
 (1) یکتاتوریو د نینسبت د

 

 از استبداد ری: دو تفسمقدمه

  

 رایبرخوردارند که به عنوان شاخص و مع یاز چنان اعتبار ،یو دموکراس یمردم ساالر م،یکن یم یکه ما زندگ یعصر در

زد کنند. در ن یم یبا آن، داور یناسازگار ایو  یسازگار یبر مبنا یاجتماع یها دهیشوند و انسان ها در قبول و ردّ اشناخته 

توان آن  ینم یهیتوج چیاست که با ه یوحشتناک یوالیه «یکتاتورید». و ستین «داداستب»منفور تر از  زیچ چیبشر امروز، ه

امه برهان به ارائه استدالل و اق یازیاست و ن یهیبد ی، امر«قبح ظلم»به مثابه « قبح استبداد» ییفضا نیدر چن رفت،یرا پذ

 شتریداد باز استب تیمصون ،یاسیکرد که در کدام نظام س یبحث و بررس دیبا یا هودهیبحث ب نیچن یرو به جا نیندارد، از ا

 دارد. شتریاست و به عکس در کدام نظام، استبداد امکان حضور و جوالن ب

رده سوال مواجه ک نیرا با ا ندارانیرا فراهم نموده و د یو اعتقاد یفکر« مطالبه» کی نهیزم ،یاسیو س یاجتماع شیگرا نیا

 ینکار ما ایو  ردیپذ یاستبداد م ایدر برابر استبداد دارد، آ یاست ـ چه موضع یاسیس نیـ و بخصوص اسالم که د نیکه د

خاص ـ مثل حضور معصوم ـ  طیفقط در شرا ایو اعصار است، و  طیو در همه شرا قانکار استبداد به شکل مطل ایکند؟ و آ

 کرده است ؟ یشیان چاره اند یبرا

  

نظام  اید؟ و آکن یاستبداد ارائه م تیاز حاکم یریجلوگ یبرا ییقرار دارد، چه راهکار ها یکتاتوریدر برابر د نییآ نیاگر واقعا ا 

 دهیو در کنترل قدرت حاکمان مؤثر د افتهیخود بدان دست  یخیکه بشر در تجربه تار ییتواند راهکار ها یاسالم، م یاسیس

 رد؟یکرده و بپذ دیاست را تأک

دو  نیا یاعتنا کرده اند، باالتفاق به منافات و ناسازگار یکتاتوریو د نیکه به سنجش نسبت د ریقرن اخ یاسالم متفکران

احب که با استبداد قدرت را تص یکرده اند، در نزد آنان حاکم یو استبداد معرف یکتاتوریرا مبرا از د ینیو نظام دنهاد نظر داده 

 دانست. ینیتوان د یبوده و دولتش را نم تیفاقد مشروع د،ینما ادارهبا استبداد حکومت را  ایکند 

 یسؤال جد ؟ردیگ یرا م ینینفوذ استبداد به نظام د یلوکند و ج یرا برطرف م زانیها دغدغه استبداد ست دیتأک نیا ایآ یول

انسته حاکمان د ینداریکه آن را در تضاد با د یبه چه معناست و کسان« استبداد»اظهار نظر ها،  نیباره آن است که در ا نیدر ا

 داشته اند؟ «یکتاتورید»از  یاند، چه برداشت

 اول ریتفس

و حاکم  یپا گذاشتن قانون اله ریاز متفکران مسلمان استبداد به مفهوم ز یدهد از نظر عده ا یوجود دارد که نشان م یشواهد

به احکام شرع است، هرگز،  دیّ مق یعنیبرخوردار است، « عدالت»که از  یرو، کس نیخود بر حکم خداوند است. از ا یکردن رأ



و معزول  را از دست داده یزوال عدالت، شرط حکمران لیه دلب فتد،یب یاتفاق نیچن انایاحکند و اگر  ینم یاز قانون شرع تخطّ 

قانون  جهیکند و در نت زیاز گناه پره یشود که و یدر حاکم، موجب آن م« عدالت»حساب، آوردن شرط  نیخواهد بود. با ا

 پا نگذارد . ریز ش،یخو یرا در جهت منافع شخص یاله

ند، آنان شو یاستبداد هراسان از آن قانع نم یشود، ول یفرمانروا گرفته م یاز خود کامگ یبخش یهرچند جلو دگاه،ید نیا با

 باره اعتراض دارند: نیدر ا

 آنکه: اول

 یو شخص عادل، هم چنان در معرض سقوط اخالق ست،یعدم صدور انحراف از فرمانروا ن یبرا «نیتضم» کیحاکم،  عدالت

 کرد؟ دیل قدرت وجود نداشته باشد، با آمدن غول استبداد، چه باکنتر یبرا یگریصورت اگر راهکار د نیقرار دارد، در ا

تجاب مس یکند و حت افتیرا در یبرسد که اسم اعظم اله یا هیبه پا یو معنو یکه فرمانروا از نظر اخالق میکن یم فرض

م باعورا ممکن است مانند بلع ست،ین« عصمت» یدارا یوقت یکند، ول افتیرا از خداوند در یقیحقا مایمستق ایالدعوه باشد و 

 سقوط کند.

به باال مرت نیکه خداوند به ا ییرا داشت. تا جا «یعدالت فقه»باالتر از  اریبس ینبود، او از نظر معنو یعالم عاد کی بلعم

ولکنّه »اند: او را به هالکت رس یطلب ایحال دن نیدر ع ی( ول 175 هی)سوره اعراف ا «اتنایا ناهیات یالذ»کرده است که:  حیتصر

 «هاالرض و اتبع هوا یاخلد ال

ر او به داشت انباشت قدرت د نانیتوان اطم یباشد، چگونه م دهیهم رس «اتنایا ناهیات»عادل فرضا به رتبه  یاگر فرمانروا حال

 انجامد؟ین یعوارض خطرناک نیچن

 آنکه: دوم

کمال حداکثر  نیا نیا ین را از دست ندهد، ولگاه آ چیباشد و شخص عادل ه یکمال زائل نشدن کی "عدالت"فرضا  اگر

از استبداد عالوه بر آن، به وجود عوامل مهار  ییرها یکه برا یاست، در حال« حکم شرع»از  یتخط یعنی« گناه»مانع از 

باشد. به  در برابر منتخبان آنان "پاسخ گو بودن "ایو  "نظارت مردم"رفتن یاست تا حاکم، حاضر به پذ ازین زین یگریکننده د

تن خواست گرف دهیبه نظر شهروندان و ناد ییاعتنا یخود را به ب "یشرع فهیوظ"که  یعادل یدر برابر فرمانروا گرید ریتعب

حت اسالم و را در جهت مصل یا وهیش نیکرد؟ و اگر او اتخاذ چن دیبداند، چه با "زهیسر ن" یآنان و اداره حکومت به اتکا

 یائحکم به فسق او کرد؟ در ج دیباز هم عدالت ساقط شده و با ایداشته باشد، آ یاعتقاد نیدهد و واقعا چن صیتشخ نیمسلم

نامد. )طلب الحق فاخطأ ـ  یم «یحق طلب ریاشتباه در مس»رحمانه خوارج را  یب یها یانحرافات و سفاک ن،یرالمؤمنیکه ام

وان ت یبزند، چگونه م یضد اخالق یها به آنان انگ ها زهیبه لحاظ انگ ستی( و آن امام بزرگوار حاضر ن61 البالغه،خطبهنهج 

فسق »ـ دهد یانجام م« اهلل یقربة ال»به شرع و خداترس را ـ که  دیعادل و مق یفرمانروا یتوام با مصلحت سنج یکتاتورید

 دانست؟ ییفرمانروا یشرع تیلت، فاقد صالحشرط عدا دادناز دست  لیدانست و او را به دل« و فجور



 یرعفرمانروا در برابر احکام ش یخودکامگ کیتواند وجود داشته باشد.  یم یدو گونه خودکامگ ینی: در دولت دگرید انیب به

 یروافرمان کیمصلحت جامعه و حقوق مردم.  تیفرمانروا در رعا یخودکامگ یگریو د یپا گذاشتن دستورات اله ریودر جهت ز

لمرو در ق یکند، ول یکند و مثال تعرض به ناموس مردم نم یو منضبط عمل م دیّعادل و باتقوا و خدا ترس در قلمرو اول، مق

 نیرسد که مصلحت اسالم و مسلم یم نانیبه اطم یو یمصلحت جامعه است و وقت صیدوم چطور؟ قلمرو دوم قلمرو تشخ

د است که کار معتق نیا یبراشکنجه کردن آنان است و  یبه زندان افکندن و حت ایقطع زبان  ایدر شکستن قلم مخالفان و 

 ییمانند عالمه طباطبا یدارد؟ بزرگان یچه نقش بازدارنده ا «یعادل بودن و»صورت  نیدارد، در ا« حجت»خود و خدا  نیب

ت حداکثر کرده اند، عدال کیالرسول( را تفک اعویاهلل( و )اط عوایآن )اط یکرد و به اتکا کیتفک گریکدیدو حوزه را از  نیبارها ا

ان فعل داشته باشد، نگهب کیبودن  تیاز حوزه اول، کاربرد دارد و در حوزه دوم تا آن جا که فرمانروا اعتقاد به معص انتیصدر 

رائه ا یآن چاره ا یمحدوده قرار دارد که عدالت برا نیدولت خارج از ا یرفتار ها نیتر عیعملکرد و وس نیشتریب یاوست، ول

 کند. ینم

 آن که: سوم

است و اگر  یو ابطال ناشدن «رینقض ناپذ» بایکه فرمانروا متّصف به فقاهت و عدالت است، شرط عدالت، تقر ینیدولت د در

آورد. مثال دروغ به عنوان  لیتوان بر زوال آن دل ی، نم"مقام اثبات"در  یشرط الزم را از دست داده باشد، ول نیاو ا "در واقع"

 یو ممکن است یتوان اثبات کرد که او دروغ گفته است؟ حت یچگونه م یموجب سلب عدالت است، ول ره،یگناه کب کی

 و بلکه واجب بوده است! زیمصلحت اهمّ، دروغ جا تیرعا یآن باشد که برا یمدع ایبداند و  «هیتور»را « سخن خالف خود»

ها که  درباره آن یاست، ول یرتبه، موضوعاً منتف نیدر ا یشرب خمر درباره فرد ایمانند سرقت  کبائر یاست که برخ روشن

 عمالً راه اثبات مسدود است ست،ین یمنتف

 دوم ریتفس

داند که  یم یمستبد را کس یداند و فرمانروا یم «یخود کامگ»وجود دارد که استبداد را  یگرید هیفوق، نظر هیبرابر نظر در

خود  لیبه دل جهیشمارد ودر نت یم گرانیو بدتر از فهم د قت،یخود را کاشف از حق یندارد و رأ ییاعتنا ،یبه عقل و خرد جمع

 :ینیبرتر ب

 را ابطال کند. گرید ینهاد ها میو تصم یداند که رأ یـ خود را مجاز م1

 داند. یم شیخو صیو تشخ ینیمشروط به مصلحت برا  یو هرگونه نظارت دهیـ خود را برتر از نظارت شهروندان د2

 داند. یبه شهروندان م ییرا فراتر از پاسخ گو شیـ شأن خو3

 داند. یخود م بیو تصو دییخواست مردم و حقوق آنان را متعلّق به تأ تیـ رعا4

ورت آن ص نیا رینموده در غ دییقائل نبوده و اگر آن را به مصلحت بداند. تأ ی( اعتباریاساس ای ی)عاد یقانون چیه یـ برا5

 دهد. یرمییتغ ایابطال کرده و  یرا به طور کل



 داند. یرا روا م گرانیبه آراء د ییاعتنا یب زیندانسته و در صورت مشورت ن یـ خود را ملزم به مشورت و نظر خواه6

 شمارد. یاز اعتراض به عملکرد خود، مجاز م یریجلوگ یـ کاربرد زور را برا7

 .....و

 ایدارد؟ ا یعباره چه موض نیدر ا نیکنند که د یسؤال را مطرح م نیدارند ا یکتاتوریاز استبداد و د یریتفس نیکه چن یکسان

ر پرسند اگ یالمثل م یمؤلفه ها و امثال آن ها، قدرت ظهور و بروز نخواهد داشت؟ آن ها ف نیاستبداد با ا ،ینیدر حکومت د

بودجه سؤال  نیشدن ا نهیهز تیفیتواند از ک یم ینهاد ایفرد  چیه ایـ و نه دولت باشدـ آ اشخص فرمانرو اریالمال در اخت تیب

 نیکس در ا چیباره ممنوع است و ه نیچون فرمانروا عادل است، سؤال کردن در ا ایو  ابد؟یکند و به اعداد و ارقام آن دست 

حق چون و چرا و پرس و جو ندارد. و البته او  یاست، لذا احد هالمال از آن او بوده و به او سپرده شد تیب رایندارد ز یباره حق

 در برابر خداوند پاسخ گو خواهد بود.

*      *     *     * 

 :دیکن قیتحق

 متن ها در رابطه با مقاالت نیشود. ا یخوانندگان ارائه م یچند متن کوتاه جهت مطالعه و بررس ای کیهر مقاله،  انییپا در

 .ندیخود را درباره آن ها مطرح نما یها دگاهیتوانند، د یم یمبوده و کاربران گرا

  

 

در  ینیرا موجب استبداد دانستند که امام خم هیفق تی، اصل وال یعده ا ،یقانون اساس نیو در هنگام تدو 1358سال  در

 ج است:قابل استنتا« استبداد»از  ینیامام خم ریمتن، تفس نیخود به آن ها پاسخ دادند، با تأمل در ا یهمان موقع در سخنران

 یعنی. ندیب یکس ضرر نم چیکه اسالم قرار داده است، ه یطیکه اسالم قرار داده است، با آن شرا یآن طور هیفق تیوال از

 کیشود که  یقرار داده است. با آن اوصاف نم یاست که به آن اوصاف خداوند او را ول هیاست، در فق یکه در ول یآن اوصاف

ندارد،  گریرا د تیقدم بر خالف بگذارد، آن وال کیکلمه،  کی د،یک کلمه دروغ بگویقدر غلط بگذارد، اگر  کیرا کنار  شیپا

 نیه، ارا درست کرد هیفق تیاست که وال یکه در قانون اساس یماده ا نیبا هم م،یریرا بگ شیجلو میخواه یاستبداد را ما م

آورد؟  یم یآورد، استبداد چ یاستبداد م نیگفتند که ا یکه مخالف با اساس بودند، م ییآن ها رند،یگ یرا م شیاستبداد را جلو

 د،یاش بکن یشما هرکار د،یایب یمستبد کیممکن است که بعد ها  یبل د،یآ یکرده نم نییکه قانون تع یزیاستبداد با آن چ

ت، اوصاف را دارد و عادل اس نیکه ا یهیشود، فق یمستبد نم هیکند اما فق یم یهرکار د،یایکه سرکش است ب یمستبد

نگاه به نامحرم او را از  کیاندازد،  یکلمه دروغ او را از عدالت م کیکه  یعدالت ،یطور عدالت اجتماع نیاز ا ریکه غ یعدالت

. ردیخواهد بگ یخالف ها را م نیا یجلو نیکند خالف. ا یتواند خالف بکند، نم ینم یهمچو آدم کیاندازد،  یعدالت م

 (465، ص11امام، ج فهیصح)



 ست،ین «یاستبداد» ،یداده بودند که حکومت اسالم حیتوض ه،یفق تیوال یدر بحث ها ینیاز آن هم، امام خم شیسال پ ده

 :ستین یاستبداد ،یاست و چرا دولت اسالم یکرده بودند که استبداد به چه معن انیو ضمناً ب

ن به و در آ ردیبگ یباشد، مال و جان مردم را به باز یدولت مستبد و خود رأ سیکه رئ ستین یاستبداد ،یاسالم حکومت

دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند، رسول اکرم و حضرت 

مت جهت که حکو نیا مشروطه است، مشروطه از ینداشتند، حکومت اسالم یاراتیاخت نیخلفا هم چن ریو سا نیرالمؤمنیام

گشته است، مجموعه شرط  نیمجموعه شرط هستند که در قرآن و سنت رسول اکرم مع کیبه  دیکنندگان در اجرا و اداره مق

 (43ص ه،یفق تیاسالم است. )وال نیهمان احکام و قوان

 . افتیتوان  یم زین گرید ریتفس یبرا یدر کلمات حضرت امام شواهد البته


