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رابطه بین دین و سیاست در اسالم چیست؟
تبیین آمیختگي دین و سیاست:
دين اسالم مجموعه اي نظام مند و منسجم است که احکام و ارزشهايش با اهداف ،مبدأ و مباني فکري آن هماهنگ است و داراي ساختار
خاص سياسي ،فرهنگي ،عبادي ،اقتصادي و نظامي است؛ اگر رسالت دين تحقق عدالت اجتماعي ،احقاق حق ،ايجاد بستري مناسب براي
رشد و تعالي افراد بشر است ،بي ترديد مستلزم ساختار سياسي و حکومتي است و مسلما بدون ساختار سياسي نيلي به اهداف مزبور ممکن
نيست .از اين رو در تعاليم انبيا و متون و منابع اصيل ديني سياست و حکومت جايگاه ارزشمندي دارد و منصب امامت امري است که مورد
اهتمام شارع بوده و پيامبران براي تحقق آن تالش کرده اند .اکنون به صورت مختصر به نمونه هايي از عينيت ديانت و سياست در اسالم
اشاره مي نماييم:
یکم  :در بخش اعتقادات :
در دل توحيد به عنوان زيربناي عقايد و انديشه هاي اسالمي سياست نهفته بوده و در آيات متعدد قرآن ،عبوديت الهي با نفي طواغيت
همراه است؛ بسط و سريان توحيد در حيات فردي و جمعي و اعتق اد به ربوبيت تکويني و تشريعي ،مستلزم برپايي جامعه اي موحدانه و
حاکميت قوانيني است که ناشي از خداوند است « و من لم يحکم بما انزل اهلل فاولئک هم

الکافرون( »مائده ،آيه ).44

نبوت و امامت نيز دو رکن ديگر عقايد اسالمي است .تأمل در سيره پيامبران و هدف بعثت آنان نشان از توجه ايشان به اصالح جامعه از
طواغيت ،مفاسد و اجراي قوانين الهي دارد و باالخره اعتقاد به معاد نيز در حيات اجتماعي و سياست تأثير داشته و زمينه شهادت طلبي و
روحيه ايثار و فداکاري و جهاد عليه فساد و طواغيت را فراهم نموده و هدف غايي حرکت اجتماعي و نظام سياسي را ترسيم مي کند
( درآمدي بر نظام سياسي اسالم ،محمد جواد نوروزي ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،0831 ،ص .)83
دوم :در بخش احکام:
بررسي مباحث مختلف فقهي حاکي از آن است که سياست در تمامي ابواب فقهي طرح گرديده است .البته جوهره برخي ابواب فقهي کامال
سياسي است؛ نظير کتاب جهاد ،امر به معروف و نهي از منکر ،قضا و شهادات و حدود و ديات ،و به طور کلي حضرت امام معتقد بودند که
اگر کتب فقهي را در  01باب خالصه کنيم تنها اندکي از آنها غير سياسي هستند (مباني انديشه سياسي اسالم ،عميد زنجاني ،تهران،
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.)0830 ،
سوم :در بخش اخالق:
سياست با گذاره هاي اخالقي دين مبين اسالم ارتباطي تنگاتنگ داشته و مسايل اخالقي هر دو حوزه فردي و اجتماعي را در بر مي گيرد؛
پذيرش مسؤوليت هاي اجتماعي و سياسي مستلزم دارا بودن ويژگي ها و صفات بارز اخالقي است و تأمين توأمان سعادت دنيوي و اخروي
جامعه و نيل به اهداف متعالي حکومت اسالمي تنها در گرو تربيت مديران اليق که متخلق به صفات رهبران الهي چون پيامبر و امامان

معصوم(ع) باشند ميسر است .عهدنامه امام علي(ع) به مالک اشتر که مملو از دستورات اخالقي  -سياسي است نمونه اي از اين موضوع
است (نهج البالغه ،نامه )08
و باالخره اين که سيره بزرگان دين اسالم از پيامبران و معصومين(ع) گرفته تا فقهاي بزرگوار و همچنين منابع اسالمي (قرآن ،روايات و
عقل) همگي حاکي از اشتمال دين بر سياست و آميختگي اين دو است.

در ادامه به تبيين بيشتر رابطه اسالم با سياست در ابعاد مختلف مي پردازيم:

یك .گستره قوانین اسالم
با توجه به حجم عظيمى از احکام اجتماعى و اهداف سياسى  -دينى اسالم ،مىتوان هدفگيرى اصلى اين دين مقدّس را شناخت .امام
خمينى(ره) در اين باره مىفرمايد« :اسالم دين سياست است ،با تمام شئونى که سياست دارد .اين نکته براى هر کسى که کمترين تدبّرى
در احکام حکومتى ،سياسى ،اجتماعى و اقتصادى اسالم بکند ،آشکار مىگردد .پس هر که را گمان بر او برود که دين از سياست جدا است،
نه دين را شناخته و نه سياست

را ».صحيفه نور ،ج  ،0ص .3

با مرورى کوتاه بر قوانين اسالمى و آيات قرآن ،روشن مى گردد که اسالم دينى جامع و همه سونگر است که تمام ابعاد زندگى انسان
(فردى ،اجتماعى ،دنيايى ،اخروى ،مادى و معنوى) را در نظر گرفته است و همان گونه که مردم را به عبادت و يکتا پرستى ،دعوت نموده و
داراى دستورات اخالقى و خودسازى فردى است؛ احکام و د ستوراتى در مورد مسائل حکومتى ،سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،قضايى ،امور
مربوط به اداره صحيح جامعه ،روابط بينالملل و ...دارا مىباشد.
بديهى است اجراى چنين احکام و دستوراتى ،بدون قدرت اجرايى ،امکانپذير نيست .به عبارت ديگر آموزههاى سياسى و اجتماعى دين
لزوماً حکومت دينى را نيز به دنبال دارد .حکومت دينى -به معناى صحيح آن حکومتى است که جامعه را بر اساس قوانين الهى اداره کند و
زمينههاى رشد استعدادها و امکان رسيدن انسانها به کمال و ايجاد جامعهاى برين ،صالح و شايسته را براى مردم آماده سازد و با فسادهاى
اخالقى ،اجتماعى و ...مبارزه کند.
دو .سیره پیشوایان دین
سيره و روش رسول اکرم(ص) نشان دهنده اين است که دين از سياست جدا نيست .آن حضرت ضمن تشکيل حکومت ،مسؤوليت اجرايى
و قضايى آن را نيز بر عهده داشت .امير مؤمنان على(ع) نيز حکومتى بر اساس عدل و اجراى دستورات الهى بنا نهاد .حکومت کوتاهمدت
امام حسن(ع) ،قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حکومتهاى وقت از سوى ديگر امامان(ع) ،همه بيانگر اين واقعيت است که
آموزههاى سياسى و «تشکيل حکومت صالح» از ضروريات دين اسالم است.
سه .اهداف سیاسى و اجتماعى بعثت انبیا
در نگاه قرآن ،پرداخ تن به مسائل سياسى و اجتماعى ،اصالح امور جامعه و برقرارى مناسبات عادالنه ،از اهداف نبوت و از تعاليم اساسى

دين است .پارهاى از آياتى که بر اين مطلب گواهى مىدهد ،عبارت است از:
" -0لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِحديد
( ،)03آيه  .50به راستى که پيامبران را با پديدههاى روشن گر فرستاديم و همراه آنان کتاب و ميزان نازل کرديم ،تا مردم به دادگرى
برخيزند و آهن را که در آن نيروى سخت و سودهاى فراوان براى مردم است ،پديد آورديم"
" -5وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى کُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ؛نحل ( ،)03آيه 83و به راستى در هر امتى ،پيامبرى فرستاديم که
خداوند را بندگى کنيد و از پيروى طاغوت دورى جوييد".براى آگاهى بيشتر ر.ك :نصرى ،عبداهلل ،انتظار بشر از دين ،پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمى.
چهار .مبانى قرآنى رابطه دین و سیاست
 -0اختصاص حاکميت ،واليت و سرپرستى همه جانبه مادى ،معنوى ،دنيوى و اخروى براى خدا ،رسول و اولياى خاص او:إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  :مائده ( ،)0آيه  00و ر.ك :يوسف ( ،)05آيه 41؛ مائده ( ،)0آيه 45
و . 48سرپرست و ولى شما تنها خدا و پيامبر او است و کسانى که ايمان آوردهاند؛ همان کسانى که نماز به پا مىدارند و در حال رکوع
زکات مىپردازند.
 -5اثبات امامت و رهبرى سياسى  -اجتماعى براى پيامبر(ص) ،امام(ع) و منصوبان از ناحيه آنان :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ...؛ نساء ( ،)4آيه  03و ر.ك :مائده ( ،)0آيه :33خداوند به شما فرمان مىدهد که امانتها را به
صاحبانشان بدهيد و هنگامى که ميان مردم داورى مىکنيد ،به عدالت داورى کنيد
توضيح اينکه امانت در قرآن ،گستره وسيعى دارد و يکى از مهمترين عرصههاى آن ،مسأله امامت و رهبرى است .امام رضا(ع) در تفسير اين
آيه ،مىفرمايد :اهل امانت امامان هستند؛ هر امامى امانت رهبرى را بايد به امام بعد از خود بسپارد...الشيخ عبد على بن جمعه العروسى
الحويزى ،تفسير نورالثقلين ،ج .493 ،0
 -8اثبات حکومت و خالفت در زمين براى برخى از پيامبران گذشته؛ مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِى
الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)؛ ص ( ،)83آيه  53و ر.ك :همان ،آيه 51؛ نمل ( ،)53آيه  53و 53؛ نساء ( ،)4آيه .04اى داود! ما تو را
خليفه در زمين قرار داديم ،پس در ميان مردم به حق داورى کن)
 -4قرآن ،داورى و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهى معرفى مىکند:وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْکُمانِ فِى الْحَرْثِ...؛
انبياء ( ،)50آيه  33و ر.ك :نساء ( ،)4آيات  03و 30؛ مائده ( ،)0آيه 45؛ انبياء ( ،)50آيه 33؛ انعام ( ،)3آيه :39و داود و سليمان هنگامى
که درباره کشتزارى داورى مىکردند.
 -0دعوت به کار شورايى و جمعى کردن:وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ:آل عمران ( ،)8آيه  009و ر.ك :شورى ( ،)45آيه
. 83در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامى که تصميم گرفتى[ ،قاطع باش و] بر خدا توکل کن

 -3مبارزه با فساد و تباهى ،ظلمزدايى و عدلگسترى از وظايف اصلى اهل ايمان است :وَ ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ؛ هود
( ،)00آيه  008و ر.ك :نساء ( ،)4آيه 03؛ نحل ( ،)03آيه 91؛ ص ( ،)83آيه 53؛ حج ( ،)55آيه 40؛ بقره ( ،)5آيه . 539بر ظالمان تکيه
نکنيد که موجب مىشود آتش شما را فرا گيرد.
 -3احترام به حقوق انسانها و کرامتبخشى به انسان از اصول سياست اديان الهى است :وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِى آدَمَ...؛ اسراء ( ،)03آيه  31و
ر.ك :آل عمران ( ،)8آيه 09؛ نساء ( ،)4آيه .85ما آدمى زادگان را گرامى داشتيم.
 -3امر به جهاد و مبارزه با طاغوتها ،مستکبران و ستمگران و لزوم تهيه امکانات دفاعى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ
عَلَيْهِمْ؛تحريم ( ،)33آيه  9و ر.ك :اعراف ( ،)3آيه 03؛ بقره ( ،)5آيه .503اى پيامبر! با کفار و منافقان پيکار کن و بر آنان سخت بگير .وَ
أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ)؛انفال ( ،)3آيه .31هر آنچه از نيروى سالح و اسبان آماده
مى توانيد براى تهديد دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازيد( ».يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً)؛
نساء ( ،)4آيه . «30اى اهل ايمان ،سالح جنگ برگيريد و آنگاه دسته دسته يا با هم براى جهاد بيرون رويد( ».ما لَکُمْ ال تُقاتِلُونَ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ)؛همان ،آيه . «30چرا در راه خدا جهاد نمىکنيد»...
 -9عزت و آقايى را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفى هرگونه سلطه و ذلتپذيرى:يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ کَفَرُوا يَرُدُّوکُمْ
عَلى أَعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِين؛آل عمران ( ،)8آيه  049و ر.ك :منافقون ( ،)38آيه 3؛ محمد ( ،)43آيه 80؛ هود ( ،)00آيه 008؛ آلعمران
( ،)8آيه . 043اى کسانى که ايمان آوردهايد! اگر از کسانى که کافر شدهاند اطاعت کنيد ،شما را به گذشته هايتان باز مىگردانند و سرانجام
زيانکار خواهيد شد.
 -01ا ثبات سلطنت و حکومت براى برخى از حاکمان صالح و عادل؛ مانند طالوت و ذوالقرنين :وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ
مَلِکاً؛بقره ( ،)5آيه  543و  543و ر.ك :کهف ،آيات .93-38و پيامبرشان به آنان گفت :خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث کرده
است.براى آگاهى بيشتر ر.ك :عباسعلى عميد زنجانى ،مبانى انديشه سياسى اسالم ،فصل  ،0انديشه سياسى در متون اسالمى؛ آيهاهلل مکارم
شيرازى ،پيام قرآن (تفسير موضوعى) ،ج 9و.01
از آنچه گذشت روشن مىشود که بخش عظيمى از معارف و آموزههاى اسالمى شامل مسائل سياسى  -اجتماعى است .و نه تنها تعيين خط
مشى هاى مهمى در اين باره از سوى خداوند انجام شده است؛ بلکه مأموريت رهبرى و اجراى سياستهاى تعيينى ،از سوى خداوند بر عهده
پيامبران و ديگر اولياى الهى و مؤمنان برجسته ،نهاده شده است.
به تعبير حضرت امام(ره) «آن قدر آيه و روايت که در سياست وارد شده است ،در عبادت وارد نشده است .شما از پنجاه و چند کتاب فقه را
مالحظه کنيد؛ هفت ،هشت تايش کتابى است که مربوط به عبادات است .باقىاش مربوط به سياسات و اجتماع و معاشرات و اين طور
چيزها است .ما همه آنها را گذاشتيم کنار و يک بُعد را ،بُعد ضعيفش را گرفتيم ».صحيفه نور ،ج  ،5ص . (031

استاد شهید مرتضي مطهری  ،فقيهي آگاه به زمان و متفکر و مجتهدي بود که نيازهاي زمان خود را به خوبي درك مي کرد و همواره در
جستجوي آن بود که به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگويد و نيازهاي جامعه اسالمي را در زمينه هاي مختلف علمي و اعتقادي
برطرف کند .او حتي از شبهات و تشکيکاتي که در مسائل اسالمي مي شد استقبال مي کرد و اين شبهات را موجب روشن تر شدن حقايق
اسالم مي دانست( .نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ ،0833 ،53ص 43و پيرامون جمهوري اسالمي ،چاپ  ،0833 ،00ص .)084بنابراين هدف
ايشان ،پرداختن به الزم ترين موضوعات زمان خويش و گره گشايي از مسائل اسالمي و ارائه حقايق اسالم بود و در اين جهت «االهم فاالهم»
را رعايت مي کرد( .عدل الهي ،چاپ ،0833 ،05ص)04-00
بر صاحب نظران پوشيده نيست که يکي از مسائل مهم جامعه اسالمي ،حکومت اسالمي و ديدگاه اسالم درباره مسائل حکومت و سياست است
و به نظر مي رسد از آنجا که استاد مطهري به عنوان يکي از نظريه پردازان انقالب اسالمي بود ،بايستي در زمينه حکومت اسالمي که يکي از
مباحث بسيار مهم و اساسي جامعه اسالمي است نيز نظريه اي داشته و آن را از جنبه هاي مختلف به خوبي تبيين کرده باشد .ولي در ابتداي
امر و با مراجعه سطحي به آثار استاد ،مشاهده مي شود که کتاب و يا تحقيق جامعي در اين موضوع برجا نگذاشته است .با آنکه ايشان در
بسياري از مسائل ديگر محققانه وارد شده و با جامعيت و روش علمي منحصر به فرد خود آن ها را موشکافي کرده و آثار ارزنده و جاوداني از
خود به يادگار گذاشته است .ولي بايد دانست ،از آنجا که تا قبل از پيروزي انقالب ،مباحث نظري حکومت اسالمي به صورت خيلي جدي
مطرح نبود ،لذا استاد به مباحثي که بيشتر مورد نياز زمان بود مي پرداخت و در حقيقت ،زمينه را براي حکومت اسالمي آماده مي کرد و در
سنگر ايدئولوژي ،با افکار و جريانات التقاطي مبارزه و اصول مسلم اسالمي را تبيين مي کرد .اما بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،مباحث نظري
حکومت اسال مي بيشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت ،لذا ضروري بود تا استاد ،به صورت جدي وارد ميدان شود و مباني حکومت
اسالمي را تبيين کند ،اما اين بار با خون خود و به صورت عملي اين عرصه را پيمود .در همان فرصت اندك روزهاي نخستين پيروزي انقالب
اسالمي ،چند مصاحبه تل ويزيوني و سخنراني درباره انقالب اسالمي ،جمهوري اسالمي و حکومت اسالمي داشت که بعدها به صورت دو کتاب
«پيرامون جمهوري اسالمي» و «پيرامون انقالب اسالمي» منتشر شد .استاد مطهري به اهميت و ضرورت بحث درباره حکومت اسالمي آگاه بود
و بدان توجه خاصي داشت و طرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و مي گويد:
از مقررات اسالمي آنچه به نظر مي رسد الزم است از اين نظر بررسي شود در درجه اول ،مسأله حکومت و توابع آن است که به گمان عده اي،
اسالم تکليف و وظيفه مسلمين را در اين مسأله مهم به طور کامل معين نکرده است( .انسان و سرنوشت ،0833 ،ص)03
اصوالً ايشان يکي از عوامل تحرك و انعطاف مقررات اسالمي و انطباق آن با مقتضيات و نيازهاي زمان را ،حکومت اسالمي و اختيارات حاکم
اسالمي ذکر مي کند( .ختم نبوت ،صص34-30؛ اسالم و مقتضيات زمان ،ج ،5ص91-35؛ نظام حقوق زن در اسالم ،ص)013

يکي از مباني فقهي ايشان ،آن است که براي انطباق احکام اسالم با مقتضيات زمان ،مي توان از احکام واليي و اختيارات حاکم اسالمي بهره
گرفت که « شرط الزم اجراي حسن قوانين آسماني و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاي مخصوص هر دوره است».
(ختم نبوت ،ص .)30اگر استاد مي خواس ت در اين باره بحث و تحقيق مستقل ارائه دهد ،بي شک کتابي جامع و بسيار ارزشمند مي نوشت و
به نظر مي رسد اگر بعد از انقالب اسالمي به شهادت نمي رسيد حتماً اين کار را انجام مي داد.
با تمام اين اوصاف ،اکنون نيز با مراجعه و دقت بيشتر در آثار استاد معلوم مي شود که ا يشان به علت جامعيت علمي که داشته و مباحث را با
تمامي جوانب مطرح مي کرده است ،در البه الي آثار خود به مناسبت هاي مختلف بحث از حکومت اسالمي را مطرح کرده که گوشه هايي از
انديشه سياسي ايشان را آشکار مي سازد .اگر چه بحث هاي مطرح شده درباره حکومت اسالمي در آثار استاد به صورت جامعي تدوين نشده
است ولي کم نيستند .لذا جمع آوري اين نظريات مي تواند براي کساني که مي خواهند در اين عرصه گام بردارند راه گشا باشد.
ما در اين تحقيق به توصيف مباحث مطرح شده در آثار استاد ،پيرامون حکومت اسالمي پرداخته ايم ،آنچه در اين مقام تبيين شده ،مطالب
پراکنده اي است که از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتي منظم ،تدوين و تبيين شده است .بديهي است که تحقيق جامع در اين
زمينه اقتضا مي کرد نظريات استاد ،با توجه به نظريات ديگر تجزيه و تحليل شود .ولي از آنجا که در اين تحقيق هدف ما ،تنها جمع آوري و
توصيف است - ،نه تحليل و نقد -اين کار را به فرصتي ديگر و يا به عهده عزيزان ديگر محول مي کنيم.
اين کار ،گامي است در جهت شناختن ديدگاه هاي استاد در زمينه حکومت اسالمي ،اختيارات حاکم و احکام واليي با رويکرد فقهي ،که در دو
قسمت تدوين شده است:
قسمت اوّل کليات حکومت اسالمي و قسمت دوم احکام و اختيارات حاکم اسالمي:

قسمت اوّل ،کلیات حکومت اسالمي:
 -1 -1دین و حکومت (دیانت و سیاست):
از آنجا که استاد شهيد ،زندگي سالم اجتماعي را تنها در پرتو تعاليم دين ميسّرمي داند و در تأمين سالمت جامعه هيچ چيز را جايگزين آن
نمي داند ،طرح همبستگي دين و سياست و آگاهي سياسي را ضرورت شرعي اعالم مي کند.

به گفته استاد « :کوشش هايي که بعدها متقابالً از طرف عمّال استعمار در جهت جدايي دين و سياست (سکوالريسم ) به عمل آمد که به نام
«عمانيت» معروف شد و آتاتورك را ،قهرمان بزرگ آن بايد به شمار آورد ،براي مقابله با همين طرح بود» بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي
در صد ساله اخير ،چاپ ،0833 ،58ص.50
البته همبستگي دين و سياست به معناي قداست دادن به سياست و حکام -آنچنان که در اهل تسنن رواج دارد -نيست بلکه در انديشه شيعي
به معناي وابستگي سياست به دين است .ا ز نظر استاد مطهري ،سياست از عزيزترين اعضاي پيکر اسالم است که عده اي سعي مي کنند آن را
از اسالم جدا کنند (همان ص.)53
 -2-1ضرورت حکمت و جایگاه آن در اسالم:
استاد مطهري براي تبيين جايگاه حکومت اسالمي در عصر غيبت به تبيين وظايف پيامبر مي پردازد .وي شئون پيامبر اکرم (ص) را سه چيز
مي داند:
-0بيان دستور و احکام الهي از طريق وحي (حشر)3/
 -5منصب قضاوت که يک شأن الهي و حکم به عدل است (نساء)30/
 -8رياست عامه و رهبري و مديريت اجتماع مسلمين و مديريت( ،احزاب ،3/نساء ،09/توبه)018/
پيامبر در دو منصب آخر که منصب الهي بود ،گاهي با مردم مشورت مي کرد ،مثل آنچه در جنگ ها اتفاق مي افتاد .اما در منصب اوّل
مشورتي نمي کرد (مثل عبادات ،نماز و ) ...در تمام جزئيات ،وحي صورت نگرفته ،بلکه شخص پيامبر به عنوان رئيس اجتماع ،در اداره آن
کارهايي کرده است( .مطهري ،امامت و رهبري ،چاپ 0833 ،51صص.)43-49
پس از پيغمبر ،شأن اول او تعطيل شد؛ چون آنچه از اسالم بايد گفته شود ،به پيغمبر گفته شد و او به مردم ابالغ کرد و ختم نبوت اعالم شد.
امّا دو شأن ديگر ،يعني رهبري اجتماع و مرجعيت ديني نمي توانست بالتکليف بماند؛ بنابراين امامت و جانشيني پيامبر در اين دو شأن
استمرار دارد .اما امامت مساوي حکومت نيست ،بلکه حکومت ،يکي از فروع و شاخه هاي خيلي کوچک امامت است و گر نه اصالً نياز نبود که
حاکم ،معصوم و اعلم و افضل باشد .به نظر استاد مطهري ،مسأله مهم در امامت ،جانشيني پيغمبر در توضيح و تبيين و بيان دين ،يعني مرجع
احکام دين بودن است( .همان ،ص.)01-31

از نظر استاد مطهري ،اسالم از طرفي در همه شئون زندگي دخالت کرده و مطالبي را در باب حکومت و سياست ،امنيت و آزادي ،اقتصاد و امور
قضايي ،بهداشت و مسائل فرهنگي مطرح کرده است ( مطهري ،يادداشت هاي استاد مطهري ،ج ،0چاپ دوم ،0839 ،ص.)403
از طرف ديگر اصل «نومن ببعضِ و تکفرُ ببعض» را از اعتبار انداخته و اعالم داشته است که مقررات اسالم تفکيک ناپذير است .به نظر ايشان،
اسالم هنگامي قادر است در مقابل يک نظام الحادي يا غير الحادي مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگي بر اجتماع حکومت کند و به گوشه
مساجد و معابد محدود نباشد ( .مطهري ،نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ  ،0833 ،53ص.)98
قرآن کريم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي شناسد و حکومت عادالنه را نوعي امانت که به او سپرده شده است
و بايد ادا نمايد تلقي مي کند « :إن اهلل يامرُ کم ان تودوّا االمانات إلي اهلها و ادا حکمتم بين الناسِ ان تحکموا بالعدل» (نساء.)30
نگاه کلي ،جامعه به اين امور نيازمند است -0 :حکمران  -5وضع قانون-8اجراي قانون-4مصالح کلي جامعه در مقابل فرد -0وحدت -3تأمين
امکانات اجتماعي  -3دفاع از هجوم اقوام و ملل ديگر -3جلوگيري از تجاوز افراد ديگر 9-مديريت-01قضاوت و فصل خصومت-00ارتباط و
عهد و پيمان و معامله با واحدهاي اجتماع ديگر -05تعليم و تربيت  -08بهداشت -04حفظ مواريث فرهنگي.
اما از ميان اين ها ،پنج مورد از ارکان و مقوّمات حکومتند که عبارتند از :قانون ،دفاع ،حفظ امنيت داخلي ،ارتباط و عهد و پيمان با ساير
واحدهاي اجتماعي و فصل خصومت (مطهري ،پيرامون جمهوري اسالمي ،چاپ  ،0833 ،00ص.)005-001
 -9-1شکل حکومت:
از نظر استاد مطهري ،اسالم شکل خاصي را براي حکومت در نظر گرفته است و اين بدان علت است که در اسالم ،اهداف حکومت اهميت
اساسي دارد و شکل و راه و روش نيل به اهداف مي تواند متغير باشد .احکام اسالم ،مربوط به روح و معني و هدف و بهترين راه وصول به هدف
است و تنها ،و سيله و ابزار و فرم و شکل ظاهري نيست .در اسالم هيچ شکل ظاهري و مادي نمي توان يافت که جنبه تقدس داشته باشد.
(مطهري ،نظام حقوق زن در اسالم ،ص .)018در اسالم براي هدايت و رهبري ،يک شکل صد در صد معين ترسيم نشده که همه اجزاء و
مقدمات و مقارنات و شرايط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعيين و ترسيم و اندازه گيري نيست؛ چون رهبري مردم متفاوت
است و مثل نماز يک امر تعبدي و يکنواخت نيست( .مطهري ،ده گفتار ،چاپ ،0833 ،08ص .)093
استاد مطهري در مورد جمهوري اسالمي مي گويد  :کلمه جمهوري «شکل» و اسالمي «محتواي» آن را مشخص مي کند .جمهوري يعني
حکومتي که مردم حق انتخاب دارند ،رئيس حکومت موقتي است و هرچند سال عوض مي شود .اسالمي هم يعني اداره حکومت با اصول و
مقررات اسالمي و حرکت در مدار اصول اسالمي ( مطهري ،پيرامون جمهوري اسالمي ،ص .)39 - 31استاد مطهري اين اصل دموکراسي را هم

که مردم بايد بر حاکمان نظارت داشته باشند ،مي پذيرد و مي گويد « :هر مقام غير معصومي که در وضع غير قابل انتقاد ،قرار گيرد ،هم براي
خودش خطر است و هم براي اسالم( » .مطهري ،مجموعه آثار ،ج ،09ص .)355
-4-1اهداف حکومت:
مطهري اهداف حکومت را با توجّه به سخنان ائمه (ع) چهار چيز مي داند:
-0بازگشت به اسالم راستين و احياي سنت هاي فراموش شده اسالمي
-5اصالح شهرها يا سامان دادن به زندگي مردم
 -8نجات مظلومان از شر ظالمان
 -4اجراي مقررات اسالمي ( مطهري ،پيرامون جمهوري اسالمي ،صص  31 - 34و بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صد ساله اخير،
صص.)39-31
ايشان اين اهداف را از تحليل جمالت اميرالمؤمنين (ع) بيان مي کند که فرموده اند:
الهم ّانّک تعلم انُّه لم يکن الذي کان منّا منافسة في سلطان و ال التماس شيء من فضول الحُطام و لکن لنَرد المعالم من دينک [هدف اول] و
نُظهر االصالح في بالدك [هدف دوم] فيامن المظلومون من عبادك [هدف سوم] و تُقام المُعطلة من حدودك [هدف چهارم] (نهج البالغه،
خطبه.)080
مالک مشروعیت حاکم:
حاکم بايد مشروعيت داشته باشد و به نظر مطهري مشروعيت حاکم بر دو مبنا مي تواند ،باشد -0 :واليت-5وکالت.
استاد مطهري مالك مشروعيت را واليت مي داند و مي گويد:
جامعه نيازمند به حکمران است و حکمران بالضروره کسي است که متابعت مشروع دارد نه کسي که به زور خود را تحميل کرده است و آن
کس که متابعت مشروع دارد ،به دو گونه ممکن است  :به نحو «واليت» و به نحو «وکالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان واليت حاکم
مطرح است( .مطهري پيرامون جمهوري اسالمي ،ص.)001

والیت فقیه:
0-3-0شيوه تعيين ولي فقيه:
استاد مطهري به ادلّه واليت فقيه نپرداخته است ]. [1وي معتقد است در اسالم ،صفات حاکم مطرح شده است و کسي که داراي آن صفات
است بايد حاکميت پيدا کند .به بيان ديگر ايشان انتصاب کلي وليّ فقيه را مي پذيرد .وي مي گويد:
حق الهي به معني اينکه حاکميت اعم از وضع قانون و وضع مصوّبات فرعي و حکم به مفهوم فقهي ،يعني بر مبناي مصالح موقت (فرمان) نظير
معبوديت و فصل قضاء و افتاء است ،جز خداوند کسي شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است که ايدئولوژي و وضع قانون
بشري جز به وسيله خدا ميسر نيست .قهراً در مقام اجرا نيز واليت الهي شرط است و افرادي که نه به دليل خاصيت طبيعي و موروثي بلکه به
دليل خاصيت تقرّب و عدالت و علم ،اين حق را پيدا مي کنند و قهراً ماهيت حکومت ،واليت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وکالت از
جامعه .فقه هم اين مسأله را به عنوان واليت حاکم مطرح کرده است ،از نوع واليتي که بر قصر و غيب دارد .پس مالك ،انتخاب مردم نيست،
انطباق با م عيارهاي الهي است و با آن انطباق خود به خود حاکم مي شود و مانعي نيست که در آن واحد ده ها حاکم شرعي و وليّ شرعي
وجود داشته باشد»( .مطهري ،پيرامون جمهوري اسالمي ،ص.)008
اما بدون انتخاب و تأييد مردم ،کسي حاکم نمي شود و مسأله بيعت مردم با زمامدار ،جهت تأييد صالحيت رهبر نيست .ولي تعيين حاکم براي
وضع قوانين جزئي و اداره جامعه بر اساس اصل بيعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نيز بايد کسي را انتخاب کنند که داراي
ويژگي«فقاهت» و «عدالت» باشد .در واقع هر فقيه به صرف فقيه بودن نمي تواند حکومت کند و انتخاب وليّ فقيه از جانب مردم است .انتخاب
گرها يا ساير فقهاست (نوعي حکومت اريستو کراسي) و يا نظير انتخاب مرجع تقليد ،يا عامه مردم است (نوعي دموکراسي)( .مطهري ،انسان و
سرنوشت ،ص.)39
ايشان مي گويد:
« واليت فقيه ،يک واليت ايدئولوژيکي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي کنند و اين امر عين دموکراسي است؛ اگر انتخاب فقيه
انتصابي بود و هر فقيهي ،فقيه بعد از خود را تعيين مي کرد ،جا داشت که بگوييم اين امر خالف دموکراسي است .اما مرجع را به عنوان کسي
که در اين مکتب صاحب نظر است ،خود مردم انتخاب مي کنند (مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي ،ص).33
به عقيده استاد مطهري؛ اوالً  :اين که وضع حکومت مردمي با وضع روحيه و افکار و اخالق و شايستگي آن ها بستگي دارد ،سنّت تغيير ناپذير
الهي است« :و کذلک نُولي بعضَ الظالمينَ بعضاً»( .انعام.)059/

ثانياً :اگر امام به حق را ،مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهند ،او به زور نبايد و نمي تواند خود را به مردم ،به امر خدا تحميل کند.
لزوم بيعت هم براي همين است (مطهري ،حماسه حسيني ،چاپ ،0833 ،54ص.)013
از اينجاست که امام به کعبه تشبيه شده که مردم بايد سراغ او بروند ،نه او سراغ مردم بيايد « :االمامُ يُوتي و الياتي »« ،االمام کالکعبة» ،و اذن
في الناس بالحجّ ياتُوك» (حج )53/مردم وظيفه دارند وقتي که به حج مي روند ،به سراغ امام بروند.
ثالثاً :فکري که اسالم در خصوص حکومت به وجود آورده ،از لحاظ ريشه ،دموکراسي و حکومت عامه است( .مطهري ،خاتميت ،چاپ دهم،
 ،0833ص.)05
رابعاً :دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سياسي ،يکي از شاخصه هاي ايدلوژيکي مکتب اسالم است.
خامساً در فلسفه اجتماعي اسالم ،نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حکومت مطلقه افراد نيست و حاکم در مقابل مردم مسئوليت دارد ،بلکه
تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل ،مس ئول مي سازد و افراد را صاحب حق و استيفاي حقوق را يک وظيفه شرعي معرفي مي کند
(مطهري ،وحي و نبوت ،چاپ ،1377 ،00ص.)003
5-3-0کيفيت واليت (شيوه عمل ) وليّ فقيه:
در بحث از واليت فقيه ،استاد مطهري آن را يک نوع واليت ايدئولوژيک و وظيفه اصلي ولي فقيه را نظارت بر جامعه اسالمي و مجريان قانون
مي داند:
واليت فقيه به اين معني نيست که فقيه ،خود در رأس دولت قرار بگيرد و عمالً حکومت کند؛ نقش ولي فقيه در يک کشور اسالمي ،يعني
کشوري که در آن ،مردم ،اسالم را به عنوان يک ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش يک ايدئولوگ است نه نقش يک حاکم،
وظيفه ايدئولوگ اين است که بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد .او صالحيت مجري قانون و کسي را که مي خواهد
رئيس دولت بشود و کارها را در کادر ايدئولوژي اسالم به انجام برساند ،مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد( .مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي،
ص.)30
استاد مطهري به فرمان امام ،در تشکيل دولت موقت اشاره مي کند که فرمود:
به موجب حکم شرعي (واليت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي که از طرف اکثريت قاطع ملت ،به من ابراز شده ،رئيس دولت را تعيين مي
کنم.

به نظر وي ،اين حق شرعي امام ،از وابستگي قاطع مردم به اسالم ،به عنوان يک مکتب و يک ايدئولوژي ناشي مي شود و مردم تأييد مي کنند
که او مقام صالحيت داري است که مي تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسالمي تشخيص دهد .در حقيقت ،حق شرعي و واليت
شرعي ،يعني مهر ايدئولوژي مردم ،و حق عرفي همان حق حاکم يت ملي مردم است که آن ها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب کنند و به او
رأي اعتماد بدهند( .پيرامون انقالب اسالمي ،ص.)33
از نظر استاد مطهري روحانيت بايد همواره مستقل و در کنار مردم باقي بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتي نباشد ،بلکه
وظيفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حکومت ها را بر عهده داشته باشد( .مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي ،ص).033
به نظر مي رسد که مراد استاد از نظارت فقيه ،عدم دخالت در امور اجرايي نيست ،بلکه ايشان معتقد است فقيه به طور مستقيم به کارهاي
اجرايي نپردازد؛ زيرا خودشان اختيارات فقيه و احکام حکومتي را قبول دارند که الزمه اش دخالت در بعضي از امور اجرايي است.
ضمن اينکه به طريق نظارت نيز اشاره نموده و گفته اند« :شايد يک طريق معقول براي اعمال اين نظارت ،تأسيس دايره امر به معروف و نهي از
منکر است که مي بايد مستقل از دولت عمل کند»( .مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي ،ص1)033
8-3-0جايگاه مقام واليت در زعامت:
استاد مطهري در بحث والءها و واليت ها ،والء را اين گونه تقسيم بندي مي کنند( :مطهري ،والءها و واليت ها ،چاپ ،0833 ،05ص.)03-31
والء:
والء محبت  ،والء امامت و پيشوايي  ،والء زعامت  ،والء تصرف (واليت معنوي)
وي ،پيامبر را داراي سه شأن و واليت مي داند :واليت امامت و مرجعيت ديني ،واليت قضايي و واليت سياسي .واليت زعامت ،همان حق
رهبري اجتماعي و سياسي وليّ امر مسلمين است که يکي از شئون پيغمبر در زمان حياتش بوده و ريشه بحث خالفت هم در همين شأن سوم
است (همان ص.)05-08
مطهري ،پيامبر (ص) و ائمه (ع) را به هر چهار معنا وليّ مي داند؛ اما براي فقيه فقط واليت زعامت را ثابت مي داند .وي در جاي ديگر ،واليت
را دو نوع مي داند :واليت باطني و واليت اجتماعي صوفيه .در واليت باطني صوفيه و در واليت اجتماعي بحث مي کنند .ايشان مي گويد«:حق
اين است که از نظر اسالم اجتماع نيز نبايد خالي از والي باشد« :و البدّ للناس ِ من امير برّ او فاجر» چيزي که هست در درجه اول ،همان وليّ و
انسان کامل ،بايد والي باشد .ولي اگر حضور نداشتند يا موانعي در راه آن ها ايجاد کردند ،باز واليت سقوط نمي کند ؛ چون آن ها براي واليت

در نظر گرفته شده اند ،نه واليت براي آن ها .به عقيده عالمه طباطبايي اين از بديهيات فطري است و به عقيده ما حديث تحف العقول و صدها
حديث ديگر و نهج البالغه هم شاهد همين مطلب است»( .همان ،ص .)441
در اسالم از واليت زعامت يا حق رهبري اجتماعي و سياسي وليّ امر مسلمين سخن به ميان آمده و پيامبر اسالم (ص) در زمان خود ،ولي ّ امر
مسلمين بود و پس از او نيز اين مقام به اهل بيت (ع) رسيد .به عقيده استاد مطهري ،مقام قضاوت و حکومت در اسالم مورد توجه قرار گرفته و
براي آن ها شرايطي ذکر شده است ،يعني به طور مطلق در اختيار مردم گذاشته نشده است .براي مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسي
قاضي است (.مطهري ،يادداشتهاي استاد مطهري ،ج ،8چاپ دوم ،0830 ،ص.)530
4-3-0تفاوت واليت در فتوا و واليت در زعامت
استاد مطهري ،مي ان مرجعيت يا به عبارت بهتر واليت در فتوا و واليت در زعامت و رهبري تفاوت قائل است و هر صاحب فتوايي را شايسته
رهبري نمي داند:
مرجع به جاي رهبر ،يکي از اساسي ترين مشکالت جهان شيعه است .نيروهاي شيعه را همين نقطه جمود ،جامد کرده که جامعه ما مراجع را
که حداکثر صالح آن ها صالحيت در ابالغ فقه است به جاي رهبر مي گيرند و حال آن که ابالغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت در قسمتي
از احکام است ،اما رهبري ،جانشيني امامت است( .مطهري ،امامت و رهبري ،چاپ ،0833 ،51ص .)553
 0-3-0شرايط قانون گذاران و مجريان در حکومت اسالمي:
اسال م يک سلسله قوانين اصلي و ضروري و کلي دارد که چارچوب اساسي قوانين را تشکيل داده است و البته در خود آن قوانين نيز در مورد
تزاحم در اصل«ال ضرر» و«ال حرج» و يا مصلحت اکتشافي عقلي ،اجازه اجتهاد داده است؛ بنابراين در اين محدوده اجازه قانون گذاري به
مردم داده شده است .شرايط قانون گذار ،اجتهاد و تخصص در مقررات اصلي و تصويب آن ها توسط مجتهد جامع الشرايط است .يعني مردم
مجاز به وضع قانون هستند ،اما براي اطمينان از عدم مغايرت آن ها با قوانين اسالمي ،بايد به تصويب مجتهد جامع الشرايط برسد( .مطهري،
يادداشت هاي استاد مطهري ،ج ،8ص.)530
مجريان قانون هم ،نبايد فاسق يا متجاهر به فسق باشند؛ اما عدالت براي آن ها ضروري نيست هرچند شايد بتوان از مفاد«الينالُ عهدي
الظالمينَ( »بقره )054/استنباط کرد که هر منصبي در حکومت اسالمي ،بايد توأم با عدالت متصدي آن منصب باشد ،اما سيره پيغمبر (ص) و
اميرالمؤمنين (ع) درباره اشخاصي؛ مثل خالد بن وليد و زياد بن ابيه و ...اين جهت را تأييد نمي کند( .همان ،ص.)533

قسمت دوم ،احکام والیي و اختیارات حاکم اسالمي
 5-0ادله اختيارات حاکم اسالمي:
به اعتقاد استاد مطهري ،در اسالم يک سلسله اختيارت به واسطه وحي به پيغمبر (ص) داده شده است ،نه اين که در خصوص آن ها وحي نازل
مي شده بلکه در غالب مسائل اداره جامعه اسالمي چنين است و پيغمبر (ص) طبق اختيارات خودش عمل مي کند .قرآن کريم مي
فرمايد«:النّبيّ اولي بالمومنينَ مِن انفُسهم(احزاب.)3/
استاد مطهري مي گويد:
پيغمبر اکرم (ص) بسياري از کارها را به حکم اختياراتي که به او به عنوان صاحب امر مسلمين داده شده ،انجام مي داد و لهذا خيلي چيزها را
در فواصل مختلف نهي مي کرد ،امرمي کرد ،بازنهي مي کرد و باز امر مي کرد ،اختيار داشت هيچ کس نمي گفت که «نسخ» است ؛ مثل
مسأله متعه که به اتفاق شيعه و سنّي پيغمبر (ص) در زمان خودش متعه را يک جا اجازه داد يک جا منع کرد باز يک جا اجازه داد يک جا
منع کرد ،سني ها هم اين قبول دارند دليل اش اين است که اصل اين کار جايز است ولي حاکم ،يک جا مي تواند اجازه بدهد که انجام دهيد،
يک جا هم بگويد انجام ندهيد ،يک جا مورد احتياج بوده ،اجازه داده ،جاي ديگر احتياج نبوده صرف شهوت راني بوده پيغمبر اجازه نداده است.
(مطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،ج ،5چاپ هشتم ،0833 ،ص 94و.)90
استاد مطهري اين اختيارات را که راجع به شئون حکومتي پيامبر است قابل انتقال به حاکم شرعي مي داند و مي گويد « :اين اختيارات از
پيغمبر (ص) به امام (ع) و از امام به حاکم شرعي مسلمين منتقل مي شود» (همان ،ص.)90
-5-5حدود اختيارات حاکم اسالمي:
در حدود اختيارات فقيه حاکم ،اختالف وجود دارد .برخي آن را فقط در مواردي بسان واليت بر اموال مجهول المالک مي دانند ،اما برخي آن را
بسان واليت پيامبر و ائمه اظهار (ع) گسترده و تام مي دانند ؛ مانند :تمديد يا سلب مالکيت ،اخذ مالکيت افزوده بر ماليات هاي منصوص،
تقدم مصلحت اجتماع بر فرد ،تقدم اهم بر مهم ،حکم به ثبوت رويت هالل ،طالق در برخي موارد ،اجبار محتکر بر فروش ،قيمت گذاري
اجناس ،تصرف در خمس و انفال ،اقامه حدود و تعزيرات ،تصرف در اموال بي سرپرست ،تصرف در اوقاف عامه ،تصرف در ميراث انسان بدون
وارث و ...مير مفتاح در عناوين ،بيش از  01مورد را آورده است( .عبدالفتاح بن علي مراغي معروف به مير مفتاح ،العناوين ،قم ،جامعه مدرسين،
بي تا ،ص.)808

استاد مطهري دامنه اين اختيارات را وسيع و غير محدود به موارد ذکر شده مي داند بلکه بر اساس نيازمندي هاي جديد و با توجه به مباني
اسالم اين اختيارات را در هر برهه اي متغير مي داند و مي گويد:
اين اختيارات دامنه وسيعي دارد .حکومت اسالمي در شرايط جديد و نيازمندي هاي جديد مي تواند با توجه به اصول و مباني اساسي اسالمي
يک سلسله مقررات وضع نمايد که در گذشته موضوعاً منتفي بوده است .اختيارات قوه حاکمه اسالمي شرط الزم حسن اجراي قوانين آسماني
و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاي مخصوص هر دوره است ،اين اختيارات حدود و شرايطي دارد( .مطهري ،ختم
نبوت ،0833 ،ص.)30
ايشان در جاي ديگري چنين مي گويد:
همانند آنچه ا مروزه در بسياري از کشورها رايج است که قوه مقننه قوانين را وضع مي کند و در اختيار قوه مجريه مي گذارد ،ولي در مواردي
مصلحت چنين اقتضا مي کند که براي هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بده و بگويد اين را در اختيار خودت عمل کن
يا در بعضي قوا نين دنيا به طور کلي به يک مقام ،اختيارات مي دهند ،مثل اختياراتي که رئيس جمهور آمريکا به حسب قوانين دارد ،اختيارات
حاکم شرعي بالتشبيه همين طور است (مطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،ج ،5چاپ هشتم ،0833 ،ص.)91-90
بنابراين استاد شهيد يکي از عوامل ايجاد انعطاف در قو انين اسالمي را اختيارات حاکم شرعي مي داند که در امر تطبيق با شرايط مختلف مي
توان از اين عامل استفاده کرد .حاکم مي تواند با حکم حکومتي ،که مسأله را آن طور که به مصلحت اسالم و مسلمين است حل و فصل کند.
 -8-5مثال هايي از احکام حکومتي و اختيارات حاکم اسالمي
است اد مطهري نمونه هايي از اختيارات حاکم و حکم حکومتي را در آثار خود بيان کرده است که آن ها را ذکر مي کنيم:
0-8-5تحريم امور مباح :حاکم مي تواند امري را که در اصل شرع حرام نشده يا الاقل فقيه دليلي بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحريم
کند ،مانند حکم ميرزاي شيرا زي به تحريم تنباکو ،فقيه به موجب اختياراتش مي تواند امر مباح را تحريم کند (همان ،ص).95
5-8-5طالق قضايي:
به عقيده استاد ،در جايي که ازدواج به شکلي درآمد که باقي ماندن بر پيمان زناشويي ديگر به مصلحت خانواده نيست و مرد هم لجاجت مي
کند و زن را طالق نمي دهد ،حاکم شرعي مي تواند زن را طالق دهد.

وي نمونه اي از حکم واليي در طالق را نقل مي کند :که ميرزاي شيرازي در منازعه زن و شوهري که برايشان محرز شده بود قابل اصالح
نيست ،حکم به طالق زن داد( .همان ،ص.)31
 8-8-5تعيين نرخ ها و محدود کردن آن ها:
مالک به حکم «الناسُ مسلطون علي اموالهِم» آزاد است که در معامله نقدي بي انصافي کند و گران بفروشد .اين معامله صحيح و قانوني است و
مبادله صورت مي گيرد ولي در عين حال ،بايع مرتکب کار حرامي شده است ؛ مثل حرمت بيع عنده صالة الجمعه و مثل طالق که در حد يک
حرام م بغوض است و مثل معامالت اضطراري ونيز در معامله نسيه که به بهانه آزادي در تعيين قيمت ،قيمت را باال ببرد که في حد ذاته بي
انصافي حرام است ولي اين معامالت صحيح است ،اما اسالم از راه ديگر مي تواند جلوي اين معامالت را بگيرد و آن اين که حکومت اسالمي
حق دارد بر تع يين نرخ ها نظارت کند تا جلوي اين آزادي را بگيرد و خود اين حق داشتن حاکم دليل بر اين است که اين ها في حد ذاته
آزادند واو حق دارد اين آزادي را محدود کند ،مثالً ربا و معامله ربوي في حد ذاته باطل است و معنا ندارد بگوييم حاکم آن را منع کرده است.
معامله غرري هم همين طور است( .مطهري ،مسأله ربا ،چاپ نهم ،0833 ،ص.)005-008
حکومت اسالمي حق دارد در يک سلسله معامالتي که في حد ذاته و از نظر فردي مجاز است ،طبق قانون فوق قانون ،روي مصالحي تحت
شرايطي که تشخيص مي دهد جلوي آزادي اولي که به طبع اولي وجود دارد و خود شارع داده است بگيرد و محدود کند و اين محدوديت در
شرايط زماني و مکاني مختلف فرق مي کند و يک وقت نبايد محدود باشد ،يک وقت بايد محدود باشد ،يک وقت حاکم بايد خيلي تضييق کند
و يک وقت بايد اندکي تضييق کند از اين جهت در اختيار حاکم قرار داده اند( .همان ،ص.)008
حاکم اسالمي براي رتق و فتق امور جامعه ،در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد ،بايد مصالح اجتماعي را مقدم بدارد و بر طبق آن
حکم کند  .بنابراين قيمت گذاري اجناس و جلوگيري از گران فروشي و در واقع محدود کردن آزادي مالک در تعيين قيمت را نيز از اختيارات
حاکم دانسته اند.
اميرالمؤمنين (ع) نيز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروش منع کند:
فامنع من احتکار فإنّ رسول اهلل (ص) منع منه .و لتکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل اسعار التجحف بالفريقين من البايع و المتبايع فمن
قارف حکره بعد نهيک ايّاه فنکّل به و عاقبه في غير إسراف( .نهج البالغه ،نامه.)08
استاد مطهري مي گويد « :حاکم شرعي علي رغم ميل و رضاي مالک در مسأله احتکار ،مي تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قيمت
عادالنه بفروشد( »مطهري ،وحي و نبوت ،0833 ،ص .)050

 4-8-5توسعه دامنه زکات بر غير موارد منقول:
به عقيده استا د ،حاکم شرعي مي تواند در موارد مخصوصي ،چيزهاي ديگري را عالوه بر آن نه چيز که در نص آمده است مشمول زکات کند.
ولي خود آن نه چيز ثابت است و نمي تواند آن را کم يا زياد کند ،اما غير آن در اختيار حاکم اسالمي (يعني در اختيار مصالح اسالمي) است و
حاکم اسالمي اگر مص لحت ايجاب کرد مي تواند براي محصول ديگري مثل اتومبيل يا چغندر قند هم زکات وضع کند .اين اختيارات وسيع را
اسالم به حاکم شرعي داده و دليلش هم خود کارهاي پيغمبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) است( .مطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،ج  ،5ص.)38
اما استاد ،مسأله ماليات را متفاوت از زکات ذکر کرده و مي گويد:
ماليات از اول يک امر متغير و از اختيارات حکومتي است ،حاکم شرعي در هر زمان براي هر چيز مي تواند بر طبق مصلحتي که ايجاب مي
کند ماليات وضع کند و اين ربطي به زکات ندارد (همان ،ص.)35
 0-8-5اختيارات رهبري در جهاد:
استاد مطهري نمون ه ديگر از احکام واليي و رهبري الهي را در جهاد مي داند .دستور اسالم اعم از قرآن و سنت ،نهي از «اعتالء) و «عمل انتقام
جويانه» است ،همانند کشتي زن و بچه ها و کندن درخت ها و تخريب ساختمان ها و ...و اين امور في نفسه جايز نيست ولي درزمان پيامبر
(ص) واقع شده است  ...آنچه مجاز است ،تاکتيک پيروزي است به شرط توقف پيروزي بر آن؛ مثل حمله به کاروان قريش براي تضعيف مالي
دشمن که به صورت سالح و تجهيزات نظامي عليه مسلمانان استفاده مي شد .هرگاه اصل مبارزه اي مشروع باشد ،قطعاً اين تاکتيک ها مشروع
است( .مطهري ،يادداشت هاي استاد مطهري ،ج ،9چاپ اول ،0838 ،ص.)833
مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترين وسيله که تعيين شده است که از حوزه اسالم و استقالل مسلمين دفاع کنند .وسايل رهبري
و هدايت نسبي است و حاکم مي تواند در هر زمان به شکلي هدف را پياده کند .بنابراين مسئوليت حاکم ،مسئوليت نتيجه نام دارد.
 4-5تزاحم اختيارات حاکم اسالمي و احکام حکومتي با احکام اوليه:
تقديم اهم بر مهم ،يک اصل عقالني و مورد تأييد اسالم است که در تزاحم ،بايد به تکليف اهم عمل شود؛ مثل وجوب نجات غريق و حرمت
عبور از زمين ديگري و يا لمس بدن نامحرم و نجات زن مصدوم و مريض ،يا عبور از زمين ديگري براي دفع شر دشمن يا کشتن مسلمانان بي
گناهي که دشمن آن ها را سپر نفوذ خود قرار داده است.

در برابر حکومت اسالمي و حکم حکومتي ،واجبات و محرمات ديگر ،هنگام تزاحم کنار گذاشته مي شوند .در واقع باب تزاحم مبتني بر اصل
تبعيت احکا م الهي از مصالح و مفاسد واقعي موجود در زندگي بشر است که حدود درجه آن مصالح را يا خود اسالم بيان کرده است يا عقل به
طور قطع آن را درك مي کند که در مسائل اجتماعي بيشتر ،اين گونه است .پس باب تزاحم ،باب تصادم مصالح و مفاسد است و بايد سنجشي
از مصلحت ها و مفسده ها به عمل آيد و آن که داراي مصلحت بيشتر و يا مفسده کمتري باشد ،مقدم دانسته شود .استاد شهيد ،مرتضي
مطهري ،اين بحث را مهمترين قسمت در باب تفقّه و اجتهاد مي دانند و معتقدند که در اين زمينه هيچ کاري صورت نگرفته است .ايشان
مراحل تفقّه را سه چيز مي داند -0 :بصيرت در دين-5فهم مداليل ادله و مفاهيم الفاظ «فقه االستنباط»  -8شناسايي اهداف و وسايل و
تفکيک آن ها و درجه بندي اهداف از لحاظ اهميت در باب تزاحم.
مرحله سوم اهميت و اثر اجتماعي فوق العاده دارد و غفلت از اين جهت است که مسلمين را به انحطاط کشانده و توجه به اين جهت است که
مسلمين را به سوي اعتال مي برد ،در مرحله اول و دوم کارهايي شده ولي کافي و کامل نيست ولي در مرحله سوم کاري صورت نگرفته است.
(مطهري ،يادداشت هاي استاد مطهري ،ج ،5صص )580-584
خطر اجتهادهاي سوء در اثر عدم تشخيص اهم و مهم پيش مي آيد و گاه موجب مي شود واجبي را رها کرده و مستحبي را بگيرد يا حرامي را
رها کرده و مکروهي را بگيرد .يکي از انحرافات بزرگي که در جامعه مسلمين رخ مي دهد ،همين است( .مطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،ج،5
صص.)31-35
وي تشخيص اين موضوع را با رهبران و حاکمان اجتماع مي داند که اين ها را درجه بن دي کنند و در اختيار مردم بگذارند ،مثالً بگويند به هر
علتي نمي توان دروغ گفت مگر به فالن علت( .همان ،ص.)34
به نظر استاد مطهري:
باب تزاحم در فقه باب بسيار وسيعي است که بدان خوب عمل نمي شود .يک وظيفه بزرگ مجتهدين آشنايي با موضوعات است تا اهميت ها
را درك کنند و اهم و مهم را در زمان هاي مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسياري از مشکالت که امروز طرح مي شود و واقعاً به صورت يک
موضوع مشکل و يک بن بست وجود دارد از ميان مي رود (همان ،ص.)53
باب تزاحم يعني باب جنگ مصلحت هاي جامعه .فقيه در اين جا مي تواند فتوا دهد که از يک حکم ،به سبب حکم ديگر عمالً دست بردارند و
اين به معني نسخ حکم نيست .وي معتقد است فقيه مي تواند يک حالل منصوص شرعي را به سبب حکمي مهمتر دست بردارند .مجتهد مي
تواند يک حالل منصوص شرعي را به سبب مفسده اي که عقلش کشف کرده ،تحريم کند يا حتي يک واجب را تحريم کند يا يک حرام را به
حکم مصلحت الزم تري که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند (همان ،ص 34و ).

ايشان نمونه اي از حکم حکومتي را اين گونه نقل مي کند:
در زماني مي خواستند خياباني را در قم احداث کنند .از مرحوم آقاي بروجردي سوال کردند ،ايشان گفتند اگر مسجدي خراب نمي شود مانعي
ندارد ،اين کار را انجام دهيد و پول مالکان را هم بدهيد» (همان ،ص.)34
استاد شهيد مطهري ،فتواي فوق را مستلزم تصرف در اموال و امالك غير مي داند که از نظر اسالم بدون رضايت مالک جايز نيست ،ولي
مصلحت جامعه چنين اقتضايي دارد .اين حکم واليي بر مبناي تقدم م صلحت جمع بر فرد است ،چون مصلحت يک شهر اقتضا مي کند که
براي سهولت در رفت و آمد ،رضايت يک فرد را در نظر نگيريم .فقيه بر اين اساس حکم مي کند که مصلحت هاي کوچکتر فداي مصلحت هاي
بزرگتر شود( .همان ،ص.)30
نمونه ديگر وضع ماليات است .ايشان در اين مورد چنين مي گويد:
وضع ماليات هم ،از اين قبيل است .وضع ماليات ،يعني به خاطر مصالح عمومي ،قسمتي از اموال خصوصي جزو اموال عمومي قرار دارد ،اگر
واقعاً نيازهاي عمومي اقتضا مي کند که بايد ماليات تصاعدي وضع کرد و حتي اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعي ايجاب مي کند که ماليات به
شکلي وضع شود که از مجموع درآمد مثالً فقط صدي پنج به آن به دست مالک اصلي برسد و صدي نود و پنج گرفته شود بايد چنين کرد و
حتي اگر مصلحت جامعه اسالمي اقتضا مي کند که از يک مالک به طور کلي سلب مالکيت شود ،حاکم شرعي تشخيص داد که اين مالکيت که
به اين شکل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگتر مي تواند چنين کاري را بکند.
در اين کبراي کلي هيچ فقيهي شک ندارد ،که به خاطر مصلحت بزرگتر اسالم ،بايد از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده
بزرگتري که اسالم دچارش مي شود ،بايد مفسده هاي کوچک تر را متحمل شد .در اين مطلب احدي شک ندارد .اگر مي بينيد به آن عمل
نمي شود ،به اسالم مربوط نيست ؛ يا به اين دليل است که فقيه زمان ،مصالح را تشخيص نمي دهد ،يا فقيه زمان خوب تشخيص مي دهد؛
ولي از مردم مي ترسد ،جرات نمي کند .باز هم تقصير اسالم نيست .فقيه ،شهامتي را که بايد داشته باشد ،ندارد ،ولي حکم اسالم اين است.
اسالم چنين راه درستي را بازکرده است .اين ها تغييرهايي است در داخل قوانين اسالمي ،به حکم خود اسالم ؛ نه تغييري که ديگري بخواهد
بدهد ،نسخ نيست ،تغيير قانون است به کم قانون( .همان ،ص33و.)33
ماليات ،از اختيارات حکومتي و امري متغير است ؛ ولي زکات از احکام اوليه ثابت است( .همان ،ص .)35عالوه بر اين که در مورد زکات هم،
حکومت مي تواند آن را در موارد ديگري وضع کند ،مثل آنچه که اميرالمؤمنين (ع) در زمان حکومتشان براي اسب ،زکات وضع کردند و اين از
مسلمات است.

در تزاحم احکام حکومتي با احکام اوليه نيز چنين است و در تاريخ سياسي اسالم ،نمونه هاي فراوان و روشني از مصلحت سنجي و تقدم احکام
حکومتي بر احکام اوليه ديده مي شود مثل آنچه پيامبر (ص) در جريان سمرة بن جندب و مرد انصاري انجام داد (همان ،ص .)38اين کار
موجب پيدايش مباني قاعده «ال ضرر »شد که بسياري از فقيهان و از جمله ،امام خميني (ره) اين دستور را حکم حکومتي و اجرايي دانسته
اند که بر اساس آن مالک ظالم ،از درخت خود محروم شده است.
همچنين حکم پيامبر (ص) به تخريب مسجد ضرار ،در حالي که حکم اولي ،حرمت هتک و تخريب آن است .يا نماز پيامبر بر جسد عبداهلل بن
اب ي ،رئيس منافقان مدينه ،يا آنکه مخالف نصّ صريح قرآن است که نماز بر جنازه منافق را منع مي کند (توبه )34/که البته به اقتضاي
مصلحتي بود( .عالمه شرف الدين ،النص و االجتهاد ،ص )039-031همچنين نهي از کشتن و خوردن حيوانات اهلي يا حکم به قطع درختان و
يا تنبيه براي ش رکت نکردن در نماز جماعت ،خضاب موي سفيد ،عفو توطئه گران در جنگ تبوك ،نهي از مُتعه و....
استاد مطهري ،در مورد خضاب کردن موي سفيد مي گويد:پيغمبر دستور داده بودند که«غَيّروا الشيب وال تَشبَّهوا باليهود» (نهج البالغه ،کلمات
قصار .)03ولي اين حکم حکومتي بود براي اين که در زماني که عده مسلمانان کم بود ،در جنگ ها دشمن فکر نکند که اين ها يک عده
پيرمردند و روحيه اش قوي شود ،ولي در زمان حضرت علي (ع) که اين نياز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمي زدند( .مطهري ،اسالم و
مقتضيات زمان ،ج ،0چاپ ،0833 ،08ص.)583-589
پس موضوع اختيار ات وسيع حاکم ،راهي است که اسالم در بطن خود براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي قرار داده است( .همان،
ص.)38
شهيد مطهري معتقد است که بايد در امر احياي زمين هاي موات و يا تفسيم و گرفتن خراج در زمين هاي محياة و اراضي صلح ،و في ء ،و لم
يوجف عليها بخيلِ و ال رکاب ،و الربّ لها ،و قطايع ملوك و ...با نظر ولي امر تقسيم گردد( .مطهري ،نظري به نظام اقتصادي اسالم ،چاپ،00
 ،0835ص.)004
استاد مطهري با اشاره به فتواي برخي فقها (مثل مرحوم اصفهاني در وسيله النجاة) که فتوا داده اند « :درزمان غيبت ،انفال و اراضي موات به
سبب حيازت و احياء ،ملک احيا کننده شود» ،مي گويد:
اينجا بار ديگر اهميت مسئله حکومت و واليت از يک طرف و کوتاهي نظر فقهاء شيعه از طرف ديگر ظاهر مي شود .چگونه ممکن است غيبت
امام ،سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضي انفال ،حکم اموال شخصي منقول را پيدا کند؟( !همان ،ص.)003
لذا ايشان تصرفات مالکانه در زمين هاي موات را منوط به اجازه امام و وليّ امر مي داند( .همان ،ص.)000

نتیجه گیری
 -0استاد مطهري بحث از حکومت اسالمي را ضرورت و در درجه اول مي داند.
 -5ايشان طرح همبستگي دين و سياست و آگاهي سياسي را ضرورت شرعي اعالم مي کند و جدايي دين و سياست را طرح عامالن استعمار
قلمداد مي کند .به نظر وي ،اسالم هنگامي قادر است در مقابل نظام هاي الحادي مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگي حکومت کند و به
گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.
 -8ايشان حکومت اسالمي را ادامه حرکت انبياء و اولياء (ع) مي داند.
 - 4از نظر استاد مطهري ،اسالم شکل خاصي براي حکومت در نظر نگرفته است ،بلکه در اسالم اهداف حکومت و بهترين راه رسيدن به
اهداف اهميت دارد .در جمهوري اسالمي جمهوري «شکل» است؛ يعني حکومتي که مردم حق انتخاب دارند و اسالمي «محتوا» است؛ يعني
اداره حکومت با اصول و مقررات اسالمي و حرکت در مدار اصول اسالمي باشد.
 -0اهداف حکومت از نظر ايشان عبارتند از :احياي سنت هاي اسالمي ،اصالح شهرها و سامان دادن به زندگي مردم ،نجات مظلومان از شر
ظالمان ،اجراي مقررات واليت.
 -3مالك مشروعيت حاکم ،واليت است نه وکالت؛ يعني متابعت مشروع به نحوه واليت.
-3با توجه به فلسفه نبوت ،واليت ،حق خدا ،پيغمبر و امام است .منتهي افرادي به دليل ويژگي «تقرب و عدالت و علم» اين حق را پيدا مي
کنند .پس حاکم شرعي انتصاب از جانب خداست ،اما بدون انتخاب و تأييد مردم ،حکم او ضمانت اجرا پيدا نمي کند.
 -3وظيفه وليّ فقيه ،نظارت بر جامعه اسالمي و مجريان قانون است تا در چارچوب ايدئولوژي اسالمي به انجام امور اجتماعي بپردازند.
بنابراين الزم نيست فقيه ،کار اجرايي کند و در رأس دولت قرار گيرد« ،ولي ّ فقيه» نقش ايدئولوگ را دارد.
-9واليت در زعامت با مقام مرجعيت يا «واليت در فتوا» تفاوت دارد و هر صاحب فتوايي شايسته رهبري نيست.

-01اجتهاد و تخصص در وضع مقررات اصلي و تصويب مجتهد جامع الشرايط در وضع قوانين داخلي ،شرط قانون گذاري است.
-00در اسالم به واسطه وحي ،به پيغمبر اختياراتي داده شده که به عنوا ن وليّ امر مسلمين طبق اختيارات خودش عمل کند و اين راجع به
شئون حکومتي پيامبر و امام است و قابل انتقال به حاکم شرعي است.
 -05حدود اين اختيارات ،وسيع و غير محدود به موارد ذکر شده توسط فقهاست بلکه بر اساس نيازمندي هاي جديد و با توجه به مباني اين
اختيارات در هر برهه اي متغير است و اين عامل انعطاف و انطباق قوانين اسالم با نيازهاي زمان است.
-08هنگام تزاحم اختيارات حاکم اسالمي با احکام اوليه« ،تقديم اهم بر مهم» يک اصل عقالني و مورد تأييد اسالم است .هنگام تزاحم ،واجبات
و محرمات ديگر در برابر حکومت اسالمي و حکم حکومتي ،کنار گذاشته مي شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسالم و مسلمين است.
 -04وجود حکم حکومتي به معني رفع وجوب و يا حرمت احکام اوليه نيست بلکه آن ها باقي هستند ،هرچند در مقام عمل ،حکم حکومتي به
سبب مصلحتي مقدم داشته مي شود .لذا ائمه (ع) فرموده اند« :حالل محمد حالل ابداً إلي يوم القيامة و حرام محمد حرام ابداً إلي يوم القيامة
اليکون غيره و اليجيء غيره).

