كشور نبوده است
زيرا من عقيده ندارم كه قالب ديگري بـر مبنـاي   . توان بر اساس آن عمل كرد مي

  . جمهوريت براي حل اين مسئله پيشنهاد شود



 385   ......................................................................................................................................................    اصول کلی .فصل اول

ي اسـالمي كـه در يـك    هـا  هوضع فرقـ : كند كسي از من سؤالاگر پس از اين،  
دولت اسالمي با اكثريت مسلمانان اتّفاق نظر نداشته باشند، چگونه خواهد بود؟ 

حق خواهند داشت كه از دولت بخواهند در يي ها هپاسخ اين است كه چنين فرق
است كه اي  البته اين خواسته. وان قانون اجرا شودعناحوال شخصيه، فقه آنان به 

اما قانون عمومي دولت نه جايز است و . سالمي ملزم به اجابت آن استدولت ا
كنم كـه در ميـان     گمان مي. نه ممكن كه جز قانون مبتني بر مذهب اكثريت باشد

اگر امروزه بر قانون اسالم اتفاق نظر نداشـته    :مسلمانان يك فرقه باشد كه بگويد
اتفـاق نظـر   ! مـا اجـرا شـود   كفر در ميان  باشيم، واجب است كه يكي از قوانين

اسالم پراكنده باشند ـ كار بسيار زشتي   هكفر ـ اگر درباره كلم  همسلمانان بر كلم
اي كـه باشـد ـ خطـور      است كه تقريباً به ذهن احدي از مسلمانان ـ از هر فرقـه  

كند، حتي در همان حد اندكي از خودباختگاني كه محبت كفر، و شـرايع، و   نمي
  . اند لهاي خود استوار ساختهقوانين آن را در د

بينيم كه اين مبنا را   ورزي قانون اساسي جمهوري اسالمي را مي بدين ترتيب عدالت
  : است  در دو زمينه پياده كرده

را در ) مـذهب اكثريـت قـاطع   (اثنـي عشـري   امـامي  كه مذهب زمینه عمومی . اول
ضروري است، مـورد   مسائل اختالفي اندك مرتبط با رفتار عمومي كه وحدت رويه آن

  . عمل قرار داده است
كه پيـروان  اي  كه به ديگر مذاهب اسالمي اجازه داده در هر منطقه زمینه محلی .دوم

هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها 
  . بر طبق آن مذهب، و با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب باشد

اين اصل بر لزوم احترام متقابل بـين پيـروان مـذاهب اسـالمي، و آزادي      :نکته پنجم. 5
، و برخورداري از شيوه تعليم و تربيت دينـي، و  انجام مراسم مذهبيدر  پيروان هر يك
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. كننـد   كه طبق مذهب آنان عمل ميتأكيد دارد يي ها همراجعه در احوال شخصيه به دادگا
و  ها هاست و دانشگااجرا اسالمي ايران مورد اين واقعيتي است كه امروزه در جمهوري 

هـاي   علمي مذاهب مختلف از آزادي كامل در تدريس، تعليم و چاپ كتـاب ي ها هحوز
در همين حال در مناطق مختلف كشور، به منظـور تحقـق ايـن    . مند هستند مناسب بهره

ي اسـالم  وجود دارد كه بر وفـق مـذاهب مختلـف   يي ها هناب قانون اساسي، دادگااصل 
  . كنند  عمل مي

شايسته است در اينجا به منظور تبيين هرچه بيشتر موضـوع، مـتن زيبـايي از اسـتاد     
  : گويد  او مي. ـ نقل كنيماز انديشمندان حقوقدان مصر دكترمحمد سليم العوا ـ يكي

كنند، پرسشهاي   گيري مي برخي از كساني كه تحوالت ايران پس از انقالب را پي
دقتي در  بي ها به نظر ما منشأ اين پرسش. كنند مي ين متن مطرحادرباره  متعددي
كنيم كه بـا    گمان مي. ي عربي استها هروزنامن يا انتشار آن در بعضي تترجمه م
جايي براي بيشتر اين پرسشها  كرديم، متن رسمي كه ما در اينجا ترجمه وضوح 

واقع اسـت و در   اين متن با وضع فعلي خود در بخشي، گزارشي از. باقي نماند
اي كه غالب افراد آن شيعه  غيرشيعه درجامعههاي  بخشي ديگر حمايت از اقليت

گـزار   قانون اساسي ايران در تأكيد بـر مـذهب رسـمي كشـور، بـدعت     .. .هستند
قانون اساسي افغانستان پيش از كودتاي كمونيستي كه رژيم پادشـاهي را  . نيست

دين مقدس اسالم است   ه دين افغانستان،كرد ك مي مقرردوم  از بين برد، در اصل
اصـل  . شـود   و شعاير ديني توسط دولت بر وفق احكام مذهب حنفي اجـرا مـي  

كـرد كـه پادشـاه بايـد از مـردم افغانسـتان، و        مي هشتم اين قانون اساسي تأكيد
: گفت  اصل شصت و نهم همين قانون اساسي مي. ي مذهب باشدفو حن  مسلمان،

  . ان تصميمي نگيرد، قانون احكام فقه حنفي خواهد بوددر مواردي كه پارلم
اسالمي متون حقوقي وجود دارد كه مذهب فقهي را كه هاي  در شماري از دولت

بايست مسائل قضايي در شريعت اسـالمي بـر وفـق آن انجـام شـود، معـين         مي
در دولت امارات قضاوت بر وفق مذهب مالكي است؛ در كويـت هنـوز   : ندك مي
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كنند كه قانون مدني بر پايـه فقـه    مي را اجرا» االحكام العدليه جملة«هم محاكم 
انـد؛ قضـاوت در    حنفي است و برخي از فقهاء در خالفت عثماني تدوين كـرده 

كشور عربستان سعودي ـ بر حسب اصل ـ تابع احكام مـذهب حنبلـي اسـت و      
اجراي احكام شوذ؛ در ليبي قوانين صادره در  مي معيني گرفتههاي  دقيقاً از كتاب

شريعت اسالمي بر پيروي از قول ارجح در مذهب امام مالك تأكيـد دارد، البتـه   
اين در صورتي است كه براي واقعـه مطـرح در محكمـه، حكـم معينـي وجـود       

تأكيد داشـت كـه    ۲۸۰اليحه تنظيم محاكم شرعي در مصر، درماده . نداشته باشد
حوال شخصيه بر وفـق قـول   هرگاه نصي وجود نداشته باشد، احكام در مسائل ا

هنوز هـم مطـابق مـاده شـش قـانون      . در مذهب حنفي صادر خواهد شد ارجح
م راجع بـه الغـاي محـاكم شـرعي و شـوراهاي      ۱۹۵۴مصوب سال  ۴۶۲شماره 

  . شود  محلي، همين متن اجرا مي
مفاد اصل دوازدهم قانون اساسي ايران با مفاد متوني كه از كشـورهاي عربـي و   

از اين رو جايي بـراي تـوبيخ و   . ايران نقل كرديم، اختالف ندارد اسالمي غير از
كننده قانون اساسي ايران وجود ندارد كـه چنـين احكـامي را در     سرزنش تدوين

ل دوازدهم آورده است، خصوصاً اگر در پرتو واقعيت جامعه ايران بـه طـور   صا
  ١. خاص، و واقعيت جهان اسالم به طور عام بنگريم

ر سليم العوا معتقد است كه ايـن مـتن بـا الگوهـاي اعـالي امـت       در عين حال دكت
دهد كه تأكيدي بر نـوع   مي او ترجيح. اسالمي، و اصل وحدت اسالمي سازگاري ندارد

  . داشت مذهب در قانون اساسي وجود نمي
. وارد نيسـت  راضخواهيم ديـد كـه ايـن اعتـ     ،اگر در آنچه گذشت به دقت بنگريم

همه اختالفات نيست بلكه تفاهم بيشتر در زمينه فكري، و ل حوحدت اسالمي به معني 
 مهـم معنـي  اتخاذ موضع واحد اجتماعي و سياسي در قبـال مسـائل بـزرگ و قضـاياي     

ـ .دهد مي قـانون اساسـي فـرض اسـت كـه اگـر        رحال اگر مذاهب به حال خود باشد، ب
                                                

 . ۲۸۷النظام السياسي، ص  .١
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ل مـذكور،  طبيعي است كه راه حـ . بخواهد اجرايي باشد، اين مشكل قانوني را حل كند
ايم كه اين قـانون   عالوه بر اين، مطلقاً ادعا نكرده. سير طبيعي مطلوب در اين باره است

اساسي، الگوي اعاليي است كه بايد همه جزئيات آن در همه منـاطق اسـالمي پيـاده و    
شرايطي واقعي بر هر منطقه حكمفرما است و تأثير جانبي خـود را بـر نـوع    . اجرا شود

گذارد، و بلكه برخـي از اصـول     رار است در آن منطقه اجرا شود، ميقانون اساسي كه ق
كلي قانون اساسي، بيانگر نمونه اجتهادي اسالم در قالب كاربردي آن است اما روح كلي 

  . و مباني اصولي و اساسي، همچنان در مجموع قانون اساسي يكي است
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  اصل سیزدهم
شوند که   دینی شناخته میهاي  یتایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقل

در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاداند و در احوال شخصـیه و  
  . کنند می تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل

  اصل چهاردهم
ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم (  :هشریف هبه حکم آی

ــب  يخرِجــ حي إِنَّ اللَّــه هِمقِْســطُوا إِلَــيتو موهــربأَنْ ت ــارِكُميد ــنم وكُم
نيقِْسطالْم(  

دولت جمهوري اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسـبت    )8: الممتحنه( 
به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی، عمل نماینـد و  

این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که . ایت کنندحقوق انسانی آنان را رع
  . بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند

اصول سيزدهم و چهـاردهم كـامالً واضـح و روشـن اسـت و از سـماحت دينـي،        
اصل سيزدهم بر اهل ذمه تأكيـد دارد كـه   . كند  گرايي اسالم حكايت مي انسانيت، و واقع

در ايـن اصـل بـه    . يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان: ن صاحب كتاب هستندپيروان سه دي
آنان آزادي انجام مراسم ديني، و عمل به آيين خويش در احـوال شخصـيه و تعليمـات    

نيازي به بحـث  . ديني اعطا شده است اما در ساير موارد ملتزم به قوانين عمومي هستند
  . نه اهل كتاب شمرده شدندبينيم جز در مورد زرتشتيان كه چگو بيشتر نمي
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در اين باره اختالف دارند كه دين زرتشت از اديان آسماني توحيـدي  نظران  صاحب
اهـل   دانـد، امـا     است كه اسالم آنان را اگرچه منحرف از راه راست مـي  اما مسلمباشد 

شد، اين بود كه از جمله كساني  مي عنواني كه بر آنان تطبيق. كتاب محسوب كرده است
   :آمده) ره(علّامه حلّي  منتهي المطلبدر كتابِ . است» كتاب هشبه«د كه آنها را تنهس

منظور ما از كتـابي، كسـي اسـت كـه     . شود مي جزيه بر هر كتابي بالغ عاقل بسته
حقيقتاً كتاب دارد و آنان يهود و نصارا هستند؛ و نيز بر كساني كه آنان را شـبهه  

جزيه از ايـن اصـناف سـه گانـه     . هستند) زرتشتيان(كتاب است و آنان مجوس 
شود و از قديم و جديد در اين باره در ميـان علمـاي اسـالم اخـتالف      مي گرفته
صحابه بر اين مطلب اجماع دارند و فقهاء متقدم، و پس از آن تا روزگار . نيست

ما اهل حجاز، و عراق، و شام، و مصـر، و ديگـران در سـاير منـاطق و در همـه      
   .اند عمل كردهزمانها، به آن 

درباره مجوس سؤال شـد،   ) ع(در خبر مرسل از واسطي است كه از امام صادق 
شـافعي ـ   . آنها را پيغمبري بود كه او را كشتند، و كتابي كـه آتـش زدنـد   : فرمود

بـن نوفـل    فـروة روايت كرده كـه  بيهقي است ـ به اسناد خود   سننچنان كه در 
شـود   مي چه دليل از مجوس جزيه گرفتهاشجعي در اين باره اعتراض كرد كه به 

من از همه مردم، به حال : و حال اين كه اهل كتاب نيستند؟ علي به او پاسخ داد
دادند و كتابي كـه تـدريس    مي تر هستم، آنان را علمي بود كه تعليم مجوس آگاه

  ... كردند  مي
   :گويد آمده كه ميكلي در اصل چهاردهم يك حكم 

ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم (  :هشریف به حکم آیه
 بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي

نيقِْسطالْم(   
دولت جمهوري اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به  )8: الممتحنه(
فراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی، عمل نمایند و ا
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این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که . حقوق انسانی آنان را رعایت کنند
  . بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند

اديان  است كه همه غيرمسلمانان از جمله غير معتقدان به سايراي  لسان اصل به گونه
گونـه   گيرد، البته در صورتي كـه بـه همـه قـوانين ملتـزم باشـند و هـيچ        مي را نيز در بر

شايد آنان از معاهدان شـمرده شـوند و   . بر ضد اسالم و انقالب اسالمي نكننداي  توطئه
توان ناديده گرفـت وگرنـه جـايي     نمي شايد اين حكم يكي از احكام ضروري باشد كه

از اديان آسماني در جامعه اسالمي نيسـت؛ حتـي از لحـن آيـه      براي غير متدين به يكي
كننـد،   نمـي  هكريمه كه به عدل و قسط با كساني توصيه كرده كـه بـر ضـد امـت توطئـ     

  . رسد  به نظر ميجنبه استثنايي حكم خصوصاً با مالحظه آيات سوره برائت و امثال آن، 
 درستي از اين مسئله به مـا  تصور ،به هر حال، اندك تأملّي در وضع حاكم بر جهان

دين  ه دهد تا اين كه خداوند متعال به تشكيل جامعه جهاني اسالمي اجازه دهد و هم مي
صبرانه در انتظار آن هستيم، و از درگاه خداوند  اين چيزي است كه بي. از آن خدا باشد

مـال رهبـري مسـلمان كـه آن روز     جلّ و عال مسئلت داريـم كـه چشـمان مـا را بـه ج     
قـرار  ) عـج (زدني را خواهد ساخت، روشن كند و ما را از سربازان مهدي موعـود   المث

  . دهد
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  صفحه سفيد
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  اصل پانزدهم
اسناد و مکاتبـات و  . زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است

متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خـط باشـد ولـی اسـتفاده از     
ي گروهـی و تـدریس   هـا  ههاي محلی و قومی در مطبوعـات و رسـان   زبان

  . در کنار زبان فارسی آزاد است ادبیات آنها در مدارس،

گرايانه است، از اين جهت كه بر زبان فارسي بـه عنـوان زبـان و     اين يك اصل واقع
جهان اسالم است دوم  زبان فارسي از يك جهت زبان. كند مي خط رسمي كشور تأكيد

چنـان كـه از   . و منابع غني و سرشاري از ميراث اسالمي به اين زبان نوشته شده اسـت 
عربي نيز فراوان بهره برده است و بلكه شكوفايي آن از هنگامي است كه ايران بـه  زبان 

فتح اعراب مسلمان درآمد و زبان عربي در آن جوشش گرفت و جـاري قـرآن در ايـن    
 بزرگي از مسلمانان است و عـالوه زبان بخش    از جهت ديگر، فارسي،. ان كردن فورزبا
هاي  كشورهاي افغانستان، تاجيكستان و بخش ايران كنوني كه موطن اصلي آن است،بر 

پيش از اين، زبان فارسي در شبه قاره هند گسترش . گيرد مي وسيعي از پاكستان را در بر
داشت اما اشغالگران انگليسي اين زبان را محو و زبان خويش را جـايگزين آن  اي  عمده
  . رسي باقي مانده استاز ميراث اين منطقه به زبان فا يبا اين وجود بخش زياد. كردند

دهد زبانهاي محلـي و قـومي    مي گرا است كه اجازه اين اصل، از اين جهت نيز واقع
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در  ،تدريس ادبيات آنها در مدارسگروهي به كار رود و ي ها هنيز در مطبوعات و رسان
  . كنار زبان فارسي آزاد باشد

  اصل شانزدهم 

ربـی اسـت و ادبیـات    از آنجا که زبان قرآن و علوم و معـارف اسـالمی ع  
ابتدایی تا پایان  هفارسی کامالً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دور

  . تدریس شود ها هرشت هکالسها و در هم ه دوره متوسطه در هم

اين اصل بيانگر اصالت اسالمي قانون اساسي است و تدريس عربي به عنـوان زبـان   
بدين ترتيب . متوسطه الزامي كرده است هان دورابتدايي تا پاي ه قرآن كريم را پس از دور

ي هـا  هت اسالمي، و ارتباط تنگاتنگ با فرهنـگ دينـي، و نشـر تعـاليم و آمـوز     لبر اصا
  . بخش آن تأكيد نموده است زندگي

  اصل هفدهم 

) صلی اهللا علیه و آله و سلم(هجرت پیامبر اسالم  ،مبدأ تاریخ رسمی کشور
ا مبنـاي    است و تاریخ هجري شمسی و هجري قمري هر دو معتبر است امـ

روز جمعـه   ،تعطیل رسمی هفتگی. کار ادارات دولتی هجري شمسی است
  . است

  : بينيم كه اين اصل بين دو چيز تعادل برقرار كرده است  در اينجا مي
  . شوند  مسلمانان به آن شناخته مي اصالت تاريخ هجري قمري كه. ۱
زيرا سال و مـاه  . ذيرش تاريخ هجري شمسي به عنوان مبناي كار ادارات دولتيپ. ۲

چه به جـاي  . پذير شمسي ثابت است و ثبت دقيق ميثاقها و قراردادها بر مبناي آن امكان
عالوه براين، بـر مبنـاي هجـرت    . شود  حركت ماه، طلوع و غروب خورشيد محاسبه مي

تـوانيم تـاريخ    مـي  بر ايـن اسـاس،  . شود يم از مكه به مدينه شمارش) ص(رسول خدا 
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هجري قمري را تاريخ شرعي بدانيم در حالي كه تاريخ هجري شمسـي، تـاريخ مـدني    
بعضي از محافل علمي اين مطلب را پذيرفته و حتي بـه اجـراي چنـين الگـويي     . است

  . اند فراخوانده

  اصل هجدهم 

ـ هاي  پرچم رسمی ایران، به رنگ ت مخصـوص  سبز و سفید و سرخ با عالم
  . است» اهللا اکبر«مهوري اسالمی و شعار ج

واضـحي  و اين از مختصات نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، و اعـالم رسـمي   
اه تكـرار شـعار اهللا اكبـر و درج عالمـت مخصـوص      ر است از اسالمي بـودن نظـام از  

هللا در االّا الالـه : شعار توحيد هزيرا اين عالمت، خالص. جمهوري اسالمي در وسط پرچم
حركت نمـوده  ) اهللا اكبر(بنابراين نظام جمهوري اسالمي بر مبناي تكبير . يك نماد است

  . سازد  مقتضيات نظام توحيدي را محقّق مي
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  اصل نوزدهم
مردم ایران ازهر قوم و قبیله که باشـند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و     

  . رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

برخالف بررسي و . كند مي شود كه حقوق ملّت ايران را بيان مي از اينجا اصولي آغاز
گـويي نخـواهيم    ي، از اين پس در شرح مفاد اصول قانون اساسي زيـاده شرح اصول قبل

اصـل نـوزدهم   . زيرا عالوه بر اين كه از اصول كلي گرفته شده، واضح نيز هسـت . كرد
اي،  مردم از حقوق مساوي برخوردارند، و هرگونه امتياز قومي، قبيله ه كند كه هم مي بيان

بـه  » ماننـد اينهـا  «: آنچه از عبارت. غي كرده استرنگي، نژادي، زباني و مانند اينها را مل
زيرا عدل كـه فطـرت و   . گيرد انسان قرار نمي هآيد، هرچيزي است كه در اراد   دست مي

و برتري افراد بر  كند؛ نخواهد پذيرفت كه تمايز مي وجدان انسان به وضوح آن را درك
ر وظيفه اجتماعي بر جـاي  اين كه اين مالك تأثير منفي ب رگارادي باشد ممالك غير هپاي

زيـرا  . اموال خود تصـرف كنـد   خواهد در مي حق ندارد، هرگونه هچنان كه سفي. گذارد
. در حالي كه اين اموال براي قوام زندگي است. رساند مي به جامعه زيان هتصرفات سفي

  :  فرمايد  متعال مي خداوند

)   )۵:النساء(  ) َ اللَّهُ لَكُْم قَِيام ً  َال ت ُؤْتُو  السُّفَهَاءَ  َمْوَالَكُم  الَّتِي ج عَ 
ـ  ـ (قوام  هكه خداوند آن را وسيل  و اموال خود را  شـما قـرار داده ـ بـه     ) گيدزن

  . سفيهان مدهيد

آيـد،   نمـي  ظلم و سـتم بـه حسـاب    ،بنابراين ممنوع كردن سفيه از تصرف در اموال
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 بـر ايـن اسـاس   . گيرد نمي اگرچه سفاهت يك امر ارادي نيست وتحت اختيار فرد قرار
. كنـيم  توانيم وضع برخي شروط غيرارادي در رسيدن به بعضي از مناصب را تفسـير  مي

. گيرد مي است كه نظام اجتماعي بر مبناي آن قوامهايي  اين مسئله بر پايه اصول و ارزش
مسئله تحقق تكامل انساني و تـوازن طبيعـي، و در نتيجـه مصـلحت     : از آن جمله است
  . جامعه بشري ارزشمند است اجتماعي كه براي

  اصل بیستم 
افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارنـد و از   ههم
بـا رعایـت    یحقوق انسانی، سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـ    ههم

  . موازین اسالم برخوردارند

اين نكته  مفاد اين اصل، حمايت قانوني مساوي از همه افراد جامعه است و تأكيد بر
كه در برخورداري از اين حمايت، بين مرد و زن فرقي نيست و همه از حقوق انساني و 

  . ديگر حقوق برخوردارند
از اين رو آمده تا اشاره كند كه منظور برخورداري مسـاوي  » موازين اسالم«: عبارت

ه زيرا مسـاوات در همـه احـوال يـك امـر پسـنديد      . نيست ها هاز نظر كمي در همه زمين
از اموري اسـت كـه انگيـزه حسـن و بـه تعبيـر       » مساوات«: توان گفت مي نيست، بلكه

ليكن انگيزه يا مقتضي زماني تأثيرگـذار  . در آن هست» مقتضي حسن«دانشمندان منطق، 
كه همواره بـر   استمانع مفروض در اينجا، عدالت . كه مانعي بر سر راه آن نباشد تاس

ايـن حقيقـت نيـاز بـه     . نافات داشته باشد، مقـدم اسـت  هر چيز، يا هر اصلي كه با آن م
رود، و ظلم به طبيعت  مي زيرا آنچه با عدالت منافات دارد، ظلم به شمار. استدالل ندارد

شود كـه چگونـه عـدالت را تشـخيص      مي در اينجا اين پرسش مطرح. حال قبيح است
  دهيم؟ 

مشترك بين  انساني وجدان  هگاهي اوقات تشخيص عدالت به وسيل: پاسخ اين است
گيرد، و زماني از طريق مقدمات مورد توافق وجدان؛ اگرچـه   مي بشر صورت افرادهمه 
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دهند؛ نتيجه بـه   مي به سبب قصور در علمِ به مناسبات و همه روابطي كه نتيجه را شكل
  . صورت مستقيم درك نشود

بـيش از  نكتـه   ديني بر پايه عدل استوار است ـ اين هاي  دانيم كه منظومه ارزش مي 
ـ در نتيجـه هرآنچـه از تعـاليم و    شـده اسـت    در متـون اسـالمي توضـيح داده    انـدازه   

ت هماهنگ خواهد بود، اگرچه اين عدالت را بـه  الاسالمي ثابت شود، با عدي ها هآموز
  حال اين هماهنگي چگونه است؟ . صورت مستقيم درك نكنيم

و صفات او دليل فطري آورديـم،   هرگاه بر وجود خداوند متعال، و وحدانيت: پاسخ
معتقد شديم كه خداوند، از همه چيز آگاه است، و بر هر چيز توانا، و بنابراين  اشكارآو 

نيازي به ستم ندارد، و نسبت به انسان صادق، لطيف و رئوف است و بـه همـين دليـل    
ق شريعت مبتني بر قسط و عدالت را براي او فرستاده تا مسـير تكامـل را بـرايش محقـ    

سازد؛ آري هرگاه به شكل طبيعي و فطري به اين نكته معتقد شديم، طبيعي خواهد بود 
ي هـا  همخالف تعاليم و آموزرا كه اجماالً به عدالت شريعت هم معتقد شويم، و هرآنچه 

در ايـن  . ظلم قبيح بدانيم، اگرچه راز اين مطلب را به صورت مستقيم نـدانيم  آن باشد، 
حسن است، تا زماني مطلوب مؤمن معتقد خواهد بود كـه بـا    آنچه مقتضي ههنگام، هم

يابد، و نيز حكمي كه در شـريعت ثابـت     هر آنچه وجدانش، آن را در هر حال، عدل مي
  . شده، تعارض نداشته باشد

از اين جهت اندكي تفصيل داديـم كـه راز قيـودي را توضـيح دهـيم كـه در مـوارد        
اري مطلقي را رد كنيم كه ذگ شود، ونيز ارزش يم در اصول قانون اساسي ديدهاي  عديده

مسـاوات،  : دهـد؛ از ايـن قبيـل مفـاهيم اسـت       انديشه وضعي بـه مفـاهيم فراوانـي مـي    
ـ  آزادي، نقـض حقـوق بشـر، از آن     هكرامت، صلح و غير آن كه هرگونه قيدي را به بهان

. شـود   ض قائل ميبينيم در بسياري از موارد بين زن و مرد تبعي  در حالي كه مي. زدايد  مي
، مجازات و مانند آن، بدون اينكه بدانـد ايـن   )كارهاي سخت( همثلِ ورزش، اعمال شاقّ

  . تمايز و تبعيض را به منظور رعايت عدل، و نه چيز ديگري پذيرفته است



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    404

 

  اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسـالمی  

   :ر را انجام دهدین نماید و امور زیمتض
مساعد براي رشد شخصیت زن و  احیاي حقوق مـادي  ي ها هایجاد زمین. 1

  . و معنوي او
حمایت مادران، بالخصـوص در دوران بـارداري و حضـانت فرزنـد، و     . 2

  . سرپرست حمایت از کودکان بی
  . ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده. 3
  . سرپرست و زنان سالخورده و بیخاص بیوگان  هایجاد بیم. 4
آنـان در   هاعطاي قیمومیت فرزندان به مـادران شایسـته در جهـت غبطـ    . 5

  . صورت نبودن ولی شرعی

از طريق  ها هزمين هبه وظيفه اساسي دولت در حمايت از حقوق زن در هماين اصل 
صـيانت از   ،تكامل شخصيت، و احياي حقوق زن، حمايت از نقش مـادري براي  تالش

يان خانواده، تأمين نيازها و اعطاي قيمومت فرزندان به مادران در صورت فقدان ولـي  ك
  . شرعي شايسته تأكيد دارد

هسـتيم كـه زن نقـش    يي هـا  هزمينـ  هبدين ترتيب شـاهد همـاهنگي زيبـايي در همـ    
سـپس بـه   . شود مي ابتدا بر شخصيت فردي و حقوق زن تأكيد. كند  ايفا مي ارزشمندي 

پردازد كه رمز پايداري و بقاي نوع  مي وظيفه يعني مادريترين  مقدس ين حق درتر مهم
آنگاه بـه كيـان خـانواده بـه     . بشر و تداوم وي در راه تحقق هدف بزرگ آفرينش است

در پرتو همين جايگاه است كه مجموعـه  . كند مي عنوان سنگ بناي جامعه انساني توجه
پـردازد و    نقـش اجتمـاعي آن مـي    عظيمي از احكام اسالمي به تنظيم حقوق، روابـط و 

نيـازي از ايـن    بـي  اي ه قدسيت آن كه به گونهبخانواده را ازهرگونه ضربه و رفتار مخلّ 
ايـن اصـل در ادامـه بـر تـأمين      . گيـرد  خود مي حمايتدر نهاد مقدس را ترويج نمايد، 

ن را آنگاه به او حق قيمومت فرزنـدا . د دارديمعيشت زن در سطح شايسته و مناسبي تأك
  . تر است كند كه از هر چيز شايسته مي به هنگام نبودن ولي شرعي اعطا
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مـن  . مفاد اين اصل توجه و عنايت زياد به يك قضيه مهم و بـزرگ اسـت   ،بنابراين
كه پس از اين وضع شده ـ متأسـفانه ـ نتوانسـته همـه      ) عادي(معتقدم كه قوانين فرعي 

  . اهداف اين اصل را پوشش دهد

  دوم  اصل بیست و
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون اسـت  

  . مرگ در مواردي که قانون تجویز کند

. شـود   يك اصل كلي است و تفصيل آن در اصول بعدي بيان مي ،دوم اصل بيست و
به موجب اين اصل حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شـغل اشـخاص از هـر گونـه     

  . انون تجويز كند، مصون استتعرضي جز در مواردي كه ق

  سوم  اصل بیست و
اي  توان به صرف داشتن عقیده نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را

  . مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد

اين اصل بر آزادي عقيـده، هرچـه باشـد، تأكيـد دارد و از هرگونـه تفتـيش عقايـد        
ارانه تبديل شود، وضعيت برخورد آري، هرگاه اعتقاد به اعمال خرابك. كند مي جلوگيري

  . نيز مطابق آن تغيير خواهد كرد

  اصل بیست و چهارم
مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسـالم   بیاننشریات و مطبوعات در 
  . کند می تفصیل آن را قانون معین. یا حقوق عمومی باشند

عمـومي   قحقـو  آزادي روزنامه نگاري خردمندانه را كه مخل به مبـاني و اين اصل، 
  بدين معني كه اگر مطبوعات به تكاليف مثبت خود عمـل كننـد،  . كند مي نباشد، تضمين
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آزاداند اما اگر به اخالل و آشوب اجتماعي روي آورنـد و بـه حقـوق ديگـران تجـاوز      
نقض كننـد، عنـوان مطبوعـاتي آنهـا را از مؤاخـذه       رااصل بيست و دوم نمايند و مفاد 

  . مصون نخواهد داشت

  اصل بیست و پنجم 
ضبط و فاش کردن مکالمـات تلفنـی، افشـاي     ،ها هبازرسی و نرساندن نام

مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، اسـتراق  
  . سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

  . اشداصل، حفظ اسرار شخصي مردم است مگر اينكه مخلّ امنيت و حقوق عمومي ب

  اصل بیست و ششم 
اسـالمی یـا   هـاي   هاي سیاسی و صنفی و انجمن انجمن ها، احزاب، جمعیت

دینی شناخته شده آزادند، مشـروط بـه اینکـه اصـول اسـتقالل،      هاي  اقلیت
آزادي، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوري اسـالمی را نقـض   

یـا بـه شـرکت در    توان از شرکت در آنها منع کرد  نمی هیچ کس را. نکنند
  . یکی از آنها مجبور ساخت

مـردم از جملـه    هسياسي، و مدني، و تبليغي، و ديني همـ هاي  در اين اصل بر آزادي
ديني تأكيد شده است مشروط بر آن كه به ضديت با آزادي، و مصالح عـالي  هاي  اقليت

  . و مباني اساسي نظام تبديل نشودمي مردهاي  كشور، و ارزش

  تم اصل بیست و هف
که مخلّ به  بدون حمل سالح، به شرط آن ها، پیمایی تشکیل اجتماعات و راه

  . مبانی اسالم نباشد آزاد است
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مشـروط بـر آن كـه     ،سياسي و اجتماعي تأكيـد دارد هاي  يتلاين اصل بر آزادي فعا
  . موجب اخالل به مباني اسالمي امت نباشد

  اصل بیست و هشتم 
ن مایل است و مخالف اسـالم و مصـالح   هرکس حق دارد شغلی را که بدا
دولت موظف است با رعایت نیاز . ند، برگزیعمومی و حقوق دیگران نیست

جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کـار و شـرایط   
  . مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید

و مصالح، و  ها، ارزش در اين اصل، آزادي انتخاب شغل و نوع كار در صورتي كه به
همچنـين مسـئوليت ايجـاد    . ديگران زيان نرساند، مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت   قحقو

شغلي براي همه، بر عهده دولت گذاشته شده تا به ميزان كـافي و متناسـب   هاي  فرصت
گسـترده  ريزي  اين يك مسئوليت بزرگ است كه به برنامه. با نياز جامعه شغل ايجاد كند

هـاي   كنيم كه دولت به رغم تالش مي در اينجا نيز مشاهده. في محتاج استو بودجه كا
درعـين حـال   . شرايط موجود، به وظيفه خود عمل كند هنوز نتوانسته به سبب ،گسترده

  . ماند مي شغلي به عنوان يك هدف بلند مدت قانون اساسي باقيهاي  د فرصتاايج

  اصل بیست و نهم 
برخورداري از تـأمین اجتمـاعی از نظـر بازنشسـتگی، بیکـاري، پیـري، از       

و نیـاز بـه    ،مانـدگی، حـوادث و سـوانح   راه سرپرستی، در  کارافتادگی، بی
هاي پزشکی به صورت بیمـه و غیـره    خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

  . حقی است همگانی

رآمـدهاي حاصـل از   دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و د
هاي مالي فوق را براي يك يك افـراد كشـور تـأمين     مشاركت مردم، خدمات و حمايت

  . كند
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ايـن يـك اصـل    . دارد كه تأمين اجتماعي از حقوق همگاني است مي اين اصل مقرر
ناب اسالمي اسـت و متـون فـراوان اسـالمي بـر آن تأكيـد دارد و هـدف آن را تـأمين         

 :اايـن حـد معيشـت، غنـ    . دهـد  مي جامعه قرار افرادهمه  اجتماعي درحد متوسط براي
 نيـازي بـاال   اگر مالحظه كنيم كه اسالم اين افراد را تا حد بـي  ١.شود  نيازي ناميده مي بي
ـ   مـي  برد و سطوح باال را تا حد عدم اسراف تنـزل  مي باشـكوهي از تـوازن    هدهـد، گون

برد، و از سوي ديگر   از بين مياجتماعي را خواهيم ديد كه از يك جهت نظام طبقاتي را 
  ٢.كند مي انتقاع از نتيجه مالكيت به روي همه بازي ها هميدان را براي رقابت و تأثير انگيز

شمرد كه از اصول و مباني نظام توزيع  ميمختلف نيازمندي را بري ها هاين اصل زمين
ـ دولت . باشد مي در اسالم است اما آنچه بر شمرده، از باب مثال ن اصـل، مكلّـف   در اي

مردمي بر پايه اصل همبسـتگي  هاي  شده كه با استفاده از درآمدهاي عمومي و مشاركت
  . اسالمي، سطح مطلوب تأمين اجتماعي را فراهم كند

و مصالح، و  ها، در اين اصل، آزادي انتخاب شغل و نوع كار در صورتي كه به ارزش
همچنـين مسـئوليت ايجـاد    . اسـت ديگران زيان نرساند، مورد تأكيد قرار گرفتـه   قحقو

شغلي براي همه، بر عهده دولت گذاشته شده تا به ميزان كـافي و متناسـب   هاي  فرصت
گسـترده  ريزي  اين يك مسئوليت بزرگ است كه به برنامه. با نياز جامعه شغل ايجاد كند
هـاي   كنيم كه دولت به رغم تالش مي در اينجا نيز مشاهده. و بودجه كافي محتاج است

درعـين حـال   . شرايط موجود، به وظيفه خود عمل كنـد  ترده هنوز نتوانسته به سببگس
  .ماند مي شغلي به عنوان يك هدف بلند مدت قانون اساسي باقيهاي  د فرصتاايج

  ام اصل سی
ملّت تـا   هدولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي هم

ت عـالی را تـا سـرحد    متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصـیال  هپایان دور
  . خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد

                                                
 .۱۸، ص ۴؛ المبسوط، سرخسي، ج ۳۵۹، ص ۶ل الشيعه، ج يوسا: نك .١

 .۶۷۳ص اقتصادنا، چ مشهد، : نك .٢
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بدين ترتيب فراهم نمودن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه افراد تا پايان 
ين تـر  مهـم شغلي از هاي  تأمين اجتماعي، و فراهم نمودن فرصت هدوره متوسطه به گون

يشـرفت هماهنـگ و متـوازن    وظايف فراگيري است كه برعهده دولت گذاشته شده تا پ
آنچه از دولت در سطح آمـوزش عـالي خواسـته شـده، توسـعه      . جامعه را محقق سازد

  . وسايل آموزش رايگان براي نيل به خودكفايي است

  اصل سی و یکم 
دولـت  . ایرانـی اسـت   هداشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواد
زمندترنـد بـه خصـوص    موظف است با رعایت اولویت براي آنهـا کـه نیا  

  . اجراي این اصل را فراهم کند هروستانشینان و کارگران زمین

از اين رو تأكيد دارد كه . تري را قصد كرده است در اينجا قانون اساسي هدف واقعي
ب حق هر فرد ايراني است و دولت وظيفه دارد با مراعات اولويـت  سداشتن مسكن منا

كـش، توليدكننـده و    ين عناصر زحمـت تر مهمه از خصوصاً نياز روستائيان و كارگران ك
  . كندريزي  مستضعف جامعه هستند، در جهت تحقق اين هدف تالش و برنامه

  دوم  اصل سی و
 توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی کـه قـانون معـین    نمی هیچ کس را

باید با ذکـر دالیـل بالفاصـله     در صورت بازداشت، موضوع اتهام. کند می
ه متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت کتباً ب
مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسـال و مقـدمات محاکمـه، در     هپروند

  . شود می متخلف از این اصل طبق قانون مجازات. اسرع وقت فراهم گردد

 ري دن را قانون اساسـ آالزم براي اجراي  يها بيني باشكوه از عدالت و پيشاي  گونه
  : بدين ترتيب. اين اصل به نمايش گذاشته است
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مبتال بـه ديكتـاتوري از ايـن    هاي  ممنوعيت بازداشت غيرقانوني، بسياري از ملّت. ۱
  . برند مي موضوع رنج

  . لزوم تفهيم كتبي اتهام به متهم با بيان داليل تا بتواند از خود دفاع كند. ۲
ه مراجع قضايي حداكثر ظرف بيسـت و  لزوم تسريع در ارسال پرونده تحقيقات ب. ۳

  . چهار ساعت تا افراد بازداشتي از اهمال و قصور مراكز نخست بازداشت رنج نكشند
لزوم تسريع در تهيه مقدمات محاكمه در اسرع وقت ممكـن تـا مبـادا بازداشـت     . ۴

  . گناه باشند شدگان براي مدت دراز بدون محاكمه بمانند و چه بسا بي
  . از اين اصلتهديد متخلف . ۵

شايد به اين اصل انتقاد شود كه به ذكر جزئياتي پرداخته كه با طبيعت قانون اساسي 
در موارد فراوانـي بـه ايـن مسـائل مبـتال      ها  سازگاري ندارد ليكن روشن است كه ملّت

دهـد كـه مسـتلزم     مـي  هستند و ارتباط آن با حقوق اساسي افراد، اهميت خاصي بـه آن 
از اين رو حساسيت قانون اساسي به اين مسـئله تـا   . ن اساسي استتأكيد كامل در قانو

در حـالي كـه حتـي اگـر ايـن      . آنجا است كه متخلفان را تهديد به مجازات كرده است
  . شد، در چنين مواردي انتظار مجازات طبيعي است نمي قسمت پاياني اصل نيز بيان

  سوم  اصل سی و
محـل  عید کرد یا از اقامت در توان از محل اقامت خود تب نمی هیچ کس را
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردي اش  مورد عالقه

  . دارد می که قانون مقرر

اين اصل بر مسـئله تبعيـد و رانـدن افـراد از محـل سكونتشـان تأكيـد دارد كـه در         
به مهاجرت  افراد چه بسا اجبار. شود مي ديكتاتوري شايع بوده به سهولت اجراهاي  نظام

ما اين پديـده   .شود  دسته جمعي و تغيير تركيب جمعيتي جامعه با اهداف سياسي انجام
از اين رو، اين اصل  .ايم و با رنج و معانات آن زندگي كرده شناسيم ميخوبي  شوم را به
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به همين مسئله پرداخته و آن را ممنوع كرده است مگر به منظور رعايت مصالح عمومي 
  . كند مي ين و مقرركه قانون مع

ن يپس ا. شوند مي حاكمان براي مطامع خود به قانون متوسل: ممكن است گفته شود
نظـر   زيرا قانون به عنوان يك مجموعـه در . دارد؟ پاسخ روشن استاي  اصل چه فايده

راه و قانون اساسـي  اصول  .شود مي شود و حدود آن نيز به عنوان كل مراعات مي گرفته
از اين رو هرگاه از حدود قانون تجاز شود، ابزارهاي مناسـب را  . كند مي مسير را تعيين

سـازد   مـي  گيرد، چنان كه ارتكاب آن را بسي سخت و دشوار ميكار براي توقف آن به 
مصلحت واقعي و هماهنگ با مقاصـد  اين كه  مگر اينكه قانون به طور كل نقض شود يا

  . اساسي قانون باشد

  اصل سی و چهارم 
تواند به منظور دادخـواهی   می ی حق مسلم هر فرد است و هرکسدادخواه
ملـت حـق دارنـد ایـن گونـه      افراد ههم. ي صالح رجوع نمایدها هبه دادگا
تـوان از دادگـاهی    نمی را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را ها هدادگا

  . منع کرد ،که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد

صالح از حقوق اوليه افراد است و بايد حفظ و بلكـه بايـد   ي ها هدادخواهي به دادگا
از مراجعه بـه دادگـاهي   توان  نميراه مراجعه به اين محاكم تسهيل شود؛ و هيچ كس را 

  . منع كرد  دهد، مي كه قانون به او اجازه

  اصل سی و پنجم 
طرفین دعوي حق دارند براي خود وکیل انتخاب نماینـد   ها هدادگا ه در هم
باید براي آنها امکانات تعیـین   ،گر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندو ا

  . وکیل فراهم گردد

حق انتخاب وكيل نيز همانند حق دادخواهي است و حتي اگر مـتهم نتوانـد وكيـل    
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تر است و در شناخت انطباق  زيرا وكيل به قوانين آگاه. بگيرد، بايد براي او وكيل گرفت
  . ر، تا مبادا حقي ضايع شودو عدم انطباق توانات

  اصل سی و ششم
ات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بـه موجـب   زحکم به مجا
  . قانون باشد

كـه در قـانون معـين نشـده     هـايي   اين اصل، راه را به روي تصور جرايم و مجازات
  . برد  عدالت را از بين مي ،هاي غير قانوني جرايم و مجازات. بندد  مي

  اصل سی و هفتم 
 مگـر شـود،   نمی اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته

  . اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

از اين رو تا زماني كـه  . يك اصل كلي انساني است و كامالً با عدالت هماهنگ ،اين
  . جرم در دادگاه صالح ثابت نشود، متهم تبرئه است

  اصل سی و هشتم
اجبـار  . ونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطـالع ممنـوع اسـت   هرگ

شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقـرار و  
متخلـف از ایـن اصـل طبـق قـانون      . سوگندي فاقد ارزش و اعتبار اسـت 

  . شود می مجازات

ـ . اسـت در ممنوعيـت ايـن پديـده مجرمانـه شـايع      اي  اين فرياد كوبنـده  ن اصـل،  اي
. دانـد   آيد، باطل و فاقد ارزش و اعتبار مي   اطالعاتي را كه از طريق شكنجه به دست مي
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ات تهديـد  زگونه كه در اصل سي و پنجم ديديم، اين اصل نيز متخلّفان را به مجـا  همان
  . كند تا بر ضرورت نفي اين پديده زشت تأكيد كند  مي

  اصل سی و نهم 
ر، بازداشـت، زنـدانی   یحکم قانون دستگ هتک حرمت و حیثیت کسی که به
  . ممنوع و موجب مجازات است ،یا تبعید شده به هر صورت که باشد

اين اصل بر حفظ حرمت و كرامت افراد تأكيـد و متخلّفـان را بـه مجـازات تهديـد      
  . كند  مي

  اصل چهلم 
اضرار به غیر یا تجـاوز بـه     هتواند اعمال حق خویش را وسیل نمی هیچ کس

  . عمومی قرار دهدمنافع 

 الضرر، يك قاعده ثانوي است كه بر احكام اوليه مقـدم، و آن را مقيـد  : قاعده فقهيِ
هر دو نوع ممنوع است و . فردي باشد يا اجتماعي و عموميممكن است  ضرر .كند مي

ق خويش، موجب اضرار به غير اعم از فـردي و  واحدي حق ندارد به ادعاي اعمال حق
  . اجتماعي شود

  ل چهل و یکماص
توانـد از   نمـی  تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولـت 

یت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی کـه  عهیچ ایرانی سلب تاب
  . به تابعیت کشور دیگري درآید

اين اصل در مقابل اقدامات ستمگرانه در سلب تابعيـت شـهروندان كـه بـه صـرف      
 مطابق مفـاد ايـن  . ايستد مي كنند، مي ا از امتيازات تابعيت محرومخواست حاكم، افراد ر
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شود، مگر اينكه خود او بخواهد يا به تابعيت كشـور   نمي ، تابعيت هيچ كس سلب اصل
قانون اساسي به منظور رعايت برخي مصالح، تابعيت جديد را بـا حفـظ   . ديگري درآيد

  . پذيرد تابعيت ايراني نمي

  دوم  اصل چهل و
توانند در حدود قوانین به تابعیـت ایـران درآینـد و سـلب      می خارجه اتباع

گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگري تابعیت  تابعیت این
  . آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند

ضـمن  در هـاي قـانوني معـين و    راين اصل راه را براي افراد غيرايراني از طريق ابزا
هرگـاه شـرايط بـراي    . تا در صورت تمايل به تابعيت ايران درآينـد كند  مي باز ،شروطي

د آمد و با سـاير ايرانيـان   نتابعيت افراد غير ايراني فراهم باشد، به تابعيت ايران درخواه
  . د داشتنهيچ تفاوتي نخواه
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  مل چهل و سواص
براي تأمين استقالل اقتصادي جامعـه و ريشـه كـن كـردن فقـر و محروميـت و       
برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگـي او، اقتصـاد جمهـوري    

  : شود مي راسالمي ايران بر اساس ضوابط زير استوا

هداشـت، درمـان،   بسـکن، خـوراك، پوشـاك،    م: تأمین نیازهاي اساسی. 1
  .و امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي همه ،آموزش و پرورش

تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامـل  . 2
کسانی که قادر به کارند ولی وسایل  هو قرار دادن وسایل کار در اختیار هم

از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگـر   کار ندارند، در شکل تعاونی،
خـاص منتهـی   ي هـا  هو گرو افرادکه نه به تمرکز و تداول ثروت در دست 

ایـن  . شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمـاي بـزرگ مطلـق درآورد   
ریـزي عمـومی اقتصـاد     حاکم بر برنامـه هاي  اقدام باید با رعیات ضرورت

  . رت گیردکشور در هر یک از مراحل رشد صو
تنظیم برنامه اقتصادي کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار . 3

رصت و تـوان کـافی بـراي    فچنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، 
خودسازي معنوي، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبـري کشـور و   

  . ش مهارت و ابتکار داشته باشدیافزا
، و عـدم اجبـار افـراد بـه کـاري معـین و       رعایت آزادي انتخاب شغل. 4

  . کشی از کار دیگري جلوگیري از بهره
با و دیگـر معـامالت باطـل و    ر به غیر و انحصار و احتکار و رمنع اضرا. 5

  . حرام
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، فمنع اسراف وتبذیر در همه شئون مربـوط بـه اقتصـاد، اعـم از مصـر     . 6
  . ید، توزیع و خدماتلگذاري، تو سرمایه

علوم و فنون وتربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسـعه  استفاده از . 7
  . و پیشرفت اقتصاد کشور

  . اقتصادي بیگانه بر اقصاد کشور هجلوگیري از سلط. 8
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی که نیازهاي عمومی . 9

  . برهاندخودکفایی برساند و از وابستگی  هرا تأمین کند و کشور را به مرحل

اصـول  (اين اصل، يكي از اصول كلي مهم است و حق آن بود كه در فصل نخسـت  
كلـي اقتصـاد اسـالمي اسـت كـه جمهـوري       ي هـا  هزيرا بيانگر شاخص. درقرار گي) كلي

اسـالمي  با بيـان اهـداف اقتصـاد    سوم  اصل چهل و. اسالمي ايران، آن را برگزيده است
  : اين اهداف عبارتند از. شود مي آغاز
  . استقالل اقتصادي به منظور هماهنگي با استقالل در ساير زمينه ها. ۱
  . پسندد اسالم چنين وضعيتي را براي جامعه نمي. كني فقر و محروميت ريشه. ۲
  .سرشار از كرامت انساني تأمين همه ابزارهاي پيشرفت و توسعه در فضايي. ۳

  :گويد  كلي اقتصاد سخن ميهاي  سپس از ضوابط و سياست 
  تأمين نيازهاي اساسي همه افراد از طريق نظام توزيع اسالمي . ۱
تأمين امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل نيروهاي توليـد از  . ۲

تواننـد تـأمين كننـد و االّ     مـي  طريق استفاده از كساني كه قادر به كارند و وسايل كار را
رسد، اين اصل راه  مي به نظر. ي آنان فراهم آوردوسايل كار را از راه تسهيالت مالي برا

انجـام  اي  همه اين كارها بايـد بـه گونـه   . را براي تسهيالت مالي بالعوض گشوده است
  : خاص منتهي نگرددي ها هشود كه به تمركز ثروت در دست افراد و گرو

)   )۷:الحشر(  ) َيْ ال يَ ُونَ دُولَةً  ـَيْنَ  ْألَْغنِ َاءِ مِ ْ ُمْ 
د خوني صاف در رگهاي جامعه به گردش در آيد تا وسـيله قـوام   نثروت همانبلكه 

از سوي ديگر دولت نيز به صورت يك كارفرماي بزرگ در نيايـد كـه بـا    . زندگي باشد
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ديگران رقابت كند و آنان را از توسـعه ثروتشـان بـاز دارد، و خـود از انجـام وظـايف       
  . توسعه انجام شودي ها هوب برنامهمه اين كارها بايد در چارچ. اش بازماند اصلي
كه نيروهاي كار زير شرايط كار خرد و لـه نشـوند   اي  اقتصاد به گونهريزي  برنامه. ۳

بلكه فرصت كافي براي خودسازي معنـوي، سياسـي و اجتمـاعي، و شـركت فعـال در      
  . رهبري كشور، و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشند

كشي  اب شغل، و عدم اجبار افراد، و جلوگيري از بهرهتأكيد دوباره بر آزادي انتخ. ۴
   .از ديگران

منع اضرار به ديگران، و انحصار ثروت، و احتكار و ربا، و هرآنچه اسالم در ايـن  . ۵
  . زمينه حرام اعالم كرده است

  . شئون اقتصادي همنع اسراف و تبذير در هم. ۶
  .ادي كشور مؤثر باشدتواند براي پيشرفت اقتص مي استفاده از هر آنچه. ۷
  . جلوگيري از سلطه خارجي بر اقتصاد كشور. ۸
  . مختلف توليد، و تحقق خودكفايي، و رهايي از وابستگيي ها هتأكيد بر گون. ۹

مختلف به نيروها و كشـورهاي  ي ها هقانون اساسي بارها از وابستگي كشور در زمين
  . خارجي برحذر داشته است

عناصـر اصـلي اقتصـاد را در    سـوم   كه اصل چهـل و شود  مي بدين ترتيب مالحظه
گويد، خطوط قرمـز را   مي كند، از ابزارها و امكانات سخن مي اهداف را بيان: گيرد ميبر
از پرتوهـاي نمايـان   بعضـي  در ايـن بـاره بـر    بايست از آن دوري كرد، معـين و   مي كه

مجريان اقتصـادي  ريزان و  همه برنامه. اقتصادي مذكور در متون ديني متمركز شده است
جلـوگيري از تمركـز   : از آن جمله است. بايد اين موارد را به دقّت مد نظر داشته باشند

خارجي بر اقتصاد كشور، بذل نهايت تـوان   هثروت در دست افراد اندك، پرهيز از سلط
   ....در توليد، و تضمين اهداف انساني از كار اقتصادي و
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  اصل چهل و چهارم
سه بخش دولتـی، تعـاونی و    هري اسالمی ایران بر پاینظام اقتصادي جمهو
  . منظم و صحیح استوار استریزي  خصوصی با برنامه

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صـنایع مـادر، بازرگـانی خـارجی،     
ي بـزرگ  هـا  همعادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تـأمین نیـرو، سـدها و شـبک    

تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و 
راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار 

  . دولت است
ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع اسـت کـه    بخش تعاونی شامل شرکت

  . شود  در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می
داري، صنعت، تجـارت  بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزي، دام

  . اقتصادي دولتی و تعاونی استهاي  شود که مکمل فعالیت می و خدمات
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشـد  

اقتصـادي   هو موجب رشد و توسـع  نشودقوانین اسالم خارج  هو از محدود
ن جمهـوري  زیان جامعـه نشـود، مـورد حمایـت قـانو      کشور گردد و مایه

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین . اسالمی است
  .کند  می

دولتـي، تعـاوني و   : پـردازد  مـي  اين يك اصل اساسي است كه به سه گونه مالكيـت 
. گيـرد  مي را از دو نوع ديگرها  در حقيقت نوع تعاوني مالكيت برخي ويژگي. خصوصي

ك اشخاص معيني است؛ و عمومي است از اين لذا خصوصي است از اين جهت كه مل
گيرد و در نظارت بيشـتر دولـت قـرار      ميرا در بر تري از فرد جهت كه محدوده گسترده

  . دارد
صنايع بـزرگ و    :ي حساس اقتصاد را در دست داردها هزمين) عمومي(بخش دولتي 

ين بدان معنـي نيسـت   رسد، ا مي آنچنان كه به نظر.. .ها، بيمه و مادر، معادن بزرگ، بانك
قـدر كـافي اسـت كـه دولـت       كه اين صنايع مستقيماً در دست دولت باشد بلكه همـين 

در اختيار گيرد، حتي » حق تصرف«نظارت مستقيم داشته باشد و رشته امور را تا سطح 
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در اجراي قانون اساسي، همـين عمـل   . اگر اين منابع در مالكيت بخش خصوصي باشد
آيد كـه مالكيـت را بـه       پذيري قانون از ذيل اصل به دست مي نعطافدر اينجا ا. شود  مي

اقتصـادي كشـور بـودن، و زيـان       ههماهنگي با قوانين اسالمي، و موجب رشد و توسع
در ايـن صـورت مالكيـت مـورد حمايـت قـانون       . نرساندن به جامعه مقيد كرده اسـت 

  . جمهوري اسالمي و محترم خواهد بود
مالكيت . تر ولت آزادتر است و با مالكيت خصوصي منسجمد هسلطاز  نيبخش تعاو

رسـد كـه    مـي  بـه نظـر  . دولتـي و تعـاوني اسـت   هـاي   خصوصي مكمل بخش) بخش(
گران قانون اساسي با اختصاص جايگاه ويژه براي بخش تعاوني، و تعيين بخـش   تدوين

دولتـي، از نظـر   تعـاوني و   بخـش دو  اقتصـادي هاي  خصوصي به عنوان مكمل فعاليت
رسـد، تأكيـد دارد كـه     مـي  قرار داده و چنان كـه بـه نظـر   سوم  ولويت، آن را در مرتبها

در بخش تعاوني، هم فرد مالكيـت  . گيري بخش خصوصي به سمت تعاوني باشد جهت
  . گيري آن معموالً ثمربخش است كند، و هم جهت  خود را حفظ مي

حمايت از مالكيـت   پس از اين، قانون اساسي در اصل چهل و چهارم تأكيد دارد بر
خصوصي در چارچوب هماهنگي با اصول قانون اساسي، و شريعت اسالمي، و حركت 

گذار از  پژوهشگر شاهد است كه چگونه قانون. در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور
آثار زشت مالكيت خصوصي به شدت جلوگيري كرده است؛ خصوصـاً زمـاني كـه در    

كور فعاليت كند و از فضاي اخالقي واال محـروم  فضايي مادي، حريص و رقابت فردي 
سوسياليسم خصوصاً گونه ماركسيستي آن . داري ليبرال است اين دستاورد سرمايه. باشد

 زيرا مالكيت خصوصي را در تعارض با عـدالت اجتمـاعي  . داري شوريد بر ضد سرمايه
شر بـه ارمغـان   هايي را براي ب دانست اما به رغم تحريم مالكيت خصوصي، گرفتاري مي

اشتباه كرد و علّت انحراف و سـتم يعنـي جـو مـادي، و      يابي مسئله علتزيرا در . آورد
كشي از ديگران را باقي گذاشت و فقـط يكـي از ابزارهـاي آن را     روح حريصانه و بهره

  . تحريم كرد
و هدف اخالقي يعني عمـل جامعـه بـه وظيفـه      انسانياسالم بر فضاي  در حالي كه
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در منظومه اصول ارزشي تأكيد نمود و پس از آن كه به مالكيت خصوصـي  تمدني خود 
ديديم كه همـين  . نقش معيني داد، از آن به عنوان يك عامل محرك سازنده استفاده كرد

مالكيت خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي دو بخش دولتي و تعاوني دانست  ،اصل
ه از مالكيت خصوصي به نفع جامعـه  بيني الزم را براي جلوگيري از سوء استفاد و پيش

گيري ناب اسالمي است كه از قيود موضوعه بـراي مبـادالت اقتصـادي     اين جهت. كرد
از سـوي  . منع ضرر، و غرر، و خوردن مال باطـل، و ربـا، و قمـار   : مثلِ. شود مي فهيمده

در . كننـد  مـي  ني را تجـويز وبينيم كه فقهاء در مواردي مثالً غرر در قلمرو تعـا   ديگر مي
  . ماند  حالي كه ساير موانع بدون ترديد به حال خود مي

  اصل چهل و پنجم
موات یـا رهـا شـده، معـادن،     هاي  عمومی از قبیل زمینهاي  انفال و ثروت
ـ  ها ه، رودخانها هدریاها، دریاچ ، هـا  ه، درهـا  همی، کـو وو سایر آبهاي عم

ارث بـدون   طبیعی، مراتعی که حـریم نیسـت،  ي ها هها، نیزارها، بیش جنگل
وارث، و اموال مجهول المالـک و امـوال عمـومی کـه ازغاصـبین مسـترد       

شود، در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت بـه    می
  . کند می تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین. آنها عمل نماید

   :ين آنها استتر مهماز . بزرگي بر عهده داردهاي  حكومت اسالمي مسئوليت
  . اجراي تعاليم اسالمي در همه جوانب زندگي. ۱
كه شريعت اسالمي بر عهده ولي امـر واگـذار   فضاي خالي : پر كردن منطقه فراغ. ۲

  ١.مصلحت اجتماعي پر كندتشخيص كرده تا آن را در پرتو قواعد شرعي كاشف و 
 ههاي مهـم در زمينـ   همان گونه كه ديديم، قانون اساسي دولت را به انجام مأموريت

انجـام ايـن   . تأمين اجتماعي، كار، آموزش و پـرورش، و غيـر آن مكلّـف كـرده اسـت     
تأمين امكانات اعتقادي، بر  عالوه  به عقيده ما اسالم. نيازمند امكانات زياد است ،تكاليف

                                                
 . ۱۸۱، ص الدولة االسالمية و وظائفها: نك .١
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از ايـن قبيـل    ١.امكانات مادي ثابت فراهم نموده است يزامكانات قانوني و تشريعي، ون
زكات، خمس، خراج، و انفال كه مشتمل بر مواردي است كـه در  : امكانات مادي است

  . ترديد ثروت هنگفتي است اين اصل بيان شده، و بي

  اصل چهل و ششم 
 هرکس مالک حاصل کسب و کـار مشـروع خـویش اسـت و هـیچ کـس      

کیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کـار  تواند به عنوان مال نمی
  . را از دیگري سلب کند

در . اين يك حقيقت مورد پذيرش اسالم است كه طبيعت امور هم بـدان اقـرار دارد  
كار در طبيعت، آنجا كـه پـيش از   : از اين قبيل. عين حال نكاتي در اين باره وجود دارد

ار نگرفته، مثل زمين مـوات كـه احـدي    برداري توليدي قر اين توسط ديگران مورد بهره
البتـه بنـا بـه    . كنـد   شود، و جنگلها، و مانند آن؛ حقوق خاصي را ايجاد مي مالك آن نمي

 حيـازت سـنگ موجـب مالكيـت آن    . طبيعت كار، نوع اين حقوق متفاوت خواهد بـود 
 كار مفيد اقتصادي مثـلِ احيـاي  . شود نمي شود اما احياي معدن باعث مالكيت معدن مي

در حالي كـه وضـعيت   . كند اما كار احتكاري هيچ تأثيري ندارد مي زمين، حقوقي ايجاد
كار عامـل بـر روي چـوبِ مملـوك، او را مسـتحق      . پس از توليد بشري متفاوت است

همـه آنچـه بيـان    . شود نمي سازد اما به مشاركت وي در مالكيت چوب منجر مي اجرت
فقه اسالمي آمده اسـت و در اينجـا فرصـت    ي است كه در لمطابق احكام و تفاصي ،شد

از نظـر فقـه   : يادآوري يك نكته ضروري اسـت و آن اينكـه  . بيان تفصيلي آن را نداريم
مالك حاصل كار  ،وز به قانونااسالمي ثابت و مسلّم است كه عامل در صورت عدم تج

مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت     » كار مشـروع «: خويش است و در اين اصل باعبارت .
بنابراين اگر عامل، چوبي را غصب و روي آن كاري انجام دهد كه ارزش آن را باال برد، 

                                                
 . ۲۰۷همان، ص  .١
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مالكيـت    :بينـي ديگـري هـم كـرده اسـت      اين اصـل، پـيش  . مستحق چيزي نخواهد بود
  . تواند مانع ديگران براي استفاده از اين حق شود نمي خصوصي نسبت به كسب و كار

  اصل چهل و هفتم 
ضوابط آن را قـانون  . راه مشروع باشد، محترم استمالکیت شخصی که از 

  . کند  معین می

اهميت اين مسئله موجب شده كه قانون اساسي اين اصل را به حمايت از مالكيـت  
 در عين حال به ضـوابطي اشـاره دارد كـه   . خصوصي از هرگونه تجاوز اختصاص دهد

رد در نتيجـه مالكيـت   منـدي فـ   بايست قانون عادي براي اين مالكيت، و آزادي بهـره  مي
شخصيِ مبتني بر اصول ارزشي اسالم، و اهداف مورد نظـر ديـن از پـذيرش ايـن نـوع      

 هايي در زمنيه نوع كار منتج به مالكيت خصوصي وجـود  محدوديت. مالكيت، وضع كند
ناميـده  » رققـ : حمـي «اگر كار از نوع احتكاري باشد مثـلِ تحميـل آنچـه در فقـه     . دردا
گونه مالكيت يا حقّي براي او در پـي   معيني در اثر نفوذ شخص، هيچشود، در منطقه   مي

  ١.ندارد
چنان كه زمينه رشد يا انتقال به ديگران يا مصـرف  . ود استدزمينه كسب ثروت مح

مثلِ حرمت ربا . با عنوان اولي استها  گاهي اوقات اين محدوديت. آن نيز حدودي دارد
 همقدم ،با عنوان ثانوي، از قبيل موردي كه آزادي يا احتكار يا اسراف و غير آن؛ و زماني

حرام واقع شده باشد يا موجب ضرر فردي يا اجتماعي، و امثال ذلك؛ گاهي اوقات نيز 
ست كـه در اوامـر رهبـري امـت، و در     يي امحدوديت به موجب حكم حكومتي يا وال

  : شود  موارد زير نمايان مي
قبيـل    از. اي واليان امـور قـرار داده اسـت   قواعد كلي ثابت و كاشفي كه اسالم بر. ۱

  .)۵:النساء( )  تـُؤْتُ ا السُّ َهَاءَ أَمْوَ لَكُمُ الَّتِي جَعََل اللَّهُ َلكُ ْ قِيَاما   (:هآي
                                                

 .۴۸۹اقتصادنا، ص  .١
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  . مصالح جامعه به تشخيص كارشناسان. ۲
  . اصل قراردادن احكام اوليه و نزديك ساختن زندگي به آن. ۳

  ١. شريعت اسالمي استپذيري در  اين بيانگر انعطاف

  اصل چهل و هشتم 
برداري از منـابع طبیعـی و اسـتفاده از درآمـدهاي ملـی در سـطح        در بهره
و مناطق مختلف کشـور،  ها  و توزیع فعالیتهاي اقتصادي میان استانها  استان

به طوري که هر منطقه فراخور نیازها و اسـتعداد  . باید تبعیض در کار نباشد
  . مکانات الزم در دسترس داشته باشدرشد خود، سرمایه و ا

توسـعه  ي هـا  هملـي و برنامـ   هدف آن است كه فقط يك منطقه خاص از درآمدهاي
برداري نكند بلكه متناسب با نيازها و امكانات رشد، سرمايه و منـابع الزم بـر پايـه     بهره

  . نظام توزيع عادالنه و مدبرانه در اختيار همه مناطق قرار گيرد

  م اصل چهل و نه
ناشـی از ربـا، غصـب، رشـوه، اخـتالس،      هـاي   دولت موظف است ثروت

هـا و   سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاري
هاي موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن  معامالت دولتی، فروش زمین

فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و بـه صـاحب حـق رد کنـد و در     
این حکم بایـد بـا رسـیدگی و    . معلوم نبودن او به بیت المال بدهد صورت

  . ا شودردولت اج هتحقیق و ثبوت شرعی به وسیل

اين اصل دولت را به مبارزه با هرگونه كسب درآمد نامشروع، و رد آن بـه صـاحبان   
در مواردي كه صاحب حق معلوم نباشد، وظيفه دولت است كـه آن  . كند مي حق مكلّف

  . اين موارد مشروط به رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي است ههم. يت المال بدهدرا به ب
                                                

 .، مقاله مؤلف۳۳ص   ،۳۷، مجله التوحيد، شماره ۵۶۵، ص ۱همان، ج  .١
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  اصل پنجاهم 
بعد هاي  در جمهوري اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل

عمومی تلقـی   هباید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیف
ـ  . گردد  می ه بـا آلـودگی محـیط    از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیـر آن ک

  . زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است

   :ورزد و بر نكات زير تأكيد دارد مي اين اصل بر حفظ محيط زيست اهتمام
  . حفظ محيط زيست وظيفه عمومي است. ۱
  . بعد بايد مد نظر قرار گيردهاي  زندگي نسل امروز و نسل. ۲
و سالم نقش مهمي در تكامل انساني دارد كه خود يكـي از   محيط زيست طبيعي. ۳

  . اهداف ستودني است
  . ممنوعيت هرگونه فعاليتي كه محيط زيست را آلوده يا تخريب كند. ۴

با اين توضيح هدف انساني نظام اجتماعي و از جمله نظام اقتصادي را به ياد آورده 
اه تحقق توليد هرچه بيشـتر از آلـودگي   داري كه در ر يابيم كه رفتار نظام سرمايه ميو در

چنـان كـه   . كند، از ديدگاه اسالمي و انساني مـردود اسـت   نمي محيط زيست جلوگيري
 امريكا به رغم امضاي معاهده كيوتو در حمايـت از حفـظ محـيط زيسـت، آن را اجـرا     

رگ توليدي ايـن كشـور در اثـر اجـراي معاهـده      ززيرا معتقد است كه صنايع ب. كند نمي
  . شوند  ر متضرر ميمذكو

. كند مي از اين باالتر، اسالم رابطه عاطفي باشكوهي با محيط زيست و طبيعت برقرار
در بازگشت از تبوك به حوالي مدينه رسيد، ) ص(كه وقتي رسول خدا اند  روايت كرده

  : فرمود
اين طابه است و اين كوه احد، كه مـا را دوسـت دارد و مـا هـم آن را دوسـت      

  ١. داريم مي

                                                
  .۲۴۸، ص ۲۱بحاراالنوار، ج  .١
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احساس و عاطفه دارد و انسان با طبيعـت  بدين ترتيب، طبيعت هم به اذن پرودگار 
زيرا طبيعت بخشي از سامانه متكاملي اسـت كـه   . كند مي رابطه دوستي و محبت برقرار
  . گويد مي پروردگار لبيكهاي  خداوند را پرستش، و به فرمان

ـ  . در روايت است كه موسي از رمله مصـر احـرام پوشـيد    ا لبـاس احـرام از   وقتـي ب
كشيد،   گذشت، و شتري را با افساري از ليف خرما به دنبال خود مي  روحاء ميي ها هدامن

گفت، كوه هـم بـا او لبيـك      تلبيه ميچون اي بر تن داشت،  و در حالي كه دو عباي پنبه
  ١.گفت  مي

  اصل پنجاه و یکم 
افیـت و  مـوارد مع . شود مگر به موجـب قـانون   نمی هیچ نوع مالیات وضع

  . شود می بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص

حسـاب و كتـابي اسـت كـه سـتمگران       بـي هـاي   هدف جلوگيري از وضـع ماليـات  
هـاي   است كـه ملّـت  هايي  يكي از مصيبتها  اين گونه ماليات. كنند مي استبدادگر برقرار

   .اند مختلف به آن مبتال شده

  دوم  اصل پنجاه و
از طـرف   ،شـود  مـی  کل کشور به ترتیبی که در قانون مقـرر  هساالن هبودج

 دولت تهیه و براي رسیدگی و تصویب به مجلس شـوراي اسـالمی تسـلیم   
هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیـز تـابع مراتـب مقـرر در قـانون      . گردد می

  . خواهد بود

مجلس شوراي اسـالمي   تنظيم بودجه، وظيفه اساسي دولت است و بايد به تصويب
  . بندي است گر نظارت و اشراف ملّت بر كار بودجه نياااين نم. برسد

                                                
 . ۳، ص ۹كافي، ج ال .١
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  سوم  اصل پنجاه و
شـود و   مـی  داري کل متمرکز خزانههاي  هاي دولت در حساب کلیه دریافت
  . گیرد  در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میها  هم پرداخت

  . اقتصادي دولت است جهت و به منظور تضمين سالمت اموراين هم در همان 

  اصل پنجاه و چهارم 
. باشـد  مـی  دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شوراي اسالمی

ها به موجب قـانون تعیـین    سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان
  . خواهد شد

بنـدي   ديوان محاسبات بازوي مجلس شوراي اسالمي براي نظـارت بـر ميـزان پـاي    
. قوانين و مقرراتي است كه در بودجه ساالنه به تصويب مجلس رسيده اسـت دولت به 

در قـانون   آنچه در اصول قبلي درباره هماهنگي و تـوازن در موضـوع نظـارت متقابـل    
  . اساسي بيان شد، در اينجا نيز قابل توجه است

  اصل پنجاه و پنجم 
هـاي   ، مؤسسـات، شـرکت  ها هحسابهاي وزارتخان هدیوان محاسبات به کلی
که به نحوي از انحـاء از بودجـه کـل کشـور     یی ها هدولتی و سایر دستگا

 رسـیدگی یاحسابرسـی   ،دارد مـی  به ترتیبی که قانون مقرر ،کنند می استفاده
از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده وهر وجهی در اي  نماید که هیچ هزینه می

د و و اسـنا هـا   دیوان محاسبات، حسـاب . محل خود به مصرف رسیده باشد
آوري و گزارش تفریغ بودجه هرسـال را    مدارك مربوطه را برابر قانون جمع

ایـن  . نمایـد   به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسـالمی تسـلیم مـی   
  . گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

   :دهد  اين اصل وظايف ديوان محاسبات را توضيح مي
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 از بودجه عمومي استفادهاي  كه به گونه ييها هدستگاهاي  حساب هرسيدگي به كلي. ۱
  . كنند مي

بودجه هر سال به انضمام نظرات خود بـه مجلـس شـوراي     غتقديم گزارش تفري. ۲
  . اسالمي

اين اصل تأكيد دارد كه گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجـه هرسـال بايـد در    
اظهارنظر كنند و  هدف آن است كه همه بتوانند در اين باره. دسترس عموم گذاشته شود

  . ملّت از مسير اموال عمومي به وضوح آگاه شوند
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  فصل پنجم 

  

  تحق حاكميت مل
  و 

  قواي ناشي از آن 
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  اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا اسـت و هـم او، انسـان را بـر     

تواند این حق  نمی هیچ کس. سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است
الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خـاص قـرار   

 آیـد، اعمـال     د را از طرقی که در اصول بعد میدهد و ملّت این حق خدادا
  . کند می

  : حقايق زير در اين اصل مورد تأكيد قرار گرفته است
همـين حقيقـت   . و انسان از آن خداوند اسـت  جهانبر حاكميت مطلق و حقيقي . ۱

شود و  مي گرا است كه موجب اختالف زياد بينش اجتماعي اسالم با بينش وضعي مادي
  :منشأ اين عقيده اين است كه. در پي داردلوازم ديگري 

به موجب اين عقيده، همه هستي را خالقي . ده توحيد استوار استياسالم بر پايه عق
در نتيجه همه هستي قايم به فيض وجودي . است و اين خالق احدي غير خداوند نيست

كـه   چنـان . از اين رو، مالكيت حقيقي، و حاكميت مطلق واقعي از او اسـت . خدا است
هـاي اعتبـاري    ها، و حاكميـت  و ساير حقوق، مالكيت  حق تمام و كمال هم از او است،
زيرا همه و همه، و از آن جمله انسان در وجـود، و  . گيرد  چيزهاي ديگر از او نشأت مي

  . هستي خويش مخلوق و نيازمند خداوندند
خداونـد، و حـق    شود كه به دور از ايمـان بـه   مي يي نمايانها هاز اينجا پستي ديدگا
يي حتي اگر ملحـد  ها هزيرا چنين ديدگا. دهند مي بشر سر حقوقخدادادي انسان، فرياد 

كنند بلكه مسئله واقعيت فلسفي را از حقوق اجتماعي  نمي باشند، از شيوه منطقي پيروي
. در حالي كه اين دو مسئله ـ در حقيقت ـ با هـم ارتبـاط متقابـل دارنـد      . سازند مي جدا



  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در پرتو    .....................................................................................................    434

ين پيرامون اين نكته بحث و تأكيد كـرديم كـه منطـق مقتضـي تحديـد مسـئله       پيش از ا
به همـين دليـل   . بيني، و سپس بحث از حقوق اجتماعي و منبع آن است واقعي و جهان

ـ  نزيرا موضع فلسفي خـود را تعيـي  . تر است روش اسالمي منطقي: گوييم  مي  وو در پرت
  . ده استرهبري آن، به حقوق اعتباري و وضعي بشر معتقد ش

خداوند متعال به انسان حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خـويش عطـا كـرده    . ۲
  : از جمله. منابع اسالمي يعني قرآن و سنّت بر اين نكته تأكيد دارد. است

  )۳۸:الشورى(  )وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ(
  .و كارشان در ميانشان مشورت است

  )۷۱:التوبة(   )والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ(
  . مردان و زنان با ايمان دوستان همديگرند

حـق حاكميـت بـر سرنوشـت اجتمـاعي،      . تر در اين باره قدري سـخن گفتـيم   پيش
  . مقتضاي اصل عقاليي نيز هست

برخالف مقررات و  مين اقدازيرا چني. سلب و غصب اين حق الهي ممكن نيست. ۳
خداونـد واهـب ايـن حـق، آن را بـه سـبب        آري، ممكـن اسـت  . احكام شريعت است

چنان كه فرد پيغمبر معصـوم ياوصـي   . خصوصيت معيني در يك فرد، به او واگذار كند
ايـن نكتـه را در آيـه كريمـه     . اين واگذاري بنا به مصلحت امـت اسـت  . پيغمبري باشد

  : بينيم  مي

  )۶:األحزاب(  )ي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِمالنبِ(
  . پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

  : كه آن را از طرف خداوند ابالغ كرد) ص(و سخن پيغمبر 

  . من كنت مواله فهذا علي مواله
  . هركه من موالي او هستم، اين علي موالي او است
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ر اين اصل بر حاكميـت حقيقـي خداونـد، و حاكميـت     بدين ترتيب قانون اساسي د
بـراي  و بـدين وسـيله   ، اعتباري ملّت تأكيد، وهرگونه استبداد فردي و گروهـي را نفـي  

  . كند  سازي مي اصول بعدي زمينه

  اصل پنجاه و هفتم 
قوه مقننه، قوه مجریـه و    :قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران عبارتند از

 هر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندقوه قضائیه که زیر نظ
  . این قوا مستقل از یکدیگرند .گردند  این قانون اعمال می

: پردازد كه سه قوه دارد مي قانون اساسي از اين اصل به بيان تركيب اداري حكومت
 قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه؛ مافوق اين سه قوه، رهبري است كه وظيفه رهبـري 

امت و هماهنگي بين قواي سه گانه را برعهده دارد، و مشكالت بغرنج در روابـط بـين   
كند تا نسبت به هـم سركشـي    مي دموكراتيك، را حل و فصلهاي  قواي مذكور در نظام

نكنند بلكه استقالل هر كدام حفظ شود، و از سوي ديگر بدون تصادم و درگيري، و بـا  
وظايف و  ،مواضع عمومي، با هماهنگي و انسجامتأمين وحدت و يكپارچگي كشور در 

را » استقالل نسبي قوا«از اين رو برخي انديشه . هاي محولّه خود را انجام دهند مأموريت
در  زيـرا  ١.دهنـد  مي ترجيح» استقالل كامل قوا از همديگر«بر ديدگاه مونتسكيو مبني بر 

برخي قوا بر ساير قـوا  دموكراتيك معروف نوعي همكاري و نظارت از سوي هاي  نظام
  شـود كـه رونـد    مـي  شود اما گاهي اوقات درگيري قـوا بـا هـم چنـان سـخت      مي ديده

  .ايـم  چنـان كـه در برخـي كشـورها مثـل پاكسـتان ديـده       . كند مي امور كشور را مختل 
از اين رو راه حلِ سودمند و متناسب با نظام واليت فقيه، آن است كه شخص رهبـري   

 نظـارت داشــته باشـد و در مواقـع بــروز اختالفـات ســخت،     قـوا  بـر كـار همــاهنگي   
  بـراي » واليـت مطلقـه  «شـايد ايـن   . بسـت بيـرون آورد   گيري و كشور را از بـن  تصميم

شود اما دقت و تأمل  مي برخي از اذهان سخت باشد و تصور كنند كه به استبداد منجر 

                                                
 . ۲۵المللي، ص  نظام جمهوري اسالمي، مركز مطالعات فرهنگي بين .١
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   :قابل توجه استنكات زير . برد مي بيشتر در قانون اساسي اين شبهه را از بين
رت نقضِ صريح دسـتور قـرآن اسـت و    واستبداد رأي و صدور احكام بدون مش. ۱

ط اساسي خود را از در نتيجه رهبر يكي از شراي. برد مي لت مطلوب بيرونافرد را از عد
دهد و راه براي عزل وي از منصب رهبري توسط مجلس خبرگان رهبري كـه   مي دست

  . شود مي مسئول نظارت بر كار رهبر و استمرار شرايط در او است، هموار
تصريح دارد كه رهبـر يكـي از   ) يكصدو هفتماصل (قانون اساسي در جاي ديگر . ۲

  . ير افراد كشور مساويافراد امت است و مسئول اعمال خويش، و در برابر قوانين با سا
براي توضيح زمينه مسـئوليت رهبـري يعنـي    پنجاه و هفتم در اصل » مطلق«واژه . ۳

ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه است نه اينكه خود قوه چهارم به حسـاب آيـد و در   
 يكصـدودهم يح اصـل  راين نكته، صـ . كنار و عرضِ ديگر قوا به وظايف خود عمل كند

اختالف و تنظيم روابط قـواي سـه گانـه را يكـي از وظـايف و       حلّ: است كه موضوعِ
گذشته از اين، حلّ معضالت نظام كه از طـرق عـادي   . قرار داده است ياختيارات رهبر

قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، از ديگر وظايف و اختيـارات  
ن اسـت كـه مشـكل    قابل توجه اينكه دخالت رهبر پس از آ. رهبر در اصل مذكور است

وانگهي رهبـري ايـن كـار را از طريـق مجمـع       ؛آمده ازطرق عادي قابل حل نباشد پيش
دهد كه همه اركان نظام و از جمله رؤساي قواي سـه   مي تشخيص مصلحت نظام انجام

گانه، و شماري از كارشناسان برجسته را در خود دارد و نتيجـه مـذاكرات خـود را بـه     
  . دهد مي رهبر گزارش

بـر   ،م صـادر شـد   ۱۹۵۸ون اساسي جمهوري پنجم فرانسه كه در چهـارم اكتبـر   قان
نيـز   رعايت قانون اساسي، و عملكرد منظم قواي عمومي، وبر  نظارت رئيس جمهوري

و، رئـيس جمهـور، نخسـت وزيـر را     از ايـن ر . تضمين اسـتمرار حكومـت تأكيـد دارد   
تواند مصوبات  مي كند، و مي ، و وزراء را به پيشهاد نخست وزير، عزل و نصببومنص

جديـد را صـادر    عمـومي پارلمان را رد كند يا آن را منحل و دستور برگزاري انتخابات 
وزيـر، رؤسـاي    پس از مشورت با نخسـت  العاده فوقكند، حتي ممكن است در شرايط 
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بنابراين آنچـه   ١.جاي قوا را بگيرد ،مجلسين ملي و سنا، و رئيس شوراي قانون اساسي
  . سابقه نيست اساسي جمهوري اسالمي آمده، در قوانين وضعي هم بيدر قانون 

 ۳تواند راه حل مناسب را برگزيند و حتـي مطـابق بنـد     مي از اين رو، رهبر منتخب
تواند فرمان همه پرسي صادر كنـد و بـدين ترتيـب مشـكل عـدمِ       مييكصدودهم اصل 

  . شود مي ، برطرفتصريح بر امكان انحالل مجلس شوراي اسالمي در قانون اساسي

  اصل پنجاه و هشتم 
شوراي اسالمی اسـت کـه از نماینـدگان     سمقننه از طریق مجل هاعمال قو

شود و مصوبات آن پـس از طـی مراحلـی کـه در      می منتخب مردم تشکیل
  . گردد می مجریه و قضائیه ابالغ هآید براي اجرا به قو می اصول بعد

بنـابراين احـدي   . ا بايد مردم انتخاب كننـد نمايندگان ر هاين اصل تأكيد دارد كه هم
تواند نمايندگان را انتخاب و در نتيجه موجب نابودي و مخدوش شدن  نمي غير از مردم

ن مصوب مجلس شوراي اسالمي يعالوه بر اين تأكيد شده كه قوان. نمايندگي مردم شود
  . گيرد  در بر مي  قواي مجريه و قضائيه را، البته پس از طي مراحلي،

  اصل پنجاه و نهم 
در مسائل بسیار مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکـن اسـت   

مـردم صـورت    يمستقیم به آرا هپرسی و مراجع مقننه از راه همه هاعمال قو
ـ   يدرخواست مراجعه به آرا. گیرد ع وعمومی باید به تصویب دوسـوم مجم

  . نمایندگان مجلس برسد

گشايد تا در  مي كه قانون اساسي بر روي قوه مقننه مردم بابي است  آرايمراجعه به 
، مراجعـه بـه   يكصدودهماصل  ۳مطابق بند . مسائل بسيار مهم به رأي ملّت مراجعه كند

                                                
 . قانون اساسي فرانسه ۱۶و  ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۵اصول : نك .١
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بدين ترتيب همـواره رأي مـردم تعيـين    . آراي عمومي نياز به صدور فرمان رهبري دارد
  . كننده خواهد ماند

  اصل شصتم 
رهبـري   هکه در این قانون مستقیماً بر عهـد اموري اعمال قوه مجریه جز در 

  . از طریق رئیس جمهور و وزراء است  گذارده شده،

رئيس جمهوري، رئيس قوه مجريه، و پس از رهبري كه قانون اساسي اختيـارات او  
  . شود  كشور شمرده ميدوم  را تعيين كرده، شخصي

  اصل شصت و یکم
ت کـه بایـد طبـق    سـ تري اي دادگسـ ها هدادگا هقضائیه به وسیل هاعمال قو

موازین اسالمی تشکیل شود و به حـل و فصـل دعـاوي و حفـظ حقـوق      
  . حدود الهی بپردازد هعمومی و گسترش و اجراي عدالت و اقام

وزارت  .خود مستقل اسـت هاي  گيري همان گونه كه گذشت، قوه قضائيه در تصميم
دهد و  مي ئيه را انجامدادگستري در واقع عضو قوه مجريه است و امور اجرايي قوه قضا

تعيـين   هـا  هقانون اساسي اهداف زير را بـراي دادگـا  . كند نمي خالتي ديدر احكام قضا
  : كرده است
  . حل و فصل دعاوي و موارد اختالف. ۱
حفظ حقوق عمومي كه يك وظيفه مهم است؛ حقوق عمومي در قـانون اساسـي   . ۲

  . تبيين شده است
سترده وبدان معني است كه هرگونه ستمي كـه  اين باب گ. اجرا وگسترش عدالت. ۳

مجازات كند و تواند در مقابل آن بايستد و مرتكبان را  مي در جامعه روي دهد، اين قوه
  . گونه كه گذشت، هرگونه مجازاتي بايد به موجب قانون باشد البته، همان

ي آن بعد از اين اصول اجمالي درباره قواي سه گانه، در اصول بعدي به بيان تفصـيل 
  .خواهد پرداخت
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   :گيرد  گذاري در جمهوري اسالمي ايران به دو  روش صورت مي قانون :قوه مقننه
پرسي بـه امـور مهـم     ديديم همه پنجاه و نهمچنان كه در اصل : روش مستقیم. الف

مختلف به  مسائل ثانیاًسختي است؛ كار ، مراجعه به همه مردم اوالً: زيرا. اختصاص دارد
در اصـل  . مطالعات تخصصي نياز دارد كه چه بسا از عهده عموم افـراد سـاخته نيسـت   

عمومي بايد به تصويب دوسـوم   يشرط شده كه درخواست مراجعه به آراه و نهم اپنج
اين شرط بر لزوم اطمينان از اهميت مسئله مورد نظـر  . مجموع نمايندگان مجلس برسد

  . فرمان رهبري دارد روپرسي نياز به صد هالوه بر اين همع. تأكيد دارد
  . شود  كه به وسيله نمايندگان مجلس شوراي اسالمي انجام مي :روش غیرمستقیم. ب

  مجلس شوراي اسالمی. مبحث اول

  اصل شصت و دوم
مجلس شوراي اسالمی از نمایندگان ملّت که بـه طـور مسـتقیم و بـا رأي     

کننـدگان و   رایط انتخـاب شـ . گـردد   شـوند، تشـکیل مـی    می مخفی انتخاب
  . شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد انتخاب

گيـري را   است اما شرط مخفـي بـودن رأي  ه و نهم اپنج گويي اين اصل تكرار اصل
بدان افزوده است و تعيين شـرايط انتخـاب كننـدگان و انتخـاب شـوندگان، و كيفيـت       

  . واگذار كرده است )عادي(انتخابات را به قوانين تفصيلي 
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  مو سو اصل شصت
انتخابات هـر دوره  . دوره نمایندگی مجلس شوراي اسالمی چهار سال است

قبل برگزار شود به طوري که کشور در هیچ زمـان   هباید پیش از پایان دور
  . بدون مجلس نباشد

ود كردن دوره نمايندگي به چهار سال، به منظور مالحظـه تغييـرات سياسـي و    دمح
  .بخشد مي ي است و به مجلس حيات و جنب و جوش جديدياجتماع

  اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شوراي اسالمی دویست و هفتاد نفر است، از تـاریخ  
همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجري شمسی پس از 
هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها 

  . تواند اضافه شود می داکثر بیست نفر نمایندهح
و مسـیحیان آشـوري و کلـدانی     ،زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده

و مسیحیان ارمنی جنـوب و شـمال هـر کـدام یـک       ،مجموعاً یک نماینده
انتخابیه و تعداد نماینـدگان را  ي ها هحوز همحدود. کنند می نماینده انتخاب

  . کند می قانون معین

شود مذاكرات مجلس در مسـائل اساسـي    مي محدود كردن تعداد نمايندگان موجب
دارد كه زرتشتيان  مي ديني است و مقررهاي  اين اصل ضامن حقوق اقليت. متوازن باشد

. و كليميان هر كدام يك نماينده، و مسيحيان آشوري و كلداني با هم يك نماينده دارنـد 
طور مسيحيان ارمني جنـوب و شـمال    همين. است جمعيت آنان در ايران خيلي كم زيرا

و  ۶۵اصـول  (ايران به رغم شمار بسيار اندك آنان از حد نصـاب انتخابـاتي مسـلمانان    
  . ، دو نماينده دارند)۶۶

  اصل شصت و پنجم 
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلـس شـوراي اسـالمی بـا حضـور      
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و لوایح طبـق  ها  طرحیابد و تصویب  می دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت
گیرد مگر در مواردي که در قانون اساسی   نامه مصوب داخلی انجام می آئین

 داخلی موافقـت دو  ه براي تصویب آئین نام. نصاب خاصی تعیین شده باشد
  . حاضران الزم استسوم 

  . يك اصل اجرايي است

  اصل شصت و ششم 
 هو دورهـا   یونت رئیسه مجلس و تعـداد کمیسـ  ترتیب انتخاب رئیس و هیئ

آئـین   هتصدي آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بـه وسـیل  
  . گردد  داخلی مجلس معین می هنام

  . اين هم يك اصل اجرايي است

  اصل شصت و هفتم 
مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كننـد و مـتن    هنمايندگان بايد در نخستين جلس

  : نامه را امضاء نمايند قسم
   الرحمن الرحیمبسم اهللا

کنم و بـا تکیـه    می متعال سوگند یاد ردقرآن مجید، به خداي قابرابر من در 
نمایم که پاسدار حریم اسـالم و نگاهبـان    می بر شرف انسانی خویش تعهد

دستاوردهاي انقالب اسالمی ملّت ایران و مبانی جمهوري اسـالمی باشـم،   
مینی عادل پاسداري کـنم و در  اي را که ملّت به ما سپرده به عنوانی ا ودیعه

انجام وظایف وکالت، امانت و تقوي را رعایت نمایم و همواره به اسـتقالل  
بنـد باشـم، از    و اعتالي کشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مـردم پـاي  

و اظهارنظرهـا، اسـتقالل    هـا  هو نوشت ها هقانون اساسی دفاع کنم و در گفت
  . نها را مد نظر داشته باشمآ کشور و آزادي مردم و تأمین مصالح

ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهنـد  هاي  نمايندگان اقليت
اي كـه   نخست شركت ندارند، بايد در اولين جلسه هنمايندگاني كه در جلس. كرد

  . كنند، مراسم سوگند را به جاي آورند  حضور پيدا مي
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ات او، و بيان شـرف بـه انگيـزه التـزام و     اين سوگند شرعي به خداوند متعال و صف
گوياي آن است كه مسئوليت نمايندگي، مسئوليتي شرعي اسـت و تخلّـف از آن    ،تعهد

  . موجب عقوبت الهي، و نيز مخالفت با مقتضيات شرافت و كرامت انساني خواهد بود
نماينده در اين سوگند، ابتـدا و قبـل از هـر چيـز بـر دفـاع از اسـالم و حمايـت از         

ستاوردهاي انقالب اسالمي و مباني جمهوري اسالمي تأكيد نموده نمايندگي مجلس را د
و ري از آن، تقوا و امانت را رعايت، نگرد كه براي انجام وظيفه و پاسدا  چون امانتي مي

و اظهار نظرهاي خود اسـتقالل و آزادي، و مصـالح عمـومي را در     ها ه، نوشتها هدر گفت
  . نظر خواهد داشت

نماينـدگان فـرض و    ، بـر ترتيب دقّت، امانتداري و حركت در مسـير عـدالت  بدين 
اين يك حالت رواني است و به آمادگي هرچه بيشـتر روحـي و انضـباط    . الزامي است

تحقـق  در جهـت  اين همه براي تضمين دقيق كـار مجلـس نماينـدگان    . كامل نياز دارد
  .اهداف بسيار مهم آن است

  اصل شصت و هشتم 
و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهـور و تصـویب    در زمان جنگ

سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشـغال  
شود و در صورت عـدم    شده یا تمامی مملکت براي مدت معینی متوقف می

  . تشکیل مجلس جدید، مجس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد
هـاي اسـتثنايي سـخت اسـت و      انعطاف قانون اساسي براي حالـت اين اصل بيانگر 

  . بيني الزم را براي چنين مواقعي كرده است پيش

  اصل شصت و نهم 
مذاکرات مجلس شوراي اسالمی باید علنی باشـد و گـزارش کامـل آن از    

در شـرایط  . رسمی براي اطالع عمـوم منتشـر شـود    هطریق رادیو و روزنام
عایت امنیت کشور ایجاب کنـد، بـه تقاضـاي    اضطراري، در صورتی که ر

غیرعلنـی   هرئیس جمهور یا یکی از وزراء یـا ده نفـر از نماینـدگان، جلسـ    
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غیرعلنی در صورتی معتبـر اسـت کـه بـا      همصوبات جلس. شود  تشکیل می
. حضور شوراي نگهبان به تصویب سه چهـارم مجمـوع نماینـدگان برسـد    

رطـرف شـدن شـرایط    گزارش و مصـوبات ایـن جلسـات بایـد پـس از ب     
  . براي اطالع عموم منتشر گردد ،اضطراري

گـذرد، مقـرر     قانون اساسي به منظور آگاهي مردم از آنچه در جلسات نمايندگان مي
كرده كه جلسات مجلس به صورت علني برگزار و گزارش آن از طريق راديو و روزنامه 

غيرعلنـي بـر حسـب     البته به امكـان تشـكيل جلسـات   . رسمي كثيراالنتشار منشتر شود
برگزاري جلسـات غيرعلنـي بـا درخواسـت دولـت يـا       . ضرورت نيز اشاره كرده است

معتبر خواهد بود كـه  حداقل ده نفر از نمايندگان خواهد بود و مصوبات آن در صورتي 
به تصويب سه چهارم مجموع نماينـدگان برسـد و اعضـاي شـوراي نگهبـان درجلسـه       

ن پس از برطرف شدن شرايط اضطراري، بايد گـزارش  عالوه بر اي. حضور داشته باشند
  . جلسات و مصوبات آن براي آگاهي مردم منتشر شود

  اصل هفتادم 
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شـرکت در  

توانند مشاوران خـود را همـراه داشـته     می جلسات علنی مجلس را دارند و
یندگان الزم بدانند، وزارء مکلف به حضـورند و  باشند و در صورتی که نما

  .شود  هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع می
دهد با مشاوران خود در جلسات علني مجلس شـركت   مي اين اصل به دولت اجازه

وزراء مكلف به حضـورند و هرگـاه تقاضـا     ،كند و بلكه در صورت خواست نمايندگان
  . وش فرا دهدكنند، بايد مجلس به سخنان آنان گ
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  اختیارات و صالحیت مجلس شوراي اسالمی .دوممبحث 

  اصل هفتاد و یکم
 مجلس شوراي اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قـانون اساسـی  

  . تواند قانون وضع کند می
دهـد در محـدوده قـانون اساسـي،      مـي  اين اصل به مجلس شـوراي اسـالمي حـق   

  . گذاري كند قانون

  مدو اصل هفتاد و
تواند قوانینی وضع کند که با اصـول و احکـام    نمی مجلس شوراي اسالمی

تشـخیص ایـن   . مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشت باشد
  . شوراي نگهبان است که در اصل نود و ششم آمده برعهده امر به ترتیبی

گذاري، اصول و احكام مذهب رسمي كشـور اسـت و مرجـع     قانوندوم  چارچوب
خيص عدم مغايرت، شوراي نگهبان قانون اساسي كه مطابق اصل نود و ششم در اين تش

  . كند  باره اقدام مي
است و قـانون   مبنايي، دو اصل اساسي و هفتادودومو  هفتادويكمدر حقيقت اصول 

. كنـد  مـي  اساسي جمهوري اسالمي را از هرگونه قانون اساسي دموكراتيك وضعي جدا
مـت ايـران، اسـالمي    وبتداي كتاب گفتيم، هماهنگ اسـت كـه حك  اين نكته با آنچه در ا

 بيني و ايدئولوژي زندگي معتقد، و بدون ايـن دو قيـد   است و به ارتباط تنگاتنگ جهان
  . توان سالمت اين بناي استوار را تضمين كرد نمي
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  سوم  اصل هفتاد و
مفاد . شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي اسالمی است

ن اصل مانع از تفسیري کـه دادرسـان، در مقـام تمیـز حـق، از قـوانین       ای
  . کنند، نیست  می

خصوصـاً كـه بـا متـون و     . اجمال و ابهام در قوانين وضعي يك مشكل واقعي است
نصوصي سر و كار داريم كه داراي اطالقات، عمومات و تقييـدات خاصـي اسـت و در    

شـرح و تفسـير چنـين مـواردي در      در اين اصـل، . شود مي نتيجه موجب شك و ترديد
قـانون  . قوانين عادي بر عهده مجلس گذاشته شده كه اين قوانين را وضـع كـرده اسـت   

اساسي در اين مورد هم انعطاف نشان داده كه دادرسان قضايي هم حق دارنـد در مقـام   
  . قضاوت و رسيدگي به دعاوي به منظور تميز حق، به تفسير قوانين بپردازند

  چهارم  اصل هفتاد و
شـود و   مـی  ت وزیران به مجلـس تقـدیم  ئلوایح قانونی پس از تصویب هی

هاي قانونی به پیشنهاد حداقل پـانزده نفـر از نماینـدگان، در مجلـس      طرح
  . شوراي اسالمی قابل طرح است

هاي قانوني، و اظهار نظـر دربـاره    بدين ترتيب مجلس ملزم به بررسي لوايح و طرح
 شـود، اليحـه ناميـده    مي صويب هيئت وزيران به مجلس تقديمآنچه پس از ت. آنها است

  . كنند، طرح مي شود، و آنچه حداقل پانزده نفر از نمايندگان پيشنهاد مي

  اصل هفتاد و پنجم 
قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح هاي  طرح

ـ  کنند و به تقلیل درآمد عمـومی یـا افـزایش    می قانونی عنوان ي هـا  ههزین
انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریـق    عمومی می

  . جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد
آن قبل از پايان  برنامه بودجه تأكيد دارد كه اليحهيك اصل احتياطي است و برحفظ 

يـن اسـاس هرگـاه طـرح     بـر ا . رسد  هر سال در مجلس شوراي اسالمي به تصويب مي
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شـود،  ) كاهش درآمد يا افـزايش هزينـه  (پيشنهادي نمايندگان موجب اخالل در بودجه 
تأمين هزينه جديـد را   الزم است قبل از طرح، پيشنهاددهنده راه جبران كاهش درآمد يا

  . معلوم كند

  اصل هفتاد وششم
   .مجلس شوراي اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد

امـور كشـور    هتواند از طريق نمايندگان خـود بـر همـ    مي به موجب اين اصل، ملّت
  . نظارت داشته باشد

  اصل هفتاد و هفتم 
المللی بایـد بـه    ي بینها هنام ، قراردادها و موافقتها هنام ، مقاولهها هعهدنام

  . تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد
بنـابراين بايـد موافقـت    . گذار استهمه كشور تأثير درعلت آن است كه اين موارد 

  . مجلس را كسب كند

  اصل هفتاد و هشتم 
اصالحات جزیی با رعایت  رهرگونه تغییر در خطوط مرزي ممنوع است مگ

مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی 
کشور لطمه نزند و به تصـویب چهـار پـنجم نماینـدگان مجلـس شـوراي       

  . ی برسداسالم
 مگـر تـوان تغييـر داد    نمـي  از اين رو. مرزهاي كشور نشانه مساحت حاكميت است

اصـالحات   ؛ ثانیاً .كشور را تأمين كند مصالح ؛اوالً: اصالحات جزيي، مشروط بر آن كه
 ؛رابعـاً  .به استقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند ؛ثالثاً  دوجانبه باشد نه يك طرفه؛

ايـن شـرايط   . جم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي برسـد  به تصويب چهارپن
كنـد، نشـان دهنـده      گرايي قانون اساسي حكايـت مـي   همان اندازه كه از انعطاف و واقع

  . گذار در اين مسئله است احتياط شديد قانون
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  اصل هفتاد و نهم
در حالت جنگ و شرایط اضـطراري  . برقراري حکومت نظامی ممنوع است

لـت حـق دارد بـا تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی موقتــاً        نظیـر آن دو 
تواند  نمی هاي ضروري را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال محدودیت

دولت  ،بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد
  . موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند

گيرند تا  مي يط اضطراري به كارحكومت نظامي روشي است كه دولتها به استناد شرا
و در نتيجه بـاب   باشدعمومي، باز هاي  دستشان در وضع قوانين، و محدودسازي آزادي

نظام و قانون اساسي جمهوري اسالمي، حكومت . براي استبداد گشوده شوداي  گسترده
  . دارد  نظامي را به شدت رد، و از آن برحذر مي
را بر هم زد، حكومت نظامي برقرار نكرد بلكـه  ديديم كه انقالب اسالمي كه اوضاع 

پرسي، و تشكيل دولت قـانوني مردمـي، بـه حكومـت شـوراي       به سرعت از طريق همه
قـانون اساسـي ضـمن    . به همين جهت حكومت نظامي را ممنوع كرد. انقالب پايان داد

كـه  توجه به ضرورتها، و به منظور همراهي و انسجام با واقعيت، به دولـت اجـازه داده   
موافقـت   ؛الًاو :ضروري برقرار نمايـد، مشـروط بـر آن كـه    هاي  برخي محدوديت  موقتاً

هرگـاه  . به هر حال از سي روز بيشتر نباشد ؛ثانیاً .مجلس شوراي اسالمي را كسب كنذ
ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظّف است مجدداً از مجلس مجوز بگيرد و همين 

  . ان رسدطور تا زماني كه ضرورت به پاي

  اصل هشتادم 
جی از طـرف  ربدون عوض داخلـی و خـا  هاي  گرفتن و دادن وام یا کمک

  . دولت باید با تصویب مجلس شوراي اسالمی باشد
  . اين كار به سبب اهميت اين عمليات از جهات عديده است
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  اصل هشتاد و یکم
و  یو مؤسسـات در امـور تجـارتی و صـنعت    ها  دادن امتیاز تشکیل شرکت

  . زي و معدن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع استکشاور
گذار بستن راه نفوذ و استثمار خارجيان از اين منابع حسـاس اقتصـادي    هدف قانون

  . است

  دوم  اصل هشتاد و
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع اسـت مگـر در مـوارد    

  . ضرورت با تصویب مجلس شوراي اسالمی
اصل هشتاد و يكم، خصوصاً پس از تجربه تلخ ايران از  وم مفاداين اصل نيز در تدا

ناپذيري به كشور وارد  ي اقتصادي جبرانها هاستخدام كارشناسان خارجي است كه ضرب
  . كردند

  اصل هشتاد و سوم
قابل انتقال به غیر نیست مگر با  ،بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد

تصویب مجلس شوراي اسالمی، آن هم در صورتی که از نفـایس منحصـر   
  . بفرد نباشد

  . اين نيز احتياط بجايي است به هدف حفظ ميراث ملي

  اصل هشتاد و چهارم 
ـ   برابر هر نماینده در  مسـائل   هتمام ملّت مسئول اسـت و حـق دارد در هم

  . رنظر نمایدداخلی و خارجی کشور اظها
اي بـه عنـوان    و به نماينـده صـالحيت و آزادي گسـترده   اين مسئوليت بزرگي است 

  . كند مي ملّت، عطا همسئول در برابر هم
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  اصل هشتاد و پنجم 
. و قابل واگذاري بـه دیگـري نیسـت    سمت نمایندگی قائم به شخص است

کند ولی  تی واگذارگذاري را به شخص یا هیئ یار قانونتواند اخت نمی مجلس
تواند اختیار وضع بعضی از قواینن را با رعایت اصل  می در موارد ضروري

هاي داخلی خود تفویض کند، در این صورت این  به کمیسیوندوم  هفتاد و
شود  می نماید به صورت آزمایشی اجرا می قوانین در مدتی که مجلس تعیین

  . د بودهو تصویب نهایی آنها با مجلس خوا
سازمانها،  تواند تصویب دائمی اساسنامه می شوراي اسالمیهمچنین مجلس 

 مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصـل هفتـاد و   ها، شرکت
تصویب آنها را به دولت  هربط واگذارکند و یا اجاز به کمیسیونهاي ذيدوم 
در این صورت مصوبات دولت نبایـد بـا اصـول و احکـام مـذهب      . بدهد

تشخیص این امـر بـه    ؛قانون اساسی مغایرت داشته باشد رسمی کشور و یا
عالوه بـر ایـن   . در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است مذکورترتیب 

مخالف قوانین و مقررات عمومی کشـور باشـد و بـه     مصوبات دولت نباید
منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضـمن ابـالغ   

  . ع رئیس مجلس شوراي اسالمی برسدبراي اجرا به اطال
يك اصل احتياطي مهم است كه از تفـويض نماينـدگي و اختيـارات وي از طـرف     

در بعضي مـوارد بـا   . كند مي شخص نماينده يا مجلس شوراي اسالمي به غير جلوگيري
  . رعايت قيودي، انعطاف نشان داده است

  اصل هشتاد و ششم 
یف نماینـدگی در اظهـار نظـر و رأي    ظاونمایندگان مجلس در مقام ایفاي 

که در مجلـس اظهـار    توان آنها را به سبب نظراتی نمی خود کامالً آزادند و
تعقیـب   ،اند اند یا آرایی که در مقام ایفاي وظایف نمایندگی خود داده کرده

  . یا توقیف کرد
 تـوان او را بـه   نمـي  به موجب مفاد اين اصل، نماينده از مصونيت برخوردار است و

همان گونـه كـه واضـح    . سبب اظهار نظر در محدوده مسئوليتش تحت تعقيب قرار داد
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ارتكـاب اعمـالي كـه     هاست، اين بدان معني نيست كه نماينده از پيگـرد قـانوني دربـار   
گـري، و امثـال ذلـك، در     نـاروا، فتنـه  هاي  بيان تهمت: مثلِ. مجازات دارد، مصون است
  . مصونيت ندارندنمايندگان از  چنين مواردي، هيچ يك

  اصل هشتاد و هفتم 
ت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقـدام دیگـر   ئرئیس جمهور براي هی

در دوران تصدي نیز در مورد مسائل مهم . باید از مجلس رأي اعتماد بگیرد
وزیران تقاضاي رأي اعتماد هیئت  تواند از مجلس براي  و مورد اختالف می

  . کند
گـام نخسـت رأي   . شـود  مي بر دولت از طريق نمايندگان آغاز از اينجا نظارت ملّت

پيگيري كـار هيئـت    دوم، گام. اعتماد مجلس به وزراء در آغاز دوره كاري دولت است
وزيران در طول مدت مسئوليت، و رأي اعتماد مجدد بـه آنـان در صـورت درخواسـت     

  . رئيس جمهور در مورد مسائل مهم و مورد اختالف است

  هشتم  اصل هشتاد و
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از 

یکـی از   هرئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیـر مسـئول، دربـار   
وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظـف اسـت در مجلـس    

ال جواب دهد و ایـن جـواب نبایـد در مـورد رئـیس      ؤحاضر شود و به س
بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگـر  جمهور 

  . با عذر موجه به تشخیص مجلس شوراي اسالمی
نماينـدگان از  هـاي   گويي بـه پرسـش   در نظارت بر كار دولت، لزوم پاسخسوم  گام

يـك چهـارم   در حالي كـه حـداقل   . رئيس جمهور و وزراء درباره مسائل مختلف است
ال از رئيس جمهوري شرط است، در مـورد هـر يـك از وزراء، يـك     نمايندگان در سؤ

  . نماينده هم كافي است
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  اصل هشتاد و نهم 
 دانند می توانند در مواردي که الزم می نمایندگان مجلس شوراي اسالمی. 1

استیضـاح وقتـی قابـل     .وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنندهیئت 
اقل ده نفر از نمایندگان بـه مجلـس   طرح در مجلس است که با امضاي حد

ت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مـدت ده روز  ئهی. تقدیم شود
پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسـخ گویـد و از مجلـس    

وزیران یـا وزیـر بـراي    هیئت  در صورت عدم حضور ؛رأي اعتماد بخواهد
دهند و   توضیحات الزم را میاستیضاح خود  هپاسخ، نمایندگان مزبور دربار

اگر . در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعالم رأي عدم اعتماد خواهد کرد
. شود می وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزلهیئت  مجلس رأي اعتماد نداد،

وزیرانـی کـه   هیئت  توانند در نمی در هر دو صورت وزراي مورد استیضاح
  . عضویت پیدا کنندشود،   بالفاصله بعد از آن تشکیل می

از نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی    سوم  در صورتی که حداقل یک. 2
امـور   هرئیس جمهور را در مقام اجراي وظایف مدیریت قوه مجریـه و ادار 

اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور بایـد ظـرف مـدت    
رح یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مط

در صـورتی کـه پـس از بیانـات نماینـدگان      . شده توضیحات کافی بدهـد 
کل نمایندگان بـه  سوم  مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو

اصـل   10عدم کفایت رئیس جمهور رأي دادند، مراتب جهت اجـراي بنـد   
  . رسد  یکصد و دهم به اطالع مقام رهبري می

ا هر يـك از آنـان اسـت، مشـروط بـر آن كـه       گام چهارم، استيضاح هيئت وزيران ي
پس از طرح استيضاح و . تقديم مجلس كنند حداقل ده نفر از نمايندگان چنين تقاضايي

شود و اگر مجلس رأي اعتماد نداد، هيئت وزيـران يـا    مي مذاكره نمايندگان، رأي گيري
واننـد در  ت نمي در اين صورت وزراي مورد استيضاح. شود مي وزير مورد استيضاح عزل

  . جلسه هيئت وزيران پس از استيضاح شركت كنند
نمايندگان به عـدم  سوم  هرگاه اكثريت دو. گام پنجم، استيضاح رئيس جمهور است



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    454

اصل يكصد و  ۱۰شود تا مطابق بند  مي كفايت وي رأي دهند، مراتب به رهبري گزارش
  . شوداقدام دهم 

  اصل نودم
 قضائیه داشته باشد، همجریه یا قو ههرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قو

مجلس . به مجلس شوراي اسالمی عرضه کند  تواند شکایت خود را کتباً می
موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردي 

رسـیدگی و پاسـخ    ،قضائیه مربـوط اسـت   همجریه یا قو هکه شکایت به قو
نتیجه را اعالم نماید و در موردي  کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب

  . که مربوط به عموم باشد، به اطالع عامه برساند

زيرا مجلس . توان گام ديگري ازنظارت بر كار دولت دانست مي مفاد اين اصل را نيز
كند و موظف است در مواردي كه شكايت به قـواي   مي به شكايت شهروندان رسيدگي

و پاسخ كـافي را از آنـان بخواهـد و نتيجـه را      مجريه و قضائيه مربوط است، رسيدگي
  . اعالم كند، و هرگاه شكايت جنبه عمومي داشت، نتيجه را به اطالع همه برساند

  اصل نود و یکم
و قانون اساسي از نظر عـدم مغـايرت مصـوبات     به منظور پاسداري از احكام اسالم

تركيـب زيـر تشـكيل     مجلس شوراي اسالمي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبـان بـا  
  : شود  مي

انتخاب . شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. 1
  . این عده با مقام رهبري است

مختلف حقـوقی، از میـان حقوقـدانان    ي ها هشش نفر حقوقدان، در رشت. 2
مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراي اسـالمی معرفـی   

  .گردند  و با رأي مجلس انتخاب میشوند   می
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تعادل در قانون اساسي، از شوراي نگهبان و نقش بسيار  نمودهاي به هنگام بحث از
به همين دليل، قانون اساسي تشكيل چنين نهادي را به نحـو زيـر   . مهم آن سخن گفتيم

  : بيني كرده است پيش
قدانان قـرار داده تـا   تركيب شورا را مشتمل بر دو عدد مساوي از فقهاء و حقو .الف

زيـرا  . انسجام و عدم مغايرت قانون مورد بحث با اسالم و قوانين اساسي تضمين شـود 
اگرچه قانون اساسي بر پايه مباني اسالم استوار است اما در مواردي كه شريعت موضع 

طرفي دارد يا آنجا كه اجتهاد فقيهان مختلف است، موضع واحـدي را كـه باواقعيـت     بي
از اين رو الزم است قـوانين بـا ايـن    . گزيند  ميببيند، برمصلحت امت نزديكتر اسالم و 

شـايد  . موضع برگزيده تطبق داده شود، اگرچه مواضع ديگر هم با اسالم هماهنگ است
علمـاي   هبه همين نكته اشاره دارد كه در پاسخ بـه نامـ   )ره(شهيد سيد محمد باقر صدر

  : طرح قانون اساسي اسالمي جويا شده بودند، گفتمسلمان لبنان كه نظر او را درباره 
بدين معني كه منبعي است كـه قـانون   . گذاري است شريعت اسالمي، منبع قانون

شود و قوانين جمهوري اسالمي به گونه زير در پرتـو آن   مي اساسي از آن گرفته
  : شود  وضع مي

نـدگي  احكام ثابت شريعت اسالمي بـا وضـوح فقهـي، پـس از ارتبـاط بـا ز      . ۱
شـود، خـواه درسـند قـانون       اجتماعي، جزئي ثابت از قانون اساسي شـمرده مـي  

  . شده باشد يا نه حاساسي بر آن تصري
، هر يك از مواضع شريعت محتوي چندين اجتهاد است كه از لحاظ دستوري. ۲

شـود، و انتخـاب    مـي  هـاي متعـدد از اجتهـاد مشـروع شـمرده      گزينحوزه جـاي 
ها به قوه مقننه واگذار شده كه امت در پرتو  ين جايگزينجايگزين معين از ميان ا

  . كند  مصلحت عمومي انتخاب مي
درحالتي كه شريعت موضع قاطعي در تحريم يا وجوب نداشت، قوه مقننه كه . ٣

دانـد، وضـع كنـد؛      نماينده امت است، حق دارد قوانيني را كه بـه مصـلحت مـي   
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ايـن قـوانين،   ي هـا  هزمين. داشته باشدمشروط بر آن كه با قانون اساسي تعارض ن
  . شود  ناميده ميفضاهاي خالي : »منطقة  لفراغ«

كـه تعيـين آن بـه اجتهـاد و     هـايي   يا منطقه جـايگزين (بدين ترتيب منطقه فراغ 
كي از آنها را انتخاب را شريعت رها كرده تا قانون اساسي ي) شرايط واگذار شده

در اينجا قانون اساسي نيـز بـراي انتخـاب     .ن عادي مقيد به آن باشدينكند، و قوا
دهد اما همـان گونـه كـه ديـديم، در احكـام ثـابتي كـه         مي فرصت ها، جايگزين

  . گيرد نمي جايگزين ندارد، انتخابي صورت

در نصـوص و  (به هر حال قانون مصوب مجلس شوراي اسـالمي نبايـد بـا اسـالم     
ي كـه هـيچ فرصـتي بـراي     در منـاطق (و قـانون اساسـي   ) احكام ثابت و واضـح فقهـي  

توانـد   مـي  شـورايي مثـل شـوراي نگهبـان    . مغايرت داشته باشـد ) ها نگذاشته جايگزين
  . مغايرت يا عدم مغايرت را معين كند

از آنجا كه اجتهاد يك كار تخصصي دقيـق اسـت، انتخـاب مجتهـدان شـوراي       .ب
ود برگزيـده  خـ  نگهبان به مجتهد عادل و آگاهي واگذار شده كه امت او را بـه رهبـري  

دانان شوراي نگهبان را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد و مجلس شوراي اسالمي حقوق. است
  . كند  تأييد مي

  دوم  اصل نود و
شـوند ولـی در    مـی  اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخـاب 

نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضاي هـر گـروه بـه قیـد     
  . شود می اي به جاي آنها انتخاب و اعضاي تازهیابند   قرعه تغییر می

اين كار براي پويايي و همراهي با تغييرات از يك جهت، و تضمين استمرار و تداوم 
  . خبرگي و كفايت ناشي از تجربه از سوي ديگر است
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  اصل نود و سوم
مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر 

نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضـاي  ب اعتبارتصوی مورددر
  . شوراي نگهبان

مفاد اصل بيانگر آن اسـت  . و ابهامي در آن وجود ندارد اين يك اصل اساسي است
. اعتبار قانوني نـدارد  ،كه جز در دو مورد، مجلس شوراي اسالمي بدون شوراي نگهبان

و شوراي نگهبـان در زمـان اجـراي    اين اصل نقش مهمي در رفع اختالف ميان مجلس 
  . گران داللت دارد قانون اساسي سابق داشت و بر دقت نظر تدوين

  اصل نود و چهارم
. مصوبات مجلس شوراي اسالمی باید به شوراي نگهبان فرستاده شـود  هکلی

شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از 
م و قانون اساسـی مـورد بررسـی قـرار دهـد و      نظر انطباق بر موازین اسال
در غیر این . براي تجدید نظر به مجلس بازگرداند ،چنانچه آن را مغایر ببیند

  . صورت مصوبه قابل اجرا است

نگهبـان  يك اصل اجرايي و هدف از آن مشخص كـردن مـدت و فرصـت شـوراي     
  . است تا در تصويب و ابالغ قوانين تأخيري پيش نيايد

  پنجم اصل نود و
در مواردي که شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسیدگی و اظهار نظـر  

تواند از مجلس شوراي اسالمی حداکثر براي ده روز  می نهایی کافی نداند،
  . دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود

  . اين اصل نيز همانند اصل نود و چهارم است
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  اصل نود و ششم 
ت مجلس شوراي اسالمی با احکام اسـالم بـا   تشخیص عدم مغایرت مصوبا

ت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی یاکثر
  . اعضاي شوراي نگهبان است هاکثریت هم هبر عهد

تعارض قوانين با اسالم بـه وسـيله مجتهـدان    . اين عطف توجه قانوني زيبايي است
رت آن با احكام اسالمي به اكثريت فقهاي از اين رو تشخيص عدم مغاي. شود مي شناخته

  ن قوانين با قانون اساسي به وسيله همـه شوراي نگهبان واگذار شده است اما مغايرت اي
زيرا فقها نيز كارشناس متون . شود  معلوم مي) دانانفقها و حقوق(اعضاي شوراي نگهبان 

  . حقوقي هستند

  اصل نود و هفتم
تواننـد هنگـام مـذاکره     مـی  سریع در کاراعضاي شوراي نگهبان به منظور ت

ر شوند و مذاکرات را اسـتماع  الیحه یا طرح قانونی در مجلس حاض درباره
اي فوري در دستور کار مجلـس قـرار گیـرد،     اما وقتی طرح یا الیحه کنند

اعضاي شوراي نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خـود را اظهـار   
  . نمایند

  . گرايي قانون اساسي انگر انعطاف، و واقعيك اصل اجرايي است و بي

  اصل نود و هشتم 
شوراي نگهبان است که با تصویب سه چهـارم   هتفسیر قانون اساسی به عهد

  . شود می آنان انجام

اين اصل مهم در رفع اختالف است و بـه هنگـام بـروز اخـتالف در تفسـير قـانون       
  . استاز نظر اطالق و تقييد، نقش مهمي ايفا كرده  ،اساسي
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  اصل نود و نهم 
شوراي نگهبان نظـارت بـر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، ریاسـت        

پرسی را  جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه
  . بر عهده دارد

همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، اين نظارت ضامن سالمت انتخابات و همه 
شايان ذكر است . رود مي ردمي كار بسيار مهمي به شمارمهاي  ها است، و در نظام پرسي

 معنينظارت استصوابي است نه استطالعي به    كه اين نظارت ـ چنان كه روشن است ـ
 اند، كساني كه از اين اصل زيان ديده. آگاهي از اجراي انتخابات و گزارش آن به ديگران

كنند كـه از   مي آن را توصيفاي  دانند و به گونه مي نظارت شوراي نگهبان را استطالعي
  . دخالت در انتخابات فاصله بگيرد و در نتيجه نتواند نقش مهم خود را ايفا كند
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  اصل یکصدم
اجتمـاعی، اقتصـادي، عمرانـی، بهداشـتی،     ي هـا  هبراي پیشبرد سریع برنام

فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم بـا توجـه بـه    
یـا اسـتان بـا     دهسـتان امور هر روستا، بخش، شـهر،    همقتضیات محلی ادار

 ام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا اسـتان صـورت  ن هی بیت شورارنظا
شـرایط  . کننـد  مـی  گیرد که اعضاي آن را مـردم همـان محـل انتخـاب     می

 هشوندگان و حدود وظـایف و اختیـارات و نحـو    کنندگان و انتخاب انتخاب
انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتـب آنهـا را کـه بایـد بـا      

ت ارضی و نظـام جمهـوري اسـالمی و    رعایت اصول وحدت ملی و تمامی
  . کند می تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین

ط كامالً واضح است و در حقيقت يكي ديگر ياين اصل از نظر اهداف، ابزارها و شرا
از مظاهر مردمي بودن نظام است اما اجراي آن قدري به تأخير افتـاد تـا اينكـه شـرايط     

در اجرا با برخي نواقص و مشكالت مواجه شد امـا  حال  در عين. مناسب فراهم گرديد
  . گيرد  تري به خود مي تر و روشن روز به روز شكل دقيق

  اصل یکصد و یکم
عمرانی ي ها هبرنام هبه منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهی

هـا   و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عـالی اسـتان  ها  و رفاهی استان
تشـکیل   هنحـو  .شـود  مـی  تشـکیل هـا   گان شوراهاي استانمرکب از نمایند

  . کند می وظایف این شورا را قانون معین
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  دوم  اصل یکصد و
تهیـه و  هـایی   حق دارد در حدود وظایف خود طرحها  شوراي عالی استان

ایـن  . مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسـالمی پیشـنهاد کنـد   
  . قرار گیردباید در مجلس مورد بررسی ها  طرح

  سوم  اصل یکصد و
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامـات کشـوري کـه از طـرف     

در حـدود اختیـارات شـوراها ملـزم بـه رعایـت        ،شـوند  مـی  دولت تعیین
  . تصمیمات آنها هستند

قـانون اساسـي پيرامـون شـوراي      يكصدوسـوم و يكصـدويكم، يكصـدودوم   اصول 
اما هنوز اين شورا به دليل عمر كوتاه و عدم تعيين دقيق  كند مي هماهنگي مناسبي بحث

و تفصيلي وظايف قانوني آن، نتوانسته چنان كه بايد جايگاه مطلوب خود را بـه دسـت   
تنظيم رابطه شوراي عالي  زمينهاعف مسئوالن خصوصاً در ضهمين مسئله تالش م. آورد

برخـي  سـوم   البته اصل يكصد و. طلبد مي استانها با مجلس شوراي اسالمي و دولت را
وظايف استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري را در لـزوم رعايـت   

  . دهد مي تصميمات شوراها توضيح

  اصل یکصد و چهارم 
ـ      و ایجـاد   هـا  هبه منظور تأمین قسـط اسـالمی و همکـاري در تهیـه برنام

تی و کشـاورزي،  هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهاي تولیـدي، صـنع  
ی مرکب از نماینـدگان کـارگران و دهقانـان و دیگـر کارکنـان و      یشوراها

مدیران، و در واحدهاي آموزشی، اداري، خدماتی و مانند اینهـا شـوراهایی   
چگـونگی تشـکیل   . شود  مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می

  . دنک می یناین شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون مع

به . اين نيز يكي ديگر از مظاهر مردمي بودن و نظام شورايي جمهوري اسالمي است
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و ايجـاد   هـا  هموجب اين اصل، به منظور تأمين قسط اسالمي و همكاري در تهيه برنامـ 
هماهنگي، شوراهايي در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، و واحدهاي آموزشـي،  

  . شود  تشكيل مياداري، خدماتي و مانند آن 

  اصل یکصد و پنجم 
  . تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد

بينيم كه قانون اساسـي بـر چـارچوب اسـالمي و روح      مي گاه بي بدين ترتيب گاه و
  . كند  قرآني خود تأكيد مي

  اصل یکصد و ششم 
. مکـن نیسـت  انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قـانونی م 

مرجع تشخیص انحراف وترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را 
شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه . کند می قانون معین

صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بـه آن رسـیدگی   
  . کند

بيني الزم را  شده و پيش اين اصل براي تأكيد بر ماندگاري شوراهاي مردمي تصويب
  . در اين باره كرده است
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  اصل یکصد و هفتم
گـذار   پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و بنیـان 

قـدس سـره   «جمهوري اسالمی ایران حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی 
که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبـري شـناخته و   » الشریف

خبرگـان  . رهبر به عهده خبرگان منتخب مـردم اسـت   تعیینند، پذیرفته شد
و یکصـد و   ،همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم هرهبري دربار

هرگاه یکی از آنـان را اعلـم بـه احکـام و      .کنند  نهم بررسی و مشورت می
موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیـت عامـه یـا    

خاص در یکی از صفات مذکور در اصـل یکصـد و نهـم     واجد برجستگی
کنند و در غیر این صورت یکـی   می تشخیص دهند، او را به رهبري انتخاب

رهبر منتخب خبرگـان،  . نمایند  از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می
  . ناشی از آن را بر عهده خواهد داشتهاي  مسئولیت هوالیت امر و هم

  . قوانین با سایر افراد کشور مساوي استبرابر رهبر در 

پيش از اين درباره موضوع واليت فقيه، و شورا، و طبيعت قانون اساسي كه بر نظام 
  . شورايي در چارچوب واليت فقيه تأكيد دارد، سخن گفتيم

پـردازد و   مـي  يـك اصـل كلـي،    اين اصل به بيان تفصيلي مفاد اصل پنجم به عنوان
كند كه از طرف  مي آغاز) ره(گي به رهبري رسيدن امام خميني موضوع را با بيان چگون

اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ديني و رهبري امت و نظام اسالمي شـناخته و پذيرفتـه   
نيز كار تعيين رهبر با امت است كه به ) ره(كند كه پس از امام راحل  مي آنگاه تأكيد. شد

اين خبرگان مسـتقيماً  . شود انتخاب ميصورت غير مستقيم و به وسيله خبرگان رهبري 
فرد واجد صفات رهبري مذكور در شوند و توانايي دارند كه  مي به وسيله مردم انتخاب
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فقاهت، عدالت، تقـوا، آگـاهي بـه    : اين صفات عبارتند از. اصل پنجم را تشخيص دهند
اصل يكصد و نهـم شـرايط و صـفات رهبـري را بـه      . زمان، شجاعت، مديريت و تدبير

هرگاه خبرگان رهبري، يكي از فقهاي واجـد شـرايط   . فصيل بيان، و توضيح داده استت
مذكور را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يـا مسـائل سياسـي و اجتمـاعي يـا داراي      

يـا واجـد برجسـتگي    ) گيـرد  مي كه در تأييد صفات مذكور مد نظر قرار(مقبوليت عامه 
و نهم تشخيص دهند، او را به رهبـري   خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد

كـه بـه   پيـدا نكننـد   فردي  اما اگر . كنند و او ولي امر امت خواهد بود مي امت انتخاب
يكي از فقهاي واجد شرايط را بـه رهبـري انتخـاب و     وضوح واجد اين صفات باشد، 

ر برابـر  در عين حـال رهبـري د  . ديگران نداشته باشد اگرچه تمايزي با. كنند مي معرفي
در اين اصل چند نكته مهم قابل توجه وجـود  . قوانين با ساير افراد كشور مساوي است

  : ين آن به شرح زير استتر مهم. دارد
مـردم   هممكن نيست انتخاب فردي با اين شرايط و صفات به هم: گرایی واقع. الف

أي دارد ـ  ـ كه مقتضاي انتخاب مردمي است، چه هر نفر يـك ر    و از جمله افراد عادي
اين صفات، تخصصي است و شناخت آن جز به وسيله دانشمندان خبـره،  . واگذار شود

افـراد در تعيـين رهبـر، كـار انتخـاب        هبه منظور مشـاركت همـ  . از كسي ساخته نيست
خبرگان واجد شرايط به مردم واگذار شده است تا افراد خبره مورد اعتمـاد و اطمينـان   

شـوراي   .خبرگان رهبري به طـور مسـتقيم برگزيننـد   خود را براي عضويت در مجلس 
واجدان شرايط عضويت در خبرگان  ت و تأييدينگهبان قانون اساسي كار بررسي صالح

نخسـت مجلـس خبرگـان رهبـري بـر عهـده        هاين وظيفه پيش از دور. را برعهده دارد
أييد چنان كه پس از تشكيل، اين مجلس نيز كار بررسي و ت. شوراي نگهبان گذاشته شد

سپس . صالحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را بر عهده شوراي نگهبان نهاد
 اعضاي مجلس خبرگان رهبر را از ميان افراد واجد صالحيت مذكور انتخاب و معرفـي 

  . توان ميان انتخاب مردمي، و كارشناسي علمي جمع كرد مي بدين ترتيب. كنند مي

بينيم كه اين قانون قوياً بر صفات   اساسي، ميدر هماهنگي با روح قانون  :عقیده. ب
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از اين رو علم در حـد اجتهـاد احكـام كـافي نيسـت بلكـه       . عقيدتي رهبري تأكيد دارد
برجستگي در شناخت احكام و موضوعات يا مسائل سياسي و اجتماعي در كنار التـزام  

هـدف از  . عدالت نيز شرط است هكامل شخصي به اوامر و نواهي اسالم تا تحصيل ملك
ا با دقـت و امانـت اجـرا    وضع اين شرايط در رهبري آن است كه بتواند مكتب اسالم ر

) ع(در توصـيف موسـي   ) ع(زبان دختر شـعيب   ق سخن خداوند متعال ازاكند و مصد
  : باشد كه به پدرش گفت

)   )۲۶:لقصصا(   ) َا أَبَتِ اسْتَأْجِ ْهُ إِنَّ خَيـ َر م نِ اسْت ْأجَ ْتَ الْقَوِيُّ األَِْم نُ 
هـم  : كني  چرا كه بهترين كسي است كه استخدام مي. او را استخدام كن! اي پدر
  . در خور اعتماد است [وهم]نيروند 

از آنجا كه فراهم بودن اين صفات و شرايط هم سخت اسـت و   :پذیري انعطاف. ج
ر هـر  كند كه د مي پذيري كامل اعالم رسد، قانون اساسي با انعطاف مي هم دشوار به نظر

حال، امت بايد رهبر خود را بشناسد و هرگاه خبرگان نتوانستند شخصي كه اين صفات 
د، بر آنان است كه يكي از فقهاي واجـد  نو شرايط را در حد كامل آن دارا باشد، بشناس

  . شرايط را اگرچه برجستگي نداشته باشد، به عنوان رهبر انتخاب و معرفي كنند

. شـود  مـي  ه صورت غيرمسـتقيم توسـط مـردم انتخـاب    ديديم كه رهبر ب :مردمی. د
گونه كه در برابر قانون نيز از هيچ امتيازي برخوردار نيست بلكه هماننـد يكـي از    همان

  . رهبري مسئوليت است نه امتياز. افراد ملّت است و با آنان در برابر قوانين، مساوي

شـوراي نگهبـان قـانون    : هاند، بدين گونه ك را مطرح كرده دوراشکال برخي در اينجا 
كند و در حقيقـت ايـن شـورا     مي اساسي، شرايط و چگونگي انتخاب خبرگان را تعيين

كننـد، و رهبـر فقهـاي     مي كند، و همين خبرگان، رهبر را انتخاب مي خبرگان را محدود
آيد و احتمال تباني، و مصالح شخصـي، و     بدين ترتيب دور پيش مي. شوراي نگهبان را

  . و حقيقتتضييع حق 

  : شود مي پاسخ اين اشكال از نكات زير روشن
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شود كه از شرط عدالت كه در فقهاي شوراي نگهبان،  مي وقتي تقويتاشكال اين . ۱
آن در شـخص رهبـر مـورد تأكيـد اسـت؛ دور      تر  و خبرگان رهبري، و به صورت كامل

شخصي و تضييع  هرگونه تصور تباني، و وابستگياي  شويم اما در چنين فضاي عادالنه
اين افراد به طور طبيعي مناصب خود  هفقدان عدالت يعني اينكه هم. معني است حق بي

  . را از دست خواهند داد

كار شـوراي نگهبـان صـرفاً يـك كـار تخصصـي و عبـارت اسـت از تشـخيص          . ۲
صالحيت نامزدان عضويت در مجلس خبرگان از اين حيث كه آيا شرايط الزم را دارند 

ت واقعاً الزم است تا ثابت شود كـه داوطلبـان در آن حـد از    ين بررسي صالحيا نه؟ اي
صالحيت كارشناسي هستند كه بتوانند رهبر را تشخيص دهند و پس از انتخاب به مردم 

در قانون اساسي شوراي ديگري نيامده كه صالحيت تشخيص ايـن سـطح   . معرفي كنند
به دانشمندان بيـرون    اريم جز اينكه مثالًاي ند از اين رو چاره. كارشناسي را داشته باشد

در اين هنگام نيز مشكل تشخيص اين دانشمندان پيش خواهد . مت مراجعه كنيمواز حك
  . آمد و دوباره همان اشكال باز خواهد گشت

گان منتخـب  ركند و خب مي در نهايت اين ملّت است كه هركه را بخواهد انتخاب. ۳
ه اعضاي آن مجتهد يا نزديك به مرتبه اجتهاد هستند كه تنها شورايي است كه هم(مردم 

، با آزادي كامـل و احسـاس مسـئوليت تمـام، رهبـر را      )اند و مردم به آنان اعتماد نموده
كنند و نظارت دارند كه صفات و شرايط رهبري بـه صـورت مسـتمر در او     مي انتخاب

  . موجود باشد

  . اساسي وارد نيست بر قانون مذكوريم كه اشكال دار دهيبدين ترتيب عق

  اصل یکصد و هشتم 
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنهـا و آئـین نامـه    
داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شـوراي  

آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبـر   ينگهبان تهیه و با اکثریت آرا
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هرگونـه تغییـر و تجدیـد نظـر در ایـن قـانون و        از آن پس. انقالب برسد
تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صـالحیت خـود آنـان    

  . است

نخسـتين دوره ايـن    ؛يك اصل اجرايي درباره قوانين مجلس خبرگان رهبري است ،اين
فقهـاي   هبعدي، از اين لحاظ اختالف دارد كه قـوانين آن بـه وسـيل   ي ها همجلس با دور

ين شوراي نگهبان تهيه، و پس از تصويب اكثريت، در نهايـت بـه تأييـد و تصـويب     اول
بودن مجلس خبرگان  سابقه ناشي از بيهاي  اين كار به موجب ضرورت. رسد مي رهبري

شد و نياز به كارشناسي خاصي داشت كـه معمـوالً در     بود كه براي اولين بار تشكيل مي
اسالمي فراهم نيست اما پـس از آن، كـار بـه    پرسي از مردم و حتي مجلس شوراي  همه

چنان كه بسياري از قـوانين پـس از آن تغييـر كـرد امـا تشـخيص       . خبرگان واگذار شد
  . صالحيت خبرگان همچنان برعهده شوراي نگهبان است

  اصل یکصد و نهم 
  : شرایط و صفات رهبر

  . صالحیت علمی الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 1
  . و تقواي الزم براي رهبري امت اسالم عدالت. 2
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تـدبیر، شـجاعت، مـدیریت و قـدرت     . 3

  . کافی براي رهبري
واجدین شرایط فوق، شخصی کـه داراي بیـنش فقهـی و     در صورت تعدد

  . تر باشد، مقدم است سیاسی قوي

تر يادآور شديم كه اين اصل در حقيقت تفصيل و توضيح اصل پنجم و برخـي   پيش
  : چند نكته در اينجا قابل توجه است. ديگر از اصول است

اجتهاد مطلوب كه بايد نامزد رهبري واجد آن باشد، اجتهاد مطلق است كه بـه   .الف
متجزّي كه دارنده آن دهد در ابواب مختلف فقهي فتوا صادر كند؛ نه اجتهاد  مي او امكان
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مـثالً در بـاب عبـادات فتـوا دهـد امـا از فتـوا در بـاب         . تواند در برخي ابواب مي فقط
  . معامالت ناتوان باشد

ممكـن  . استعدالت و تقوا، داراي مراتب و به تعبير دانشمندان منطق، مشكك  .ب
رجـه از  از آن براي منصبي مثلِ امامت جماعـت شـرط باشـد امـا ايـن د     اي  است مرتبه

عدالت مطلوب در رهبري . عدالت و تقوا براي منصب ديگري مثالً قضاوت كافي نباشد
زيرا منصب رهبري امت و اجراي مكتب اسالم در صحنه . خيلي سخت و پيچيده است

  . زندگي مردم است
ي هـا  هتر بـودن صـفات متعـدد شـدند، فرضـي      از لحاظ قوي اگر نامزدان رهبري .ج

در مجلـس خبرگـان    هـا  هاين فرضي. رهبر از ميان آنان وجود داردگوناگوني در انتخاب 
به موجب اين فرضيه، بيـنش فقهـي و   . شد خواهد رهبري مطرح و فرضيه برتر انتخاب

كننده نتيجه در چنين مواردي برآيند  شود اما من معتقدم كه تعيين مي سياسي مقدم داشته
  . خواهد بود ) معدل(مختلف  يها هي هر يك از نامزدان رهبري در حوزها هديدگا

  اصل یکصد و دهم
  :وظایف و اختیارات رهبر

کلی نظام جمهوري اسالمی ایران پس از مشورت بـا  هاي  تعیین سیاست. 1 
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام

  . هاي کلی نظام نظارت بر حسن اجراي سیاست. 2
  . فرمان همه پرسی. 3
ح. 4   . فرماندهی کل نیروهاي مسلّ
  . جنگ و صلح و بسیج نیروهااعالن . 5
  : نصب و عزل و قبول استعفاء. 6

  . فقهاي شوراي نگهبان. الف
  . ترین مقام قوه قضائیه عالی. ب
  . رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. ج
  . رئیس ستاد مشترك. د
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  . فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی . ه
  . امی و انتظامیفرماندهان عالی نیروهاي نظ. و

  . گانه حل اختالف و تنظیم روابط قواي سه. 7
حل معضالت نظام که از طرق عادي قابل حل نیست، از طریـق مجمـع   . 8

  . تشخیص مصلحت نظام
صالحیت داوطلبـان  . امضاء حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم. 9

آید، باید    ریاست جمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می
اول بـه تأییـد رهبـري      قبل از انتخابات به تأیید شوراي نگهبـان و در دوره 

  . برسد
عزل رئیس جمهوري با در نظر گرفتن مصـالح کشـور پـس از حکـم     . 10

دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظایف قانونی، یا رأي مجلس شـوراي  
  . اسالمی به عدم کفایت وي براساس اصل هشتاد و نهم

مـوازین اسـالمی پـس از     دعفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدو .11
  . پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

از وظایف و اختیارات خـود را بـه شـخص دیگـري     تواند بعضی  می رهبر
  . تفویض کند

برخـي از  اسـتعفاي  به جز فرماندهي كل نيروهاي مسلّح وعـزل و نصـب، و قبـول    
رهبري به هدايت مردم، و نظارت بر مسـير  هاي  ين مسئوليتتر مهممسئوالن عالي رتبه، 

و تنظيم روابط قواي سه گانه با هم، و حل مشكالت نظـام، و   ها، كلي، و تعيين سياست
اقدامات حساس همچون امضاي حكم رئيس جمهوري پس از انتخاب مـردم، و عـزل   

  . وي پس از ثبوت تخلف، و عفو محكومان، اختصاص دارد
ود كـه رهبـري در ايـن نظـام اسـالمي، عنصـر هـدايت        شـ  مي بدين ترتيب مالحظه

حل مشكالت نظـام، و  مركزي همگاني، و تضمين حركت در خط ايماني سالم، و نقطه 
اين نقش رهبري، كارآمـدي قـاطع   . براي تحقق اهداف عمومي است ها ههماهنگي برنام

در چارچوب كه ياد آوريم  بهها را  هرگاه اين مسئوليت. خود را در عمل نشان داده است
اعتماد و محبت، و والي اسالمي مردم در قبال رهبـري مجتهـد، عـادل و هماهنـگ بـا      

راز اين هماهنگي و  گيرد؛  ايمان، و كار حياتي، و اهداف و آرزوهاي بزرگ وي، قرار مي
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ايـن  . همبستگي موجود و مورد انتظار ميان ملّـت و مسـئولين را بهتـر خـواهيم فهميـد     
عالوه بـر ايـن راز شكسـت    . ارها ملّت ايران نشان داده استوحدت و يكپارچگي را ب

استكباري بر ضد جمهوري اسالمي هاي  ي مداوم قدرتها هو نابودي توطئ ها هضرب ههم
چنان كه رمز شكست تحريم سياسي، اطالعاتي و اقتصادي، . در همين مسئله نهفته است

شايسـته  . مي نيز همين استو تهاجم فرهنگي، و در نتيجه تثبيت هرچه بيشتر نظام اسال
هرگونـه  هاي دموكراتيك، چنـين اختيـاراتي را بـدون برقـراري      يادآوري است كه نظام

  . كنند  اي براي رؤساي جمهور خود وضع مي شرايط قاطعانه

  اصل یکصد و یازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود نـاتوان شـود، یـا فاقـد یکـی از      

م و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغـاز  شرایط مذکور در اصول پنج
  . فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد

  . باشد می خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم هتشخیص این امر به عهد
گیري یا عزل رهبر، خبرگـان موظفنـد، در اسـرع     در صورت فوت یا کناره

تـا هنگـام معرفـی    . ر جدید اقدام نمایندوقت نسبت به تعیین و معرفی رهب
قضائیه و یکی از فقهـاي   هرهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قو

ـ    وظـایف   هشوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام، هم
گیرد و چنانچه در این مـدت یکـی از    می رهبري را به طور موقت به عهده

ماید، فرد دیگري به انتخاب مجمع، بـا  آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه ن
  . گردد می حفظ اکثرت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب

) د(هـاي   و قسمت 10و  5و  3و  1این شورا در خصوص وظایف بندهاي 
اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهـارم اعضـاء    6بند ) و(و (  ه(و 

  . کند می مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام
بر اثر بیماري یا حادثه دیگري موقتاً از انجام وظـایف رهبـري   هرگاه رهبر 

ناتوان شود، در این مـدت شـوراي مـذکور در ایـن اصـل وظـایف او را       
  . دار خواهد بود عهده

مجلس خبرگان رهبري، كار رهبري و تداوم شـرايط و صـفات رهبـر را پيگيـري و     
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يـا قـدرت مـديريت وي از     كند و هرگاه يكي از شرايط مثلِ عدالت، يا علم، مي نظارت
 فاقد بعضي از اين شرايط بوده، او را از اين مقام عزلبين رفت يا معلوم شد كه از ابتدا 

تشخيص فقدان شـرط  كند و بلكه به طور طبيعي از اين منصب بركنار است، اگرچه  مي
  . در رهبري بر عهده مجلس خبرگان است

خالي رهبري به هر علـت از   جايبعدي تأكيد دارد كه بايد هاي  اين اصل در بخش
جمله ناتواني وي در اثر بيماري و مانند آن هرچه سريعتر پر شود، و حتي در مدتي كه 

كشد، شوراي موقت كه اختيارات و چگونگي تشكيل آن  مي تا انتخاب رهبر جديد طول
  .گيردتعيين شده، وظايف رهبري را بر عهده 

  اصل یکصد و دوازدهم
ظام براي تشـخیص مصـلحت در مـواردي کـه     مجمع تشخیص مصلحت ن

مصوبه مجلس شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازین شرع و یـا  
نظـر شـوراي    ،قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام

دهد  می و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع ؛نگهبان را تأمین نکند
به دستور رهبري تشـکیل   ،ن ذکر شده استو سایر وظایفی که در این قانو

. نمایـد   اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبري تعیـین مـی  . شود  می
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام 

  . رهبري خواهد رسید
و در  يكي از اصول فقه قبول ندارنـد  عنوانهرچند فقهاي شيعه مصالح مرسله را به 

تواند در فتواي خود به مصلحت ظني استناد كند اما انقالب اسالمي اين  نتيجه فقيه نمي
ولي فقيـه بـر مبنـاي مصـلحت     باب را به روي فقيه حاكم گشود؛ يعني در سطح حكم 

كـه شـريعت اسـالمي خـالي     فضاي خـالي  : براي پركردن منطقه مباحات يا منطقه فراغ
ها، معالم و اصول موضـوعه از يـك جهـت، و     تو هدايتگذاشته است تا ولي امر در پر

  . كند، از جهت ديگر، آن را پر كند مي آنچه مصلحت امت اقتضا
اين مجمع، يك نهاد قانوني است كـه قـانون اساسـي بـراي تشـخيص مصـلحت و       
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از جمله وظايف مجمع تشخيص مصلحت . پيشنهاد راه حل به رهبري تعيين كرده است
  : است

  . الف مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسيرفع اخت .الف
، )بند يك اصل يكصد و دهم(كلي نظام هاي  مشاوره به رهبري پيرامون سياست. ب

و در مـواردي كـه در   ) بند هشت همان اصـل (قانوني هاي  و چگونگي خروج از بحران
توانـد در   مي هبرر. شود نمي اصل يكصد و يازدهم آمده است اما به همين اندازه محدود

از جملـه  . دارد، بـا مجمـع مشـورت كنـد      گونه كه اين اصل مقرر مـي  هر موردي، همان
توان به موضوع بازنگري در قانون اساسي اشاره كرد كه به موجـب اصـل يكصـد و      مي

  . شود مي ضروري انجامهاي  هفتاد و هفتم در حالت
از فقهاي شوراي نگهبان را به به هنگام خالي بودن مقام رهبري، اين مجمع يكي  .ج

  . كند  عنوان عضو شوراي موقت رهبري انتخاب مي



 479   .........................................................................................................................................................................    قوه مجریه

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  فصل نهم

  

  

  قوه مجريه
  



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    480

  
  
  
  



 481   .........................................................................................................................................................................    قوه مجریه

  
  

  

  

  ریاست جمهوري و وزراء. مبحث اول

  اصل یکصد و سیزدهم
ترین مقـام رسـمی کشـور اسـت و      جمهور عالی ، رئیسپس از مقام رهبري

مجریه را جز در امـوري کـه    همسئولیت اجراي قانون اساسی و ریاست قو
  . شود، بر عهده دارد  مستقیماً به رهبري مربوط می

دليل . كشور استدوم  يه اين اصل، رئيس جمهور پس از مقام رهبري، شخصبر پا
شـود و   مي رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب :الًاواين امر شايد اين باشد كه، 

مراكـز اداري از جملـه    هايـن قـوه شـامل همـ    . مجريه را برعهده دارد هرياست قو :ثانیاً
راء، مديران كل و سـاير مناصـب دولتـي در ايـن     وز. شود مي ادارات كل و ها هخانوزارت

به همين دليل كه رئيس جمهور، رئيس قوه مجريـه  . گيرند  سلسله مراتب اداري قرار مي
رئـيس  از ايـن رو  . است، قانون اساسي او را مسئول اجراي قانون اساسي قرا داده است
ين هيئـت صـرفاً   ا. جمهور سابق، هيئتي را براي پيگيري اجراي قانون اساسي معين كرد

كند تا خـود تصـميم    مي مشورتي است و گزارش كار خود را به رئيس جمهوري تقديم
به ملّت گزارش كند و اگر موارد نقض قانون اساسي بـه  : الزم را در اين باره اتخاذ كند

، و يا بـراي رسـيدگي بـه قـوه     بندي به آن را صادر پايقوه مجريه مربوط باشد، دستور 
  . دقضائيه ارجاع ده
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رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف قانوني خـود در مقابـل رهبـري،     طبعاً
هـاي اجرايـي كـه بـه      مسئوليتبخشي از . مردم و مجلس شوراي اسالمي مسئول است

موجب قانون اساسي مستقيماً برعهده رهبري گذاشته شده مثلِ فرماندهي كل نيروهـاي  
از ايـن قبيـل، از حـدود     يمـوارد ديگـر  مسلّح، تعيين رئيس سازمان صـدا و سـيما، و   

  . رئيس جمهور مستثني استهاي  مسئوليت

  اصل یکصد و چهاردهم 
شـود و   می رئیس جمهور براي مدت چهارسال با رأي مستقیم مردم انتخاب

  . انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها براي یک دوره بالمانع است

نفـر   تداوم قـدرت در دسـت يـك    م است و ازبودن نظا يكي ديگر از مظاهر مردمي
 ها هكشي و گرايش افراد به تغيير برنام ي بهرهها راهزيرا قدرت يكي از . كند  جلوگيري مي

  . ها است و سياست

  اصل یکصد و پانزدهم 
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کـه واجـد شـرایط زیـر     

ر و مـدبر، داراي حسـن   ایرانی االصل، تابع ایران، مدی: باشند انتخاب گردد
سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوري اسـالمی ایـران و   

  . مذهب رسمی کشور

  : كند  شروط مذكور در اين اصل، اهداف زير را دنبال مي
  .عناصر بيگانه به اين منصب حساس دستيابيجلوگيري از   .۱
 . شايستگي و قدرت فكري و اداري  .۲

 .و شهرت پسنديده حسن سابقه  .۳

 . امانت و تقوا  .۴
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 . ايمان و اعتقاد به مكتب اسالم  .۵

 . تجربه  .۶

  : زير در اين شروط جاري است هكريم هكنم كه روح دو آي مي من احساس

)يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الْأَرائزلَى خلْنِي عع۵۵:يوسف(  )قَالَ اج(  

)  ــتـا أَبا يماهــدإِح قَالَـت   نيالْــأَم الْقَــوِي ترأْجـتــنِ اسم ـريإِنَّ خ هأْجِرــتاس(

  )۲۶:القصص(  

  اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهاي ریاست جمهوري باید قبل از شروع انتخابـات آمـادگی خـود را    

برگزاري انتخاب رئیس جمهـوري را قـانون معـین     هنحو. رسماً اعالم کنند
  . کند  می

هدف آن است كه مردم با نامزدهـاي رياسـت جمهـوري    است و  ييك اصل اجراي
  . آشنا شوند

  اصل یکصد و هفدهم
ولـی  شود،  می رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب

هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز 
از  تنها دو نفردوم  در دور. شود  رأي گرفته میدوم  بعد براي بار ههفت هجمع

کنند، ولی اگـر    اند شرکت می بیشتري داشتهنامزدها که در دور نخست آراء 
آراء بیشـتر، از شـرکت در انتخابـات منصـرف      هبعضی از نامزدهاي دارند

 ،اند شوند، از میان بقیه، دونفر که در دور نخست بیش از دیگران رأي داشته
  . شوند  براي انتخاب مجدد معرفی می

ي جمهـوري  اسـ قانون اس. گوناگون و متنوعي براي انتخابات وجود داردهاي  روش
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اسالمي اين روش را با هدف دقت، سرعت و تحقق خواست اكثريـت مـردم برگزيـده    
  . است

  اصل یکصد و هجدهم
و نهـم   دمسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهـوري طبـق اصـل نـو    

نگهبـان  خسـتین شـوراي   بان است ولی قبل از تشکیل نهشوراي نگ هبرعهد
  . کند  انجمن نظارتی است که قانون تعیین می هبرعهد

هاي شوراي نگهبان، هـدف تأكيـد هرچـه بيشـتر بـر سـالمت        با مالحظه شايستگي
  . انتخابات است

  اصل یکصد و نوزدهم 
 هانتخاب رئیس جمهور جدید بایـد حـداقل یـک مـاه پـیش از پایـان دور      

انتخاب رئیس جمهـور   هاشد و در فاصلریاست جمهوري قبلی انجام شده ب
رئیس جمهور پیشـین وظـایف    ،ریاست جمهوري سابق هجدید و پایان دور

  . دهد  رئیس جمهوري را انجام می

ديگـر نيـز   ي ها هدر زمين. هدف آن است كه اختاللي در روند اداره كشور پيش نيايد
م در خصـوص  ل يكصـد و يـازده  صـ چنان كه در ا. چنين تدابيري انديشيده شده است

  . درباره مجلس شوراي اسالمي ديديمسوم  رهبري، و در اصل شصت و

  اصل یکصد و بیستم
گیري یکی از نامزدهایی که صالحیت  ده روز پیش از رأي  ههرگاه در فاصل

او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر 
نیـز یکـی از دو نفـر حـائز     دوم  وردور نخست و د هاگر در فاصل. افتد  می

  . شود  اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براي دوهفته تمدید می
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عالوه بر اين بـه  . هدف فراهم نمودن فرصت بيشتر براي شناخت نامزد جديد است
  . ي خود را به مردم معرفي كندها هنامزد جديد نيز امكان خواهد داد تا شايستگي و برنام

  د و بیست و یکماصل یکص
ـ   رئیس جمهور در مجلس شوراي اسالمی در جلسه س یاي که با حضـور رئ

به ترتیب زیر سـوگند   ،شود  قضائیه و اعضاي شوراي نگهبان تشکیل می هقو
   :نماید  کند و سوگندنامه را امضاء می  یاد می

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ت ایـران بـه   من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در  برابر ملّ
کنم که پاسـدار مـذهب رسـمی و نظـام      می خداوند قادر متعال سوگند یاد

الحیت صـ جمهوري اسالمی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و 
به کـار گیـرم و    ،ام که بر عهده گرفتههایی  خویش را در راه ایفاي مسئولیت

دیـن و اخـالق،    خود را وقف خدمت به مردم و اعـتالي کشـور، تـرویج   
پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و 
ت شـناخته   از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی براي ملّ

در حراست از مرزها و استقالل سیاسـی و اقتصـادي و   . حمایت کنم ،است
خداوند و پیروي فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از 

از پیامبر اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم قـدرتی را کـه ملّـت بـه عنـوان      
امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسـا و فـداکار نگاهـدار    

ت پس از خود بسپارم   . باشم و آن را به منتخب ملّ

  : موارد زير در متن اين سوگند قابل مالحظه است
گرايـي در امـور    متون ديني بر اين نكته تأكيد دارد و هم واقع تشديد سوگند، هم. ۱

كند تا مسئوليت بزرگ در برابر وجـدان و شـعور     مهم چنين شدت عملي را ايجاب مي
  . فرد زنده بماند



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    486

مسئوليت نخست رئيس جمهوري دفاع از اسالم، نظام اسالمي و قـانون اساسـي   . ۲
  . است
ها، و وقـف خـود    توان براي ايفاي مسئوليت  هسپردن تعهد براي به كارگيري هم. ۳

براي خدمت به مردم، و اعتالي كشور، و ترويج دين و اخـالق، و پشـتيباني از حـق و    
  . گسترش عدالت كردن

  . پرهيز از هرگونه خودكامگي. ۴
  . پاسداري از حقوقي كه قانون اساسي براي مردم شناخته است. ۵
  . مختلفي ها هكشور در زمينحراست از مرزها و تقويت استقالل . ۶
  . امانت دانستن قدرت. ۷
ائمـه معصـوم     هسـير   و) ص(استعانت از خداوند بزرگ و پيروي از سنّت پيامبر . ۸

  ). ع(
  . واگذاري قدرت به منتخب ملّت، پس از خود. ۹

  ! چه زيبا است اين تعهد، و چه با عظمت است اين سوگند

  اصل یکصد و بیست و دوم
وظایفی که به موجب قانون اساسـی و  و ر حدود اختیارات رئیس جمهور د

در برابـر ملّـت و رهبـر و مجلـس شـوراي       ،یا قوانین عادي به عهده دارد
  .اسالمی مسئول است

گويي به هرگونه سؤالي از  كند كه رئيس جمهور براي پاسخ مي اين مسئوليت ايجاب
اصول ديگر نيـز بـر   . دطرف رهبري، ملّت و مجلس شوراي اسالمي آمادگي داشته باش

  . اين مسئوليت تأكيد دارد

  اصل یکصد و بیست و سوم
همه پرسی را پـس از   هرئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیج
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طی مراحل قانونی و ابالغ بـه وي امضـاء کنـد و بـراي اجـرا در اختیـار       
  . مسئوالن بگذارد

  اصل یکصد و بیست و چهارم
جام وظایف قـانونی خـود معاونـانی داشـته     تواند براي ان می هورمرئیس ج

وزیـران و  هیئـت   معاون اول رئـیس جمهـور بـا موافقـت وي اداره    . باشد
  . را به عهده خواهد داشتها  مسئولیت هماهنگی سایر معاونت

  اصل یکصد و بیست و پنجم 
و قراردادهاي دولت ایران  ها هنام ، موافقتها هنام ، مقاولهها هامضاي عهدنام

ـ   هـاي   دولتها و همچنین امضـاي پیمـان   با سایر ي هـا  همربـوط بـه اتحادی
المللی پس از تصویب مجلس شوراي اسـالمی بـا رئـیس جمهـور یـا       بین

  . نماینده قانونی او است

  اصل یکصد و بیست و ششم 
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجـه و امـور اداري و اسـتخدامی    

تواند اداره آنها را بـه عهـده دیگـري     یم بر عهده دارد و  کشور را مستقیماً
  . بگذارد

  اصل یکصد و بیست و هفتم 
 تواند در موارد خاص، بر حسـب ضـرورت بـا تصـویب     می رئیس جمهور

. نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نمایـد  ،وزیرانهیئت 
 در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکـم تصـمیمات  

  . وزیران خواهد بودهیئت  رئیس جمهور و
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  اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امـور خارجـه و تصـویب رئـیس جمهـور تعیـین       

و اسـتوارنامه  کنـد    رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می. شوند  می
  . پذیرد  سفیران کشورهاي دیگر را می

  اصل یکصد و بیست و نهم 
  . هاي دولتی با رئیس جمهور است اناعطاي نش

  ام  اصل یکصد و سی
کنـد و تـا زمـانی کـه       رئیس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقـدیم مـی  

  . دهد  استعفاي او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می

  اصل یکصد و سی و یکم
 دو مـاه رئـیس   در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیمـاري بـیش از  

که مدت ریاست جمهـوري پایـان یافتـه و رئـیس      يجمهور و یا در مورد
جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امـور دیگـري از ایـن    

هاي  قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبري اختیارات و مسئولیت
 هی متشکل از رئیس مجلـس و رئـیس قـو   یگیرد و شورا  وي را بر عهده می

موظف است ترتیبی دهـد کـه حـداکثر    ائیه و معاون اول رئیس جمهور قض
د انتخاب شود، در صورت فوت یجدظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور 

در نیـز   معاون اول و یا امور دیگري که مانع انجـام وظـایف وي گـردد و   
صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد دیگري 

  . کند  ب میونصماو  را به جاي

گونه كه در اصول سابق بيان شد، هدف آن است كـه خأليـي در اداره كشـور     همان
  . پيش نيايد
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  اصل یکصد و سی و دوم
رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا هاي  در مدتی که اختیارات و مسئولیت

فرد دیگري است که بـه موجـب اصـل یکصـد و سـی و یکـم منصـوب        
توان استیضاح کرد یا به آنان رأي عدم اعتماد داد و  نمی اگردد، وزراء ر  می
پرسـی اقـدام    توان براي تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همـه  نمی نیز

  . نمود

شرايط ناپايدار و مضـطرب بـراي كارهـاي مهـم     در اين يك اصل احتياطي است تا 
ه ثبـات و حالـت   اقدامي صورت نگيرد بلكه همه توان و امكانات كشور براي رسيدن ب

  . عادي به كار گرفته شود

  ماصل یکصد و سی و سو
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و براي گـرفتن رأي اعتمـاد بـه مجلـس     

با تغییر مجلس، گرفتن رأي اعتماد جدید براي وزراء الزم  .شوند  معرفی می
تعداد وزیران و حدود اختیارات هـر یـک از آنـان را قـانون معـین      . نیست
  . دکن  می

بدين ترتيب، ملّت از طريق نمايندگان خود در مجلس شوراي اسالمي، وزراء را بـه  
  . كنند  طور غيرمستقيم انتخاب مي

  اصل یکصد و سی و چهارم
وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد هیئت  ریاست

 دولتت هیئ وزیران وهاي  و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم
ن ینمه و خط مشی دولت را تعیین و قواپردازد و با همکاري وزیران، برنا می

موارد اختالف نظـر و یـا تـداخل در وظـایف قـانونی       در. کند می را اجرا
ي دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، ها هدستگا

ا االجر شود، الزم  اذ میتصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخ
  . ابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران استررئیس جمهور در ب. است
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وزيري در بازنگري قانون اساسي، اين وظيفه بـه رئـيس    پس از حذف پست نخست
   :وظايف وي در اين باره عبارتند از. جمهور واگذار شد

  .نظارت بركار وزيران  .۱
 . زيران و هيئت دولتوهاي  هماهنگ ساختن تصميم  .۲

 . تعيين برنامه و خط مشي دولت با همكاري وزيران  .۳

 . ي اداريها هاجراي قوانين از طريق دستگا  .۴

گيري به هنگام اختالف نظر در حدود عمـل   در اين اصل، مرجع رسيدگي و تصميم
ي دولتي، هيئت دولت تعيين شـده كـه   ها هوزراء، و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا

اين كار مشابه موارد ديگري است . كند  جمهوري، اتخاذ تصميم مي پس از پيشنهاد رئيس
كه قانون اساسي مرجع شرح و تفسير هرگونه اجمالي در قوانين عـادي را بـه موجـب    

 داند، و شوراي نگهبان را به موجب اصل  مجلس شوراي اسالمي مي سوم، اصل هفتاد و
 سـوم،  نود و هشتم، مرجع تفسير قانون اساسي، چنـان كـه بـه موجـب اصـل هفتـاد و      

  .دادرسان نيز در مقام تميز حق، و تشخيص مصداق حق تفسير قوانين را دارند

  اصل یکصد و سی و پنجم
و یا بر اثر استیضـاح یـا درخواسـت رأي    اند  وزراء تا زمانی که عزل نشده

عتماد نداده است، در سـمت خـود بـاقی    اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم ا
 هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهـور تسـلیم   استعفاي .مانند  می
شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند  می
ـ  تواند بـراي وزارت  می رئیس جمهور. داد کـه وزیـر ندارنـد،    یی هـا  هخان

  . ست تعیین نمایدحداکثر براي مدت سه ماه سرپر
  : شود  گذاري است و در موارد زير نمايان مي پذيري در قانون اين اصل بيانگر انعطاف

  . مسئوليتدوره تداوم كار وزير تا پايان   .۱
 . تداوم كار هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد  .۲
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دون ي بها هخان واگذاري اختيار به رئيس جمهور براي تعيين سرپرست در وزارت  .۳
 . وزير به هر دليل؛ حداكثر براي مدت سه ماه

  اصل یکصد و سی و ششم
تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید براي وزیر  می رئیس جمهور

یا وزیران جدید از مجلس رأي اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز 
مجـدداً از   اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، بایـد 

  . مجلس شوراي اسالمی براي هیئت وزیران تقاضاي رأي اعتماد کند
تواند بدون كسب موافقت احدي، هر وزيري را عزل  مي بدين ترتيب رئيس جمهور

هرگاه نيمـي  .كند اما بايد براي وزير جديد از مجلس شوراي اسالمي رأي اعتماد بگيرد
راي هيئت وزيران از مجلـس شـوراي اسـالمي    از هيئت وزيران تغيير كند، بايد مجدداً ب

  . رأي اعتماد گرفته شود

  اصل یکصد و سی و هفتم 
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهـور و مجلـس   

مسئول اعمال دیگران نیـز   ،رسد  وزیران میهیئت  است و در اموري که به تصویب
  . هست

ظايف خاص خود فردي است امـا در مـورد   بدين ترتيب مسئوليت وزير در مورد و
  . تصميمات هيئت دولت، مشترك

  اصل یکصد و سی و هشتم
ـ  عالوه بر مواردي که هیئت وزیران یا وزیري مأمور تدوین آیـین  ي هـا  هنام

شود، هیئت وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و   اجرایی قوانین می
داري به وضـع تصـویب نامـه و    اهاي  تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمان
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در حـدود وظـایف خـویش و    نیـز   هر یـک از وزیـران  . آئین نامه بپردازد
نامه و صدور بخشـنامه را دارد ولـی    مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین

تواند  می دولت. مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد
هـاي   بـه کمیسـیون   تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خـود را 

در هـا   مصـوبات ایـن کمیسـیون   . متشکل از چند وزیر واگذار نمایـد 
. االجـرا اســت  قــوانین پـس از تأییــد رئـیس جمهــور الزم   همحـدود 
هاي مـذکور   دولت و مصوبات کمیسیوني ها هنام و آئین ها هنام تصویب

در این اصل، ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئـیس مجلـس شـوراي    
رخالف قوانین بیابد با ذکـر  رسد تا در صورتی که آنها را ب می اسالمی
  . راي تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستددلیل ب

  : گذاري متفاوت است ي قانونها هچگونگي و گون
قانون اساسي كه تدوين آن بر عهده خبرگان منتخب ملّت واگذار شد و سپس از . ۱

  . پرسي، به تأييد مردم رسيد طريق همه
هاي پيشنهادي حداقل پـانزده   ين عادي كه پس از تقديم لوايح دولت يا طرحقوان. ۲

   .رسد نماينده، در مجلس شوراي اسالمي به تصويب مي
 اجرايي قوانين در اصل بر عهده مجلس شوراي اسالمي واگذار شده ي ها هنام آيين. ۳

  . را مأمور تدوين آن كندهيئت وزيران يا يكي از وزراء تواند  مي اما
  . شود  ي اداري كه توسط هيئت دولت صادر ميها هنام و آيين ها هنام تصويب. ۴

ي اداري هـا  هتواند در حدود وظايف خود و مطـابق قـوانين، بخشـنام     مي يهر وزير
هايي كه دولـت   ي هيئت وزيران يا كميسيونها هنام و آئين ها هنام كليه تصويب. صادر كند

زم االجرا است اما به هنگام ابالغ براي اجرا به اطـالع  كند، ال  براي اين منظور تعيين مي
رسد تا در صورتي كه آنها را برخالف قوانين بيايد بـا    رئيس مجلس شوراي اسالمي مي

  . بيان دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بازگرداند
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  اصل یکصد و سی و نهم 
داوري در هـر   صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به

. ت وزیران است وباید به اطالع مجلـس برسـد  ئمورد موکول به تصویب هی
و در موارد مهم داخلی بایـد بـه    باشد یدر مواردي که طرف دعوي خارج

  . کند می موارد مهم را قانون تعیین. تصویب مجلس نیز برسد

مـوال  اين يكي ديگر از وظايف هيئت وزيران است و تدبير احتيـاطي بـراي حفـظ ا   
هرگاه طرف دعوا خارجي باشد و يا از موارد مهم داخلي، ميزان دورانديشي و  .عمومي

  . تصويب نمايندگان مردم نيز برسد چنان كه بايد به. يابد  احتياط افزايش مي

  اصل یکصد و چهلم
م یرسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونـان او و وزیـران در مـورد جـرا    

ي عمـومی دادگسـتري   ها هاسالمی در دادگا عادي با اطالع مجلس شوراي
  . شود  انجام می

آيد كه رئيس جمهور و وزراء در مورد جـرايم عـادي    مي از مفاد اين اصل به دست
  . با اطالع مجلس شوراي اسالمي، با ديگر شهروندان كشور برابرند

  اصل یکصد و چهل و یکم
توانند  نمی ولترئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان د

بیش از یک شغل دولتی داشته باشـند و داشـتن هـر نـوع شـغل دیگـر در       
آن متعلّق بـه دولـت یـا مؤسسـات      همؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمای

عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسالمی و وکالـت دادگسـتري و   
 همـدیر هیئت  حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در همشاور

تعـاونی ادارات و  هـاي   خصوصی، جـز شـرکت  هاي  انواع مختلف شرکت
و  هـا  ههـاي آموزشـی در دانشـگا     سمت. مؤسسات براي آنان ممنوع است

  . مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است
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يك اصل اجرايي و احتياطي است و هدف از آن، تـأمين وقـت كـافي بـراي انجـام      
ـ     كشي يا سوء ا مسئوليت، و منع بهره ا در هـم  ستفاده از منصـب بـراي كسـب درآمـد، ي

در مواردي كه . ها، يا تداخل قوا، يا تحميل مسئوليت بيش از توان فرد آميختن مسئوليت
مثـل  . هاي مذكور در تصـدي چنـدكار منتفـي اسـت     رود، ممنوعيت اين احتماالت نمي

  . و مؤسسات تحقيقاتي ها ههاي آموزشي و پژوهشي در دانشگا سمت

  د و چهل و دوماصل یکص
ر، معاونان رئـیس جمهـور، وزیـران و همسـر و     دارایی رهبر، رئیس جمهو

قضـائیه رسـیدگی    هفرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسـط رئـیس قـو   
  . شود که برخالف حق، افزایش نیافته باشد  می

اين يك اصل ارجمند و احتياطي است كه باالترين مسئوالن نظام و بلكه فرزندان و 
در حالي كه اصوالً عـدالت و تقـوا   . كند  انشان را از كسب درآمد نامشروع منع ميهمسر

  . در آنان شرط است
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  اسالمی ارتش و سپاه پاسداران انقالب .دوممبحث 

  ماصل یکصد و چهل و سو
ارتش جمهوري اسالمی ایران پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی و نظام 

  . داردجمهوري اسالمی کشور را برعهده 

  : شود  اهداف ارتش جمهوري اسالمي به شرح زير تعيين مي
  . دفاع از استقالل كشور  .۱
 . دفاع از تماميت ارضي  .۲

 . دفاع از نظام جمهوري اسالمي  . ۳

توان از ارتش براي قلع و قمع مـردم، و ديكتـاتوري و تجـاوز بـه      نمي بدين ترتيب
  . ديگران كمك گرفت

  رماصل یکصد و چهل و چها
ارتش جمهوري اسالمی ایران باید ارتشی اسالمی باشد که ارتشی مکتبی و 
مردمی است و باید افرادي شایسته را به خـدمت بپـذیرد کـه بـه اهـداف      

  . انقالب اسالمی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند

 بايد  ارتش، :دارد  روح قانون اساسي به وضوح در اين اصل نمايان است كه مقرر مي
اسالمي، مكتبي و مردمي باشد و افراد شايسته، معتقد به اهداف انقالب اسالمي و آماده 

  . فداكاري در راه تحقق آن را به خدمت گيرد
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  اصل یکصد و چهل و پنجم 
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهاي انتظامی کشـور پذیرفتـه   

  . شود نمی

  اصل یکصد و چهل و ششم 
یگـاه نظــامی خـارجی در کشــور هرچنـد بــه عنــوان    اسـتقرار هرگونــه پا 

  . آمیز باشد، ممنوع است  ي صلحها هاستفاد

در اين اصل حساسيت نظام نسبت به نيروهاي بيگانـه خـارجي بـه صـورت قـوي      
قانون اساسي ضمن اين كه در اصل يكصد و چهـل و پـنجم راه را بـراي    . نمودار است

امي بست، در اين اصل استقرار هرگونه عضويت افراد خارجي در ارتش و نيروهاي انتظ
زيـرا  . آميز ممنوع كرده اسـت   پايگاه نظامي خارجي در كشور را حتي براي اهداف صلح

رود و راه را براي نفوذ عوامل   خطر جدي براي استقالل كشور به شمار مي ،اين اقدامات
تواند با خاطره  مي اين ممنوعيت قاطعانه. كند  خارجي در نيروهاي مسلح و ارتش باز مي

  . گذشته مرتبط باشدي ها هتوزانه در دور تلخ ملّت ايران از اين نفوذ كينه

  اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افـراد و تجهیـزات فنـی ارتـش در کارهـاي      
امدادي، آموزشی، تولیدي و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عـدل  

  . دي که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیایداسالمی استفاده کند، در ح

گرا و متوازن است كه بر استفاده از امكانات راكد ارتش در زمان  اين يك اصل واقع
اي كه به آمـادگي رزمـي نيروهـا     صلح در امور خدماتي و توليدي تأكيد دارد تا به گونه

زات ارتـش در ايـن   آسيب نرساند و در چارچوب موازن عدل اسالمي، از افراد و تجهي
گيري از به كارگيري ايـن نيـروي    شايد هدف از اين قيد پاياني پيش. امور استفاده شود
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عظيم براي برهم زدن نظم اجتماعي و زيان رساندن به حقوق افـراد و مسـائلي از ايـن    
  . قبيل باشد

  اصل یکصد و چهل و هشتم 
شخصـی   هتفادبرداري شخصی از وسائل و امکانات ارتش و اس هر نوع بهره

  . شخصی و نظار اینها ممنوع است هاز افراد آنها به صورت گماشته، رانند

يك اصل احتياطي است كه راه را براي استفاده شخصي از نيروها و امكانات ارتش 
  . بندد  مي

  اصل یکصد و چهل و نهم 
  . ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است

  اصل یکصد و پنجاهم 
اسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهاي پیروزي این انقـالب  سپاه پ

نقش خود در نگهبانی از انقالب و دسـتاوردهاي آن   هتشکیل شد، براي ادام
حدود وظائف و قلمرو مسـئولیت ایـن سـپاه در رابطـه بـا      . ماند  پابرجا می

وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهاي مسلح دیگر بـا تأکیـد بـر همکـاري و     
  . شود  قانون تعیین می  هنگی برادرانه میان آنها به وسیلهماه

سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه از نيروهاي جوان، مؤمن، فداكار و مكتبي تشـكيل  
ايـن انقـالب شـكوهمند بـا     . شده خدمات درخشاني به انقـالب اسـالمي كـرده اسـت    

تحريم و جنگ تحميلي مختلف ي ها هامان دشمنان، و گون بي تحركات ،ها هفتن ،ها هتوطئ
 بـزرگ از آن حمايـت  هـاي   كه تقريباً همـه قـدرت  مواجه شد رژيم بعثي مخلوع عراق 

نظيري به انقالب اسالمي كرد و  بي سپاه پاسداران در همه اين مراحل خدمات .كردند مي
فراوان به دست آورد و روز به روز بر قدرت و توان خـود افـزود و هرچـه    ي ها هتجرب
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اين نيروي انقالبي و مكتبي نيازمنـد  هاي  با اين وجود استمرار فعاليت. دبيشتر تثبيت ش
تقسيم وظايف بين سپاه و ارتش، و ديگر نيروهاي مسلح، و نيز همكـاري و همـاهنگي   

اين همكـاري و همـاهنگي بـه گونـه     . شود  ميان آنها است و به موجب قانون تعيين مي
  . پسنديده و باشكوه تحقق يافته است

  د و پنجاه و یکماصل یکص
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومـن رِبـاط الْخيـلِ    « هکریم هبه حکم آی

      اللَّـه مهـونلَمعال ت ونِهِـمد ـنم ـرِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرت
مهلَمعافراد کشور برنامه و   ههمدولت موظف است براي  )۶۰: االنفال( »ي

امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسالمی فراهم نماید، به طـوري  
افراد همواره توانایی دفاع مسـلحانه از کشـور و نظـام جمهـوري      هکه هم

مقامـات    هاسالمی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسـلحه بایـد بـا اجـاز    
  . رسمی باشد

همه . ست كه خصوصاً در صدر نخست اسالم اجرا شداين يك اصل ناب اسالمي ا
بنـابراين وظيفـه   . رونـد   قبال حكومت اسالمي مسئول و سرباز آن به شمار مـي در افراد 

ريزي و امكانات الزم را فراهم آورد تا افراد  دولت است كه فضاي مناسب از قبيل برنامه
  . بتوانند به اين وظيفه اسالمي خود عمل كنند

بيني و مقرر كرده است كه داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي،  اين اصل پيش
  . و در نتيجه تحت نظارت دولت انجام شود
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  اصل یکصد و پنجاه و دوم
جویی و  سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران براساس نفی هرگونه سلطه

پذیري، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیـت ارضـی کشـور، دفـاع از      سلطه
گـر و روابـط    سـلطه هاي  مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هحقوق هم

  . میز متقابل با دول غیر محارب استوار استآ  صلح

براساس مفـاد ايـن اصـل،    . گر است در اين اصل نيز روح كلي قوانين اسالمي جلوه
   :كند  جمهوري اسالمي ايران در سياست خارجي خود اهداف زير را دنبال مي

  جويي بر ديگران  نفي سلطه  .۱
 )پذيري نفي سلطه(عدم پذيرش سلطه ديگران   .۲

 گيري  جانبه در تصميم استقالل همه  .۳

 دفاع از تماميت ارضي كشور   .۴

 مسلمانان  هدفاع از حقوق هم  .۵

 گر  سلطههاي  عدم تعهد در برابر قدرت  .۶

 . آميز متقابل با كشورهاي غيرمحارب  روابط صلح  .۷

مفاد اين . دهد  المللي مورد نظر اسالم را ارائه مي اين اصل نمونه كاملي از روابط بين
سپس بر دو عنصر استقالل و تماميت . شود  پذيري آغاز مي اصل با نفي ستمگري و ستم

شـود و هرگونـه     ارضي تأكيد نموده و آنگاه با مسـئله وحـدت اسـالمي هماهنـگ مـي     
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در ادامه بر روابط طبيعي متقابـل  . كند  گر را رد مي سلطههاي  وابستگي و تعهد به قدرت
بدين ترتيب حكومت اسالمي در روابط خود با ساير . تأكيد دارد مند با كشورهاي عالقه

با عمل به قاعـده نفـي سـبيل كـافران بـر      : كند  كشورها، بر پايه اصول و مباني عمل مي
، ضمن دفاع از حقوق مسلمانان در هرجـا كـه باشـند، اسـتقالل و     )۱۴۴:النساء(مؤمنان 

لمانان، يـك اسـاس، و اجـراي    دفاع از حقوق مسـ . كند مي تماميت ارضي خود را حفظ
عملي اصل وحدت اسالمي، و احساس مشترك آمال و آالم، تضامن مشترك بـا جهـان   

گر را رد، و در همين حال از  شرور و سلطههاي  در نتيجه تعهد به قدرت. اسالمي است
  . كند  آميز با ساير كشورها پشتيباني مي  صلح و روابط صلح

  سوم  اصل یکصد و پنجاه و
بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادي، فرهنگ،  هه قرارداد که موجب سلطهرگون

  . ممنوع است ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد

  . تأكيد بر مفاد اصل قبلي است

  اصل یکصد و پنجاه و چهارم 
بشري را آرمان خـود   هجمهوري اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامع

مردم جهـان   هداند و استقالل و آزادي و حکومت حق و عدل را حق هم  می
بنابراین در عین خودداري کامـل از هرگونـه دخالـت در امـور     . شناسد  می

طلبانه مستضعفین در برابـر مسـتکبرین    حق ههاي دیگر از مبارز داخلی ملّت
  . کند  در هر نقطه از جهان حمایت می

اهداف ارجمندي را به اهـداف جمهـوري اسـالمي در سياسـت خـارجي       اين اصل
يكصـدوپنجاه  به نظر ما بهتر بود كه به لحاظ مكاني و اهميت پـيش از اصـل   . افزايد  مي

اين اصل بيانگر مـوارد زيـر   . گرفت  ، و بلكه حق آن بود كه در اصول كلي قرار ميودوم
  : است
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اين هدف از صـميم  . له مقدس استبشري يك مسئ هسعادت انسان در كل جامع. ۱
جوشد كه رسالت جهاني و انساني است و امتيازات مادي، جغرافيايي، نژادي،   اسالم مي

  . گيرد  زباني، رنگ پوست و غيره را ناديده مي
اين . نظام حق و عدل، حقِ همه مردم در روي زمين است هاستقالل، آزادي و اقام  .۲

جوشد و يك   ي اسالمي ميها هاز قلب تعاليم و آموزاست كه  ينيز يك هدف كلي انسان
اين هدف، مسير نظام جمهوري اسالمي و انديشـه آن در حـال و   . مقدس نيز هستامر 

  . دهد  آينده را توضيح مي
ـ  فرع بر آنچه گذشت، اگـر جمهـوري اسـالمي از مبـارزه مشـروع و حـق      . ۳  هطلبان

شود كه  مي مالحظه(كند  مي مايتمستضعفين بر ضد مستكبرين در هر نقطه از جهان ح
تـر از آن   كند، زيرا مسـئله عـدالت، گسـترده    نمي اين حمايت را به جهان اسالم محدود

الملل مبني بر عدم دخالت  ؛ اما اين مأموريت مهم به معني ناديده گرفتن عرف بين)است
تـه شـده   ي پذيرفها راهنيست، بلكه براي تحقق اين هدف، ها  در امور داخلي ديگر ملّت

  . پيمايد  المللي را مي بين

  اصل یکصد و پنجاه و پنجم
تواند به کسـانی کـه پناهنـدگی سیاسـی      می دولت جمهوري اسالمی ایران

بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خـائن و تبهکـار شـناخته    
  . شود

  . المللي هماهنگي دارد اين اصل با مفاد اصول سابق و قوانين بين
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  پنجاه و ششم و اصل یکصد
است مستقل کـه پشـتیبان حقـوق فـردي و اجتمـاعی و      اي  قضائیه قوه هقو

  : دار وظایف زیر است مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعـدیات، شـکایات، حـل و    . 1

و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از  فصل دعاوي و رفع خصومات
  . کند می امور حسبیه که قانون معین

  . مشروعهاي  احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي. 2
  . نظارت بر حسن اجراي قوانین. 3
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیـر مجـرمین و اجـراي حـدود و     . 4

  . مقررات مدون جزایی اسالم
  . گیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین راي پیشاقدام مناسب ب. 5

 نظر به اهميت استقالل قوه قضائيه، اين اصل قبـل از هـر چيـز بـا ذكـر آن شـروع      
پشـتيباني از حقـوق فـردي و    : پـردازد  مي آنگاه به بيان دو ويژگي مهم اين قوه. شود مي

  . استسپس وظايف تفصيلي آن را بيان كرده . اجتماعي، و تحقق بخشيدن به عدالت

  اصل یکصد و پنجاه و هفتم
قضائیه در کلیه امـور قضـایی و اداري و    هقوهاي  به منظور انجام مسئولیت

اجرایی مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضـایی و مـدیر و   
نماید کـه   می قضائیه تعیین هرئیس قو مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان

  . است قضائیه همقام قوترین  عالی
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تواند به ايـن   نمي هركس بدون برخورداري از اين صفات خصوصاً اجتهاد و عدالت
زيرا اجتهاد و عدالت نخستين شرايطي اسـت كـه اسـالم بـراي قاضـي      . مقام نايل شود

. امور قضايي نظارت دارد هكه بر هماي  عادي مقرر كرده است تا چه رسد به رئيس قوه
وه قضائيه، آن هم در اين سطح، بـه رهبـري واگـذار    طبيعي است كه كار تعيين رئيس ق

مجلـس خبرگـان   اعضـاي  : مسئول مجتهد است و توسط مجتهـدان  ينتر بزرگشود كه 
كننده كار قـواي سـه گانـه در     براي رهبري كشور انتخاب شده و تنها هماهنگ ،رهبري

  . كشور است

  اصل یکصد و پنجاه و هشتم
   :توظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر اس

اصل یکصد هاي  ایجاد تشکیالت الزم در دادگستري به تناسب مسئولیت. 1
  . و پنجاه و ششم

  . تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی. 2
استخدام قضات عادل و شایسته و عـزل و نصـب آنهـا و تغییـر محـل      . 3

 مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینهـا از امـور اداري، طبـق   
  . قانون

   :شود  وظايف رئيس قوه قضائيه به دو بخش تقسيم مي
وظايف اداري، يعني تعيين ساختار قوه، استخدام قضات عادل و تعيين وظايف  .الف

  . آنان
  . گذاري در سطح پيشنهاد لوايح قضايي به مجلس شوراي اسالمي وظايف قانون .ب

  اصل یکصد و پنجاه و نهم
و  هـا  هتشـکیل دادگـا  . دادگستري اسـت  مرجع رسمی تظلمات و شکایات

  .تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است
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  . ت دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به شكايات استرازو

  اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستري مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه بـا قـوه   

رئیس قوه قضائیه به مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که 
توانـد   می رئیس قوه قضائیه. گردد  کند، انتخاب می می رئیس جمهور پیشنهاد
قضات را به وزیر اري و نیز اختیارات استخدامی غیراختیارات تام مالی و اد
در ایـن صـورت وزیـر دادگسـتري داراي همـان      .دادگستري تفویض کند

اي وزراء بـه عنـوان   اختیارات و وظایفی خواهـد بـود کـه در قـوانین بـر     
  . شود  بینی می مقام اجرایی پیشترین  عالی

  . وزير دادگستري حلقه وصل رسمي قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه است

  اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجراي صحیح قـوانین در محـاکم و   

طبـق قـانون بـه آن    کـه  هایی  ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت
کنـد،   مـی  بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضـائیه تعیـین   ،شود می محول

  . گردد  تشکیل می

ديوان عالي به منظور تضمين هرچه بيشتر اجراي عدالت و صحت اجراي قوانين، و 
  . شود  ايجاد وحدت رويه قضاي تشكيل مي

  اصل یکصد و شصت و دوم
ل باید مجتهد عادل و آگـاه بـه امـور    رئیس دیوان عالی کشور و دادستان ک

قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها 
رئـیس دیـوان عـالی    . کند می را براي مدت پنج سال به این سمت منصوب

  . کشور، و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند
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  اصل یکصد و شصت و سوم
  . شود  قانون معین می هقاضی طبق موازین فقهی به وسیل صفات و شرایط

اين اصل كار تعيين صفات و شرايط قاضي را به قانون واگذار كرده است كـه بايـد   
  . مطابق قواعد فقهي مقرر انجام شود

  اصل یکصد و شصت و چهارم
توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم  نمی قاضی را

م منفصـل کـرد یـا    طور موقت یا دایموجب انفصال است، به  یا تخلفی که
بدون رضاي او محل خـدمت یـا سـمتش را تغییـر داد مگـر بـه اقتضـاي        
مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان 

قضات بـر طبـق ضـوابط    اي  نقل و انتقال دوره .عالی کشور و دادستان کل
  . گیرد می کند، صورت  کلی که قانون تعیین می

ي بدون يآنچه در اين اصل آمده به منظور تأمين استقالل قاضي در صدور حكم قضا
بـا  . ترس از فشارهاي معين، و بدون التزام و تعهد به احدي جز قانون و عدالت اسـت 

بـه موجـب ايـن اصـل،     . اين حال، شرايط واقعي هم در اين اصل مراعات شـده اسـت  
جرم تنها راه انفصال قاضي است اما انتقال يـا تغييـر سـمت     محاكمه و ثبوت تخلف و
اقتضاي مصلحت جامعه و تصميم رئـيس  ممكن نيست مگر به قاضي بدون رضايت او 

  . كشورقوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل 

  اصل یکصد و شصت و پنجم
انع است مگـر آنکـه بـه    شود و حضور افراد بالم می محاکمات، علنی انجام

باشد یـا   عمومیاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم گتشخیص داد
  . در دعاوي خصوصی طرفین دعوي تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد
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اين اصل ضـامن نظـارت ديگـران بـر كـار محـاكم قضـايي اسـت كـه اصـل را در           
ردي كه محاكمه علني، منافي در عين حال موا. محاكمات، علني بودن آن قرار داده است

عفت عمومي و يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي درخواسـت  
  . كنند، از اين قاعده استثنا شده و به صورت غيرعلني برگزار خواهد شد

  اصل یکصد و شصت و ششم
باید مستدل و مستند به مواد قـانون و اصـولی باشـد کـه      ها هاحکام دادگا
  . کم صادر شده استبراساس آن ح

صدور حكم برحسب تشخيص قاضي كافي نيست بلكه بايـد مسـتدل و مسـتند بـه     
  . ن و اصولي باشد كه حكم براساس آن صادر شده استيقوان

  اصل یکصد و شصت و هفتم 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابـد و  

می یا فتـاوي معتبـر، حکـم قضـیه را     اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسال
سکوت یا نقص یا اجمال یاتعارض قوانین  هتواند به بهان نمی صادر نماید و

  .مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

هرگاه قاضـي حكـم   . ن مدون استينب اين اصل، مرجع نخست احكام، قوابه موج
بـه منـابع معتبـر    ـ   بايست مجتهد باشـد   مياو كه ـ الزم است  دعوا را در قوانين نيافت، 

 قاضـي . كتاب و سنّت، يا فتواي معتبر از نظـر دانشـمندان، مراجعـه كنـد    : اسالمي يعني
كننـده از قـوانين مـدون، از تحقيـق و      قـانع  يابي به پاسـخ  عدم دست هتواند به بهان نمي

  . آن امتناع ورزد هرسيدگي به دعواي مطرح و صدور حكم دربار

  د و شصت و هشتم اصل یکص
منصفه هیئت  رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور

 انتخـاب، شـرایط، اختیـارات    هنحو. گیرد می در محاکم دادگستري صورت
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 منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسالمی معینهیئت 
  . کند می

سياسي، قانون اساسي در اين  با توجه به وضعيت خاص مسائل مطبوعاتي و جرايم
منصـفه، و در محـاكم   هيئـت   اصل تأكيد دارد كه اين محاكمـات علنـي، و بـا حضـور    

ايـن قيـود بـه منظـور تضـمين شـفافيت الزم و عـدم         ههمـ . دادگستري صورت گيـرد 
برداري سياسي و فشار بر قاضي در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعـاتي وضـع    بهره

  . شده است

  شصت و نهم اصل یکصد و 
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم 

  . شود نمی محسوب

زيرا فعل يا ترك فعل در زمان وقوع . اين، يك اصل اسالمي، انساني و منطقي است
و هـا   كـه برخـي حكومـت   ايـم   در روزگار خود شاهد بوده. برخالف قانون نبوده است

 شده و كه  عطف به ماسبقاند  وضع كردهاي  قوانين جزايي ظالمانه ديكتاتوريهاي  نظام
 :عـراق معـدوم  از باب نمونه، برخي از قوانين صادره ديكتـار  . اند آثار وحشتناكي داشته

  . شد  توان نام برد كه در آن زمان در روزنامه رسمي منتشر مي مي صدام را

  اصل یکصد و هفتادم
دولتی که ي ها هنام و آئین ها هنام ي تصویبمکلفند از اجرا ها هقضات دادگا

مجریه  همخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قو
تواند ابطـال ایـن گونـه مقـررات را از      می است، خودداري کنند و هرکس
  . دیوان عدالت اداري تقاضا کند

و  هـا  هنامـ  تصـويب  دهد كه از اجراي مي در اين اصل، قانون اساسي به قاضي اجازه
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دولتيِ مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه ي ها هنام آئين
افـراد جامعـه    هدر ادامه به هم. داند مي مجريه خودداري كند و بلكه آن را وظيفه قاضي

دهد بر ضد اين گونه مقررات به ديـوان عـدالت اداري ـ كـه در اصـول بعـدي        مي حق
  . آمد ـ شكايت و خواستار ابطال آن در صورت اثبات اين دو ويژگي، شوندخواهد 

  اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکـم یـا در تطبیـق    

در صـورت   ،حکم بر مورد خاص ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی گـردد 
غیـر ایـن صـورت    تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضـامن اسـت و در   

حیثیت  هشود، و در هر حال از متهم اعاد  دولت جبران می هخسارت به وسیل
  . گردد  می

ان خسـارت  ربه جباين اصل با قواعد اسالمي سازگاري دارد كه مقصر را ضامن، و 
بايست خسارت مادي و معنوي جبران و از  مي در هر حال. سازد مي وارده بر افراد ملزم

  . گردد حيثيت همتهم اعاد

  اصل یکصد و هفتاد و دوم
براي رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظـامی اعضـاء   
ارتش، ژاندارمري، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی محاکم نظامی 

گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی کـه در    مطابق قانون تشکیل می
  . شود میند، در محاکم عمومی رسیدگی مقام ضابط دادگستري مرتکب شو

 اصولقضائیه کشور و مشمول  هي نظامی بخشی از قوها هو دادگا دادستانی
  . مربوط به این قوه هستند

. طبيعي است كه براي رسيدگي به مسائل نظامي و امنيتي محاكم خاص تشكيل شود
ابي آنان در مقام نيروهاي مسلح و نيز جرايم ارتك اعضايدر حالي كه به جرايم عمومي 

  . ضابط دادگستري، در محاكم عمومي رسيدگي خواهد شد
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  اصل یکصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شـکایات، تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه       

دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بـه  ي ها هنام مأمورین یا واحدها یا آئین
حـدود   .گردد  ضائیه تأسیس مینام دیوان عدالت اداري زیر نظر رئیس قوه ق

  . دکن  اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می

تواننـد بـراي طـرح      همان گونه كه گذشت، اين ديوان جايي است كه شهروندان مي
  . كارمندان يا ادارات، يا مقررات و لوايح دولتي به آن مراجعه كنندشكايات خود از 

  اصل یکصد و هفتاد و چهارم
راساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت بـه حسـن جریـان امـور و اجـراي      ب

سازمان بازرسی کـل  «اداري سازمانی به نام ي ها هصحیح قوانین در دستگا
حـدود اختیـارات و   . گـردد   زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل مـی » کشور

  . کند  وظایف این سازمان را قانون تعیین می

دهد كه بر حسـن جريـان    مي قضائيه امكان هها به قواين سازمان، در كنار ساير ابزار
پـيش از ايـن دربـاره    . اداري نظـارت كنـد  ي ها هامور و اجراي صحيح قوانين در دستگا

  .نظارت متقابل در نظام اسالمي به تفصيل بحث كرديم
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  نگاهی به نظام کیفري در اسالم 
  اسالمیهاي  اي از مجازات خالصه
عبارت است از هرگونه عصيان نسـبت بـه اوامـر و     رمجدر شريعت اسالمي،  :جرم

كيفر دنيوي قرار داده است،  آن جرمي است كه شارع براي آنجنایت نواهي خداوند اما 
  . اگرچه بر دايره تنگتري مثلِ جراحت و قطع اطالق شود

  :اقسام جرایم
  : شود  برحسب نوع مجازات؛ جرايم به چهار دسته تقسيم مي :تقسیم اول. 1
  . جرايمي كه مجازات آن از جنس جرم نيست :حدود. لفا

  . جرايمي كه مجازات و جرم از يك جنس است :قصاص. ب
  . جرايمي كه مجازات آن مالي است :دیات.ج
  . جرايمي كه مجازات خاصي براي آن تعيين نشده است :تعزیرات. د

و هـدف  شـوند   مي جرايمي است كه مرتكبان به مجازات خاصي كيفر ،جرایم حدود
از آن وارد آوردن درد و مشقت بر بدن مكلف است كه مرتكب معصيت خاصـي شـده   

حد، حق خداوند است و قابل . است و مقدار آن را شارع در هر مورد معين كرده است
مـوارد اشـاره   ايـن  توان به   از جرايم حدود مي. باشد نمي و جامعه اسقاط به وسيله افراد

  . قت، محاربه، ارتداد، لواط، مساحقه، و قيادتزنا، قذف، شرب خمر، سر: كرد
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قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، جنايت عمدي : پنج تا است جرایم قصاص و دیه
  . از قتل نفس تر كماز قتل نفس، و جنايت خطأيي در  تر كم

دي است كه بر حسب نص شرعي يا نهي ولي امر شرعي، شرعاً رموا جرایم تعزیرات
  . ودش  معصيت شمرده مي

   :شود  بر حسب قصد جاني از اين لحاظ جرايم به دو دسته تقسيم مي :دوم تقسیم. ۲
جرايمي است كه مجرم عمداً و با علم به حرمـت آن مرتكـب    :جرایم مقصوده. الف

  . شود مي عمل حرام
جرايمي است كه فاعل قصد ارتكاب جرم را نداشته ولـي در   :جرایم غیرمقصوده. ب

چنان كه كسي تيـري بـراي شـكار    . داده، مرتكب جرم نيز شده است اثر فعلي كه انجام
  . كدام را قصد نكرده باشد رها كند اما به انساني اصابت كند يا هنگامي كه هيچ

  . اين دو جرم از نظر شدت و تخفيف مجازات با هم تفاوت دارند
م بـه  از اين لحاظ جـراي ): مشاهده در حال ارتكاب(بر حسب تلبس  :سوم تقسیم. ۳

  : شود  دو دسته تقسيم مي
  ) مشهود(جرایم ملتبس . الف
بندي در اثبـات جـرم و امـر بـه      فايده اين تقسيم ).غیر مشهود(جرایم غیر ملتبس . ب

  . شود  معروف و نهي از منكر معلوم مي
   :جرايم ايجابي و جرايم سلبي :تقسیم چهارم. ۴

. ي عنه را مرتكب شـده اسـت  جرايمي است كه فاعل، عمل منه :جرایم ایجابی. الف
  . مثلِ سرقت

مثـلِ  . جرايمي است كه مجرم از انجام عمل مأموربه خودداري كند :جرایم سلبی. ب
هنگـامي ممتنـع   . امتناع شاهد از شهادت كه جرم ايجابي از راه سلبي انجام شده اسـت 

  . امتناع نكند: شود كه شرعاً بر او واجب باشد مي مسئول شناخته
  : جرايم بسيط و جرايم اعتيادي :جمتقسیم پن. ۵

  . مثلِ سرقت. جرايمي است كه تنها از يك فعل بوجود آمده باشد :جرایم بسیط. الف
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مثلِ اصرار بـر  . جرايمي است كه از چند عمل بوجود آمده باشد :جرایم اعتیادي. ب
 مثـلِ . گونه است عادت بر انجام جرايم معـين  همين. ير كه مجازات آن تعزير استصغا

  . قتل اهل ذمه كه مجازات خاص خود را دارد
  . جرايم ضد اجتماع و جرايم ضد افراد: برحسب طبيعت خاص جرم :تقسیم ششم. ۶

 اجتمـاعي جرايمي است كه مجازات آن براي حفظ مصالح  :جرایم ضد اجتماع. الف
. تمـاع خواه جرم عليه فرد باشد يا جامعه، و يا عليه نظام يا امنيـت اج . وضع شده است

  . باشد نمي مجازات اين جرايم نيز مانند حدود قابل اسقاط
 وضـع جرايمي است كه مجازات آن براي حفظ مصـالح افـراد    :جرایم ضد افراد. ب

  . مثل قصاص. شده است
  ): بغي(جرايم عادي و جرايم سياسي  ،تقسیم هفتم. ۷

 .انـد  يـف كـرده  بغي را به خروج و جنگ بر ضد امام، و خودداري از اطاعت او تعر
   :شروط الزم براي تحقق بغي عبارتند از

  . عزل امام يا سرپيچي از اطاعت او باشد ،هدف جرم  .۱
 . اگرچه سبب ضعيفي باشد ،يعني ادعاي سببي براي خروج: تأويل  .۲

. يعني قدرت، آن همه نه شخصي بلكه به وسيله ديگران اقتدار پيدا كنـد : شوكت  .۳
 . ط را قبول ندارنداء اين شرهبرخي از فق

 . انقالب و جنگ  .۴

بـا بغـات   ) ع(فقهاي اسالمي در بيشتر احكام بغي به چگونگي برخورد امـام علـي   
  . كنند مي استناد

  عناصر عمومی جرم
براي تحقق جرم عالوه بر عناصر خصوصي آن، وجود چند عنصـر عمـومي شـرط    

  : عناصر عمومي جرم عبارتند از. است
وجـود داشـته باشـد كـه بـه موجـب آن از       ) قانوني(يل شرعي دل :عنصر قانونی. ۱

  . ارتكاب جرم منع و مرتكب را مجازات كنند
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  . اقدام فاعل به ارتكاب جرم خواه فعل باشد يا ترك فعل: عنصر مادي. ۲
  . باشد) مكلّف(فاعل در قبال عمل ارتكابي مسئول  :)روانی(عنصر معنوي . ۳

  مجازات
حفظ مصلحت جامعه و در قبال عصـيان امـر شـارع     مجازات كيفري است كه براي

  : مجازات بايد. مقرر شده است
معين شرعي است اما تعزير برعهـده  هاي  حدود و قصاص مجازات. شرعي باشد. ۱

گـذاري نـوع    قاضي است كه مقدار آن را در حد بازدارندگي تعيين كند يا مجلس قانون
  . تشخيص موضوع خواهد بوددر اين صورت نقش قاضي، . كيفر را مشخص نمايد

در قتل خطا . مجازات نبايد از شخص مجرم به ديگران تجاوز كند. شخصي باشد. ۲
  . بنا به شرايط خاصي، استثنا شده است

معـين اسـت كـه مقـدار آن     هـاي   اين شرط در مجازات. عمومي و همگاني باشد. ۳
  . تأديب شرط است لتعزيري، حصوهاي  مشخص شده است اما در مجازات

  اقسام مجازات 
  : شود مي از لحاظ رابطه بين مجازاتها، به چهار دسته تقسيم  :تقسیم اول. ۱

  . مانند قصاص براي قتل عمد :اصلی. الف
  . مانند ديه در صورت مصالحه به جاي قصاص: بدلی. ب
برحكم به مجازات اصلي، و بدون نياز به حكـم بـر    مجازاتي است كه بنا :تبعی. ج

مانند محروميت قاتل از ارث، بـر ايـن اسـاس    . ي، مجرم را بدان كيفر دهندمجازات تبع
قاتل از ارث مقتول محروم است، خواه حكم به قتل وي صادر كرده باشد و خواه نشده 

  . باشد
مانند آويزان كردن دست سارق پس از قطع در گردن او تـا زمـاني كـه     :تکمیلی. د

  . آزادي خود را بدست آورد

  : از حيث قدرت قاضي در تعيين مجازات :دوم تقسیم. ۲
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  . مثل تازيانه در حد : داراي يك حد معينهاي  مجازات .الف
  . مثل تازيانه در تعزيرات: داراي دو حدهاي  مجازات .ب

  : از حيث وجوب حكم :سوم تقسیم. ۳
  . مثل حد زاني. الزمي كه قابل اسقاط نيستهاي  مجازات: مقدرهاي  مجازات .الف
  . نامقدرهاي  اتمجاز .ب

  : از حيث محل اجرا :تقسیم چهارم. ۴
  بدنی هاي  مجازات. الف
  روانی مثلِ توبیخ و تهدید هاي  مجازات. ب
  مالی مثلِ دیه هاي  مجازات. ج

  : از حيث جرايم ارتكابي :تقسیم پنجم. ۵
  حدود . الف
  قصاص و دیات . ب
  . تعزيراتبراي بعضي از جرايم قصاص و ديه، و برخي  :کفارات. ج
  تعزیرات. د

ـ همـان گونـه كـه گذشـت ـ در قبـال وقـوع جـرايم         هـا   اين مجازات :حدود. اول
   :اين جرايم عبارت است از. شود مي اعمالاي  عديده

  : مجازات آن بر هشت قسم است :زنا. الف
قتل با شمشير و مانند آن براي زنا با محارم مانند مادر و خواهر؛ و ذمي براي زنا . ۱

 شهيد اول در لمعـه . زن مسلمان؛ و زنا كاري كه زن را بر اين عمل مجبور كرده باشد با
  . بنا براقوي، مجازات وي، جمع بين تازيانه و قتل است: گويد مي

اقرب جمع بين تازيانـه و  . رجم مرد محصن كه با زن بالغ و عاقل زنا كرده است. ۲
  . شود  اجرا مي ابتدا تازيانه. رجم محصن است، اگرچه جوان باشد

از نه سال يا زن مجنون  تر كمصد ضربه براي مرد محصن بالغ كه با دختر : تازيانه. ۳
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زنا كرده است؛ و زن هرگاه مرد عاقل با او زنا كرده باشد اما اگر مرد مجنون بالغ بـا او  
  . خورد  البته اگر زن محصنه باشد، ابتدا تازيانه مي. كنند مي زنا كند، زن را رجم

 زن را يوزناكار آزاد غيـر محصـن امـا نـه مـ      تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد مرد. ۴
  . كنند  تراشند و نه او را تبعيد مي مي

  . اين حد بنده و كنيز است، اگرچه همسر داشته باشند. ضربه ۵: تازيانه. ۵
چنين فردي بـه  . اين حد كسي است كه قسمتي از او آزاد شده است: حد مبعض. ۶

خورد و از حد بردگان، به  مي از قتل مانند آزادگان حد تر كممان نسبت كه آزاد شده، ه
  . نسبتي كه برده است

اين حد . مثلِ صد. از شالق كه مشتمل باشد بر عدد معتبر در حد اي دسته: ضغْث. ۷
تازيانـه را تحمـل كنـد و از سـوي ديگـر       مكـرر ي هـا  هتواند ضرب نمي مريض است كه

  . تضا دارد كه هرچه زودتر حد بر او جاري شودمصلحت اق
اين حد زناكار در شب يـا روز مـاه رمضـان يـا ديگـر      : تازيانه يا مجازات اضافي. ۸
  . شريف، و نيز زناي با مرده استهاي  شريف يا مكانهاي  زمان
  . حد آن هشتاد ضربه تازيانه و عدم پذيرش شهادت قذف كننده است :قذف. ب
  . حد آن هشتاد ضربه تازيانه است :خواري شراب. ج
بدين ترتيب كه بار اول، چهار انگشت  دست راسـت  . حد آن قطع است :سرقت. د

شود و اگر دوباره سرقت كند، پاي چپ او   و كف دست رها مي تقطع و انگشت شص
شـود   مـي  بـراي هميشـه زنـداني   سوم  شود و در بار مي پا رها  از بند قدم بريده و پاشنه

  . شود  ، و در دفعه چهارم كشته مي)ابدحبس (
بايسـت قبـل از اجـراي حـد،      مـي  كنند كـه  مي فقهاء شروط فراواني در سرقت بيان

  . رعايت شود
محاربه عبارت است از كشيدن اسلحه در خشكي يا دريا، شب يـا روز،   :محاربه . ه

حـد  . عيفبه منظور ترساندن مردم در شهر يا غير آن، توسط مرد يا زن، وقـوي يـا ضـ   
  . محاربه، قتل، يا به دار آويختن، يا قطع دست راست و پاي چپ و يا تبعيد است
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شود و امـوالش مصـادره امـا از مرتـد ملـي       مي مرتد فطري، كشته :ارتداد و بغی. و
شـود و در   مـي  زن مرتد فقط زنداني. شود مي شود كه توبه كند وگرنه كشته مي خواسته

حد . كنند تا بميرد مي وادار) كارهاي سخت(و به اعمال شاقّه  زنند، مي اوقات نماز او را
  . باغي نيز چنين است با تفصيلي كه در اينجا مجال بيان آن نيست

. حد آن قتل با شمشير، يا آتش زدن، يارجم، يا پرتاب از مكان بلنـد اسـت   :لواط. ز
و بدون فرق بين اين حد براي فاعل و مفعول است مشروط بر بلوغ، و عقل، و اختيار، 

  . حد تفخيذ، صد تازيانه است. آزاد و بنده، و مسلمان و كافر
  . حد آن صد تازيانه است :مساحقه. ح
  . حد آن هفتاد و پنج تازيانه است :تدقیا. ط
حد آن قتل است، مشروط بـر آن كـه هـر بـار حـد      : تکرار برخی گناهان کبیره. ي

  . خورده باشد
  . آن قتل است حد :ادعاي پیغمبري .ك
  . آن قتل است  در صورتي كه ساحر، مسلمان باشد، حد :سحر و جادو. ل
  . حد آن قتل است ):ع(یا یکی از ائمه ) ص(ناسزا به پیغمبر . م
  . حد آن، بنا بر يك قول، قتل است :نزدیکی با چهارپایان. ن

  . آنچه در اين باب بيان شد، تفصيالتي دارد كه مجال بحث آن نيست

   :قصاص و ديه عبارت است ازهاي  مجازات :قصاص و دیه .دوم
موجب آن، خارج كردن نفس يا جراحت يكي از اعضاي بـدن از روي   :قصاص. ۱

  . عمد و ستم است
شـود و موجـب آن قتـل و     مي عليه پرداخت مالي است كه به حساب مجنّي :دیه. ۲

باشـد،   تـر  كميه كامل آنچه از يك د. ديه كامل يكصد شتر است. جراحت خطايي است
. ديـه خطـا بـر عهـده عاقلـه اسـت      . اين مطلب نيز داراي تفاصيلي است. ارش نام دارد

  . امروزه درباره ميزان ديه عاقله و جايگزين آن اختالف نظر وجود دارد
  مـؤمن امـا   هآزاد كـردن يـك بنـد   : يك مجازات اصلي و عبارت اسـت از  :کفّاره. ۳
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  . درپي دو ماه پي هبنده را نداشت كه صدقه بدهد، روزاگر بنده پيدا نشد يا قيمت  
  . محرومیت از ارث. 4
  . محرومیت از وصیت. 5

هاي  نامند و عبارت است از مجازات مي برخي آن را مجازات تعبدي :کفّارات .سوم
ابطـال روزه،  : از جملـه . شود مي مقرر از سوي شارع كه در بعضي از جرايم به آن حكم

آزاد كـردن بنـده،   : كفّارات مشتمل اسـت بـر  . خلّف در يمين و قتل نفسابطال احرام، ت
  . ، لباس پوشيدن برهنگان، و اطعام نيازمندان)كند مي مقدار آن حسب مورد فرق(روزه 

مقـدار آن بـر عهـده قاضـي      تعييننامعيني است كه هاي  مجازات :تعزیرات. چهارم
اماميه حداكثر آن مقداري است كـه   حداقلي ندارد اما از نظر علماي ؛گذاشته شده است

در حالي كـه بسـياري از   . تازيانه ـ حد قيادت ـ نرسد   ۷۵ين حد مفروض يعني تر كمبه 
  . اند ه فقهاي اهل سنّت حداكثر آن را تا هر اندازه كه شد، اجازه داد

بسياري از اين فروع و اقسام را جزئياتي است كه بايد براي آگاهي از آن به مباحث 
  . ابع تفصيلي مراجعه شودو من

  نظام کیفري و زندگی بشري
بـه  اي  كند كه تجاوز و خروج از حد سـابقه  مي قراين و مطالعات تاريخي ثابت ههم

غريزي قدرتمنـدي  ي ها هانسان انگيز. دارد يقدمت انسان، و قدمت غرايز و جامعه بشر
بينـد و   نمي هيچ چيزيكند كه  مي كند و او را چنان كور مي كه گاهي اوقات طغيان ددار
ين غرايـز  تـر  مهـم يكـي از  . كنـد  مـي  پيامدهاي بـد و عواقـب نـاگوار را فرامـوش     ههم

رود و اگر مـانعي   مي گر انسان، خودخواهي است كه مادر ساير غرايز به شمار حكومت
كنـد و بـر پايــه     از درون، آن را از تـأثيرات مخـرب بـاز نـدارد، قدرتمندانـه رشـد مـي       

كه نتايج آن ها  و روش ها هچنان كه انسان از كسب برخي شيو. كند مي خودخواهي عمل
  . ورزد  براي ذات بشري خوشايند نيست، خودداري مي
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اگر به اين اختالف فاحش در روش انديشه و نگـرش انسـاني بـه زنـدگي، و نـوع      
و تفــاوت  هــا هو تمــايالت درونــي، و نيـز اخــتالف سـليق   هـا،  تصـورات و حساســيت 

دني و عقلي افراد بنگريم، و كمبود منابع طبيعـي، و مشـكالت فـراروي    بهاي  توانمندي
انسان را براي به دست آوردن آنچه بشر در سير كردن خود، بدان محتاج است، آن هـم  

اي،  در هر زمان فرضي، بدان ضميمه كنيم؛ خواهيم ديد كه تجاوز و تعدي در هر جامعه
اشد كه فرشتگان دربـاره راز خلقـت   شايد همين، تفسير پرسشي ب. امر طبيعي استيك 

در قـرآن  . انسان، از خداوند كردند، انساني كه اين همه نزاع و درگيري را در خود دارد
  : آمده

)     ـنـا ميهـلُ فعجيفَةً قَـالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
الد كفسيا ويهف فِْسدـا ال  يم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء وم

  )۳۰:البقرة(  )تعلَمونَ
من در زمين جانشيني خواهم گماشـت،  : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت

بريـزد و  هـا   گماري كه در آن فساد انگيـزد و خـون   آيا در آن كسي را مي: گفتند
  :گفـت . پـردازيم   كنيم؛ وبه تقديست مي مي ا با ستايش تو، ترا تنزيهحال آن كه م
  . دانيد نمي دانم كه شما مي من چيزي

پس چـه  . ريزي خواهد كشيد اين تمايالت به طبيعت خود، انسان را به فساد و خون
وجود دارد كه خداوند متعال موجودي را با اين نشان در زمين جانشين خـود  اي  انگيزه
گـويي فرشـتگان   ! كننـد؟   حالي كه فرشتگان مقرب او را تسبيح و تقديس مـي  در. سازد
بردند كه آخرين مرتبه كمال ممكن براي موجودات، همان مرتبه آنان است اما  مي گمان

  ! دانيد نمي دانم كه شما مي من چيزي :پاسخ خداوند كوبنده بود
ه اگر انسـان بـه تنهـايي    پرتو متون مقدس بتوان فهميد كه مقصود آن بود ك رشايد د

گوييد ليكن به او شريعتي عنايت خواهد شد كه  مي رها شود، همان خواهد بود كه شما
اي  عقل بشر را براي سيطره صحيح بر اين غرايز هدايت كند و آنگاه است كه بـه مرتبـه  
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قـاً همـين   دقي. از تسبيح و تحميد خواهد رسيد كه هيچ فرشته مقربي را بدان راه نباشـد 
  : كند مي از انسان را تفسير ته است كه تصور قرآننك

إِلَّا الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات وتواصـوا بِـالْحق        إِنَّ الْأنسانَ لَفي خسرٍ(
  )۳:العصر(  )وتواصوا بِالصبرِ

يسته واقعاً انسان دستخوش زيان است مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شا
  . اند كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايي توصيه كرده

ي هـا  هحتي اگر عنصر كمبود منابع طبيعي را حذف و تصور كنيم كـه انسـان در بـر   
خواهـد بـود، خـواهيم ديـد كـه تمـايالت و       ي هـا  هكند كه پس از آن هم بر مي زندگي

) ع(تجربه آدم ابوالبشر . ر نداردگرايشات او طغيان كرده و مانعي براي دفع آن در اختيا
   :دهد كه مي قرآن به ما خبر. در بهشت از همين قبيل بود

  )۱۲۱:طـه(  )وعصى آدم ربه فَغوى(
  :و اين پس از آن بود كه شيطان اين معصيت را برايش آراست و به او  گفت

  )۱۲۰:طـه(   )هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك ال يبلَى(
بهشت در فراهم نمودن منابع الزم بـراي سـيري ذات، غايـت و نهايـت اسـت امـا       

 انساني و خيال سركش و رام نشـدني انسـان را از حـدود معقـول بيـرون     ي ها هخواست
دارد كه خواستار خلود و جاودانگي شود، چيزي كه جز براي خداوند  مي راند و برآن مي

  : قيوم نيست

)ٍء هيكُلُّ شههجإِلَّا و ك۸۸:القصص(  )ال(  
از اين روي خشم خداوندي بر آدم فرود آمد و او را رها كرد تا از مرحله ضـروري  

اين مرحله به او صالح و شدتي عطا كرد كه به كمـك آن بـا   . ندامت و پشيماني بگذرد
  . زندگي در زمين رو به رو شود

گويد كه يـك انسـان در    مي خنراي ما سقرآن كريم از نخستين جنايت قتل بسپس 
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نتيجه تصرف بدي مرتكب شد كه حقد، و حسد، و تصور زشتي از زندگي در جان وي 
  : اين مسئله در داستان پسران همين آدم است. بر جاي گذاشته بود

تلَنـك قَـالَ إِنمـا    إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْآخرِ قَـالَ لَأَقْ (
  نيقـتالْم ـنم لُ اللَّهقَبتي. ..         ـنم حـبفَأَص لَـهفَقَت يـهـلَ أَخقَت ـهفْسن لَـه ـتعفَطَو

رِيناس۳۰ـ۲۷:املائدة(  )الْخ(  
. كنـد  مـي  اين قصّه است كه ما را به قدمت جرم و جنايت در زندگي انسان رهنمون

  : شد كه به ذهن شاعر خطور كرده است، آنجا كه سرودشايد همين معني با
  

  م ة اليظللعـلة ففـ ذاع          والظلم من شيم النفوس فان جتد
افراد اگر تعدي و تجاوز در زندگي انسان قدمت دارد، بايد دانست كه تفاوت توان  

هـر  . تجويي انسان خواهد داش اي در حس انتقام انگيزندهبه تبع عوامل مختلف نقش بر
در اعمال وجود خـويش   فردي مطابق غريزه خودخواهي يا غريزه خشم و غضب نهفته

اين امور تأثير مهمي در انگيزش ديگران براي اقدام بر ضد مجرم . كند  مي احساس انتقام
ست كه مفهوم مجازات در قالب انساني نه رباني، آنچنان كه قرآن بـه مـا   ا از اينجا. دارد

گونه جرم بـا وجـود    اين. تر است اين مفهوم از آن ظرف قديم. گيرد مي خبر داده، شكل
كند و به تبع آن به مجازاتي نياز اسـت كـه از هيجـان و جوشـش آن      مي انسان حركت

دانشمند ايتاليايي و يكي  Enricofrriانريكوفري . بكاهد و از گسترش دامنه آن باز دارد
تـا زمـاني كـه زنـدگي      :معتقـد اسـت   Positivisteاز بنيانگذاران مكتب پوزيتيويسـت  

اجتماعي بر وفق شرايط فعلي برپا است، قطعاً جرم نيز در اشكال معين و با نظم خاص 
تواند نظام جرم را تغيير دهـد، فقـط تحـول ناگهـاني      مي آنچه. به وقوع خواهد پيوست
  . زندگي اجتماعي است

خواهيم ديد و ايـن  ها  امت ترين اگر به تاريخ بازگرديم، قوانين مجازات را نزد قديم
كه چگونه به تبع اهداف عمومي جوامع و طبيعت روانـي هرجامعـه تطـورات مختلـف     

و  هـا،  خواهيم به روند تحول قوانين بشر در حـوزه مجـازات   نمي در اينجا. داشته است
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در مطالـب بعـدي بـه ايـن موضـوع خـواهيم       . شناخت معايب و محاسن آن بپـردازيم 
تـوان بـه كتـابِ روح القـوانين      مـي  چگونگي اين تحـول و تطـور   براي ديدن. پرداخت

مشابه مراجعه كرد كه بـه بررسـي رونـد تـاريخي قـوانين      هاي  مونتسكيو، و ديگر كتاب
   .اند پرداخته يكيفر

  نقش جبرگرایی در وقوع جرم
مكاتب جبرگرا كه در نهايت براي هيچ  اواخر قرن نوزدهم ميالدي پر است از برخي

واع مجازات ارزشي قائل نيستند و جرم را به عوامل وراثتي و محيط اجتمـاعي  يك از ان
زيرا مخالف وجدان انساني اسـت  . دانند اما اين گرايش خيلي زود ناپديد شد مي مربوط

 است كه ايـن ها  مدت دهرچن. كند مي فرد و آزادي وي در انتخاب راه حكم هكه به اراد
فلسفي و اجتماعي آن هنوز ي ها هاما ريش ن رفته نگرش در زمينه مباحث حقوقي از ميا

با وجود اين كه به لحـاظ منطقـي    ،از اين رو نفي فرع. كند مي حكمفرمايي ها هبر انديش
  . نمايد نمي در مرتبه پس از اصل قرار دارد، منطقي

 هاگر ديدگاه مكتب ماركسيسم درباره تـاريخ و حركـت آن، و چگـونگي بنـاي همـ     
از تحوالت خارج از اي  و افكار ـ بر پايه  ها هاعي ـ و از جمله انديش مظاهر زندگي اجتم

گيري كنيم، خواهيم ديد كه مجرم با اقـدام   كيان انساني يعني تطور نيروهاي توليد را پي
 ،كنـد  مي اً با آنچه تطور مذكور به او ديكتهعفكري قطي ها هو حركت خود بر پايه انگيز

معني خواهد بود و هـم تمـامي شـعارهاي     ازات او بياز اين رو هم مج. هماهنگ است
  . كه ماركسيسم در پرتو مكتب خويش در قوانين وضع كرده استهايي  مرگ و مجازات

در مورد ديدگاه فرويد نيز همين گونه است كه به تحكّم ناخودآگاه در وجود انسان 
ز افراد اندك به بشريت ج هپس از آن كه هم. معتقد است يا ديدگاه دوركهيم و امثال او

گر اعتقاد به  اند و اين از يك جهت بيان لزوم تشريع و وضع قوانين مجازات ايمان آورده
آزادي انسان در افعال و اعمال او است ـ و خود بر مسئوليت فرد در قبـال ايـن كارهـا     
تأكيد دارد ـ و از سوي ديگر بيانگر ضرورتي كه تشريع چنين قوانيني را ـ كـه از نقـش    
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كند؛ بر آن نيستيم كه به   جوشد ـ ايجاب مي   ل آن در حفظ ساختار عمومي جامعه ميفعا
  . م بپردازيميمناقشه ديدگاه و گرايش كساني چون ماركس و دوركه

نيازي به بيان نداريم كه عقيده ماركسيسم در تصور حياتي كه در آن دولت خواهـد  
مانـد و   رؤيـا بـاقي خواهـد   مرد و غريزه خودخواهي نابود خواهد شد، همچنـان يـك   
  . بيداري و ضمير وجداني انسان آن را تكذيب خواهد كرد

همان گونه كه گذشت، انسان محتاج چنين نظامي خواهد بود تـا او را از تجـاوز از   
  . حد و حدود خود باز دارد

گويد كه مكتب جبرگرا به بـدترين شـكل بـه وسـيله      مياز سوي ديگر، تاريخ به ما 
ايـن خانـدان   . برداري قـرار گرفـت   بر ملتها، از جمله امويان مورد بهرهحاكمان ستمگر 

دهـي بـه    پيشه هرچه خواستند در راه سركوبي و نـابودي امـت حسـابگر، و ميـدان     ستم
دينـي  هاي  هاي خود انجام دادند و در همان زمان خود را شخصيت ها و جنايت شهوت
افـراد خـانواده    هجيه وضعيت همهم چنان كه مكتب جبر، براي تو«. شمردند مي محترم

تا زماني كه به رفت به كار نيز؛ براي تسلي و تسكين خاطر امت داموي به كار گرفته ش
، شـاهد ظلـم و طغيـان در كارهـاي حاكمـان و كارگزارانشـان       شدمصيبت و فتنه مبتال 

  ١».باشد
رورت را كه بر پايـه ضـ  ها  شايد بتوان انديشه خشم انقالبي و پرده آهنين كمونيست

تطور و تحول استوار است، از همين خط دانست كه در قالب و به زبان علمـي جديـد   
دهنـد، و در رأس آنـان و    مـي  ليكن مسلمانان كه به انسـان آزادي اراده . بيان شده است

است كه جبر و تفويض مطلـق را بـا هـم رد، و    ) ع(تر از همه، مكتب اهل بيت  منطقي
هاي زنـدگي هماهنـگ    گرا و با ضرورت باشد؛ همواره واقع مي معتقد به امر بين االمرين

اند و بلكه هرگاه اصول، فروع و تاريخ اسالم را مورد مالحظـه دقيـق قـرار دهـيم،      بوده
  . تواند باشد نمي خواهيم دانست كه اسالم جز اين

                                                
 . ۹۳، محمد مهدي شمس الدين، ص )ع(ثورة احلسني  .١
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  گرایی، موفقیت دین شکست مادي: گیري از جرم پیش
ي انسـان، وجـود تعـارض در بيشـتر     چنان كه گذشت، بدون ترديد مشكل هميشگ 

اوقات بين مصالح فردي، و مصالح همگاني اجتماعي است كه او را در اغلب اوقات به 
در نتيجه . دارد و در مواردي جامعه را به فراموشي حقوق فرد  سلب حقوق جامعه وا مي

  . پيوندد  جرايم، و انواع ظلم و ستم به وقوع مي
از . آيـد  مـي  از مجال ندادن به آزادي انسان به وجود داري معتقد بود كه ظلم سرمايه

 نتيجه اين كار وقـوع فجـايع  . نهايت به روي انسان گشود تا بيرا اين رو درهاي آزادي 
ن فجايع وحشتناك يهم زا رگزاستعمار يك فاجعه ب. مختلف بودي ها هشمار در زمين بي
  . بود

ـ   ن مشـكل نـابودي سرچشـمه    در حالي كه ماركسيسم معتقد بود كه تنها راه حـل اي
چرا كه مشروعيت اين مالكيت موجـب تحكـيم و   . استمالكيت خصوصي يعني بالها 

بـدين ترتيـب   . داري اسـت  تقويت خودخواهي انسان و در نتيجه پيدايش فجايع سرمايه
نظامي بدون مالكيت خصوصي طراحي كرد تا به زعم خويش گرايشات خودي فـرد را  

  . نابود سازد
داري در تشخيص درد شكست خورد، ماركسيسم نيز در ايـن   ه سرمايههمان گونه ك

ـ   . شكست از او پيروي كرد شـمار و جنايـات    بـي  خـود بـه فجـايع    هاز ايـن رو بـه نوب
  . وحشتناك منجر شد

با دادن آزادي، يا رد مالكيت خصوصي ممكن نيست بلكه بايد مشكل درمان واقعي 
، غريـزه  تـر  مهـم تراف نمود كه غرايز و از همه ابتدا به واقعيت انسان مراجعه و بدان اع

سپس مفاهيم لذت و درد را چنـان تغييـر داد كـه    . خودخواهي در آن حكمفرمايي دارد
اين دقيقاً همان چيزي است كه . هماهنگي بين مصالح فردي و اجتماعي را محقق سازد

ايـن دو راه   دو راه اساسي در جهت تحقق آن اقدام كرده است؛ نتيجهدين دريافته و از 
يكي از ايـن دو راه در تفسـير واقعـي از زنـدگاني     . ارتباط اخالق با مسائل فردي است

زندگاني ابدي نه براي آن كه انسان در ايـن زنـدگي زهـد پـيش     . شود مي ابدي خالصه
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.. .گيرد و يا در مقابل ظلم و ستم سر تسليم فرود آورد و چيزي جز عـدالت را بپـذيرد  
انسان با مقياس اخالقي صحيح كه اين تفسير با تضمين كافي به آن بلكه به منظور ضبط 

  . رساند مي مدد
كه سرمنشأ احساسات و عواطف تربيتي . شود مي خالصهدر تربيت اخالقي دوم  راه

گيـري از درون، اجـراي    اين عواطف و احساسات با بهره. مختلف در جان انسان است
ن فهم معنوي حيات، وتربيت اخالقي نفس در بنابراي. كند  مقياس اخالقي را تضمين مي

  ١.تر در فاجعه انساني است دو سبب همراه براي درمان سبب عميق.. .مكتب اسالم
و ايمان كه زندگاني دنيـا مقدمـه زنـدگاني     بدين ترتيب مشكل اساسي با اين عقيده

  . شود  درمان مي ،آخرت، به عنوان زندگاني جاويد است؛ و برپايي نظام تربيتي واقعي
تمايالت خيرخواهانـه   هاي آغاز كرده كه هم اسالم رسالت خود با انسان را با عقيده

سازد، و معاني بلند انساني را در   دهد و فرد را از كانون شر دور مي  را در او پرورش مي
تقويـت تعقّـل و   . مختلف تأكيد نموده اسـت ي ها هاو قوي، وبر تقويت اراده وي با شيو

عناصـر  . ترين عناصر بازدارنده انسان از تجاوز و تعدي به ديگران است ياراده آگاه، قو
در عـين حـال ايـن    . ديگري هم در اين باره هست كه در ادامه بدان خواهيم پرداخـت 

چرا كه درجات آگـاهي و  . گيري از وقوع جرم در جامعه كافي نيست عناصر براي پيش
در اينجا نقش ايمان به . وسوسه شعور مختلف است و همواره شيطان در حال دميدن و

آيد تا پس از تصور اين عقـاب وحشـتناك، مـانعي       آخرت، و ثواب و عقاب به ميان مي
  : قوي در راه وقوع جرم فراهم آورد

)لُّوهفَغ ذُوهخ لُّوهص يمحالْج ثُم   ـلُكُوهاعـاً فَاسرونَ ذعبا سهعذَر لِْسلَةي سف ثُم(

  )۳۲ـ۳۰:احلاقة(  
پس در زنجيري كه درازي . آنگاه ميان آتش اندازيد. بگيريد او را و در غل كشيد

  . آن هفتاد گز است، وي را در بند كشيد
                                                

 .۹۴ـ  ۹۳، شهيد سيد محمد باقر صدر، ص املدرسة االسالميه .١
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آورد   اي قوي در او پديد مـي  همچنان كه پس از تصور ثواب جاودانه بهشت، انگيزه
  . كه از جرم و جنايت اجتناب كند و خير و حسنات را جايگزين آن سازد

بينـد و تـرك آن را     جرم و جنايت با وجود مصـالحي كـه فـرد در ارتكـاب آن مـي     
  تواند جاي اين مصالح را بگيرد؟  مي حال چه چيزي. گردد مي داند، باز  خسارت مي

  : شود كه بر چهار نوع است  معموالً در مسئله مجازات گفته مي
  . خرويمجازات اجتماعی و مجازات ا ،مجازات طبیعی ،مجازات اخالقی

اين است كه وجدان و ضمير انسان در قبال ارتكاب جـرم،   مجازات اخالقیمنظور از 
دردآور روح او را خواهدگزيد، و تصـور  هاي  همواره او را عذاب خواهد داد و با نيش

و از  يا ديدن افراد مبتال به عذاب وجدان كافي است كه انسـان را بـاز دارد  ها  اين نيش
  . پوشي كند بيند، چشم  ر ارتكاب جرم ميمصالح و منافعي كه د

اين معني تا حدودي صحيح است اما قطعاً كافي نيست و ايـن هنگـامي اسـت كـه     
  : نيميبب

اين ضمير تا زماني كه يك محرك اخالقي ديگر در پي رشد و نمو آن نباشد، بـه  . ۱
گـاه ايـن   تكامل و رشد نخواهد كرد كه در زندگاني فرد تأثيرگـذار باشـد و هر  اي  گونه

  . تأثير خواهد ماند محرك وانگيزه اخالقي را از دست بدهد، بي
مرگ وجدان واقعاً فراوان است، خصوصاً در جامعـه فنـي امـروزي كـه     هاي  حالت

كند كه  مي بسياري از روابط عاطفي را از دست داده و به ابزاري بدل شده كه چنان عمل
تسـري  هـاي   وجدان خصوصاً در حالت. كنند مي ساير ابزارها در فضاي زندگي او عمل

از اي  شـود كـه چـاره    مـي  در اين صورت جرم و جنايت امـري مقـدر  . ميرد مي شبهات
كنـيم؛   مـي  اين چيزي است كـه در بيشـتر جـرايم گروهـي مشـاهده     . ارتكاب آن نيست

 جرايمي كه مباني مادي، آنجا كه هـيچ گونـه احسـاس گنـاه و عـذاب وجـداني يافـت       
  . دهند يم شود، انجام نمي
پيش از ارتكاب جرم، احسـاس عـذاب وجـدان بسـي نـاچيز اسـت و نخواهـد        . ۲
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توانست در جايي كه ظواهر فريبنده قوي است، مانع قدرتمندي در راه ارتكاب جرم به 
  . وجود آورد

. عذاب وجدان در مواردي است كه مرتكب بپذيرد آنچه انجام داده، جـرم اسـت  . ۳
را به خود او واگذار كنيم، بدان معني است كه جامعه را پس هرگاه قضاوت در اين باره 

   .ايم در زير ترحم مجرم و تصور او قرار داده
در چنين مواردي كار به جايي . معني است در جرايمي مانند خودكشي، وجدان بي. ۴

  . ين جنايت در حق فرد يا خانواده يا جامعه شده استتر بزرگرسيده كه مرتكب 
رنـگ   قبيل كه نقش جزاء اخالقي را در پيشگيري از وقوع جرم كمو مواردي از اين 

  . كند  مي
 اين است كه هرگاه انسان مرتكب كار بدي شود، احسـاس  مجازات طبیعیمنظور از 

چنـان كـه دروغگـو    . كند كه به زودي آثار اين عمل را در زندگي خود خواهد ديـد  مي
شود، و  مي مبتالها  بعضي بيماريدهد و زناكار به  مي شخصيت متعادل خود را از دست

در حالي كه برخي ديگـر  . اند برخي از مكاتب حقوقي، اين جزاء را پذيرفته. از اين قبيل
العمل اجتماعي طبيعي و قهري بـر ضـد مجـرم تفسـير      را عكسها  آن را رد و مجازات

يـر  اين مجازات نيز تا حدودي صحيح است اما خصوصاً بـا مالحظـه مـوارد ز    .اند كرده
  : كافي نيست

چنين مجازاتي در بسياري از جرايم، خصوصـاً جـرايم اخالقـي و فـردي، قابـل      . ۱
از اين رو ـ مثالً ـ در مقابل كسي كه مال و مقامي در جامعه ندارد، مانعي   . تصور نيست

ي سابق خواهد كوشيد از جامعـه انتقـام   ها هكند بلكه چنين فردي در اثر عقد نمي ايجاد
  . بگيرد
قدر ضعيف است كه مصلحتي كه فاعل در ارتكاب  اهي اوقات ضرر محتمل آنگ. ۲

  . شود  بيند، غالب مي  جرم مي
قدر بسيط باشد كـه نتوانـد از    ممكن است احساس زيان پيش از ارتكاب جرم آن. ۳

  . وقوع جرم جلوگيري كند
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رم شود تا مجـ  مي ، قوانين كيفري اجتماعي است كه وضعمجازات اجتماعیمنظور از 
ايـن مجـازات ضـروري و    . را از ارتكاب جرم باز دارد، اگرچه مصالح ذاتي در آن ببيند

امـا ايـن نيـز بـراي     . توان تأثير زياد آن را در منع مجرمان انكار كرد نمي طبيعي است و
هنگامي كه به نكات زيـر  گيري كاملي كه در پي آن هستيم، كافي نيست، خصوصاً  پيش

  : توجه كنيم
كند كه از جرم ارتكابي آگاه شود اما هنگامي  مي امعه مجرمان را مجازاتزماني ج. ۱

تـوان در   مـي  ايـن را . كه مجرم بتواند آثار جرم خود را پنهان كند، مجازات نخواهد شد
  . گيرند  دقيقي مشاهده كرد كه مجرمان امروزي به كار ميي ها هشيو
 اجـرا  اسـت كـه در آن  اي  معـه اگر اين قوانين تأثيري داشته باشد در محدوده جا. ۲
ضعيف را محكـوم  هاي  تواند تجاوزات كشورهاي قوي بر ضد دولت نمي شود ليكن مي

المللي وضع شود كه اين نيز در هر حال تحت سـلطه همـين    كند مگر اينكه قوانيني بين
  . كشورهاي قوي است

مـا هرگـاه   ا گيري از جرم و جنايت است در پيش اين قوانين بيانگر تمايل جامعه. ۳
جامعه فاسد باشد و مرتكب جرم شود يـا جـرايم را ناديـده انگـارد، در ايـن صـورت       

در  ايـن نكتـه را  . معني خواهد بود كه از آن انتظار داشته باشيم خود را مجازات كند بي
توانند از لواط بـه سـبب فراوانـي     ايم كه وقتي ديدند نمي جوامعي آشكارا مشاهده كرده

درباره روند تحريم شـراب نيـز چنـين اسـت كـه      . كردند را قانونيجلوگيري كنند، آن 
 ،در مقابـل . سنگين نتوانست جلوي انتشار آن را در جامعه آمريكـا بگيـرد  هاي  مجازات

دهد كه بيانگر معاني  مي به جرايماي  شرافتمندانههاي  بينيم كه جامعه نام مي گاهي اوقات
  . مبارزه، انقالب و مانند آن است

چنـين  . تواند مجرمان را در جرايم اخالقي فـردي مجـازات كنـد    نمي وانيناين ق. ۴
  . بزرگي بر حال و آينده امت وارد سازدهاي  جرايمي ممكن است زيان

انواع مجازات تا حدي مفيد است اما قـاطع و كوبنـده    هبينيم كه هم مي بدين ترتيب
دين معني كه ضمير اخالقي را از ب. اسالم نيز تأثير آن را در اين راه پذيرفته است. نيست
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بنـا  اي  طريق نظام تربيتي خود تقويت نموده و تمايالت انساني را بر پايه مفاهيم آگاهانه
  . نوبه خود بر اساس اصول عقيدتي متين استوار است  كرده كه به

اي  فردي و اجتماعي جرايم را به گونههاي  چنان كه روايات اسالمي بسياري از زيان
در همين حال كه با اعتـراف بـه ضـرورت    . آيد، تبيين كرده است مي ث بعديكه در بح
از همه تأكيداسـالم   تر مهماجتماعي، نظام كيفري خود را وضع نموده است اما  مجازات

 تـر  بر اين ديدگاه معنوي از زندگاني است كه آن را راه نيل بـه زنـدگاني برتـر و كامـل    
. ر ثواب عظيم و پاداش اخروي برابـري نتوانـد كـرد   داند؛ آنجا كه هيچ تأثيري با تأثي مي

شـد، بـر ايـن روش      مجـازات وارد مـي  ي هـا  ههيچ يك از اشكاالتي كه بر تأثير آن شيو
زيرا در اينجا، مجازات كننده خداوند عالم به همه خفايـاي انسـاني   . كيفري وارد نيست

فت بـا آن كيفـري   او كه در پرتو مصلحت انسان نظامي تشريع كرده و براي مخال ؛است
رسـد، و ايـن     مـي هـم  خلـود در آتـش   بـه  سـت و  ا برقرار ساخته كه فوق همه كيفرها

ايـن مجـازات،   : گـوييم   ليكن اگـر مـي  . ين كيفر قابل تصور به طور مطلق استتر بزرگ
تر است، بدان معني نخواهد بود كه درها را به وسـيله آن بـر روي جـرم     مجازات كامل

انسان زمام خود را به طور كامل در مقابل جرم در دسـت خواهـد    اراده! هرگز. ايم بسته
همچنان كه تأثير ضعف ايمان به آخرت را در كاهش تأثير اين مجازات فراموش . داشت
  . كنيم نمي
قوي در مقابـل همـه جـرايم     يتواند مانع مي خواهيم بگوييم كه دين به تنهايي مي ما

ر قوه حسي، از قدرت معنوي برخوردار اسـت  مانع ديني عالوه ب. قابل تصور قرار دهد
آيد و اين هنگامي است كـه ايمـان    مي نيروهاي حسي قابل تصور، فايق هكه بر تأثير هم

ژرفاي نفوس آدميان ريشه كوشد عميقاً در  مي بدان حاصل آيد، و همان است كه اسالم
  : كند  گيري مي ع جرم پيشونتيجه اين كه اسالم با دو چيز از وق. دواند
دارد كه همـواره مصـلحت خـود را در     مي بدين ترتيب كه انسان را بر آن :ایجابی. 1

كوشد كه اين نكته را در درون فرد تقويت كنـد   مي طرف مقابل جرم نهفته ببيند و دائماً
بنابراين هرگـز  . بينيم  چنان كه در نظام عبادي مي. كه شر را ناخوش دارد و به دور ريزد
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زيرا مصلحت فرد ـ پس از توسعه  . هراسد د با مصالح جامعه نمياز تعارض مصالح خو
زمينه خود از مجال محصور در دنيا به مجال دنيوي واخروي گسترده ـ كامالً با مصالح   

بنابراين توجيهي به طور مطلق براي ارتكـاب جـرم   . اجتماعي سازگاري خواهد داشت
آورد كـه بـا جـرم     مـي  به وجود اين عالوه بر فضايي است كه اسالم. باقي نخواهد ماند

  . در اين باره سخن خواهيم گفت. تناسب ندارد
طبيعي و اجتمـاعي تهديـد كـرده    هاي  گونه كه مرتكبان را به مجازات بدين :سلبی. 2

اخروي تهديد نموده كه احدي از آن هاي  است و باالتر از همه اينكه آنان را به مجازات
قلـب انسـان   در عالوه بر اين از هر آنچه . حم كنديابد مگر آن كه خداوند ر نمي رهايي

  . كند  ج عمل ميركند، آگاه است تا چه رسد به آنچه در خا  خلجان مي
بـدين  . شـود   گيري از جرم آشكار مي گرايي در پيش بدين ترتيب ناتواني كامل مادي

ز آن توانـد ا   تواند جرم را از درون انسـان ريشـه كـن سـازد، و نـه مـي       مي اعتبار كه نه
  . گيري كند مگر در حدودي كه از جهت ديگر كامل نيست پيش

  اسالمیهاي  رابطه حقوق جزا با سایر بخش
. كني جرم در جامعه روشن شد در آنچه گذشت، اندكي از تأثير عقيده در زمينه ريشه

گيري از وقوع جـرم   اي در پيش بينيم كه احكام مختلف اسالمي، نقش تعيين كننده مي ما
كنيم كه اقتصاد اسالمي فراهم كننده تكامل اقتصـادي، تـوازن    مي نان كه مالحظهچ. دارد

اجتماعي و سياست اقتصادي است كه خود سرعت در توليد، و در همان زمان عـدالت  
. ين عامل جرم، يعني بيكاري را نابود كرده استتر مهماسالم . كند  در توزيع را فراهم مي

وجب خشنودي خداوند قرار داده و دولـت را مكلّـف   تشويق، و آن را مكار چرا كه به 
اشتغال را فراروي بيكاران بگشايد وگرنه بايد امكانات الزم تا حد هاي  نموده كه فرصت

معنـي   تصور جرم سـرقت و ماننـد آن بـي    يدر چنين فضاي. آنان را فراهم كندنيازي  بي
ن رو مجازات مقرر با اين از اي .اند كه به ارتكاب جرايم خوگرفته است مگر از مردماني

اي از مردم  داري كه بخش گسترده زيرا در يك محيط سرمايه«. طبع شرور متناسب است
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اند تا تقدير و سرنوشت بر آنان ترحم كند يا زحمت نـزاع   جامعه به حال خود رها شده
و درگيري را بر خود هموار سازند، مجازات سرقت با قطـع دسـت سـارق تـا حـدود      

اهد بود اما در محيط اسالمي، و آنجا كه زمين بـراي اقتصـاد اسـالمي    زيادي خشن خو
كنند و پـس از آن كـه اقتصـاد اسـالمي      مي شايسته است، و مردم در پناه اسالم زندگي

سرقت را از زندگي فرد محو   اسباب زندگي آزاد شرافتمندانه را فراهم و هرگونه انگيزه
  ١».قاطعانه برخورد شود با سارقكه خواهد بود نكرده؛ هيچ خشونتي 

گـوييم كـه    مي كند، نيز چنين مي درباره قوانيني كه روابط جنسي خانوادگي را تنظيم
احكـام  گونـه كـه    همـان . گـذارد  نمـي  هيچ مجال مناسبي براي جرم زنا و امثال آن باقي

كند، حقوق جزاي اسالمي نيز تأثير فعالي در اجراي  مي جرم را از بني ها هاسالمي ريش
توان به اين ثمره دست يافت مگـر آن   نمي بنابراين تأثير متقابل است و. ن احكام دارداي

تعطيل يك حكم و اجراي حكم ديگر، هرگز نتيجـه مطلـوب   . احكام اجرا شود هكه هم
  .نخواهد داد

افـراد جامعـه اجـرا شـود تـا نقـش فعـالي در         ههمين گونه بايد حكم در مورد هم
شته باشد اما اگر تبعيض يا تساهلي در برخي مـوارد ديـده   گيري از وقوع جرايم دا پيش

  . شتنخواهد دادر پي شود، هرگز نتايج مطلوب 
اجراي حكـم را   رواياتي از حوادث معين نقل شده كه اين ارتباط متقابل و وحدت 

آنگـاه كـه   . از آن جمله است گفتگوي مـأمون و زاهـد سـارق   . دهد مي مورد تأكيد قرار
ر ناشايست زاهد را سخت توبيخ كرد، پاسخ داد كه اين كار را از روي مأمون در اين كا

زيرا جامعه سهم او را از غنيمت فـراهم  . اختيار انجام نداده بلكه بدان مضطر شده است
جاري كند، زاهد از خليفه خواست تا حد وقتي مأمون تصميم گرفت بر او . نكرده است

  : نگاه اين آيه را تالوت كندآ. پيش از ديگران، در مورد خودش اجرا كند

                                                
  . ۲۷۷، ص ۱اقتصادنا، ج  .١
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)أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنـتم تتلُـونَ الْكتـاب أَفَـال تعقلُـونَ     (

  ١)۴۴:البقرة(  
كنيـد، بـا اينكـه شـما       دهيد و خود را فراموش مـي  مي آيا مردم را به نيكي فرمان

  !انديشيد؟ يخوانيد؟ آيا نم مي كتاب خدا را

به ما رسيده كه اجـراي رجـم   ) ع(به طور مستفيض از اميرالمؤمنين علي روايتي كه 
علي بن ابـراهيم از پـدرش از ابـن    . بر مستحق حد را رد كرد، بر همين نكته تأكيد دارد

  : كه گفت) ع(ابي عمير از زراره از امام باقر 
اقرار كرده بود مرتكب فجور آوردند كه عليه خود ) ع(مردي را نزد اميرالمؤمنين 

فردا صبح با نقاب بر چهره بـه  : به ياران خود گفت) ع(اميرالمؤمنين . شده است
هركه فعلي همانند او مرتكب شده، او را رجم نكند  :به آنان گفت.. .نزد من بيايد
آنان كـه ماندنـد او را   . برخي از آنان بازگشتند و برخي ماندند: گويد. و بازگردد
  ٢.درجم كردن

در خبر ديگري از اصبغ بن نباته است كه آن حضرت اين جمله را در همين موضع 
  : يا در موضع مشابهي فرمود

دهم كه همانند اين حق، خداونـد را بـر او    مي مردي از شما را به خداي سوگند
مثـل ايـن   را بدانيد كه كسي كه خداوند . است؛ پس براي خدا او را مؤاخذه كند

  ٣.كند نمي اي خداوند مؤاخذهبر بر است،حق او 

د، در سـد  حقوق جنايي، همان گونه كه در انگيزش براي اجـراي احكـام نقـش دار   
                                                

 .۲۴۹، ص احلياةدين  .١
 .۳۴۲، ص ۱۸وسائل الشيعه، ج  .٢
 .۳۴۳ـ  ۳۴۲همان، ص  .٣
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چنان كـه در تبعيـد،   . تربيتي يا رواني هم نقش ثانوي داردهاي اقتصادي،  برخي شكاف
  . كفارات و ديگر موارد هست

  تأثیر تصورات و عواطف در نوع مجازات
به ارتباط متقابل حقـوق جـزاي اسـالمي و احكـام اسـالمي      كه اي  به مناسبت اشاره

اي تعـاون و همكـاري    داشتيم، نبايد از تأثير تصورات و عواطف اسالمي در تقدير گونه
هاي اسالمي در قبال جرايمي كه سـوء نيـت فاعـل را     در تحمل رنج بعضي از مجازات

اين نكته، هاي  ز جمله مثالا. سازد، غافل شويم و از آن سخني به ميان نباوريم برمال نمي
روايت زير اين مطلب را تا حدودي براي . كند عاقله است كه ديه قتل خطا را تحمل مي

  :بن كهيل گفت سلمةكند؛  ما روشن مي
. آوردنـد كـه مرتكـب قتـل خطـايي شـده بـود       ) ع(مردي را نزد اميرالمـؤمنين   

مـرا  : هستند؟ گفـت عشيره و نزديكانت چه كساني : به او گفت) ع(اميرالمؤمنين 
: پس تـو از كجـايي؟ گفـت   : فرمود. است و نه نزديكياي  در اين شهر نه عشيره

اميرالمـؤمنين  : گفت. اهل موصل هستم، و در آنجا مرا نزديكان و اهل بيتي است
اش تحقيق كرد اما در كوفه براي او نه خويشاوند نزديكي پيدا كرد و  درباره) ع(

فالني پسر فالني، و ! اما بعد: خود در موصل نوشتپس به كارگزار . اي نه عشيره
گويد كه مـردي   مي نشان او چنين و چنان، مردي از مسلمانان را به خطا كشته و
ام  او را همراه فرستاده. از اهالي موصل است و در آنجا نزديكان و اهل بيتي دارد

اءاهللا ـ بـر تـو    ش وقتي ـ ان . ام فالني، و نشان او چنين و چنان، به نزد تو فرستاده
اش تحقيـق كـن و پيرامـون نزديكـانش از      ام را خواندي، دربـاره  وارد شد و نامه

اگر اهل موصل باشد و در آنجا به دنيا آمده، و نزديكـاني از  . مسلمانان سؤال نما
سپس بنگر، اگـر مـردي   . مسلمانان برايش پيدا كردي، آنان را نزد خود جمع كن

برد و در كتاب خدا سهمي برايش تعيين شده  مي در ميانشان بود كه از وي ارث
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شود، او را ملـزم بـه    نمي) مانع(و احدي از نزديكانش او را از اين ارث حاجب 
پرداخت ديه كن و قسمت قسمت تـا سـه سـال از او بگيـر امـا اگـر احـدي از        

آنان  هبرد، و هم ميبه ارث  نزديكانش نبود كه به موجب كتاب خدا، سهمي از او
برابر بودند، و خويشاوندي داشت كه از طرف پـدر و مـادر در نسـب    در نسب 

اش  مساوي بود، ديه را بر مردان مكلف و مسلمان خويشـاوند پـدري و مـادري   
تقسيم، و از آنان بگير، و به آنان فرصت ده در مدت سه سال پراخت كننـد؛ امـا   

موصل يعني نه از طرف پدر نزديكي داشت و نه از طرف مادر، ديه را اهالي  راگ
ند و احدي از مردم شهر، غير از زاند، بپردا كساني كه در آنجا متولد و بزرگ شده

سپس ديه را به مدت سه سال، هر سال قسمتي از آنان بگيـر  . آنان را داخل نكن
در صورتي كه فالني پسر فالني را . ت شودفشاءاهللا به طور كامل دريا تا اينكه ان

نداشت يا از اهالي آنجا نبود و ادعايش باطل بود،  نزديكي ،در ميان اهالي موصل
اهللا، به نزد من بازگردان كـه مـن    شاء ام، فالني پسر فالني، ان او را همراه فرستاده

پـردازيم، و خـون هـيچ مسـلماني پايمـال       ولي او هستم و به جايش ديه را مـي 
   ١.شود نمي

آيا ايـن   ه چه معني است؟تحميل ديه به عاقله كه هيچ دستي در وقوع جرم نداشته ب
 [ها اصلِ شخصي بودن مجازات]) ۱۶۴:األنعام( ال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى: همورد از قاعد

. مستثني است مذكور هكه بنا به توجيهاتي از قاعداند  خ دادهساستثنا شده است؟ برخي پا
  :از آن جمله

كساني كـه  (عليهم  ايت و مجنياين استثنا به منظور تحقّق عدالت بين مرتكبان جن. ۱
شـد،    زيرا اگر اين كار در چارچوب قاعده منحصر مـي . است  )جنايت بر آنان وارد شده

اما اجراي آن در ميان فقرا كه جمعيـت  . گشت  اجراي مجازات به ثروتمندان خالصه مي
                                                

 .۳۱، ص ۱۹همان، ج  .١



 539   ........................................................................................................................................................................  قوه قضائیه

 خصوصاً اگر مالحظه كنيم كه ممكن است مقـدار ديـه، از  . فراواني هستند، ناممكن بود
  . صد شتر استيه كامل، چرا كه يك د. ثروت فرد بسي بيشتر باشد

. شـوند  عليهم در جرايم عمدي به چنين حالتي دچار نمي كه مجني تبايد توجه داش
  . زيرا در اين موارد، مجازات اصلي، قصاص است

 نظام خانواده و نظام جامعه بر پايه تعاون اسالمي و تحمل رنـج ديگـران اسـتوار   . ۲
  :گويد مي از اين رو يكي از انديشمندان. شود مي

زيرا رحمت، و مساوات، و عدالت . شريعت اسالمي اين استثنا را پذيرفته است 
هـا جلـوگيري، و اسـتيفاي حقـوق را      بخشد، و از هدر رفتن خـون  مي را تحقق

  ١ .كند  تضمين مي
ها  زاتبرخي از فقهاء تحميل ديه بر عاقله را استثناي از اصلِ شخصي بودن مجا

زيرا معتقدند كه لزوم پرداخت ديه توسط عاقله به معناي مؤاخذه آنان . دانند نمي
مجرم نيست بلكه ديه بر عهده قاتل است اما عاقلـه بـه   ) جنايت(به واسطه گناه 

بپردازنـد، بـدون اينكـه گنـاه     همـراه او  اند كه ديـه را   عنوان مواسات مأمور شده
اين از جمله مكارم اخالق است كه بدان خوانده  و.. .جنايتش دامن آنان را بگيرد

   ٢.اند شده
، ديدگاه دكتر علي بني اجلاهلية و االسالمعالمه محمد مهدي شمس الدين در كتابِ 

شـريعت اسـالم، در چنـين    «وافي معتقـد اسـت كـه    . عبدالواحد وافي را رد كرده است
  :گويد  و ميشمس الدين در رد ا» .مواردي بر مسئوليت جمعي تأكيد دارد

اينكه تشريع عاقله را از نوع مسئوليت جمعي در شريعت اسالمي بدانيم، اشتباه  
شود اما به واسطه فعلي كه يكـي از   مي زيرا عاقله فقط متحمل ديه. بزرگي است

عاقله، ديه را به عنوان كمك به جاني در قتل . شود نمي آنان انجام داده، مجازات
پردازد نه بر پايه اصلِ  مي گي خانوادگي و اجتماعيخطايي بر مبناي اصل همبست

                                                
  .۶۷۷، ص ۱التشريع الجنايي االسالمي، ج .١
  .۳۹همان،  .٢
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له هـيچ گونـه تعهـدي    قعا  بينيم كه در قتل عمد،  از اين رو مي. مسئوليت جنايي
. شـود   ندارد بلكه ديه ـ اگر قصاصي نباشـد ـ فقـط از مـال قاتـل پرداخـت مـي        
ساقط  همچنان كه اگر در قتل خطايي نيز اگر قاتل ديه را بپردازد، از عهده عاقله

   ١.ه مجازات عاقله نيستزيرا دي. شود  مي
توان از جمله تأثيرات مباحث اخالقي در اسالم، از عفو در قصـاص يـا    مي همچنين

در روايات فراواني عفو مـورد تشـويق قـرار گرفتـه      .صلح بر ديه و ديگر موارد ياد كرد
) ره(خ كلينـي  شي. بر اين اساس كه اصل در ميان مسلمانان برادري وتسامح است. است

عمير از حماد بن عثمان از حلبي از ابو عبـداهللا،   از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي
   :، روايت كرده كه)ع(امام صادق 

فمـن تصـدق بـه فهـو     : خداونـد عزّوجـلّ   هاين فرمود هاز آن حضرت دربار
ت كه پـس از  گناهان او اس كفّارهاين : پاسخ داد. ، پرسيدم)۴۵: املائدة( لهكفّارة 

فمـن  : اين فرموده خداوند عزّوجلّ از او پرسيدم هدربار. عفو مرتكب شده است
: فرمـود   )۱۷۸:البقـرة (.عفي له من اخيه شيء فاتباع بـاملعروف و اداء باحسـان  

ش بـر ديـه صـلح    رداشايسته است براي كسي كه حق از آن او است، اگر با بـر 
ه است براي كسي كه حق بر عهـده او  كرده، او را در اعسار قرار ندهد، و شايست

تواند بپردازد، برادرش را معطل نكنـد و حـق او را بـا احسـان ادا      مي است، اگر
  ٢.كند

در موضوع بعدي به هنگام بحث از اهداف اخالقـي شـريعت، در ايـن بـاره بيشـتر      
  . سخن خواهيم گفت

  اهداف اخالقی در مجازات مجرمان 

                                                
 . ۱۰۸، ص بني اجلاهلية و االسالم .١
  .۸۹، ص ۱۹وسائل الشيعه، ج . ٢
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. ين اركان شخصيت اجتماعي مسلمان اسـت تر مهميكي از در بينش اسالمي اخالق 
براي آن جامعه بدون اخالق، از نظر اسالم جامعه منحطي است كه نه ارزشي دارد و نه 

ايـن نكتـه   . بنابراين اخـالق مسـير كمـال حقيقـي آن اسـت     . وجودي قابل تصور است
ريت را بينيم قرآن كريم، رهبر نخست بش  رسد كه مي  هنگامي واضح و آشكار به نظر مي

  : كند  چنين توصيف مي

  )۴:القلم(  )إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ(

)كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَو۱۵۹:آل عمران(  )و(  
  :افراد جامعه الگو باشد  هبراي هم) ص(فرض آن است كه پيغمبر اكرم 

)ةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف ةٌلَكُمن۲۱:األحزاب(  )س(  
  : از اين رو، اين سخن حضرت معروف است كه فرمود

  ١.بعثت المتم مكارم االخالق
  . براي تمام كردن مكارم اخالق فرستاده شدم

ديـن چيسـت؟   ! اي رسول خدا: آمد و گفت) ص(مردي از رو به روي رسول خدا 
ديـن چيسـت؟   ! اي رسول خدا: سپس از سمت راست آمد و گفت. اخالق نيكو: فرمود
  ٢....اخالق نيكو  :فرمود

  : فرمودروايت شده كه ) ع(از امام باقر  کافیدر كتاب 
  . كسي است كه اخالق او از همه نيكوتر باشد ،ترين مؤمنان در ايمان كامل

  : حال اگر اين نكته را با آنچه در قرآن آمده

)وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتا خم۵۶:الذريات(  )و(  

                                                
 .۶سيد عبداهللا شبر، ص . االخالق .١
 .۵همان، ص  .٢
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جوهر تكامل انساني است و  ،هم پيوست كنيم، خواهيم دانست كه عبادت حقيقي هب
پس آنگاه كه مكارم كامل شد، انسان به پيشرفت روحي . گذرد مي مسير تكامل از اخالق

  . مطلوب نايل خواهد آمد
 پاداشنيكو در جامعه تأكيد و براي آن هاي  سنّت هاين جا است كه اسالم بر اشاعاز 

چنين پاداشي براي كارهاي  ،قرار داده كه هرگز در توان قانون وضعي نيستاي  اندازه بي
گيـرد و از   مي اين ثواب اخروي است كه عظمت خود را از اخالق. پسنديده وضع كند

درست برعكس ايـن عمـل   . قدر و منزلت فردي كه اين سنّت حسنه را پايه گذاري كند
، فزونـي  كننـدگان  عقاب آن به تناسب افزون شدن عمل پسنديده، سنّت زشتي است كه

اجتماعي نيـز  ي ها همعيارها و پايگا. يابد، و بلكه نيت را بهتر از عمل قرار داده است  مي
ايـن  . عدالت در آنان ريشه دوانيـده اسـت   ههست كه اسالم ارزاني كساني كرده كه ملك

در حالي كـه  . خط مستقيم استدار براي رفتار و حركت در  ملكه انگيزنده رواني ريشه
دهد و در بسـياري    ي اجتماعي را از دست ميها ههركس فاقد اين ملكه باشد، اين پايگا

  . شود از اوقات به گفتارش توجه نمي
در حالي . گذاري اسالمي است قانونهاي  ين ويژگيتر مهمبنابراين هدف اخالقي از 

تكامـل  ف رو اسالم به آنچـه مخـال   از اين. وضعي فاقد اين ويژگي مهم است كه قانون
يـا  : كنـد  مـي  نگرد و مرتكبان را مجازات مي به چشم جرم ،روحي و رواني انسان باشد

 مجازات دنيوي مانند شكستن قسم و يـا كـار مجـازات و كيفـر را بـه آخـرت موكـول       
چنان كه در غيبت، حسد، حقد، پاسخ ندادن سالم، تكبر و امثال ذلـك اسـت و   . كند مي

  . حال كه امكان تعزير نيز هست در عين
در . اين عالوه بر نظر اسالم ـ در واقع ـ به جرايمي است كه با جامعـه ارتبـاط دارد    

آيد، هرچند در ظـاهر زيـان و      بينش اسالم چنين جرايمي، جرايم اخالقي به حساب مي
 ند يـا كاش شراب بنوشد يا استمناء  چنان كه اگر در خانه. خسارتي به جامعه وارد نشود

  . موارد مشابه آن
. اخالقي ناتوان استهاي  ين در حالي است كه قوانين وضعي از درمان اين بيماريا
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عالوه بـر ايـن، قـوانين وضـعي از     . گيرد نمي زيرا در زير سلطه و تحت قدرت آن قرار
پذيرد و در اغلب موارد در خدمت طبقـه حـاكم     ضعف بشري و ذائقه عمومي تأثير مي

چـرا كـه پسـتي    . اين دقيقاً اتّفاق افتاده اسـت . دهد  اين طبقه را رواج مي است و اخالق
. ه استيدترين مراتب خود رس اخالقي در جوامع امروزي داراي قوانين وضعي، به پايين

  . رود  ين عامل مساعد در وقوع جرايم به شمار ميتر بزرگاين فضاي حاكم، 
زيرا . گذار اخالق باشد تواند بنيان نمي قاًشويم كه هيچ قانوني مطل  در پايان يادآور مي

اساس حقيقي اخالق، عقيده واقعي است كه با ضمير و وجدان انساني در تعامل متقابل 
ـ   مي گذاري است و تصورات معيني را پايه ي قـوي نظـام اخالقـي    هـا  هكند كه خـود پاي

  . سازد  متكامل را استوار مي
ين تـر  بـزرگ ب برخـي از  اسـب ااز درمان  هرگاه قانون از تحكيم اخالق ناتوان شود،

چنين چيـزي را در مـواردي مثـل دروغ، خبرچينـي و حسـد      . جرايم ناتوان شده است
  : گويد  الكسيس كارل، جامعه شناس معروف مي. بينيم  مي

اش يك قاعده دروني بر خود تحميـل   الزم است انسان با تعادل عقلي و جسمي
تواند اخالق را  نمي ور بر مردم تحميل كند اماتواند قانون را با ز مي دولت.. .كند

پس هر فرد بايد ضرورت انجام كار نيك و پرهيز از كار شر . بر او تحميل نمايد
. خود را به پيروي از اين شـيوه وادار سـازد   ،را درك كند و با بذل تالش ارادي

  ١.عقل، وقدرت اراده، و اخالق با هم ارتباط تنگاتنگ دارند
اين سخن در حد يك موعظه و پند است و نـه بيشـتر، آن هـم در    روشن است كه 
اي  تأثير اساسي هنگامي است كه انسان به عقيده. شود نمي توجه ها هجهاني كه به موعظ

ـ   از ديـدگاه خـودش  ـ در اثـر تـرك جـرم سـودمند      اگر بند باشد كه احساس كند  پاي
  . افتپاداش وعوض كامل خواهد يرسيد، در مقابل به او  خسارتي

                                                
 . ۱۵۳ـ  ۱۴۱ل، ص االنسان ذلك المجهو .١
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  ها  قصد قربت و نقش آن در مجازات
اين نيز به نوبه خود، يكي از وجوه ارتباط متقابل نظام جنـايي و عقيـده اسـالمي از    

  . يك طرف، و عقيده اسالمي و نظام تربيتي اسالمي از طرف ديگر است
اين قصد قربـت  . به طور مثال در كفّارات، قصد قربت به خداوند متعال شرط است

جوشد كه  مياي  تواند از آن آگاهي يابد، بلكه از عقيده نمي يك امر رواني است و قانون
در حقيقت، اين شرط نقـش تربيتـي مهمـي در    . با اعماق وجود انساني در تعامل است

چرا كه . سازي انسان به خدا، و تقويت احساس او به مراقبت خداوند متعال دارد نزديك
بر پايه ترس و خوف از احدي نيست بلكه بر پايه اعتقاد بـه خداونـد و    هكفّارپرداخت 

  . قدرت او، و ترس از كيفر عقاب باري متعال در آخرت است و بس

  دیدگاه شریعت اسالمی درباره مجازات
ديدگاه شريعت اسالمي درباره مجازات بر پايه اصل تقديم مصـلحت اجتمـاعي بـر    

را نه كه واضح است، اين اصل مصـلحت فـردي   همان گو. مصلحت فردي استوار است
. دارد مي گيرد بلكه هنگام بروز تضاد و تنافي مصلحت عمومي را بر آن مقدم نميناديده 

اين پايه و اساسي است كه الزم است هر نظامي بر آن استوار باشد وگرنه نظام نخواهد 
دسـته  : م كرده استجرايم را به دو دسته تقسي ،ريعت اسالميشدر پرتو اين اصل، . بود
اي  جرايمي كه چنين رابطه ،دوم دسته. كه با كيان جامعه ارتباط مستقيم دارد يجرايم ،اول

  : شود  دسته اول، خود به دو بخش مي. با جامعه ندارد
جرايمي كه مطابق آنچه گذشت، شريعت براي آن حدود معيني قرار داده و به  .الف

زيرا چنين . لكه بر حمايت از جامعه تأكيد داردشود ب شخصيت جاني و مجرم نگاه نمي
  . ي حساس ساختار تشكيالتي جامعه مربوط استها هجرايمي به جنب

اسـت و از ايـن رو متوجـه حمايـت از      جرايمي كه مجازات آن قصاص و ديه  .ب
عليه حق داده كه از  جامعه و اهمال شخص جاني است اما در عين حال به اولياي مجني

عفو نمايند تا معاني ارجمند گذشت، آنجا كه عفو برتـر  را آن  يا  استفاده اين مجازات 
رسد كه نقـش اصـلي بـه حقـوق       در اين قسم بخصوص، به نظر مي. است، نمايان شود
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اين افـراد هسـتند كـه مصـلحت خـود را تعيـين       فردي داده شده است و در اين ميان، 
  ١.كنند  مي

زات معيني قرار داده نشـده بلكـه كـار بـر     جرايمي است كه براي آن مجا ،نوع ديگر
در . تا نوع جرم، شرايط ارتكابي و مجـازات مناسـب را تعيـين كنـد    است عهده قاضي 

كنند تا قاضي بين آن دو به عدالت  مي خصوصي با هم تداخل اينجا مصلحت عمومي و
هـم   عليه تأثيري ندارد مگر در تخفيف مجـازات، آن  در اين موارد عفو مجني .رفتار كند

ارتباط كامـل بـا    ،چنان كه ديديم دسته اول جرايم. در صورتي كه قاضي تشخيص دهد
  . زندگي اجتماعي داشت

تجاوز به نظام خانواده است و اگر مجازات نداشته باشـد هـر مـردي حـق      ،زنا
آنگاه هر كدام از . در هر زني كه بخواهد شريك شود انخواهد داشت تا با ديگر

در نهايت . ادعا كند و هر يك را نخواهد از نسب خود براندفرزندان را بخواهد، 
انساب، و شقاوت پدران و نابودي كار به غلبه قدرتمندان و شكست ضعيفان، و 

نيـازي از نظـام    نكته آخر اين كه اباحه زنا يعنـي بـي  . فرزندان منتهي خواهد شد
بـر آن اسـتوار   يي كـه جامعـه   ها هخانواده، و نابودي و انهدام نخستين پايه از پاي

  . است
تجاوز به نظام مالكيت خصوصي است و اگر مجازات نداشته باشد، هر  ،سرقت

مردي حق خواهد داشت با ديگران در آب و خـوراك، و پوشـاك و مسـكن، و    
غلبـه از آن افـراد قـوي و نيرومنـد      ،ابزاركارشان شريك باشد، و در پايـان كـار  

بنـابراين اباحـه   . ضـعيفان   ز آنخواهد بود، و گرسنگي، برهنگـي و محروميـت ا  
نيـازي از نظـام مالكيـت خصوصـي، و نـاتواني افـراد دركسـب         سرقت يعني بي

يي هـا  هين پايتر مهمهاي اساسي زندگي، و سقوط جامعه پس از سقوط  نيازمندي
  . كه بر آن استوار است

                                                
 .۱۷، ص ۲۶، سال ۶، شماره جملة الدعوة املصرية: مقاله دكتر ابوالمعاطي در : بنگريد .١



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    546

امعه اسالمي، جزيرا نظم اجتماعي . تجاوز به نظام اجتماعي جامعه است ،ارتداد
و  ،اسالم است، و ارتداد به معني كفر به اسالم و خروج بر ضد مبـاني و اصـول  

و آنگاه كه نظم اجتماعي جامعه مورد تشكيك و ترديـد   ؛تشكيك در صحت آن
زيرا اين كار در نهايـت بـه انهـدام     .قرار گيرد، كار جامعه سامان نخواهد گرفت

  . نظام اجتماعي جامعه منجر خواهد شد
زيرا جرم بغـي يعنـي خـروج بـر     . نظام حكومت در جامعه است تجاوز به ،بغي

اباحـه  . نظـام حكومـت   حاكمان و نافرماني از آنان يا درخواست تغيير آنـان يـا   
چنين جرمي به اشاعه و گسترش اختالف و آشوب و ناامني در صفوف جماعت 

را تكه تكه و پاره پـاره، و گـروه گـروه خواهـد كـرد تـا در راه        نمنجر شده آنا
همچنان كه به اختالل در . حكومت با هم بجنگند و همديگر را به كام مرگ برند

  . امنيت و نظام، و سقوط جامعه و انحطاط آن خواهد انجاميد
زندگي افرادي است كه جامعه از آنان به جرايم قتل و جرح از يك جهت تجاوز 

. جامعهاجتماعي نظم حكومت و نظام  شود و از جهت ديگر تجاوز به مي تشكيل
دهد؛ در حـالي كـه    مي زيرا اين جرايم زندگي و اعضاي بدن افراد را هدف قرار

چنان كـه  . و حفظ جان و مال آنان است ،اجتماعي مقتضي حمايت از افرادنظم 
نظام حكومت براي برپايي نظام اجتماعي و تأمين امنيـت جامعـه تشـكيل شـده     

ـ زورگـويي افـراد قـوي     بنابراين تساهل در محاربه با ايـن جـرايم بـه   . است ر ب
ضعيفان، و منع افراد از كارهاي توليدي، و وادار كردن آنان به درگيري، جنگ و 

مالشـان خواهـد   كشتار همديگر، و به كارگيري وسايل براي حمايت از جـان و  
جامعه و فروپاشي آن منجـر خواهـد   ي ها هانجاميد؛ و اين خود به فرو افتادن پاي

از . راوان دارد تا جامعه به اين حالت كشيده نشـود شريعت اسالمي تالش ف. شد
. داشته استبراي خطا مقرر اين رو مجازات قصاص را براي قتل عمل، و ديه را 

دهنده جامعه،  بازدارنده است و هدف از آن، حمايت افراد تشكيلها  مجازاتاين 
  . و فراهم نمودن آرامش در نفوس آنها مردمو گسترش امنيت در ميان 
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عت منحصـر بـه   زيـرا قـذف در شـري   . تجاوز به نظام خانواده اسـت  ،ذفجرم ق
شود، و چنين عملي يعنـي تشـكيك     مواردي است كه به آبروي مردم مربوط مي

از اين رو وقتي كسي را قذف كند، او را به مردي غيـر  . در صحت نظام خانواده
ن بـه نظـام   هرگاه ايما. اش نسبت داده است از پدرش و در نتيجه به غير خانواده

زيـرا  . ده ضعيف شود، همانا كه ايمان به نظام جامعه ضعيف خواهـد شـد  اخانو
  . جامعه بر پايه نظام خانواده استوار است

انجامد و هرگـاه شـرابخوار شـعورش را از     مي جرم شرابخواري به فقدان شعور
عـالوه  . دست بدهد، براي ارتكاب سرقت، قذف، زنا و ديگر جرايم آماده اسـت 

زنـد، و نسـل را    مي ن شرابخواري تضييع اموال است و به سالمت فرد زيانبر اي
شـراب را قاطعانـه تحـريم كـرده      ،نظام اسـالمي . برد مي فاسد، و عقل را از بين

ارتكاب اين جرم، از هر جهت تجاوز به جامعه، و نابودي نظامي است كه . است
  . جامعه بر پايه آن استوار است

ه سرقت باشد، تجاوز به نظام مالكيت خصوصي است جرم محاربه اگر منحصر ب
كه جامعـه از آنـان   خواهد بود و اگر با قتل همراه شد، تجاوز به زندگي افرادي 

محـدود شـود،   ) مردم(عليهم  شود؛ و در صورتي كه به وحشت مجني مي تشكيل
تجـاوز بـه نظـم     ،؛ و تجاوز به زندگي و امنيت اشـخاص تجاوز به امنيت جامعه

 ملزم است از زندگي افراد حمايتاي  زيرا هر جامعه. و حكومتي استاجتماعي 
كار براي بقاي جامعه ضروري است و اگر وجود  اين. و امنيت آنان را تأمين كند

بقاي جامعه يعني  زيرا پايه نخست . نداشته باشد يعني فروپاشي و انحالل جامعه
كند، و نـه از   مي اد حمايتهيچ چيز نه از افر. حمايت از افراد، از بين رفته است
بازدارنده از هاي  دارد مگر برقراري مجازات مي تجاوز به حيات و امنيت آنان باز

  ١.اين تجاوزگري

                                                
 . ۶۲۰ـ  ۶۱۸، ص ۱التشريع الجنايي االسالمي، ج  .١
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جرايم ديگري كه در فقـه جعفـري بـه فهرسـت     : توانيم بگوييم مي يان،پس از اين ب
بـا  لـواط، مسـاحقه و نزديكـي    . جرايم حدود افزوده شده، دقيقاً از همـين گونـه اسـت   

 و در جهت تغيير مسير طبيعـي عمـل   ،چهارپايان جرايمي است مربوط به نظام خانواده
كند كه اساس و پايه تشكيل اين نظام است، و عضو نخسـت خـانواده را بـه سـمت      مي
در نتيجه عاملي است براي قطع بقاي نوع . دهد مي سوقدوم  نيازي از عضو مكمل و بي

شـود كـه بـه      انجام وظايفي توسط هر نوع منجر مـي  عالوه بر اين به. در جامعه انساني
قيادت زمينه مناسب را بـراي جـرايم   ترديد  بي .صورت طبيعي براي آن مهيا نشده است

تكرار گناهان كبيره بيانگر ملكه . سازد مي زنا، لواط، مساحقه، و حتي قذف و غيره فراهم
اي دو يا سه بار حـد، او  دار در جان مجرم است و اقدام دولت براي اجر مجرميت ريشه

اگرچه شخصي است اما زيانش اجتماعي اي  چنين ملكه. دارد نمي را از ارتكاب جرم باز
از اين رو واجب اسـت از زنـدگي   . زايي نهفته درپي آن براي جرم است و در قدرت پي

  . كن شود اجتماعي ريشه
 ههمـ ) ع(ن يا يكي از ائمه يا يكـي از معصـومي  ) ص(بدون شك سب و شتم پيامبر 

معاني ارتداد مبني بر رد نظام اجتماعي، و قطع روابط عاطفي، و فكري با رهبري را كـه  
  . در خود دارد ،خداوند از آسمان براي مردم زمين اراده كرده

از يي هـا  هخياالت باطل و ادعاهاي مبتني بر پايي ها هقتل جادوگر يعني بستن درواز
ي ايراد و ترديـد در وجـود اجتمـاعي و    ها راهبستن العاده و در نتيجه  برخي امور خارق

  . ديني حاكم
كه قوانين پشت سر گذاشته، و بيـان  يي ها هاستاد عبدالقادر عوده، پس از عرضه دور

و گـاهي اوقـات    قوانيني كه گاهي اوقات جامعـه را تقـديس، و فـرد را ناديـده گرفتـه،     
گـاري مهمـل رهـا شـده،     برعكس عمل كرده، زماني راه توحش در پيش گرفته، و روز

  : گويد  چنين مي
ي حاكم بر قوانين وضعي از قرن هجدهم تا امروز ها هاسالمي ديدگااگر شريعت 
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 ،اما از عيـوبي كـه ايـن نظريـات وضـعي را در بـر گرفتـه        را با هم جمع كرده 
  . شود، در امان مي پيراسته است، و از ايرادهايي كه بر آنها

مجازات در شريعت اسالمي : دهشت آورد كه بدانند شايد اين نكته بسياري را به
يك نظريه علمي، فني و از هر جهت كـاملي اسـت و هـيچ نقـدي بـر آن وارد      

هايي كه داشته در مسير شريعت گـام   رغم پيشرفت نيست، و حقوق وضعي علي
زده و راه آن را در پيش گرفته است اما هنوز به آنچـه شـريعت رسـيده، دسـت     

انـد،   سو بـدان نايـل آمـده    هاي هم يجي كه حقوق و ديگر گرايشنتا .نيافته است
داللت دارد كه تطور و دگرگوني آن در آينده نزديـك يـا دور از چـارچوبي كـه     

  ١.ارج نخواهد شدخشريعت براي مجازات ترسيم نموده، 
يادآوري اين نكته را نبايد از ياد ببريم كه قانون وضعي تا پايان قرن هفدهم، قانوني 

و بدور از امتهاي انساني بود، و زندگان و مردگان، و حيوانـات و جمـادات، را   وحشي 
. داد  هاي گوناگون مبتني بر تمثيل و تشهير كيفر مـي  كرد و همه را با مجازات  محاكمه مي

قانون وضعي چنين بود تا اين كه در قرن هجدهم، نخسـتين اصـل از اصـول شـريعت     
زيـرا مجـازات در ايـن قـانون براسـاس      . لص شدخااسالمي را گرفت و قانوني انساني 

در اين قـانون نيـازي بـه تمثيـل و     . تأديب و زجر به قصد حمايت از جامعه استوار شد
. محاكمه مردگان، حيوانات و جمادات را نپذيرفت ،چنان كه منطق قانون تشهير نبود، هم
ين نخسـتين اصـلي   ا. ثمر است و بنابراين مجازات آنها جايز نيست بي ،زيرا تأديب آنها
شناخت مگر در قرن هجدهم اما شريعت اسـالمي آن را بـا    نمي وضعي ،است كه قانون

از ايـن رو از روز نخسـت نـزول قـرآن،     . شـناخت  مي اصول ديگر از قرن هفتم ميالدي
سـگ   از مثلـه كـردن   ) ص(رسـول خـدا   .. .انسان زنده منحصر شدبه ي يمسئوليت جنا

ترديد آن را براي انسان  بي پسندد، نمي واني رايثله چنين حم كسي كه. هم منع كرد درنده
همين افتخار براي شريعت كافي است كه يازده قرن از انديشه جهاني  . نخواهد پذيرفت

                                                
 .۶۲۷همان، ص  .١
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دارد و هنـوز اسـالم چنـدين     مي پيشي دارد و جهان از دو قرن پيش در مسير آن گام بر
   ١.مرحله از انديشه آن پيشي دارد

  قوق جزا منطقه فراغ در ح
يكـي از عوامـل مهـم     ،شـريعت ي هـا  هدر حـوز ) اهاي خـالي فضـ (فراغ ي ها همنطق
در حقوق جزا منطقه فراغي است . دهد مي در شريعت اسالمي را تشكيلپذيري  انعطاف

گيرد و نقش مهمي نيز در ماليمت شرايط و  مي كه مساحت مهمي از اين حوزه را در بر
  . تعزير ناميده شده است ها، فراغ در زبان مجازاتاين منطقه . كند مي متغيرها ايفا

را ها  تعزير مجازات نرمي است كه به موجب آن قاضي حق دارد هر يك از مجازات
جرم و نـوع مجـازات نهفتـه    ) نوعيت(در چگونگي پذيري  انعطاف. انتخاب يا عفو كند

مـوده امـا   ن به رغم آن كه شريعت اسالمي بر شماري از جرايم تعزيراتـي تأكيـد  . است
ولي  گيرند، به مي را كه در تحت متون تشريعي عام قرارهايي  مجازات برخي از مخالفت
  . امر امت واگذار كرده است

گر خطـوط اصـلي    معين كننده چگونگي و نوع تعزير، ترسيمنصوص متون عام، و  
حكم دركنار شرايط وقوع جـرم، شخصـيت    ربايست قاضي به هنگام صدو مي است كه

  . مورد مالحظه قرار دهد ديگرمسائل  وجرم م
  : بدين ترتيب شريعت اسالمي بين دو چيز جمع كرده است

  .معين كه نه قابل تغيير است و نه قابل اسقاطهاي  جرايم معين داراي مجازات. ۱
  . پذير در چارچوب قواعد دقيق انعطافهاي  جرايم معين و نامعين داراي مجازات. ۲

گزينـد و در   مي گاهي اوقات خط نخست را بر ،قوانين وضعيبينيم   در حالي كه مي
و گـاهي اوقـات    ؛شـود  مي در نتيجه دچار مشكالت فراوان. كند مي شئون مختلف پياده

                                                
 . ۶۱۸همان، ص  .١
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شـماري از انحـراف و ناديـده گـرفتن      بـي  هاي گيرد و با حالت مي را در پيشدوم  خط
  . شود  احكام مواجه مي

ضعي در برخي حاالت با شريعت مخالف براي ما مهم نيست كه امروزه قوانين و
آنچه مهم . اين قوانين تا اواخر قرن هجدهم در همه چيز مخالف شرع بود. باشد

دارد و بر پايه  مي در پي شريعت گام بر قوانين وضعي امروزه است اينكه بدانيم 
ديگر اينكه آنچه دانشـمندان  . كند مي ي شرع را اجراها هاصول آن عمل، و ديدگا

 ن در قانون وضعي در پي تحقق آن هستند، همان است كـه شـرع اجـرا   حقوقدا
در ايـن نكتـه يـادي بـراي     . سـبقت دارد  ،كند و از اين بابت بر قانون وضعي مي
  ١.آوران است  ياد

موجود در تعزيرات شرعي شايسته اسـت بـه   پذيري  به منظور تبيين جوانب انعطاف
م در اين بحث مختصر به تفصـيل  يتوان ينم ما. تعزير و حد بنگريمهاي  دقت در تفاوت

 المسـائل در كتـاب   )ره(شـويم كـه شـهيد ثـاني     مي آور در اين باره سخن بگوييم اما ياد
  : گويد مي

افراد ثابت است اما اصل در تعزير، عدم تعيين از  هتعيين حد از طرف شارع نزد هم
را در پنج مورد معـين  جز اينكه رواياتي به ما رسيده كه مقدار تعزير . طرف شارع است

  : اين موارد عبارتند از. كرده است
  . ضربه تازيانه ۲۵هركس در روز رمضان با همسرش آميزش كند،  .اول
مردي كه با داشتن زن آزاد و بدون اجازه او با كنيزي ازدواج و آميـزش كنـد،    .دوم

  . ضربه تازيانه ۵/۱۲حد زناي غيرمحصنه يعني  ۸/۱مطابق روايات به اندازه 
  ). تازيانه ۹۰تا  ۳۰از (دو مرد عريان زير يك لحاف و مانند آن  .سوم

  ). تازيانه ۹۰تا  ۳۰از (بكارت دختري را از بين ببرد  ،هركس با انگشت .چهارم
  . خودهاي  اي زير يك لحاف، البته با لباس خوابيدن زن و مرد بيگانه .پنجم

                                                
 . ۱۶۳همان، ص  .١
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ه فرق براي تعزيـر و حـد بـر شـمرده     ، دو الفوائدالقواعد  :در كتابِ) ره(شهيد اول 
  : عبارتند ازها  اين تفاوت. است
زيانـه  تا ۷۵تعزير حداقل ندارد اما از جانب كثرت نبايد به حداقل حـدود يعنـي   . ۱

فراواني از فقهاي اهل سنّت تجـاوز از ايـن انـدازه را     راشم. برسد كه حد قيادت است
  . اند مجاز دانسته

  . ر بين آزاد و بنده تفاوتي نيستبرخالف حد، در تعزي. ۲
 تعزير بر حسب بزرگي و كـوچكي جـرم مشـمول تخفيـف و تشـديد مجـازات      . ۳
  . شود مي شود برخالف حد كه به مجرد صدق مسماي آن، حكم مي

چنـان كـه اگـر كـودك نابـالغ      . تعزير تابع مفسده است، اگرچه جرم ناميده نشود. ۴
همـين  . تعزير كرد، اگرچه عملـش معصـيت نيسـت   توان او را  مي اي انجام دهد، مفسده

  . گونه است تأديب افراد مجنون
توان تعزير كرد، اگرچه تأثير نداشته باشد اما برخي اين كـار   مي كودكان صغير را. ۵

  . اند را منع كرده
  . شود مي تعزير مطلقاً با توبه ساقط. ۶
۷ .محـارب كـه بنـا بـر      قاضي بين انواع تعزير مختار است برخالف حدود مگر حد

  . تر در انتخاب يكي از انواع چهارگانه مجاز است قول صحيح
  . كند مي تعزير به تبع اختالف اعتبارات و برحسب فاعل و مفعول فرق. ۸
  . كند مي تعزير برحسب اختالف مكان و مردم فرق. ۹

هللا ا ضد تجاوز به حقبر تعزير : تعزير برحسب اختالف حقوق قابل تقسيم است. ۱۰
اهللا و  كذب، تعزير بر ضد تجاوز به حق الناس مثلِ سب و ناسزا، و تعزير ضـد حـق   مثلِ
اهللا است مگر حد قذف  ّالناس با هم مثلِ سب صالحان گذشته اما حدود همگي حق حق

  . كه در آن اختالف دارند
د پسـندي تأكيـ   مالحظه اين اختالفات و ضوابط آن بر تعادل و توازن باشـكوه و دل 

  . برقرار كرده است ي خودها دارد كه اسالم در اين نظام حقوقي همانند ساير نظام
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  ی اسالم در اثبات جرمطتدابیر احتیا
هركس به مباحث تفصيلي حقوق جزاي اسالمي مراجعه كند، خواهد ديد كه اسالم 

فقهـاء در  . براي كشف جرم و اجراي مجازات تدابير احتياطي بزرگـي انديشـيده اسـت   
ي هـا  هكه جايي براي هيچ گونـه شـب  اند  روايات، شروط مفصّل و دقيقي بيان كرده پرتو

. توان از وجود دو قاعده در حقوق جزاي اسالمي تبيين كرد مي اين نكته را.باقي نگذارد
  : اين دو قاعده عبارتند از

الحدود  تدرء: شود مي قاعده درء كه به موجب آن حدود به واسطه شبهات برداشته. ۱
   .شبهاتبال

  . خطاي در عفو بهتر است از خطاي در مجازات. ۲
نظير براي تحقيق پيرامون  بي راصرااي  روايات به هنگام تأكيد بر اين دو قاعده، گونه

به عنوان نمونه به روايات زير . دهند  جرم و بلكه ايجاد نوعي شبهه به مخاطب نشان مي
  : كنيم  اشاره مي

ونس از ابان از ابوالعباس روايت كرده كه امام صـادق  كليني از محمد بن عيسي از ي
  : فرمود) ع(

. ام من زنا كـرده   :آمد و گفت) ص(مردي ـ در برخي روايات ماعذ ـ نزد پيغمبر   
پـس، از جانـب ديگـر آمـد و همـان سـخن را       . روي گردانداو از   )ص(پيغمبر 
مـن  ! خـدا اي رسول : آمد و گفتسوم  بار. حضرت از او روي گرداند. بازگفت
: پرسيد) ص(رسول خدا . تر از عذاب آخرت است ام و عذاب دنيا آسان زنا كرده

پـس بـراي   . نه: مشكل رواني دارد؟ پاسخ دادند: يار شما را مشكلي است؟ يعني
. دستور داد كه او را رجم كنند) ص(رسول خدا . بار چهارم عليه خود اقرار كرد

زبير او را ديـد،  . و گريخت بيرون آمدهنگامي كه سنگباران شد، . گودالي كندند
مـردم بـه او رسـيدند و او را    . از رفتن باز مانـد  تااستخوان پاي شتري به او زد 

 او را رهـا ! اي كاش: خبر دادند، فرمود) ص(اين واقعه را به رسول خدا . كشتند



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    554

  . كرد، برايش بهتر بود مي داشت و توبه مي اگر پنهان: سپس فرمود. كرديد مي
از خلف بن حمـاد از امـام    از دانشمندان شيعه از احمد بن محمد بن خالد گروهي

  : كه فرموداند  روايت كرده) ع(صادق 
ام، مـرا   زنـا كـرده    !يا اميرالمؤمنين: آمد و گفت) ع(زني حيران نزد اميرالمؤمنين 

تر است از عذاب آخرت  پاك كن، خداوند ترا پاك گرداند؛ چه عذاب دنيا آسان
زنـا  : ترا از چه پاك گـردانم؟ گفـت  : حضرت به او فرمود. طع ادامه داردكه الينق
بلكـه شـوهر   : وقتي اين كار را كردي، شوهر داشتي يا نه؟ گفـت : فرمود. ام كرده
وقتي اين كار را كردي، شوهرت حاضر بود يا از تو غايـب بـود؟   : فرمود. داشتم
. كم داري، وضع كنبرو آنچه در ش: حضرت به او فرمود. بلكه حاضر بود: گفت

وقتي زن روي گرداند و آنقدر دور شد كـه  . سپس نزد من بيا تا ترا پاك گردانم
مـدتي  . ايـن يـك گـواهي اسـت    ! خدايا: شنيد، امام گفت سخن حضرت را نمي

. وضــع حمــل كــردم، پــس مــرا پــاك گــردان: نگذشــت كــه زن آمــد و گفــت
ـ ! اي كنيـز خـدا  : حضرت خود را به تجاهـل زد و گفـت   :گويد را از چـه پـاك   ت

وقتي اين كار را كردي، شوهر   :فرمود. ام، مرا پاك گردان زنا كرده: گردانم؟ گفت
بلكه حاضـر  : آيا شوهرت حاضر بود يا غايب؟ گفت: فرمود. بلي: داشتي؟ گفت

. برو، فرزندت را دو سال كامل، چنان كه خداوند فرمان داده شير بده: فرمود. بود
شنيد، امـام   از حضرت دور شد كه صداي او را نميوقتي آنقدر . زن رفت: گويد
زن آمـد و   ؛وقتـي دو سـال گذشـت   : گويد. اين، دو گواهي است! خدايا: فرمود
حضـرت  . او را دو سال شير دادم، حال مرا پـاك گـردان  ! اي امير مؤمنان: گفت

ام، پس مرا  زنا كرده: ترا از چه پاك گردانم؟ گفت: خود را به تجاهل زد و گفت
: فرمـود . آري: وقتي اين كار را كردي، شوهر داشتي؟ گفـت   :فرمود. ردانپاك گ

. خير بلكه حاضر بـود : وقتي اين كار را كردي، شوهرت از تو غايب بود؟ گفت
برو و فرزندت را سرپرستي كن تا عاقل شود و بخورد و بياشامد و نه از : فرمود
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كرد، به   لي كه گريه ميزن در حا: گويد. پشت بام بيفتد، و نه در چاه سقوط كند
: شـنيد، امـام فرمـود    هنگامي كه آنقدر رفت كه صداي حضرت را نمـي . راه افتاد
اي : گفـت . ي به زن رسيدمعمروبن حديث مخزو: گويد. اين سه گواهي! خدايا

 ام كه نزد علـي رفـت و آمـد داري و از او    كني؟ ترا ديده  چرا گريه مي! كنيز خدا
آمـدم و از او  ) ع(نـزد اميرالمـؤمنين   : زن گفـت .. ندخواهي كه ترا پاك گردا مي

فرزندت را سرپرستي كن تـا عاقـل   : تقاضا كردم كه مرا پاك گرداند اما او گفت
شود و بخورد و بياشامد و نه از پشـت بـام بيفتـد و نـه در چـاه سـقوط كنـد،        

  . ترسم بميرم اما مرا پاك نگرداند  مي
. كـنم   من فرزندت را سرپرستي مي. گردنزد او باز : عمروبن حديث به زن گفت

. بــاز گفــت) ع(زن بازگشــت و ســخن عمــروبن حــديث را بــه اميرالمــؤمنين  
چـرا عمـرو   : ددر حالي كه خود را به تجاهـل زده بـود، پرسـي   ) ع(اميرالمؤمنين 

پس مرا . ام من زنا كرده! يا اميرالمؤمنين: كند؟ زن گفت  فرزندت را سرپرستي مي
: فرمود. بلي: وقتي اين كار را كردي، شوهر داشتي؟ زن گفت :فرمود. پاك گردان

بلكـه حاضـر   : وقتي اين كار را كردي، شوهرت غايب بود يا حاضر؟ زن گفـت 
عليه ايـن  ! خدايا : حضرت سرش را به سوي آسمان بلند كرد و گفت: گويد. بود

ي، ا در آنچه از دينت به پيغمبـرت خبـر داده  . زن، چهار گواهي نزد تو ثابت شد
هركه يكي از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمني كرده و با  !اي محمد: اي فرموده

كـنم و خواهـان    من حدودت را تعطيل نمـي ! خدايا. من به جنگ برخاسته است
گردانم بلكـه مطيـع تـو، و     جنگ و دشمني با تو نيستم، و احكامت را ضايع نمي

حضرت نگاه كـرد، گـويي    عمروبن حديث به: گويد. پيرو سنّت پيغمبرت هستم
يـا  : وقتـي عمـرو ايـن صـحنه را ديـد، گفـت      . رفـت   تيرها به صورتش فرو مـي 

چون گمان بـردم كـه تـو     ،من خواستم فرزندش را سرپرستي كنم! اميرالمؤمنين
) ع(اميرالمؤمنين. دهم خواهي اما اگر از آن كراهت داري، من انجام نمي  چنين مي
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. بايد كه با خواري و خفّت او را سرپرستي كنيآيا پس از چهار گواهي؟ : فرمود
  ١....باالي منبر رفت) ع(پس اميرالمؤمنين 

پـس مـرا   . ام من زنا كرده: حديثي است كه مردي نزد حضرت آمد و گفت كافيدر 
پس از تحقيق دقيق و سؤال و جواب، و آنگاه كـه چهـار بـار گـواهي داد     . پاك گردان

چقـدر بـراي   : سپس گفـت . دار او را نگه: نير فرمودحضرت به ق ،)عليه خود اقرار كرد(
مردي از شما زشت است كه مرتكب برخي كارهاي ناشايست شود و آنگاه خـود را در  

توبه او بين خود ! به خداي سوگند. كند اش توبه نمي چرا در خانه. انظار عموم رسوا كند
ه مرد را رجم كرد و هنگامي ك. و خدايش، بهتر است از اين كه من بر او حد جاري كنم

به چيزي غسل كرد كـه تـا   : دهي؟ فرمود او را غسل نمي! يا اميرالمؤمنين: او مرد، گفتند
  ٢.كار بس بزرگي صبر كرد همانا كه بر. روز قيامت پاك است

با اين سخن خود او را به شك و ترديـد  ) ص(در حديث ماعز آمده كه رسول خدا 
  ٣.ت زدي، يا نگاه كرديشايد بوسيدي، يا دس: داشت كه  وا مي

. كنـد   كند اما او اعتـراف وي را رد مـي   مي شخص مجرم به جرم ارتكابي خود اقرار
و ديگـر مـوارد   دادن گواهـان   شمار، و چگونگي گـواهي عالوه بر اين دقت شديدي در 

شك به نفع متهم : گويد مي كردهعمل قانون وضعي به اين اصل . جرم وجود دارد تثبو
  ٤. شود  تفسير مي

                                                
 . ۳۷۹، ص ۱۸وسائل الشيعه، ج  .١
 . ۱۸۵، ص ۷الكافي، ج  .٢
 . ۱۴، ص ۷يل االوطار، ج ن .٣
به عنوان مثال براي . اگر به شروط اجراي حد دقت كنيم، دورانديشي اسالم بيشتر روشن خواهد شد .٤

بـا اراده  . ۳. سارق بـالغ باشـد  .۲. سارق عاقل باشد. ۱: شرط بيان شده است ۲۲اجراي حد سرقت 
. ۶. سارق مسلمان باشد.۵. نباشد تر از ربع دينار ارزش مال مسروقه كم. ۴. خود سرقت كرده باشد

مال مسروقه اگر خوردني است، به . ۸. صاحب مال پدر سارق نباشد. ۷. سارق اجير يا مهمان نباشد
مال مسروقه مورد . ۱۰. و مال مسروقه از غنايم نباشد) نيرو(سارق سرباز .۹. اندازه سه جوع نباشد

. كنـد  الكيـت در ذمـه بـر آن تطبيـق مـي     مال مسروقه از مـواردي نباشـد كـه م   . ۱۲. شراكت نباشد
← 
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  قانون مجازات اسالمی دستاوردهاي باشکوه اجراي

گويد، شمار بسيار نـاچيزي از مـوارد     از اجراي حدود اسالمي سخن ميكه رواياتي 
چنان كه موارد مذكور در . كند مي و بلكه صدها سال گزارش ها هاجراي حد، در خالل د

ديگـر رقـم   هـاي   در حـالي كـه روايـت   . رود نمي روايات از شمار انگشتان دست فراتر
اين ارقام به عدم پاي بندي كامل به شريعت، . بزرگي از اجراي حد گزارش كرده است
كافي است اشاره كنيم كه هرگاه يك حادثـه  . شود  و انحراف در اجراي حدود تفسير مي

ورزيدند امـا حـديث     افتاد، شمار فراواني از راويان براي نقل آن اهتمام مي مي حد اتّفاق
اين امر نتيجه التزام به احكام اسالمي، و . ام زيادي از اجراي حدود اسالمي نديده تكرار
اگر به عصر . اسالميهاي  كند، و ترس از نتيجه مجازات  كه دين فراهم مي است فضايي

م ديد كه اجراي قانون مجـازات اسـالمي در برخـي جاهـا تـأثير      يحاضر بنگريم، خواه
  . گيري از جرايم داشته است پيش بازدارندگي واي در  العاده فوق

زيـرا  . اسـت   اسـالمي را پذيرفتـه  هـاي   قوانين وضعي امروزي نيز برخي از مجازات
مجازات تازيانه كـه در انگلسـتان، مصـر و      :از آن جمله است. از اين كار ندارداي  چاره

گ از اين گذشته، همه كشورها مجـازات تازيانـه را در زمـان جنـ    . شود  آمريكا اجرا مي
                                                                                                              

 ۱۵. مال مسروقه شراب و از اشياي حـرام نباشـد  . ۱۴. سرقت به قصد امانت انجام نشده باشد.۱۳
سرقت پنهـاني انجـام   . ۱۶. سرقت از مكان ديواردار انجام شده باشد نه از بيابان يا باغ بدون ديوار

. پيش از صدور حكم توبه نكرده باشد. ۱۸. سارق شخصاً مرتكب سرقت شده باشد. ۱۷. شده باشد
دو شاهد بر انجام سرقت گواهي دهند يا يك نفر شهادت دهند و صاحب مال به جـاي گـواه   . ۱۹

مجري حد واجد شرايط اجـراي  . ۲۱. شاكي صاحب مال باشد نه ديگري. ۲۰. دوم، سوگند بخورد
نه حد بر او جاري نخواهـد  سارق مشهور به حسن سيرت، و حافظ قرآن باشد وگر. ۲۲. حد باشد

  . شد
هرچند برخي از اين شروط مورد اختالف است اما كامالً بيانگر احتياط شديد و دورانديشـي دقيـق در   

كند، مگر اينكه فرد زناكاري جسور در  زمينه اجراي حد است و تقريباً از عدم تحقق آن حكايت مي
اي مرتكب زنـا شـود كـه همـه گواهـان       ونهنقض احكام شرعي بوده در برابر ديدگان شاهدان به گ

چنـين فـردي   . شاهد اين عمل زشت و جزئيات آن باشند و در اين باره بين آنان اختالفـي نباشـد  
  . مستحق مجازات شديد و بازدارنده است
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گذاري و ديگر جرايم مرتبط بـا نظـام و يـا     براي جرايم مربوطه به مواد خوراكي، قيمت
  . اند امنيت عمومي برقرار كرده

غم انحراف بينيم كه بدانيم اين نتايج به ر شكوه اين نظام جزايي را وقتي به عيان مي
مي و سستي در اجراي احكام و نـابودي فضـاي پـاك اسـال     يهفراوان در رهبري، كوتا

اجرا  اي در جامعه حال چگونه بود اگر اسالم با همه تعاليم و مفاهيم. حاصل شده است
  ! شد؟  مي

 گرديم و بر دعوت سـابق خـود بـراي اجـراي كامـل اسـالم تأكيـد        مي در اينجا باز
نچه در اجراي برخـي  خواهيم داشت كه نتايج كامل عايد شود اما آ انتظارآنگاه . كنيم مي

گذارد،   بينيم، به رغم تأثيري كه از خود بر جاي مي  گري در احكام مين جزئيات و بخشي
نتـايج   هتواند هم مي اسالم اراده كرده، برساند، و نهكه تواند ما را به تصوير كاملي  مي نه

  . مورد نظر را محقّق سازد

  در قوانین وضعی  اسیعیوب اس
  : ر خالصه كردوضعي را در موارد زيهاي  ين عيوب مجازاتتر مهمتوان  مي

  تعطیل. الف
مختلف در اغلب موارد، رأي نهايي را بـه  هاي  قوانين وضعي پس از وضع مجازات

هـاي   و اجـراي مجـازات  هـا   قاضي واگذار كرده است اگرچه به تعطيلي برخي مجازات
شخصي ي ها هكه دستگاه وكالت ـ در بيشتر اوقات با انگيز  خصوصاً. تر منجر شود سبك

و كـاهش تـأثير آن، و تحريـك عواطـف     هـا   فيف هرچه بيشتر مجازاتو مالي ـ به تخ  
هرگاه كار به قاضي واگذار شود، بايد دانست كه او انسان  .پردازد مي قاضي به نفع مجرم

چنـان كـه   . باشدگيرد و چه بسا اين كار ناخودآگاه  مي است و تحت تأثير عواطف قرار
از ايـن رو هرگـاه راهـي بـراي     . تحال درصدد گريز از مسئوليت اس انسان به طبيعت
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به عنوان مثال، تا . در پيش خواهد گرفت  كاهش بار مسئوليت فرا روي خود ببيند، قطعاً
. ه عوض كند، به اعدام حكم نخواهد كردزماني كه بتواند اعدام را با حكم به اعمال شاقّ

بسياري از  وضعي منجر، وهاي  بدين ترتيب، به طور طبيعي به عدم تأثيرگذاري مجازات
شايد اين مسئله ناشي از گرايش قـوانين وضـعي   . نخواهند داشتپروايي مجرمان از آن 

باشد كـه ميـدان را بـراي اجتهـاد،     ها  به معتبر شمردن شخصيت مجرم در همه مجازات
چنـان كـه در كشـورهاي مجـري قـوانين وضـعي       . كند مي تخفيف و تعطيلي احكام باز

ستاد عبدالقادر عوده مورد تأكيد قرار گرفته كه مثـالي  اين نكته در سخن ا. معمول است
  : از نتايج اين قانون در كشور مصر براي ما آورده است

. شود مي جرم وضع شده امروزه به ندرت اجرا ۲۰مجازات اعدام كه براي حدود 
در حالي كه جرم قتل كه يكي از جرايمي است كه مجازات آن اعدام اسـت، بـه   

پنج مورد كامل، و چهار مورد به . پيوندد مي ه مورد به وقوعمتوسط روزانه ن طور
مـيالدي جـرايم    ۱۹۳۷ـ   ۱۹۳۶در سـال  . شود  هنگام مباشرت به قتل متوقف مي

مـورد   ۳۲۱۱بـه   ۱۹۳۹ـ   ۱۹۳۸اما در سـال  . مورد بود ۳۹۳قتل و مباشرت بدان 
. اين جرم به رغم خطرناكي سال به سال در حـال افـزايش اسـت   . افزايش يافت

تواند موجب تشديد در اجراي مجازات اعـدام   مي همين افزايش عاملي است كه
بـه  اگرچه جرم قتل به خودي خود آنقدر خطرناك هست كه بدون توجـه  . شود

  . مقتضي تشديد مجازات باشد ،ديگر اسباب و علل
آمارها بيانگر آن است كه جرايم قتل به طور مـداوم در حـال افـزايش اسـت و      

مــيالدي  ۱۹۳۷ـ   ۱۹۳۶در ســال . رنــده همــواره در حــال كــاهشاحكــام بازدا
كه حكم آن اعدام است، رسيدگي  يمورد قتل از انواع ۱۴۸جنايي به  يها هدادگا

نفر  ۱۷نفر بود، فقط و فقط  ۲۲۲ ها هكرد و در حالي كه شمار متهمان اين پروند
ري را ديگـ هـاي   مجـازات  هـا  هكرد و در مورد سـاير پرونـد   را به اعدام محكوم

يي هـا  هاين بدان معني است كه مجازات اعدام در پروند. زين اعدام ساختجايگ
در . اعمال شـده اسـت  % ۷تا  ۶بايست به اعدام حكم شود، فقط به ميزان   كه مي
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پرونـده قتـل از جرايمـي كـه      ۱۲۷ميالدي محاكم جنايي به  ۱۹۳۸ـ   ۱۹۳۷سال 
 ها هشمار متهمان اين پروندمجازات آن اعدام است، رسيدگي كرد و در حالي كه 

نفر آنان حكم كـرد و در سـاير مـوارد بـه جـاي       ۱۶نفر بود، فقط به اعدام  ۱۸۱
اين بدان معني است كه مجازات اعـدام  . ديگري اعمال كردهاي  اعدام، مجازات
اعمال شود، اجـرا    بايست اين مجازات  يي كه ميها هدر پروند% ۸/۸فقط به ميزان 

  . شده است
گيرد كه مواردي كـه در چهـار     پردازد و نتيجه مي  يان آمار دو سال بعد ميسپس به ب

  ١.بوده است% ۹/۵سال به اعدام حكم شده، 

  مجازات عمومی ،زندان. ب
كند، حتي در مواردي كه مجازات ديگري هـم   مي قانون وضعي غالباً به زندان حكم

لـف، مجـازات اساسـي اسـت و     زندان در جرايم مخت. انجامد  دارد اما غالباً به حبس مي
مختلـف اعـم از مـرد و زن، و    افـراد  سـابقه، و   دار و بي مجرمان گوناگون اعم از سابقه

اين روش نتايج خطرناكي . دهند  پيروجوان، و مجرمان عادي و خطرناك را بدان كيفر مي
  : اند دانان به شماري از آن اشاره كرده حقوق. دارد

  ها  عدم تأثیر مجازات. 1

آنان بعد از مـدتي نـاچيز خواهنـد ديـد كـه      . شود نمي موجب عبرت ديگران زندان
همين امر ميدان را براي ارتكاب جرايم خصوصـاً بـه   . كند مي مجرم در ميانشان زندگي

گذشته از ايـن در  . نگام كثرت عوامل فريبنده، و ضعف تربيت عقيدتي باز خواهد كرده
كه به زندان بـا   هواهد شد؛ حتي آن عدبيشتر اوقات موجب عبرت خود زندانيان هم نخ

محكوم شوند، به محض خـروج از زنـدان   ) به عنوان باالترين انواع زندان(اعمال شاقّه 

                                                
 . ۷۲۴ـ  ۷۲۳، ص ۱التشريع الجنايي االسالمي، ج  .١
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ـ   ۱۹۳۸هـاي   مصـر از سـال  هـاي   آمار اداره زندان. گردند  دوباره به ارتكاب جرم باز مي
روز تا يـك   ۱۵پس از آزادي در مدت   زندانيان% ۴۵ميالدي بيانگر آن است كه  ۱۹۳۹

از كساني كه به بازپروري % ۴۳اين آمار تأكيد دارد كه . اند سال دوباره مرتكب جرم شده
روز تـا يـك    ۲۱ اند، هاي بازدارنده ـ فرستاده شده  ترين مجازات مردان ـ به عنوان شديد 

ايـن اداره در سـال    ۴۶گزارش شماره  .اند سال پس از آزادي، دوباره مرتكب جرم شده
ميالدي بيانگر آن است كه نيمي از افراد زنـداني در كـانون اصـالحي از     ۱۹۳۹ـ   ۱۹۳۸
اين افراد از ده تا پانزده بار، و بيشتر سوم  تا ده بار سابقه ارتكاب جرم دارند و يكپنج 

  . افراد باقيمانده داراي سوابقي از پانزده تا چهل بار دارند

  هدر دادن خزانه و تعطیلی تولید . 2

به طور مداوم رو به افزايش است و هر سال نسبت به سـال گذشـته    شمار زندانيان
حـبس  . رسـد  مي هزار نفر ها هشود و بر حسب اختالف شرايط، و جوامع به د مي بيشتر

شـود   مي زندان باعث. كند مي بزرگي بر اقتصاد واردهاي  شمار زيادي از اين افراد، زيان
آنان محروم بمانند، العاده  هاي فوق وانمنديكار زندگي كنند و مردم از ت تا هزاران نفر بي

حتي اگر در زندان هـم شـاغل   . شود و جز در موارد نادر، در زندان از آنان استفاده نمي
  . مسلّم است كه اين مجازات در آنان چندان تأثيري نخواهد داشت ، باشند

  فساد . 3

واع مجرمان را با زيرا ـ همان گونه كه ديديم ـ ان . زندان مدرسه آموزش جرايم است
بندي زندان بر اساس نوع مجازات يا سن محكومان نيز سودمند  تقسيم. آورد   هم گرد مي
  .بزرگ اقتصادي و غير آن داردهاي  انفرادي نيز زيانهاي  زندان. نبوده است

  نابودي احساس مسئولیت . 4

انيان تمرين عدم احساس مسئوليت در قبال همه چيز است و زنـد  ،زندان رزندگي د
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 بينيم بسياري از آنـان پـس از آزادي تـالش    مي از اين رو. آورد   را عاطل و باطل بار مي
  . اند زيرا به اين زندگي خو گرفته. كنند دوباره به زندان بازگردند مي

  افزایش قدرت مجرمان. 5
جويي، زورگيـري   فاصله بيندازد، ابزار برتري مزندان به جاي آن كه بين انسان و جر

آنان از سوابق خود براي تحميـل قـدرت و اعمـال    . شود مي ديد زندانيان معروف و ته
  . كنند  برداري مي تهديد و خشونت عليه مردم بهره

  کاهش سطح سالمت و اخالق . 6
چنان كه از اين بابت بـر  . گي بر سطح سالمت و اخالق زندانيان داردرزندان آثار بز

هـا،   زندان انواع بيمـاري . گذارد  ر سويي بر جاي ميو فرزندان زندانيان هم آثا ها هخانواد
  . دهد  ها را در انسان رشد مي ها و نامردمي نظري ، تنگها هكين

  فساد عقیده . 7
آورنـد تـا بـدين طريـق       غالباً مجرمان به عقايـدي مخـالف مسـير جامعـه روي مـي     

چنـان بـه ايـن    از ايـن رو  . ان نمايندرگشايي كنند يا كمبودهاي دروني خود را جب عقده
امـه شـده و آنگـاه كـه     قدهند كه گويي داليلي قوي بر آن ا مي بندي نشان اعتقادات پاي

جـو زنـدان   . كنند  مانعي آنان را باز ندارد، اين عقايد را در محيط اطراف خود ترويج مي
  . رساند  يي مدد ميها هبراي پذيرش چنين انديش

  ي خالفکار ها هتشکیل دست. 8
كنـد و وقـت كـافي بـراي       مختلف مجرمان را به هـم نزديـك مـي    يها هزندان نمون

در  ،ي حقـارت نهفتـه در درون  هـا  هبيرون از زندان، و ابراز عقد هبراي آيندريزي  برنامه
اي هستيم كه نخستين حلقه  در موارد فراواني شاهد جرايم زنجيره. گذارد  اختيار آنان مي

  . آن در زندان آغاز شده است
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   تأثیر روانی. 9
ي رواني وحشتناكي در انسان ها هزندگي در زندان خصوصاً اگر زندان ابد باشد، عقد

گذارد، فشاري است كه بسياري   از نتايج بدي كه اين حالت بر جاي مي. آورد   بوجود مي
زندان و امثال ذلك ي ها هاز افراد را به خودكشي يا مديريت اعمال مجرمانه از پشت ميل

انسـان، موجـود   : ست قسمتي از سخنان الكسـيس كـارل در كتـاب   مناسب ا. دارد  ميوا
  : گويد مي را يادآور شويم كه ناشناخته

آور از گمراهان و زندانيان هنوز حل نشـده بـاقي مانـده     مشكل آن شمار دهشت
 .انـد  اين بار سنگيني است بر دوش ديگر مردماني كه هنوز طبيعـي مانـده  . است

هـا،   ره كـرديم كـه بـراي نگهبـاني از زنـدان     پيش از اين به مبـالغ هنگفتـي اشـا   
. مورد نياز اسـت .. .ها، و پاسداري از مردم در مقابل دزدان و ديوانگان تيمارستان

داريم؟ وجود غيرطبيعي   خاصيت را نگه آور بي  پس چرا بايد اين موجودات زيان
چـرا  .. .پس بايد با شجاعت به مقابله اين واقعيـت رفـت  . مانع نمو طبيعي است

تـر، رهـايي يابـد؟ مـا       بايد جامعه از شر مجرمان و ديوانگان از راهي اقتصـادي ن
توانيم اديبانه، افراد مسئول را از مردمان غيرمسئول جدا كنـيم، و مجرمـان را    نمي

گنـاه   رود، بـي   مجازات، و آنان را كه به رغم ارتكاب يكي از جرايم، گمـان مـي  
در عين حـال بايـد   .. .مردم ناتوان هستيم ما از حكم بر ضد.. .هستند، تبرئه كنيم

پس چگونـه ايـن   . گر، و خطرناك حمايت كرد جامعه را از آسيب عناصر آشوب
تر ممكـن   و راحت تر بزرگهاي  كار ممكن است؟ طبعاً اين كار با ساخت زندان

هـاي بـزرگ و    چنان كه سالمت حقيقي با ساخت و تأسـيس بيمارسـتان  . نيست
توان از راه آموزش برتر انسان، و اصـالح   مي تنها.. .شود علمي بيشتر، ممكن نمي

هـاي   نسل، وايجاد تغييرات در آموزش، و احوال اجتماعي از جـرايم و بيمـاري  
شـايد  . .ميان بايد فعاالنه در مجرمان تصـرف كـرد   در اين. رواني جلوگيري كرد
تـر و   وچـك توان زندان را با مؤسسـات ك  مي ...را برداريمها  بهتر باشد كه زندان

مرتكبان جرايم پست با تازيانه  مجازاتاحتمال دارد كه .. .تر عوض كرد خرج كم
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يا اجراي روش علمي ديگري كه پس از آن مـدتي كوتـاه در بيمارسـتان بمانـد،     
ربايـان، و   امـا قـاتالن و دزدان مسـلح، و كـودك    .. .براي حفظ امنيت كافي باشد

رباينـد، يـا تـوده مـردم را در      مـي  ن راكساني كه فقراء را فريب و دار و ندارشـا 
تـر از شرشـان    هزينـه  تر، و كـم  ي انسانيها راهدهند، بايد از  مي مسائل مهم فريب

خالص شد؛ مانند كشتن با گاز مناسب در مؤسسات كوچكي كـه بـراي همـين    
توان راه درمان همانندي پيدا  مي براي ديوانگان مجرم نيز. منظور آماده شده است

  ١.كرد
  : شود اين دانشمند معروف غربي تأكيد دارد مي دقت در اين متن، روشنبا 
 بـه جامعـه وارد  هـا   اقتصادي بزرگي كه بـه واسـطه زنـدان   هاي  زيان و خسارت. ۱
كند، مـورد توجـه قـرار داده اسـت امـا       مي طبعاً وي مبالغي را كه دولت هزينه. شود مي

  . است خسارت مردم در اثر حبس نيروها خيلي بيشتر از آن
 او. معنـي اسـت   زند، بـي  مي ترحم در مقابل جرايمي كه به نظام اجتماعي آسيب. ۲
  .. .گر و خطرناك، حمايت كرد بايد جامعه را از آسيب عناصر آشوب: گويد مي

رفاهي و بهداشتي هاي  جسمي و اجتماعي از راه تأسيس زندانهاي  درمان بيماري. ۳
و آموزش برتر، و اصالح نسل اسـت؛ لـيكن در    ممكن نيست بلكه راه عالج آن، تربيت

را مورد تأكيد قرار دهد كه در جـاي ديگـري بـر آن تأكيـد     اي  اينجا فراموش كرده نكته
اساس هر تربيت و بناي اصالحي، افزايش سطح فكر از راه عقيده و ديـن  : نموده است

  : گويد مي او در جاي ديگر به هنگام سخن از احساس ادبي مسئوليت،. است
اهميـت جـوهري آن از   . خود را ابراز كرده اسـت  ها هاحساس ادبي در همه دور

اين احسـاس بـا احسـاس عقلـي، دينـي و      . ابتداي تاريخ بشر آشكار بوده است
  ٢. زيبايي ارتباط دارد

                                                
 . ۳۳۵االنسان ذلك المجهول، ص  .١
 . ۱۵۱همان، ص  .٢
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  : گويد مي سپس
اخالق نظري بر بقاياي اخالق مسيحي نهاده شده ي ها هدر تمدن امروزي، پاي

را هـا   انسان امروزي همه نظـام . كند نمي ي از آن اطاعتدر حالي كه احد. است
  ١.در راه شهوات خود به دور افكنده است

  : او معتقد است
در فـراهم  .. .و پيـدا اسـت   رشـكا آناهماهنگي در دنياي احساسات در عصر ما، 

ايـم امـا بـه رغـم مبـالغ       نمودن سالمت بدني جامعه متمدن امروزي موفق بـوده 
ادبي و عقلي آنـان  هاي  كنيم، در رشد فعاليت  زش هزينه ميهنگفتي كه براي آمو

  ٢.ايم به صورت كامل، شكست خورده
  : گويد مي وي پس از بحث از نماز و نقش تربيتي آن

و بر حقيقي بودن روابط معين طبيعي داللت .. .چنين حقايقي، معاني بزرگي دارد
و بـر اهيمـت   .. .اسـت  شناختي، و بدني ناشناخته دارد كه هنوز در اقدامات روان

روحي داللت دارد كه دانشـمندان، و پزشـكان، و مربيـان، و    هاي  واضحِ فعاليت
ايـن حقـايق، عـالم    .. .اند جامعه شناسان، مطالعه آن را به طور كامل ناديده گرفته

  ٣.گشايد  ي انسان ميوربر  جديدي
است كه برخي تازيانه يك مجازات اسالمي . ه استناو خواهان به كارگيري تازيا. ۴
عـالوه بـر ايـن كـارل خواهـان اجـراي       .. .مجازات ارتجاعي غيرانساني است: اند مدعي

اسالمي بـراي سـرقت و   هاي  بدني ديگري است و چه بسا مشابه مجازاتهاي  مجازات
بينيم كه وي معتقد است كه مجازات قتل بيشتر جلـوي   مي بدين ترتيب.. .مانند آن باشد

  . ي مجرمان، به نفع جامعه استگيرد و نابود مي قتل را
. هرچند اين متن تا حدودي انساني است اما نتوانسته وابستگي خود را پنهان دارد. ۵

                                                
 . ۱۶۳ان، ص هم .١
 . ۱۷۳همان، ص  .٢
 . جا همان .٣
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شـود كـه    برخـورد از اين رو درخواست دارد كه با مجرمان ديوانه به همان روشـي  
مخـالف   ،هم ديـن . كنند تا از شر اينان هم خالص شوند مي ساير مجرمان را درمان

اين مجـرم، انسـان   . ي بشري پيرامون مجازاتها هدگاه است و هم كليه ديدگااين دي
از . معنـي اسـت   فاقد اراده است و همان گونه كه گذشت، مسئوليت بدون اختيار بي

اين رو ممكن است جامعه اين خسارت اقتصادي را تحمل كند و به منظـور حفـظ   
م كه عيب مهم اين است كـه  در عين حال ما معتقدي. ارزش انسان، تيمارستان بسازد
البتـه در قـوانين وضـعي، چنـين عيبـي      . تأكيد داردها  قانون وضعي فقط بر مجازات

تر از قانون نياز اسـت تـا    گستردهريزي  پيش از اين ديديم كه به برنامه. طبيعي است
  . ي فريب قانون فراوان، و ابزارهاي فرار بسيار استها راه. مهار كرد بتوان جرم را

  ل اسالمی راه ح
از راه حل هماهنگ اسالمي بـراي مبـارزه بـا مسـئله جـرم در جامعـه بـا        اي  گوشه

جاي بسي افتخار و مباهات در نظام كيفري اسالم . اعتقادي و تربيتي گذشتهاي  روش
وضعي جديـد پيراسـته   هاي  اين نظام واقعاً از عيوب نظام: است كه با سرفرازي بگوييم

به ها  عالوه بر اين داراي محاسني است كه اين نظام. قديم هاي است تا چه رسد به نظام
  . كلي از آن تهي است

كه اندكي قبل پيرامون آن سخن گفتيم، ديديم كـه  ها  در مورد عيب تعطيلي مجازات
اسالم تعطيلي هيچ يك از احكام مربوط به جرايم خطرناك را كه به كيان جامعه مربوط 

در . عمومي مقـدم بـر مصـلحت شخصـي اسـت      زيرا مصلحت. پذيرد نمي است، هرگز
حالي كه در جرايم تعزيري ـ البته در ضمن خطوط گسـترده معـين ـ قـدرت و سـلطه       

  . زيادي به قاضي داده است
گيـرد ـ     جرايم را در بر مـي  ۳/۲در مورد زندان، واضح است كه جرايم حدود ـ كه  

. شود مي زندان ترجيح داده در حالي كه در تعزيرات نيز مجازات تازيانه بر. حبس ندارد
  . كنند  جرايم هست كه مجرمان را به حبس محكوم مي% ۵به هر حال چيزي حدود 
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شود تا اين اندازه كاهش يابد،  مي هرگاه جرايمي كه به موجب آن به حبس حكم
اختالف زنـدانيان و   مشكلشمار زندانيان واقعاً اندك خواهد شد و بدين ترتيب 

فساد اخالق، و بيماري، و گسترش ابزارهـاي جـرم حـل     پيامدهاي آن از جمله
هم چنان كه بازگشت به جرايم نيز كه مشوق آن چيزي نيست مگـر  . خواهد شد

جـرايم  : اگر بـدانيم . زندان و سبك شمردن مجازات حبس، كاهش خواهد يافت
شود، از جرايم ناچيزي است كـه   مي اندكي كه در آن به حبس كوتاه مدت حكم

شوند، خواهيم ديد كه حبس براي اين جـرايم   مي ر خطرناك مرتكبمجرمان غي
زماني كم خواهد بود و به گسترش اعمال خصمانه جرم، و فساد هاي  براي مدت

حتي اگر چنين گناهـاني ديـده شـود، بـه دليـل قلّـت       . اخالق منجر خواهد شد
 زندانيان و كاهش خطرناكي آنان، تأثير چنـداني بـر مجرمـان و امنيـت عمـومي     

بـه حـبس،   دوم  عالوه بر اين ضمانتي نيست كه مجرم براي بار. نخواهد داشت
مجازات نخواهد گشت اما مجرمـان خطرنـاك را شـريعت اسـالمي بـه حـبس       

زيرا ارتكاب هر نوع . نامحدود ـ جرم انتسابي هرچه باشد ـ محكوم نخواهد كرد 
رتكاب جـرم  جرمي، هرچه ساده باشد، بدان معني است كه هنوز مجرم آمادگي ا

  ١.را دارد و مجازات سابق او را از اين عمل باز نداشته است

  تهدید نظري جرم و آثار وضعی آن 
شـود كـه اسـالم     مي ر توجيهي مهم است كه به ديگر عناصري افزودهصاين يك عن

. تر بدان اشاره كرديم پيش كه براي متوقف كردن جرم در جاي خود، به كار گرفته است
زيـرا آثـار مسـتقيمي    . م به حجم عمـل ارتكـابي خـود توجـه نـدارد     گاهي اوقات مجر

دهـد؛ يـا    مـي  شود، بلكه پس از گذشت زمان خود را نشـان  نمي بالفاصله بر آن مترتب

                                                
 .. ۷۴۳التشريع الجنايي االسالمي، ص  .١
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و .. .برد كه اين اقدام از مواردي است كه مورد تسامح واقع شـده اسـت    مجرم گمان مي
دادن حجم فعل مورد نظر مجرم و  در اينجا متون اسالمي براي نشان. داليلي از اين قبيل

آيد و گستره جرم و آثار اجتمـاعي و روانـي آن را بيـان       ابعاد وحشتناك آن به ميدان مي
منظور از ايـن  . از نظر گذرانديم مجازات طبیعیما در مباحث قبلي، آن را با نام . كند  مي

حقيقت معلـول  شود و در   مجازات، اثري است كه به طور طبيعي بر انحراف مترتب مي
  . طبيعي و تكويني آن است

  آیات قرآنی . الف

)     ـنميعـاً ومج ـاسـلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نم
  )۳۲:املائدة(   )أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً

يا فسادي در زمين ـ بكشد، چنـان اسـت     هركس كسي را ـ جز به قصاص قتل، 
كه گويي همه مردم را كشته باشد، و هركس كسي را زنده بدارد، چنان است كه 

  . گويي تمام مردم را زنده داشته است

)      ـهنلَعو ـهلَيع اللَّـه ـبغَضـا ويهداً فالخ منهج هاؤزداً فَجمعتناً ممؤلْ مقْتي نمو
يماًوظذَاباً عع لَه د۹۳:النساء(  )أَع(  

وهركس عمداً مؤمني را بكشد، كيفرش دوزخ است كـه در آن مانـدگار خواهـد    
كند و عذابي بـزرگ بـرايش آمـاده      گيرد و لعنتش مي  بود، و خدا بر او خشم مي

  . ساخته است

  )۳۲:االسراء(  )وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً(
  . و به زنا نزديك مشويد، چرا كه آن همواره زشت و بد راهي است

)اللَّه دنو عبراسِ فَال يالِ النوي أَمف وبريرِباً ل نم متيا آتم۳۹:الروم(  )و(  
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دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بـردارد، نـزد خـدا     مي و آنچه به قصد ربا
  . گيرد نميفزوني 

)    ـسالْم ـنطَانُ مـيالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومبا ال يأْكُلُونَ الري ينالَّذ
       ـاَءهج ـنبـا فَمالر مـرحو ـعيالْب لَّ اللَّـهأَحبا وثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل

ةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصـحاب  موعظَ
يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه ال يحب كُلَّ كَفَّـارٍ   النارِ هم فيها خالدونَ

ملُوا الصالحات وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجـرهم  إِنَّ الَّذين آمنوا وع أَثيمٍ
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا اتقُـوا اللَّـه        عند ربهِم وال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ

نِنيمؤم متبا إِنْ كُنالر نم يقا بوا مذَرفَإِنْ و      اللَّـه ـنبٍ مـروا بِحلُوا فَـأْذَنفْعت لَم
)ورســـوله وإِنْ تبـــتم فَلَكُـــم رؤوس أَمـــوالكُم ال تظْلمـــونَ وال تظْلَمـــونَ

  )۲۷۹ـ۲۷۸:البقرة(  
خيزند مگر مانند برخاسـتن كسـي كـه     نمي بر [از گور]خورند  مي كساني كه ربا

اين بـدان سـبب اسـت كـه آنـان      . ش كرده استشيطان بر اثر تماس، آشفته سر
و حال آن كه خدا داد و ستد را حالل، و . داد و ستد صرفاً مانند ربا است: گفتند

پس هـركس انـدرزي از جانـب پروردگـارش بـدو      . ربا را حرام گردانيده است
ست، و كارش به خدا ا باز ايستاد، آنچه گذشته، از آن او [از رباخواري]رسيد، و 
بازگردند، آنان اهل آتشـند و در آن   [به رباخواري]شود، و كساني كه  مي واگذار

افزايـد و   مـي  كاهـد، و بـر صـدقات    مي ربا [بركت]خدا از . ماندگار خواهند بود
كساني كـه ايمـان آورده و   . دارد خداوند هيچ ناسپاسِ گناهكاري را دوست نمي

نـد، پـاداش آنـان نـزد     ا كارهاي شايسته كرده و نمـاز برپـا داشـته و زكـات داده    
پروردگارشان براي آنان خواهد بود؛ و نه بيمي بر آنـان اسـت و نـه انـدوهگين     

ايد، از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمنيد، آنچه از  اي كساني كه ايمان آورده. شوند  مي
نكرديد، بدانيد به جنگ با خـدا و   ]چنين[و اگر . ربا باقي مانده است، واگذاريد

ي شما از خودتان است، نه ها هايد؛ و اگر توبه كنيد، سرماي استهوي، برخ هفرستاد
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  . بينيد  كنيد، و نه ستم مي  ستم مي

  روایات . ب
  ): ع(امام صادق 

  .يا بين التزن فانّ الطري لو زنا لتناثر ريشه
  . زنا مكن كه اگر پرنده زنا كند، پرهايش بريزد! فرزندم

  ): ع(امام باقر 

نا مخس خصال، يذهب مباء الوجه، ويورث الفقر، ويـنقص  يف الز): ص(قال النيب 
  .العمر، ويسخط الرمحن، وخيلد يف النار نعوذ باهللا من النار

برد، و فقـر را بـه ارث     آبرو را مي: در زنا پنج خصلت است: فرمود) ص(پيامبر 
آورد، و در    كند، و خـداي رحمـن را بـه خشـم مـي       آورد، و عمر را كوتاه مي   مي

  . بريم  كند؛ از آتش به خداوند پناه مي  جاودانه ميآتش، 

   :علي بن سالم گفت

  . اتق الزنا فانه ميحق الرزق ويبطل الدين): ع(قال ابوابراهيم 
  . كند  برد و دين را نابود مي مي از زنا بپرهيز كه روزي را از بين

  ): ع(امام باقر 

قـال رسـول   : قـال . د اليـه فر عـا الزاين خرج من روح االميان وان اسـتغ  اذا زىن
اليزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، واليشرب الشـارب حـني يشـرب    ): ص(اهللا

  .وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن
آمرزش  [از خداوند]گاه كه زناكار زنا كند، از روح ايمان بيرون رود، و هرگاه  آن

كنـد؛ در    كار، وقتي زنا مـي زنا: فرمود) ص(رسول خدا . بخواهد، به آن باز گردد
خورد، در حالي كه   كند؛ شرابخوار، وقتي شراب مي حالي كه ايمان دارد، زنا نمي
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كنـد، در حـالي كـه ايمـان       و دزد وقتي سرقت مي  خورد؛ نمي بايمان دارد، شرا
  . كند دارد، دزدي نمي

  ): ع(امام باقر 

وهل يبقي فيه من االميـان  : لتق. الزاين فارقه روح االميان اذا زىن: كان ايب يقول
  . ال بل فيه فاذا قام عاد اليه روح االميان: شيء او قد اخنلع منه امجع؟ قال

آيـا  : گفـتم . آن گاه كه زناكار، زنا كند، روح ايمان از او جدا شود: گفت مي پدرم
نـه،  : شود؟ فرمود مي ماند يا اينكه همه ايمان از او كنده مي چيزي از ايمان در او

  . گردد  ه اندكي در او هست كه وقتي به حق قيام كرد، به او باز ميبلك

  ): ع(امام باقر 

  . الزنا يورث الفقر ويدع الديار بالقع): ص(قال رسول اهللا 
  . كشد  آورد و ديار را به نابودي مي   زنا فقر را به ارث مي: فرمود) ص(رسول خدا 

ند اهللا عزوجلّ مـن رجـل قتـل    لن يعمل ابن آدم عمالً اعظم ع): ص(قال النيب 
  . نبياً او اماماً اوهدم الكعبة اليت جعلها قبلة لعباده او افرغ ماءه يف امرأة حراماً

دهد كه نـزد خداونـد عزّوجـلّ     نمي هيچ انساني كاري انجام: فرمود   )ص(پيامبر 
ند باشد از كار كسي كه پيامبر يا امامي را كشته يا خانه كعبه را كه خداو تر بزرگ

مردم قرار داده، منهدم كرده يا از راه حرام، آبش را در رحم زنـي قـرار داده   ه قبل
  . باشد

  ): ع(امام صادق 

ـ ): ص(قال رسول اهللا  اهللا عليـه شـهوة    ىمن امكن من نفسه طائعاً يلعب به الق
  . النساء

هركس اجازه دهد كه نفسش با او بازي كند، خداونـد  : فرمود) ص(رسول خدا 
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  . را بر او افكند شهوت زنان

ـ ): ص(قال رسول اهللا  جسـر جهـنم    ىو ان الرجل ليؤيت يف عقبه فيخلسه اهللا عل
م فيعـذّب بطبقاـا طبقـة    جهـن   من حساب اخلالئق مث يؤمر به اىليفرغ اهللا حىت

  . يرد اسفلها والخيرج منها طبقة حىت
ـ : فرمود) ص(رسول خدا  دارد مردي كه لواط دهد، خداوند او را در پل جهنم ب

سپس دستور دهد كه او را به جهـنم  . تا از رسيدگي به حساب خاليق فارغ شود
ترين طبقه برسد و هرگز  پس در طبقه طبقه جهنم عذاب شود تا به پايين. افكنند

  . از آنجا بيرون نيايد

من جامع غالماً جاء يوم القيامة جنباً ال ينقيـه مـاء الـدنيا    ): ص(قال رسول اهللا 
ان الـذكر يضـاجع   : ه ولعنه واعدله جهنم وساءت مصرياً مث قالوغضب اهللا علي

  . الذكر فيهتز العرش لذلك
اي لواط كند، روز قيامت جنب و در  هركس با پسر بچه: فرمود) ص(رسول خدا 

بـر او اسـت و    حالي كه آب دنيا او را پاك نكرده، بيايد و خشم و لعنـت خـدا   
وقتي مرد با مرد : سپس گفت. مي استسرانجابد جهنم را برايش آماده كرده كه 

  . لرزد  ي عرش در اثر آن ميها هخوابد، پاي  مي

مـا بـه   . هست كه درباره جرايم و گناهان مختلف بيان شده اسـت  واني اروايات فر
  . كنيم  همين اندازه بسنده مي

  اسالمی و پاسخ آن يشبهات وارد بر نظام حقوق جزا
كه همواره توان خود را در اند  ا چنان عادت كردهنيروهاي استعمارگر و اربابان كليس

بكـار گيرنـد و   سكوالريسم ي ها هجهت دورسازي اسالم از صحنه زندگي و تحكيم پاي
بسياري از كشورهاي وابسته قوانين از اين رو . اند در اين راه تا حدود زيادي موفق شده

به غرض . شود  ديده ميمسلماني در آن ي ها هبه اسالم، اسالمي نيست اگرچه برخي نشان
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گسترش جدايي مسلمانان از واقعيت اسالمي، و بستن راه بازگشت بر روي آن، دشمنان 
اند تصويري از اسالم ترسيم كنند كه به عنوان يك نظام قابل اجرا  ن آسماني كوشيدهيآي

در صحنه زندگي نيست و اگر حدي از آنان خواسته اندكي انصاف به خرج دهد، به اين 
  . ترين نظام بود بسنده كرده كه اسالم در زمان خود، موفقجمله 

از آن جملـه اسـت    .انـد  مختلـف اسـالمي ايرادهـايي وارد كـرده    هـاي   آنان بر نظام
ضه اين ايرادها بپردازيم، رپيش از آن كه به ع. اند اشكاالتي كه بر نظام جزايي وارد نموده

آگاهي و  ؛ن مغرض به هدر رفته استاين دشمنا يها دانيم كه تالش  الزم به يادآوري مي
كار خـود را در جهـت    ها هها و دستگا شعور به امت مسلمان بازگشته، و برخي سازمان

هاي اسالمي به عرصه زنـدگي آغـاز    نظام حقوق جزاي اسالمي همانند ساير نظام هاعاد
خالصـه  توان در موارد زيـر   مي بر نظام حقوق جزاي اسالمي را يرادهاي واردا. اند كرده
  : كرد

هرگاه شخصي يك ربع دينـار سـرقت كنـد،    . اسالمي ظالمانه استهاي  مجازات. ۱
) رجـم (كند؛ يا هرگاه كسي مرتكب زناي محصنه شد، او را سنگسار  مي دستش را قطع

  . كند و از اين قبيل  مي
  . به جنبه اصالحي توجه ندارد. ۲
  . ماند  ديگران باز مي ها، يك عضو جامعه از كار با به موجب اين مجازات. ۳
، خـود  عقب مانده و ارتجاعي اسـت و بـا روزگـار   هاي  ها، مجازات اين مجازات. ۴

  . تناسب داشته است
از مباحـث  . اند، كـارل بروكلمـان اسـت    از جمله كساني كه چنين اتهامي وارد كرده

 زير غلفت كرده يـا خـود را بـه غفلـت    ي ها هشود كه اين گروه از نكت مي پيشين روشن
   :اند زده

  مالحظه عنصر بازدارندگی . 1
هرگـاه مجـازات عنصـر بازدارنـدگي     . بازدارندگي نيست كيفر، ومجازات جز براي 

خود را از دست بدهد، نه تنها تأثيري نخواهد داشت بلكه افراد مسـتعد بـراي ارتكـاب    
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 اين چيزي است كه در مجازات حبس ديديم و در. جرم را به اقدام تشويق خواهد كرد
ديديم كه قتل و جرايم بـزرگ  . شود  جرايم نقدي هم خصوصاً براي ثروتمندان ديده مي

از اين رو برخـي  . اند، رو به تزايد است در كشورهايي كه مجازات اعدام را ممنوع كرده
  . اند از كشورها به ناچار دوباره به اجراي مجازات اعدام برگشته

  مالحظه حجم و ابعاد حقیقی جرم . 2
نگر، پذيرش مجازات رجم براي زن شـوهرداري كـه    رخي از مردمان سطحيبراي ب

نـا و آثـار   زمرتكب زنا شده، بسي سخت است اما مالحظه بعـد حقيقـي عمـل زشـت     
مترتب بر آن از قبيل نابودي انساب، و از هم پاشيدن روابط خانوادگي ـ كـه تنهـا پايـه     

وليت اخالقي و تربيتي، و غيـر  اساسي در برپايي جامعه مسئول است ـ و تباه شدن مسئ 
زيرا اين جـرم اسـاس مسـير انسـاني را     . كند مي تر از اين جرم ترسيم آن، بينشي واقعي
دهد و در جهت انسداد، و جلوگيري از تحقق كامل آن فعاليت، و انسـان    هدف قرار مي

  . كند  را از واقعيت بشري بدر و به حيوان بدل مي
زيرا در قتل يك فرد، فقط يك روح از . گوييم مي نيندرباره قتل انسان محترم نيز چ

كاروان بشري را از دست يابي بـه ايـن    ليلشود اما اين كار به هر د مي كالبد وي خارج
كند و  مي زيرا هر فرد محترم در جهت حركت كاروان به جلو فعاليت. دارد  هدف باز مي

  . قتل او يك ضربه مهلك به اين كاروان و اهداف آن است
  : شايد قرآن به همين نكته اشاره دارد كه فرمود

)     ـنميعـاً ومج ـاسـلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نقَت نم
  )۳۲:املائدة(  )أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً

ي در زمين ـ بكشد، چنان اسـت   هر كس كسي را ـ جز به قصاص قتل، يا فساد 
و هركس كسي را زنده بدارد، چنان است كه . كه گويي همه مردم را كشته باشد

  . گويي همه مردم را زنده داشته است

بغي و . نيازي به بحث از جرم بغي بر ضد امام، و محاربه، و جرايم امثال آن نداريم
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. آن در نظام اجتماعي ترديد نداردمحاربه از جرايمي است كه هيچ عاقلي در تأثير عميق 
بار آن بر انسان از زاويـه تكامـل    بنابراين الزم است نگاهي كلي به نوع جرم و آثار زيان

اسـالم در جـرايم   . مادي و معنوي بشر بيفكنيم نه به شخصيت مجرم جز در حد معقول
  . تعزيري به همين روش عمل كرده است
به دشمني  عموميدهد كه با نظم   رض فرمان مياال از اين رو اسالم به قتل مفسد في

برخـوردار از كرامـت انسـاني     همفسـدي را نفـس محترمـ   چنـين  اسالم . برخاسته است
  . داند نمي

  زایی در درون  مالحظه استواري روحیه جرم. 3
كشي استوار اسـت،   در يك جامعه لجام گسيخته، و تهي از عدالت كه اصوالً بر بهره

شود كـه   مي كه در آن قوانيني اجرااي  رود اما در جامعه نمي مارسرقت جرم مهمي به ش
اي  سازد، و نيز جامعه مي نيازي متناسب با شرايط روز را فراهم براي هر فرد حدي از بي

و به سوي فضيلت با تمامي معاني  رساند   اش آن را از اهداف پست به اوج مي كه عقيده
 گونـاگون را بـه رويـش   ي هـا  هف توسعه در عرصمختلي ها هبرد، و زمين  آن به پيش مي

بنابراين اگر فردي در چنين فضايي به . گيرد  گشايد؛ سرقت چهره ديگري به خود مي مي
دار خود بـه   اعتقادي و عدم پاي بندي راسخ و ريشه سرقت روي آورد، با اين كار از بي

ي ما مهم نيست كه در چنين موردي، مقدار سرقت چندان برا. دارد مينظام حاكم پرده بر
هرگـاه جـرم نشـانگر ايـن مقـدار      . كنـد  مي برداري از اين پستي رواني اهميت پيدا پرده

مـثالً  . استواري نباشد، بلكه احتمال ديگري در آن مطرح شود، مجازات نخواهد داشـت 
همـين طـور اسـت    . هر شبهه ديگري به ميان آيـد  هنگامي كه شبهه گرسنگي يا اكراه يا

  . ثابت شود، سارق توبه كرده است رخي مواردهنگامي كه در ب

  جانب اصالحی مجازات . 4
خطاي آشكار خواهد بود كه نظام حقوق جزاي اسالمي متهم شود كه جنبه اصالحي 

اسالمي در بادي امـر  هاي  زيرا در مواردي كه مجازات. مجازات را در نظر نگرفته است



  در پرتو قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    .....................................................................................................    576

ايـن قاطعيـت در آن مـورد خـاص      از لـزوم : الًاورسـند،   مـي  كوبنده و قـاطع بـه نظـر   
تعزيـري بـه روي اصـالح    هـاي   اي كه در مجـازات  باب گسترده: ثانیاًپوشي شده؛  چشم

مبتني بر اساس اصالحي، تربيتـي و اجتمـاعي را    كفّارههاي  گشوده شده، و نيز مجازات
: خوردن روزه ماه رمضان يكـي از سـه چيـز اسـت     كفّارهبه طور مثال . اند ناديده گرفته

اگر به شرط قصـد  . عام شصت مسكين، روزه دو ماه متوالي، و آزادي يك برده مؤمناط
  . قربت در اين مجازات بنگريم، هدف اصالحي آن بهتر نمايان خواهد شد

بدون ترديد مجازات تازيانه از حبس كه از وضعيت فعلي آن جز جرم و محروميت 
قبل ديديم كه الكسيس كـارل  اندكي . تر، و مؤثرتر است شود، اصالحي نمي چيزي عايد

  . خواهان اجراي آن به جاي زندان بود

  ! مجازات ارتجاعی و قدمت تاریخی؟. 5
گذاري كنيم بايد به نقش آن در تحقق هـدف مـورد    هرگاه بخواهيم چيزي را ارزش

از اين رو خيلي اشتباه خواهد بود كه آن را به چيزي توصيف كنـيم كـه از   . نظر بنگريم
مثالً قدمت . شود نمي هد، خصوصاً اگر صفتي باشد كه مانع تحقق هدفكا مي ارزش آن

امانـت يـك   : گونه كه هرگـز نخـواهيم گفـت    همان. تاريخي از اين گونه اوصاف است
بايست فقط به اين دليل كه قديمي است، از زندگي انسان   ارتجاعي است و مي مجازات

ارتجـاعي   مجـازات يـك   شويم كه قتل بـه خـاطر قتـل    يممكن نيست مدع  محو شود؛
قديمي است و بايد كه از زندگي بشر محو شود؛ هرگز چنين ادعايي ممكن نخواهد بود 

درباره مجازات رجم . اعدام نگريستگرا بود و به نتايج حاصل از اجراي  بلكه بايد واقع
اين دو درمان جرم زشتي است كه امروزه شيوع پيدا كرده . گوييم و تازيانه هم چنين مي

  . گذارد  ي مختلف اجتماعي بر جاي ميها هثار ويرانگري در زمينو آ

  مالحظه شروط مجازات . 6
اند به شـرايط الزم بـراي    اسالمي اشكال نمودههاي  بسياري از كساني كه به مجازات

تـرين مثـال در ايـن     روشن. اند اثبات جرم و استحقاق مجرم براي مجازات توجه نكرده
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رسد و معمـوالً   مي شرط ۲۲ت است كه از نظر بعضي به باره شروط استحقاق حد سرق
حال اگر در موردي تحقق پيدا كرد نشان . اين شروط، سخت و مشكل است هتحقق هم

در . دار اسـت  دهنده آن است كه عناد و تجاوزگري به حقوق ديگـران در سـارق ريشـه   
د همـه آنـان   مسئله ثبوت جرم زنا به وسيله چهار شاهد نيز چنين است كه بايد جرم نز

واضح و آشكار باشد و با تفصيلي كه در جاي خود آمده، مشاهده كرده باشـند، و البتـه   
تحقق پيدا كرد، نشان دهنده تجـري  اي  حال اگر در موردي چنين مسئله. يابد تحقق نمي

پروايي كامل مجرم در ارتكاب اين عمل زشت به صـورت آشـكار اسـت و اينكـه      و بي
  . ربوطه را زير پا گذاشته استقوانين اجتماعي م  ههم

در اينجا مناسب است يـادآور شـويم كـه مـردم مسـلمان مـا در ايـران بـا انقـالب          
هاي وضعي، و فـراهم آوردن فضـاي    بازگشت به اسالم، و الغاي نظامشكوهمند خود،  

اين . اهداف نهضت خويش قرار دادند هسالم براي رشد مادي و معنوي انسان را سرلوح
ين نتايج را در زندگي اجتماعي ايران بـر جـاي گذاشـت و بسـياري از     تر بزرگانقالب 

تواند همـه عوامـل ارتكـاب     مي اي به وجود آورد كه شرايط را تغيير داد و فضاي پاكيزه
شود كه عقل را زايل، و شـهوت    اين عوامل در مواردي خالصه مي. جرم را از بين ببرد

و از فضاي ناب انساني يعني فضاي عقل و دهد،   را تحريك و خودخواهي را توسعه مي
  . سازد  ايمان، و اخالص و ايثار، و تالش در راه تعالي و رستگاري دور مي

رخواه در مناطق مختلف آروزي ما اين است كه اين آگاهي رواج يابد و اين روح خي
  . دهد  خداوند متعال است كه در راه حق توفيق مي. فراگير شود جهان اسالم

   :در پایان
كنيم كه در حق اين گوهر گرانبها و قيمتـي،    قبل از هر چيز، مسلمانان را دعوت مي

تلخـي از  ي ها هوضعي كه تجربهاي  يعني اسالم كوتاهي نكنند و به سراب فريبنده نظام
المللـي را بـه مطالعـه دوبـاره      حقوقي بينهاي  سپس جمعيت.. .اند، پناه نبرند آن چشيده

خوانيم؛ كه قطعاً همه خير و هدايت را   گر فرا مي اي واقع ايه انديشهاسالمي بر پهاي  نظام
  . در آن خواهند يافت
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  اصل یکصد و هفتاد و پنجم
ي بیـان ونشـر افکـار بـا رعایـت      آزاددر صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، 

نصب و عزل رئیس سازمان صدا . موازین اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد
رکـب از  ی میو سیماي جمهوري اسالمی ایران بـا مقـام رهبـري اسـت و شـورا     

هرکـدام  (نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراي اسـالمی  
خط مشی و ترتیب اداره سـازمان و  . نظارت بر این سازمان خواهند داشت) دو نفر

  . کند  نظارت بر آن را قانون معین می

اين اصل بيانگر استقالل سازمان صدا و سيما از قواي سه گانه اسـت؛ اگرچـه ايـن    
كند و  مي رئيس سازمان را رهبري نصب. مان ملزم به پيروي از قوانين عمومي استساز

اند، بـر كـار آن نظـارت     شورايي مركب از شش نفر كه به تساوي نماينده قواي سه گانه
اين استقالل از قواي سه گانه از يك سو، و ارتباط متعادل از سوي ديگـر، مفـاد   . دارند

اين اصل را مبني بر لزوم تأمين آزادي بيان و نشر افكار با رعايـت مـوازين اسـالمي و    
  . كند  مصالح كشور، تضمين مي

حتي هايي  اين راه حل هوشيارانه و منطقي براي مسئله تبعيت است كه چنين سازمان
توان آن را ملـزم بـه تبعيـت از     مي شورهاي دموكراتيك هم با آن مواجه هستند؛ نهدر ك

از اين رو، راه حـل  . يك قوه معين كرد، و نه فرض استقالل آن از همه قوا ممكن است
  . رسد  مذكور، راه ميانه و متعادلي به نظر مي
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  اصل یکصد و هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداري از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و 

میت ملی، شوراي عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف کحا
   :گردد  زیر تشکیل می

کلـی  هـاي   سیاست هحدوددفاعی ـ امنیتی کشور در م هاي  تعیین سیاست. 1
  . تعیین شده از طرف مقام رهبري

ـ  هـاي   هماهنگ نمودن فعالیت. 2 تی، اجتمـاعی، فرهنگـی   اسیاسـی، اطالع
  . واقتصادي در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی

هـاي   گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله بـا تهدیـد   بهره. 3
  . داخلی و خارجی
  : ارتند ازاعضاي شورا عب

؛ مسـئول  رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسـلح ؛ رؤساي قواي سه گانه
زراي امـور  وو نماینده بـه انتخـاب مقـام رهبـري؛     دامور برنامه و بودجه؛ 

ترین مقام ارتش  ط و عالیحسب مورد وزیر مربوخارجه، کشور، اطالعات؛ 
  .و سپاه

ملی به تناسب وظایف خود شـوراهاي فرعـی از قبیـل    شوراي عالی امنیت 
ریاسـت هـر یـک از    . دهد  شوراي دفاع و شوراي امنیت کشور تشکیل می

شوراهاي فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاي شوراي عالی است کـه  
حدود اختیارات و وظایف شوراهاي  ؛شود  از طرف رئیس جمهور تعیین می

ها بـه تصـویب شـوراي عـالی     تشکیالت آن کند و  فرعی را قانون معین می
مصوبات شوراي عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبـري قابـل   رسد؛   می
  . استا اجر

  . اين اصل روشن است و نياز به توضيح ندارد
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  اصل یکصد و هفتاد و هفتم 
بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، در مـوارد ضـروري بـه     

  :گیرد  ترتیب زیر انجام می
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظـام طـی حکمـی    

سی را بـه شـوراي   هور موارد اصالح یا تتمیم قانون اسامخطاب به رئیس ج
  :نماید می بازنگري قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد

  . اعضاي شوراي نگهبان  .1
 . رؤساي قواي سه گانه  .2
 . اعضاي ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام  .3
 . پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري  .4
 . ده نفر به انتخاب مقام رهبري  .5
  .وزیرانهیئت  سه نفر از  .6
 . سه نفر از قوه قضائیه  .7
 . ده نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی  .8
 . سه نفر از دانشگاهیان  .9

مصـوبات  . کنـد  مـی  ن را قانون معـین آو کیفیت انتخاب و شرایط کار شیوه 
د و امضاي مقام رهبـري بایـد از طریـق مراجعـه بـه آراء      یشورا پس از تأی

  . پرسی برسد کنندگان در همه رکتعمومی به تصویب اکثریت مطلق ش
بـازنگري در قـانون   «پرسـی   ت ذیل اصل پنجاه و نهـم در مـورد همـه   یرعا

محتواي اصول مربوط به اسالمی بودن نظام وابتناي کلیه . الزم نیست» اساسی
ـ  موازین قوانین ومقررات بر اساس  ي ایمـانی و اهـداف   هـا  هاسـالمی و پای

امامـت  و ن حکومت و والیـت امـر   جمهوري اسالمی ایران و جمهوري بود
عمومی و دین و مـذهب رسـمی    اداره امور کشور با اتکاء به آراء امت و نیز

  . ایران تغییرناپذیر است
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العاده بازنگري در قانون اساسي كه جز در موارد بسيار ضـروري   نظر به اهميت فوق
بينـي   يـر پـيش  شود، قانون اساسي چگونگي و مراحل انجام آن را به شـرح ز  نمي انجام

  : كرده است
  . مشورت رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۱
  . حكم رهبري به رئيس جمهور و پيشنهاد موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي. ۲
اين تركيب، تقريباً همـه  . تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب مذكور. ۳

  . گيرد  ان دانشگاهي در بر ميمجالس كشور يا نمايندگان آنان را همراه كارشناس
  . موافقت رهبري. ۴
   .پرسي مراجعه به آراي عمومي از طريق همه. ۵
  . ين مواد قانون اساسي از شمول اين مادهتر مهماستثناي . ۶

به دسـتور   ۱۳۶۸قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران پس از ده سال اجرا در سال 
در حكمـي خطـاب بـه    ) ره(حضرت امام  .مورد بازنگري قرار گرفت) ره(امام خميني 

   :جمهور وقت ـ رهبر فعلي ـ فرمودرئيس 
ـ   كشـور، اكثـر    هعينـي و عملـي از ادار   هاز آنجا كه پس از كسب ده سـال تجرب

اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بر  مسئولين و دست
بسيار خوب و جاودانـه   اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت اين عقيده

اي نقايص و اشكاالتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جـو  دار است،
معـه،  املتهب ابتداي پيروزي انقالب و عدم شناخت دقيق معضـالت اجرايـي ج  

تتميم قانون اساسي پس از  هبه آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسئل تر كم
ناگون بوده است و رفع نقايص آن يك يكي ـ دو سال نيز مورد بحث محافل گو 

ست و چه بسا تأخير در آن ا اسالمي و انقالبي ما هناپذير جامع ضرورت اجتناب
و من نيز بنا بـر   ،موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقالب گردد

ام كـه   ها قبل در فكر حـل آن بـوده   احساس تكليف شرعي و ملّي خود از مدت
  . گرديد  مانع از انجام آن ميجنگ و مسائل ديگر 
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اهللا ـ روحي له الفداء  ةبقيخير حضرت  ياكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعا
خـود را در   هـ نظام اسالمي ايـران راه سـازندگي و رشـد و تعـالي همـه جانبـ      

را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از هيئتي گرفته است،  پيش
شود، تأييد آن را به آراي   مي رصويب موارد و اصولي كه ذكتو بررسي و تدوين 

  . عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند

  . در حقيقت بازنگري در قانون اساسي تجربه موفق و راهگشايي بود
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