
 نیائمه مسلم حتینص

 

 

ارى حکومت د وهیسابقه اى طوالنى دارد و دانشمندان فراوانى در ارائه ش نیفرهنگ اجتماعى مسلم در «زمامداران  حتینص»

و ابوبکر بن محمد « الملوک  حةینص» و امام محمد غزالى در« المحاسن و االضداد» و« التاج» مثل جاحظ در;قلم زده اند 

ار روضة االنو» و محقق سبزوارى در« نامه  استیس ای کالملو ریس» درو خواجه نظام الملک « سراج الملوک » طرطوشى در

« ى به حمل اول حتینص» پرداخته شده است .و کم تر از«  عیبه حمل شا حتینص» گونه آثار معموال به  نیالبته در ا.« 

 آمده است . انیبحثى به م

القى عنوان در ابتداموضوعى صرفا اخ نیو اگر چه ا«  انیشوایپ حتینص» است در ارائه برخى از ابعاد زىیمقاله، تالش ناچ نیا

 اریاست و توجه به آن، در تلقى و برداشت از حکومت اسالمى بس تىیفقهى و ترب اسى،یحقوقى، س عیداراى ابعاد وس د،ینما یم

 موثر است .

 : میپرداخته ا ریز نی، به عناو «نیالئمة المسلم حةیالنص »اتیجا، پس از مرور روا نیا در

 نهیحق امت، آزادى انتقاد در نظام اسالمى، زم ان،یشوایپ حتینص ان،یشوایپ حتینص تیضرورت و اهم حت،یمفهوم نص ـ

حاکم اسالمى، شعاع نقد و مرز انتقاد، قانون اساسى و مسئله  تیو مسئول حتیدر جامعه اسالمى، نص حتینص ىیهاى شکوفا

 و نظارت . حتینص

است  دیمقاله بر اختصار و اشاره است .ام نیمجال واسعى مىطلبد، در حالى که بناى ا ن،یاوعن نیاست که اداى حق ا روشن

ورد مطالعه تر م عیابعاد گوناگون موضوع وس شمندان،یها گردآورى و با توجه به انظار اند ادداشتیتتمه  گرىیکه در فرصت د

 . ردیقرار گ

 اتیبر روا گذرى

 نیمه اخورد .سرچش یمتعددى به چشم م اتیدار، و پرسابقه است که درروا شهیر ریتعب کی «نیالئمة المسلم حةیالنص »

آن را مطرح فرمودند، و پس از آن ، در  ف،یاکرم)ص (است که در حجة الوداع، ضمن سخنرانى در مسجد خ امبریعنوان پ

 قرار گرفت . دیمورد تاءک سالمىهاى امت ا تیاز مسئول کىیائمه : به عنوان  اناتیب

» حجة ازدر کتاب ال نىیعنوان اختصاص داده اند : ثقة االسالم کل نی، فصلى را به ا ىید رجوامع روا عه،یپرتالش ش محدثان

 ( 2) «و اللزوم لجماعتهم ، و من هم ن،یالئمة المسلم حةی:باب ما امر النبى)ص (بالنص» باب را گشوده است نی، ا« کافى 

:باب وجوب » عنوان اختصاص داده است نی، بابى را به ا« وافى » و معرفته( ازکاشانى در ابواب )وجوب الحجة  محدث

 ( 3« ).لهم و اللزوم لجماعتهم حةیالنص



 حةیباب را قرارداده است : باب ما امر به النبى)ص ( من النص نیا« بحار االنوار»عالمه مجلسى در کتاب االمامة از نیچن هم

 (4«)واللزوم لجماعتهم نیالئمة المسلم

 میازپرد یجا به نقل پاره اى از آن ها م نیبه صورت پراکنده نقل شده، در ا اتیروا نیا گر،ید ىیعالوه در کتاب هاى روا به

: 

 فقال ...: فیـ... عن ابى عبداهلل)ع ( :ان رسول اهلل)ص (خطب الناس فى مسجد الخ 1

( سه خصلت  5و اللزوم لجماعتهم) نیالئمة المسلم حةیمن قلب امرى مسلم : اخالص العمل هلل، و النص هیعل غلیال  ثالث

بودن  و همراه نیمسلم انیشوایپ رخواهىینکند :خالص کردن عمل براى خدا، خ انتیفرد مسلمانى با آن خ چیاست که دل ه

 .« .با جماعت 

اال  حةیبالطاعة المامه و النصنفسه  جهدیـ... عن ابى جعفر)ع : ( قال : قال رسول اهلل)ص(: ما نظر اهلل عزوجل الى ولى له  2

 ( 6االعلى). قیکان معنا فى الرف

باقر)ع ( فرمود :رسول خدا)ص ( فرموده است :خداى عزوجل به سوى دوستش که جان خود را در فرمانبردارى و  امام

 « .اعلى همراه باشد  قیرف فیامامش به زحمت افکند، نظر نکند، جز هنگامى که در رد رخواهىیخ

 منى فقال : ومیابى عبداهلل)ع ( : قال خطب رسول اهلل)ص (  ـ... عن 3

 حةیقلب عبد مسلم :اخالص العمل هلل و النص هنیعل غلی...ثالث السمعهایاهلل عبدا سمع مقالتى فوعاها و بلغها من لم  نضر

خنرانى کرد و فرمود :خدا ( امام صادق)ع (فرمود :رسول خدا)ص (در منى براى مردم س 7و اللزوم لجماعتهم). نیالئمة المسلم

است که دل  زیاند برساند،.... سه چ دهیو به کسانى که نشن ردیرا بشنود و در گوش گ نمخرم و شادان کند بنده اى را که سخ

 نیمو همراه بودن با جماعت مسل نیمسلم انیشوایپ رخواهىینکند :خالص نمودن عمل براى خدا، خ انتیمسلمانى با آن خ چیه

. ». 

ب قل هنیعل غلی.... ) و قال ( ثالث ال  فیـ... عن الصادق)ع (قال :خطب رسول اهلل فى حجة الوداع بمنى فى مسجد الخ 4

 ( 8و اللزوم لجماعتهم .رواه ابى عن سعد عن البرقى مثله). نیالئمة المسلم حةیامرى مسلم اخالص العمل هلل و النص

 ـ قال رسول اهلل)ص (: 5

 ( 9).نیو لجماعة المسلم نیرسول اهلل؟ قال: هلل و لرسوله و لکتابه و لالئمة فى الد ایبمن : لیق حه،ینص نیالد

 من الغل و هو الحقد، اى ال اءیبفتح ال غلی روىیفى کل شى، و  انةیهو من االغالل الخ«  غلیثالث ال : »هیفى النها قال

من الوغول الدخول فى الشر و المعنى ان هذه الخالل الثالث تستصلح بها  فیبالتخف غلیعن الحق و روى  لهیزیحقد  دخلهی

 ( 10انة و الدغل و الشر).یالقلوب فمن تمسک بها طهر قلبه من الخ



من الغل بمعنى الحقد و الشحنا اى ال  کونیان  حتملیو  خونیمن االغالل او الغالل اى ال «  غلی:ال » و قال فى الوافى

 ( 11الحق). عن لهیزیحقد  دخلهی

ز آن حال، برخى ا نیبه صدوراست.در ع نانی، متعدد و کثرت آن ها ، موجب اطم انیشوایپ حتیبه نص بیترغ اتیچند روا هر

ر کتاب د اتیروا نینقل کرده است .به عالوه ا حیصح قیبه دو طر نىیاول، که مرحوم کل تیها داراى سند معتبرند، مثل روا

 فیکند که حضرت در مسجد خ ینقل م امبریمثال تحف العقول از پ;ند ، نقل شده است هاى قدماى اصحاب بدون ذکر س

( و  12« )و لزوم جماعتهم ن،یالئمة المسلم حةیقلب امرى مسلم، اخالص العمل هلل و النص هنیعل غلیثالث ال »فرمود: 

 ( .14)استخود آورده  ریدر تفس مینقل شده است ، و على بن ابراه زی( ن 13« )فقه الرضا» در تیروا نیهم

 )ع ( :نیرالمومنیغش نسبت به ائمه نهى شده است :قال ام عنىی« ائمه  حتینص» از نقطه مقابل زین اتیبرخى از روا در

 کنیهذا فل و على حکمیتختانوا وال تکم،و ال تغشوا هداتکم والتجهلوا ائمتکم و ال تصدعوا عن حبلکم فتغشلوا و تذهب ر ال

و  دینزن رنگیو به رهبران خود ن دینورز انتیخود خ انی(على)ع ( فرمود : با وال 15(.« قةیالزموا هذه الطرامورکم و  سیتاس

کارهاى  هیو شوکت و دولت شما برود . پا دی(پراکنده مشو نیخود)جماعت مسلم وندیاز رشته پ و دیخود را نادان نخوان انیشوایپ

 .« . دیباش روشن نیمبنا باشد و مالزم ا نیبر ا دیشما با

 ریاست .عالوه بر آن که از خ نیقیشود و برخى از آن ها ، مورد اتفاق فر یم دهیفراوان د ریتعب نیا زیاهل سنت ن اتیروا در

 شده ، که در بخش هاى مختلف مقاله به ادی زین گرىید راتیبا تعب«  حتینص» عالوه بر  ن،یخواهى نسبت به امام مسلم

 )ع ( :نیرالمومنیام انیب نیمثل ا م،یتناسب آورده ا

 « . دیستیراءى زدن در عدالت باز ما ای( از گفتن حق 16تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل) فال

 حتیدر مفهوم نص تاملى

االت واژه در استعم نیا شهیمنصوح، منظور شده باشد .ر ریعملى که در آن خ ایهر گفتار  عنىیاست،  رخواهىی، خ حتینص

 و خالص کردن عسل گرفته شده است . هیبه معناى تصف« نصحت العسل » زبان عرب، از

کالم و عمل خود را از غش وناخالصى پاک  زیدهد،از آن جهت است که ناصح ن یماده با کارى که ناصح انجام م نیا مناسبت

 گذارد. یدر لوح جان خود باقى نم رخواهىیاى جزخ زهیانگ چیکند.و ه یم

با  اطیمناسبت که خ نیبه معناى دوختن لباس دانسته اند، به ا« نصحت الثوب » واژه را از نیاز دانشمندان، اشتقاق ا برخى

 دیمان یم رىیآن جلوگ شرفتیکند و از پ یم میکار خود مواضع فرسوده جامه را که در معرض پاره شدن قرار گرفته ، ترم

راد، رو نقش ناصح در اصالح اف نیپردازد، از ا یو کاستى هاى منصوح م نقاط ضعف میبه ترم شیخو حتیبا نص زی.ناصح ن

 ( 17گردد). یکند و نواقص آن برطرف م یم دایاست که لباس کهنه ، به دست او جلوه تازه اى پ اطىینقش خ

ه اند .قرآن شدمعرفى « ناصح » به عنوان امبرانیو خود پ«  حتینص» الهى به عنوان اىیانب غیبه دعوت و تبل میکر درقرآن

 کند : ینقل م نیاز زبان حضرت نوح ، چن



 .« .دهم  یرسانم و اندرزتان م یهاى پروردگارم را به شما م امی( پ 18و ابلغکم رساالت ربى و انصح لکم) »

 کرد : ی، اعالم م زیهود ن حضرت

 .« . نمیخواهى ام ریرسانم و براى شما خ یهاى پروردگارم را به شما م امی( پ 19)نیابلغکم رساالت ربى و انا لکم ناصح ام »

 : میابی ینکات دست م نیواژه و بررسى موارد کاربرد آن، به ا نیتاءمل در مفاد ا با

خشد، ب یارزش و قداست م حتیهاى مثبت ، به نص زهیانگ نیآن است، و هم رخواهانهیهاى خ زهی، به انگ حتیـ قوام نص 1

ها، چندان دخالتى ندارند، به  تیها و ن زهی، انگ« امر به معروف و نهى از منکر» و حتى« انتقاد » مثل گرىیدر واژه هاى د

با  ای ردیجام گو رفع نقص ان حیتصح تیمنفى، با ن زهیبا انگ ایمثبت همراه باشد و  زهیمعنا که انتقاد ممکن است با انگ نیا

ف برخال د،یآ یو در همه موارد، عمل با ارزشى به حساب نم شهیهم« انتقاد » بردن طرف مقابل .لذا  نیو از ب بیتخر تین

مال عنوانى است که از ک نیچن بندهیز ارىقرار دارد به معناى خلوص است و تنها ک« غش » در مقابل« نصح » . که حتینص

و مصلحت در آن دخالت نداشته  ریاى جز خ زهیانگ چی.و هو سوز دل برخاسته و از آلودگى هاى گوناگو پاک باشد  رخواهىیخ

 . ندینش یصورت است که سخن اثر دارد و بر دل م نیباشد، و در ا

 میتعل وى،یو دن نىی:ارشاد به مصالح د ردیگ یرا در بر م رخواهانهیدارد و هرگونه گفتار و کردار خ عىیشعاع وس حت،یـ نص 2

 از لغزش و سقوط، کمک به اصالح و ... رىیدفاع درصورت عجز و ناتوانى، جلوگ در صورت غفلت، هیدر صورت جهل، تنب

کند،  یمنصوح تالش م ریخود و در جهت خ صیشناسد .و ناصح بر اساس تشخ ی، زبان خاصى نم تیو نصح رخواهىیـ خ 3

گاه تذکر  و لیو تکم دییگاه به صورت موعظه و گاه جدال احسن، گاه تاء د،یو تمج فیگاه با زبان انتقاد ، و گاه با زبان تعر

 و تالش براى رفع آن . بیع

 : سدینو یم هیدانسته و در نامه به معاو«  حتینص» خودرا از عثمان، حیعلى)ع (انتقادهاى صر نیرالمومنیام

حضرت، انتقادها و  نی.همچن« دگمانى است در معرض ب انیشود که اندرزگو ی( و گاه م 20الظنة المتنصح) دیستفیقد  »

 : سدینو یداند، در نامه به او م یم«  حتینص »ه،یاعتراض هاى خود را به معاو

گذارد که  ینم طانی( و بدان که ش21)حتکیقد ثبطک عن ان تراجع احسن امورک و تاذن لمقال نص طانیو اعلم ان الش »

 .« .سود توست بشنوى  کارت بپردازى و اندرزى را به نیکوتریتو به ن

مطرح  ت،یدر اطاعت تبع رایشود، ز یتلقى م رخواهىی، گاه خ روىیاز اطاعت است ، هر چند اطاعت و پ ری، غ حتیـ نص 4

او حرکت کردن و حتى از راءى و نظر خود صرف نظر نمودن، ولى در  لیرفتن و بر طبق م گرىیبه دنبال د عنىی;است 

ا نظر او دهد و چه بس یخود نظر م صیاو بر طبق درک و تشخ ست،ین عیندارد، ناصح، تابع و مط وجودیودیق نی، چن حتینص

ت رو حضر نیمنصوح .از ا شیو گرا لیدهد نه در محدوده م یمنصوح نظر م رینباشد، او در محدوده خ ندیبراى منصوح خوشا

 به امام مجتبى)ع (فرموده اند : تی)ع (در وصریام



 »ایو  باشد«  کوین» را خالص گردان، چه در نزد او حتیبراى برادرت نص; حةی، حسنة کانت او قب حةیو امحض اخاک النص »

 ( 22« زشت(.

از اوست، و امت اسالمى، عالوه « اطاعت  »فهیاز وظ ریدر مقابل رهبرى جامعه اسالمى، غ«  حتینص»  فهیاساس، وظ نیا بر

 : دیوى غفلت نما«  حتینص» از دیاز خواسته هاى رهبرى ، و وفادارى به تعهدات با او، نبا تیبر حما

( اما  23)امرکم نیاءدعوکم و الطاعة ح نیو االجابة ح ب،یفى المشهد و المغ حةیو النص عة،ی: فالوفاء بالب کمیاما حقى عل و»

 « . دیادا کن رخواهىیارا، حق خو در نهان و آشک دیوفا کن عتیاست که به ب نیحق من بر شما ا

انى عارف لذى الطاعة منکم » قرار گرفته است : « اطاعت » در مقابل«  حتینص »زیحضرت ن اناتیاز ب گرىیموارد د در

 نی.در ع« شما را دارم  رخواهانیگذارم و پاس حرمت خ ی( من فرمانبرداران شما را ارج م 24حقه) حةیفضله، و لذى النص

 »را به«  نیائمه مسلم حتینص» و پس از وى، مال محمد باقر مجلسى، ضیاز محدثان همچون مال محسن فحال ، عده اى 

ارشاد » به معناى را،«  نیمسلم حتینص» (در حالى که 25کرده اند . )  ریتفس« کامل از ائمه  روىیاعتقاد، محبت خالصانه و پ

 دانسته اند .« آن ها به مصالحشان 

را در « ائمه  »سو کیآن است که از  رىیتفس نیفراتر از ارائه مفهوم لغوى است، و منشاء چن ر،یگونه تفس نیا د،یترد بدون

 حیصرت ضیکه مرحوم ف نیمنحصر و محدود دانسته اند، چه ا«  نیائمه معصوم» ، به  «نیالئمة المسلم حةیالنص» عنوان

مردم را در مقابل  فهی، تنها وظ گری(و از سوى د 26« )المعصوموناالثناعشر  اءیصاو نی:المراد بائمة المسلم» نموده است که

را «  نیمالئمة المسل حةیالنص»جه،یدانسته اند و در نت«  تیاطاعت و تبع» معصوم که از خطا و اشتباه منزه است،  شواىیپ

 کرده اند : عناگوه م نیا« اطاعت » به حتینص دییو تق «نیائمه معصوم» ائمه به دییپس از تق

امروابه و  مایو خالفتهم من عنده اهلل و اطاعتهم ف تهمیبامامتهم و وصا قی( التصد همیائمة الحق) صلوات اهلل عل حهینص »

 .« . میاست که امامت و خالفت الهى آنان را اطاعت کن نیحق :به ا انیشوایپ حتی( نص 27نهوا عنه)

ناصوابى باشد که در کلمات برخى از دانشمندان سنى مذهب وجود  رهاىیتواند عکس العمل تفس ی، م داتىییتق نیچن البته

خالفت را با  و ستیو امامان قائل ن انیشوایکه بر اساس اعتقاد خود، به عصمت پ نیبا توجه به ا ه،یدر نها ریدارد، مثال ابن اث

 : دیگو یداند، م ینم زیرا جا ریجا فهیخل هیعل امیکه ق نیداند، و با توجه به ا یظلم وجور قابل جمع م

حاکمان به اطاعت آنان در کار حق، و  حتی( نص 28اذا جاروا) همیالخروج عل رىیفى الحق و ال  عهمیطیاالئمة، ان  حةینص»

 « .است  شانیترک خروج بر ا

«  حتینص» بر هر طاغوت مدعى رهبرى را از« ترک خروج » مشى کرده اند، و وهیش نیبه هم زیآنان ن سندگانینو گرید

 شمرده اند :



عت از آنان را به اطا«  حتینص» کرده اند و ریو نائبان آنان تفس نیبه خلفا و سالط ف،یشر ثیحد نیرا در ا« ائمه  »علماء

 نشایدادن زکات به آن هاو ترک خروج برا زیشان و ن یاریآن ها در مواردى که موافق با حق باشد، مثل جهاد به همراه آنان و 

 ( 29دانسته اند).

 قهیچندان روشن و به دور از ابهام است که در پرتو آن، سل م،یدار اریباره ، در اخت نیدر ا نییهر حال آنچه که از کلمات لغو به

 توان جدا کرد . یرا م گرانید اسىیهاى کالمى و س

 انیبا توجه به ب اریاست، ز« االئمة  حةینص» راهنماى خوبى براى درک مفهوم زی)ص (نامبریعالوه، برداشت اصحاب پ به

برخورد  بوده اند ، و نوع فهیوظ نیدر صدد انجام ا شیمسلمانان کم و ب ان،یشوایپ حتیاکرم، در اهتمام به نص امبریروشن پ

دوم  هفیبن عامر به نزد خل دیمثال، سع;از اطاعت بوده است  ریغ حتینص نظرشاندهد که در  یآن ها با خلفاى خود نشان م

 کرد : حتینص نیچن دیاجازه داد ، سع فهیآمد و گفت آمده ام تا سفارشاتى به تو بکنم و پس از آن که خل

عل و ال القول ما صدقه الف ریقولک فعلک فان خ ختلفیان تخشى اهلل فى الناس و ال تخش الناس فى اهلل و ال  کیاوص»

 دیالحق و اقم وجهک و قضاوک لمن والک اهلل امره من بع عن غیامرک و تز کیعل ختلفیف نیتقض فى امر واحد بقضائ

( سفارش  30...«. ) و  تکیو اکره لهم ما تکره لنفسک و اهل ب تکیو احب لهم ما تحب لنفسک و اهل ب بهمیو قر نیالمسلم

همانا ;دو تا نباشد که از خدا بترسى در باره مردم و از مردم در باره امر خدا نترسى .و حرف و عملت  نیکنم تو را به ا یم

ر تو صورت ام نیکه در ا اشىشود .و در باره امر واحدى دوگونه قضاوت نداشته ب دییسخن آن است که با عمل تاء نیبهتر

بگردان و براى آنان  کیگردانى .همت و قضاوت خود را به طرف مسلمانان دور و نزد یشود و از حق روى بر م یمختلف م

 زیشمارى بر آنان ن یناپسند م تتیپسندى، بپسند و آنچه را که بر خود و اهل ب یخود م تیآنچه را که براى خود و اهل ب

 ناپسند بشمار ...

 نوشت : فهیائمه، به خل حتیاز صحابه ، در جهت انجام نص گرید کىیمعاذبن جبل به همراهى  نیهمچن

ة من و لکل حص ق،یو العدو و الصد عیو الوض فیالشر کیدی نیب جلسیذه االمة احمرها و اسودها امر ه تیقد ول فاصبحت»

جج لحجة ملک الح هیالقلوب و تنقطع ف هیالوجوه و تجف ف هیتعنى ف ومایعمر، فانا نجداک  ایانت عند ذلک  فیالعدل فانظر ک

لک ، و السالم  حةیلمنزل الذى نزل من قلوبنا، فانما کتبنا به نصسوى ا کینزل کتابنا الیقهرهم بجبروته...و انا نعوذ باهلل ان 

 ( 31.« )کیعل

 حاکمان حتینص تیو اهم ضرورت

 است: اطالع رسانى وارشاد، کنترل واصالح. تیازدو جهت داراى اهم انیحاکمان و وال حتینص

 (اطالع رسانى و ارشاد : الف



امور را به عهده دارند، تا بر اساس  اىیگردآورى اطالعات و ارائه آن به اول تیسازمان هاى خاصى مسئول اسى،یهر نظام س در

 رىیگ میو تصم زىیکنند، برنامه ر یکه از ابعاد گوناگون زندگى مردم کسب م حىیآگاهى ها ، و با توجه به اطالع صح نیا

 . ندینما

» ،گزارش ها نی:اوال :ا رایوان به آن اکتفا کرد، زت یگونه اطالعات رسمى هر چند الزم و ضرورى است، در اداره کشور نم نیا

 یمسئوالن نظام قرار م اریشوند در اخت یم« انتخاب » اخبار و گزارش هاى فراوان انیو از م« شده اند  نشیاطالعاتى گز

«  شنیب و گزانتخا» به همان« محدود » گونه منابع باشد .به ناچار  نیبر اساس ا نهارو اگر قضاوت آن ها ت نیاز ا رندیگ

 خواهد بود .

ه رهبرى در حالى ک ست،یکنندگان آن ـ که افراد خاصى هستند ـ خالى ن هیهاى ته قهیگزارش ها معموال از اعمال سل نی:اایثان

در  که ىیایاشخاص و گروه ها، بر همه مسائل نظام اشراف داشته باشد و از خرد و کالن قضا دید هیفراتر از زاو دینظام با

 گذرد، با خبر و مطلع باشد . یگوشه و کنار کشور م

دهد، و چون به سراغ تک تک افراد  یو بدون واسطه رهبرى با مردم خود را نشان م میاساس، ضرورت ارتباط مستق نیا بر

 ژهیه ومردم .و براه ارتباط را براى عموم  دیلذا با ست،ین سوریم زیتمامى خردمندان صاحب نظر ن ىیتوان رفت و شناسا ینم

ذارد، بگ دیبا ایگذرد ، و  یبگذارند و از آنچه در جامه م انیباز نمود، تا آنان مسائل خود را با حاکم اسالمى درم شمندانیاند

 . ندیآزادانه سخن بگو

،  هیدر دوران اقتدار حکومت صفو ه،یو کفا رهیمعروفى چون ذخ فاتینام آور و نکته سنج ، محقق سبزوارى، صاحب تاءل هیفق

« وک غفلت مل» از اسباب زوال ملک را کىیکند، وى  یرا با صراحت به زمامداران و ملوک گوشزد م نیمهم و سنگ قتىیحق

 : سدینو یداند و م یم

و  نیو وزرا و امرا هر چند ام رد،یامور ملک خود را نکند، کارها منتظم نشود و صالح نپذ ریتاخود خبر دار نباشد، و تدب پادشاه»

حواشى  از فسادها در اطراف و ارىیاز امور نتوانند کرد و چون پادشاه غافل باشد .بس ارىیکاردان و نافذ االمر باشند، بسرخود بس

 تیبسرخود همه را تدارک نتوانند کرد و چون تدارک نکنند، بالضروره فساد سرا شانیظاهر شود و ا رونو اند رونیملک از ب

رسد  ىیرا از پادشاه پنهان کنند و فساد بر فساد مترتب شود و آخر به جا قتیو وهم حق میناچار از ب شانیشود و ا ادتیکند و ز

 ( 32« )...که امر قابل عالج نباشد

 : دیگو یم گریدر جاى د وى

 ینند و مک یم فیتعر شهیهم آن را چنانچه هست به عرض رسانند، کماند، بلکه قتیکه اگر آفتى در ملک باشد، حق آنان»

ام نبوده، و سرانج نیآبادانى نبوده، و لشگر هرگز به ا نیپادشاهى به ا چی:به عدل تو هرگز پادشاهى نبوده و مملکت ه ندیگو

 د،یآ یسخنان به گوش پادشاهان خوش م نینبوده، و چون ا فیضع نیهرگز چن نانمعمورى نبوده و دشم نیخزانه هرگز به ا

ود و ش یچون باعث غفلت و غرور م ست،یدوستى ن قتیبه ظاهر دوستى است، اما در حق نی.و ا ندیگو یسخنان م نیاز ا

 ( 33« )رود. یسررشته کارها از دست م



ل باشد که هر چند مسائ سریهر کس را م دیبا« قانون معدات » رسد که براى یم جهینت نیمحقق سبزوارى به ا انیدر پا و

 ا به عرض پادشاه رساند .تلخ و ناخوشگوار ر

 ( کنترل و اصالح : ب

و انتقاد  دیوقتى زمامدار جامعه رفتار خود را در معرض د رایبازدارنده و کنترل کننده آن است، ز ریامت، تاءث حتینص گرید نقش

که  کند ینه اى عمل مبه گو دیمردم بداند و براى آنها در اظهار نظر ، داورى ، انتقاد و اعتراض ، حقى قائل باشد، بدون ترد

 ها باشد . نبتواند پاسخگوى سوالهاى آ

و را دوزند و عملکرد ا ینکته غفلت کند که مردم با دقت فراوان بر سخن و عمل او چشم م نیاز ا دیحاکم اسالمى نبا اساسا

 شوند : یم ادآوریرا به مالک اشتر  تیواقع نیدهند .حضرت على)ع (ا یقرار م ابىیمورد ارز

( و مردم  34)همیما کنت تقول ف کیف قولونیمن امور الوالة قبلک و  هیمن امورک مثل ماکنت تنظر ف نظرونیان الناس  و»

 یکه در باره آنان م ندیگو ینگرى و در باره تو آن م یاز خود م شیپ انینگرند که تو در کارهاى وال یدر کارهاى تو چنان م

 « . ىیگو

 ها، چه بخواهند تیشخص رىیکردار و هدف گ» در جامعه دارد که : «  عىیقانون طب »کیبه جا گفتار حضرت اشاره  نیا در

ما هاى کوچک بزرگ ن تیزود منعکس خواهد گشت، شخص ای ریزبان وقلم نقادان حسابگر جامعه د لهیو چه نخواهند به وس

حسابى در  چیو ه ندیب یه کسى آنان را نمکند ک یبرد و گمان م یکه سر در برف فرو م ناندیهمانند آن کبک نابخرد کوته ب

دانستند که تبهکارىهاى آنان، پس از گذشت هزاران سال،  یم خی!اگر فرعون و فرعون صفتان تار ردیگ یباره آنان صورت نم

ر گشت، خود کشى را ب یموسى)ع (و موسى منشان منعکس م لهیچنان بازگو خواهد گشت که در دوران زندگى آنان به وس

و مستى ها، مغز سالم براى آنان  رهایتوان کرد که انواعى از تخد یدادند، ولى چه م یم حیترج ایدن نیتنفس شرم آور در ا

 ( 35« ).باقى نگذاشته است.

از  ىاریعملکرد کارگزاران حکومت است و در بس ریعامل مثبت در مس کی ت،یو قضاوت رع ابىینظر ، ارز د،یهر حال، د به

 تواند مانعى از تعدى و تجاوز به حقوق مردم باشد . یموارد م

 »دهد، عامل بازدارنده از یکه از حکومت اسالمى)در قالب نظام مشروطه(ارائه م رىیدر تصو نىینائ نیحس رزایاهلل م ةیآ

داند، وى حکومت  یم« به ملت محاسبه و مراق» ، بتیو پس از آن و در دوران غ«عصمت امام)ع(» را در مرحله اول« استبداد

 : دیگو یقسم دوم م ژگىیکند، و در و یم میتقس« مسئوله، مشروطه  دله،محدوده، عا» و« استبدادى » را به دو قسم

«  طیعدم تعدى و تفر» و امانات به اتیاقسام وال ریاست و مانند سا« امانت » و«  تیوال» قسم از سلطنت از باب نیا»

 تیئولمحاسبه و مراقبه و مس» ، به« مطلقه تیمالک» و مانع از بدلش به قتیحق نیمتقوم و محدود است .پس ال محاله، حافظ ا

ائبه از اندک ارتکابات شهوانى و اعمال ش رىیو جلوگ قتیحق نیکه از براى حفظ ا ىا لهیوس نیمنحصر است، و باالتر« کامله 

 .« .بر اعتبارش در ولى نوعى مبتنى است  هیامام فهیاست که اصول مذهب ما طا استبداد متصور بود، همان عصمتى



با قانون  کىیگرفت،  دیلوى استبداد را با eزیاست که با نبودن عصمت در حاکم، با دو چ دهیعق نیبر ا نىینائ رزاىیادامه م در

 با : گرىیو د دینما تیحاکم را مشخص کند و حقوق ملت را تثب اراتیکه حدود اخت

مملکت  انیمسدده و رادعه نظارت از عقال و دانا ئتیکامله، به گماشتن ه تیداشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئول استوار»

تواند  تیبه مالک تی، و مانع از تبدل وال تیکامله در صورتى متحقق و حافظ محدود تیخواهان ملت...محاسبه و مسئول ریو خ

مبعوثان، و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول  ئتیه اند، در تحت نظارت و مسئول هیکه قوه اجرائ انیبود که قاطبه متصد

 ( 36« )آحاد ملت باشند.

 نینموده است، ولى پرواضح است که تمام تالش او در ا فیرا به عنوان دفاع ازمشروطه تاءل« االمة  هیتب» ، رزایچند م هر

 »را با حضور رهبرى معصوم،« عامل سالمت نظام » رو نیاست .از ا اسىینظام س مبانى شرع با آن قیکتاب بر محور تطب

 : سدینو یکند و م یتلقى م« ملت  به.حق مراقبت و محاس» او، و پس از آن« عصمت 

 فهیمنتهى بود که حتى خل ىی(به جا انیمتصد تیاصل) حق مراقبت داشتن ملت و مسئول نیدر صدر اسالم، استحکام ا »

ز آن حله ها ا نیبود، چون قسمت آحاد مسلم دهیبر تن پوش هیمانیکه از حله  راهنیپ کیبه واسطه  بتیآن ابهت و ه ثانى، با

ات و با اثب دیشن« ال سمعا و ال طاعة » (شد، و در جواب امر به جهاد، ضاحی) استلبدان اندازه نبود، در فراز منبر از آن مسئو

فع است، اعتراض ملت را مند افتهی بیاز آن دو حصه ترت راهنیو پ ده،یپدرش بخشآن که پسرش عبداهلل، قسمت خود را به 

ازه استماع کرد، و به چه اند«  فیلنقو منک بالس» که از او صادر شده بود هیدر جواب کلمه امتحان گریساخت، و هم در موقع د

 ( 37« ).درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود. نیاز ا

نقش مهم دقت و مراقبت مردم بر رفتار » و« ضرورت انتقاد » بارها بر زین نىیانقالب اسالمى حضرت امام خم دیفق رهبر

 فرمودند : یداشتند، و م دیتاءک« مسئوالن 

 ( 38« )براى ساختن، براى اصالح امور الزم است. انتقاد»

 کردند که : یم انیب نیهمچن

انتقاد کرد تا  ها را بیع نیا دیاست و با بیشود...چون سرتاپاى انسان ع ید ، اصالح نمتا انتقاد نشو رایباشد، ز دیبا انتقادها»

 ( 39« )جامعه اصالح شود.

خواندند و در جمع  یمسئوالن نظام، مردم را فرا م« ثروت اندوزى » و« قدرت طلبى » از رىیامام ، براى جلوگ حضرت

 فرمودند : یمجلس م ندگانینما

 در رها،یمال طلبى در کشور، در وز ثیقدرت طلبى و از ح ثیشد، انحراف از ح داینحراف در مجلس پا دندیروزى که د آن»

 ( 40« )باشند. نهایمواظب شما باشند و مواظب همه ا دی. مردم با رندیرا بگ شیجلو دیشد، با دایجمهور پ سیرئ

 آوردند : یم انیعمومى مردم در نظام اسالمى سخن به م تیخود، از مسئول اناتیامام، بارها در ب حضرت



من هم گردن شماست ،  تیمسئول م،یهم هست گرانینه مسئول براى کار خودمان، مسئول کارهاى د میما مسئول همه»

هجوم  دی، بارا کج گذاشتى تیچرا پا دییاگر نگو دیرا کج گذاشتم ، شما مسئول میشما هم گردن من است، اگر من پا تیمسئول

 ( 41« )که چرا؟. دینهى کن د،یکن

 انتقاد؟ ! فوق

 تىیموقع نىیچن رند؟یآن ( قرار گ حیفراتر از انتقاد) به معناى صح تىیبه مصلحت رهبران جامعه اسالمى است که در موقع ایآ

 روحى و روانى بر آنان خواهد داشت؟ راتیچه تاث

خواهد رفت  نیانتقادها) ثبوتا ( از ب تى،یموقع نیبا چن ایبه عکس؟ آ ایانتقاد نکردن باعث رشد و کمال آن ها خواهد شد و  ایآ و

 عدم اظهار چه پى آمدى خواهدداشت؟ نیدر مقام)اثبات( اظهار نخواهد شد؟ا ای

اسالم وجود ندارد ـ چه عکس العمل هاى در  ىیاستثنا نیچند فرد از شمول انتقاد ـ در حالى که چن ای کیکردن  استثناء

 اسالم را چگونه معرفى خواهدکرد؟ اسىیاجتماعى به دنبال خواهد داشت؟ و نظام س

 قدر،یانقالب ( استاد عال روزىی) قبل از پد،یگرد یتلقى م عهی، به عنوان شاخص زعامت و رهبرى ش تیزمانى که مرجع در

 مطهرى نوشت : دیشه

قابل  ریمعصومى که در وضع غ ریو معتقد بوده و هستم که هر مقام غ ستندیکلمه ن نیا حیفوق انتقاد به مفهوم صح مراجع،»

کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت  ی، هم براى خودش خطر است و هم براى اسالم مانند عوام فکر نم ردیانتقاد قرار گ

 ( 42« )ز خطا و گناه و فسق است.خاص امام زمان)عج (است و مصون ا تیمورد عنا

 امت حق

توانند آرا و نظرات  یحق م نیوجود دارد،و همه بر اساس ا« ائمه  حتینص» نظام اسالمى، براى آحاد امت، حقى به عنوان در

مى حاکم اسال تیتوانند او را مورد سوال قرار دهند، مسئول یخود را نسبت به رهبران جامعه مطرح سازند و حتى م رخواهانهیخ

 مشخصه هاى حکومت اسالمى است . نیدر برابر مردم، از بارزتر

مران در مقابل حک« حقى » خود گفتهاند که توده مردم هینظر هی، براى توج«  اسىیاستبداد س» غرب ، عده اى از طرفداران در

مسئول  «خدا » .او فقط در برابر  ستیول نمسئ« مردم » حکمران در مقابل رایدارند، ز«  فیو تکل فهیوظ» ندارند، آن ها تنها

کرده  و چنان نیو مسئولند، ولى حق ندارند او را مورد بازخواست قرار دهند که چرا چن داشته فهیاست، مردم در برابر حاکم وظ

اساس  نیتواند او را مورد پرسش قرار دهد، بر ا یو چنان کن، فقط خداست که م نیکنند که چن نیمع فهیوظ شیبرا ایاى؟ و 

 در برابر حکمران و سلب حق هرگونه مداخله اى میتسل وماعتقاد به لز» و« اعتقاد به خدا  »نیدر غرب نوعى ارتباط تصنعى ب

دا کردند که اگر خ یم الیاست، در افکار مردم به وجود آمد و آن ها خ دهیدر برابر کسى که خدا او را براى نگهبانى مردم برگز

نخواهد  تىیگونه مسئول چیکه حکمران در مقابل افراد ه نیو ا رند،یبپذ دیبا زیقدرت هاى مطلقه را ن را قبول کنند،استبداد

 داشت .



ارد، بلکه د تیو حاکم در مقابل مردم مسئول ستیحکومت مطلقه افراد ن رشیاعتقاد به خدا، پذ جهیدر اسالم نه تنها نت ولى

 سازد . یتنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول م

را « از مذهب  زیفرار و گر» از عوامل کىیمطرح ساخته اند و «  گرىیبه ماد شیعلل گرا» بحث را در نیمطهرى، ا استاد

 تفکر اجتماعى غلط در غرب دانسته اند و گفته اند : نیهم

با مذهب و خدا و هر چه رنگ  تیو ضد سمیالیبه سوى ماتر شانیو سوق دادن ا نیافراد از د ندنزایروشى جز گر نیچن »

مساوى آزادى بوده، درست بر عکس  شهیهم نىید میدارد محصولى نخواهد داشت، در حالى که از نظر اسالم ، مفاه ىیخدا

 ( 43« )دانستند. یم را مساوى با اختناق و اجتماعى نىید میداشت که مفاه انیآنچه در غرب جر

 ، مطلب را دنبال کرده اند . شتریب لیدر نهج البالغة، با تفص رىیدر کتاب س و

بداد قلم ارکان نظرى و فقهى آن ، و نفى است تیکه در بحران انقالب مشروطه ، در جهت تثب نىیاهلل نائ ةیبلند مرتبه، آ هیفق

 : سدینو یقرار داده است، او م دیزده است).حق مراقبت و نظارت ملت ( را در نظام اسالمى، از سه جهت مورد تاءک

که  ىاتیجهت و هم از جهت مال نیشد ـ عموم ملت از ا نیـ چنانچه سابقا مب هیبودن اصل سلطنت اسالم هینظر به شورو »

دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب نهى از منکر مندرج ، و  یراى اقامه مصالح الزمه ماز ب

ه ، ب هی:ابتناى اساس سلطنت اسالم دیگو یاصل اول م حی، در توض رزای( م 44« )که ممکن شود، واجب است. لهیبه هر وس

ها با خصوص بطانه و خواص شخص والى که شوراى دربارش خوانند ـ به نص مملکت ـ نه تن اتیمشارکت تمام ملت در نوع

» مبارکه هیاست، و داللت آ هیاسالممحفوظ بود، از مسلمات  هیمعاو الىیکه تا زمان است هیمقدسه نبو رهیالهى و س دیکالم مج

 نیمکلف فرمودهاند بر اکه عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقالى امت « وشاورهم فى االمر 

 نیعموم اطالقى است ر ا دیکه مفرد محلى و مف« فى االمر » مطلب در کمال بداهت و ظهور است ، و داللت کلمه مبارکه

وضوح، و خروج احکام اهلل عز اسمه از  تیاست هم در عنا«  هیاسیامور س هیکل» مطهره ، عتیدر شر ررهکه متعلق مشورت مق

 . صیعموم از باب تخصص است نه تخص نیا

لى)ع اکرم، خطبه حضرت ع امبریپ رهیو س«  نهمیو امرهم شورى ب »فهیشر هیدر ادامه، پس از استدالل به آ نىیاهلل نائ تیآ

به عند اهل  حفظتیفال تکلمونى بما تکلم به الجبابرة و ال تتحفظوا منى بما » کند که حضرت فرمود :  یرا نقل م نی(در صف

 : دیگو یو باالخره م« البادرة 

رسى  تقیو از روى واقع و حق م،یکالم مبارک تاءمل کن نیاندکى در سراپاى ا ع،یمقام واالى تش انیسزوار است ما مدع چقد»

 که : میمطلب را بفهم نیا ه،یو الغاى اغراض نفس

 و بیاعلى درجات آزادى آنان ، و ترغ لیمقام خالفت از قلوب امت و تکم بتیدرجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و ه نیا

بر والى شمردن آن ، براى  تیحقوق رع ایو  تیبر عرض هرگونه اعتراض و مشورت، و در عداد حقوق والى بر رع صشانیتحر



و مساوات آحاد ملت، با مقام واالى خالفت  تیآن و تحفظ بر حر تیوو شور تیچه مطلب بود؟ اگر براى حفظ اساس مسئول

 ( 45.« )میرا به قد رقوه تحفظ کن هیـ بل الزم است نحوه سلطنت اسالم نیبوده ـ کما هو الظاهر بل المتع

« ب انتصا» در مقابل« انتخابى بودن حاکم » بودن حکومت در اسالم، ىیدهد که مقصود از شورا ینشان م رزایهاى م بحث

ود او، از )ع (مطرح کرده است، مقصنیرالمومنی)ص (و امامبریبودن را به استناد حکومت پ ىیبزرگ .شورا هیفق نیا رایز ست،ین

 عموم مردم و حق دخالت آن ها در نظام اسالمى است . تی، مسئول ملتعنوان، مردمى بودن حکومت ، مشارکت  نیا

از  امر به معروف و نهى ضهیرا بر اساس فر« مقابل ملت در  تیمسئول»)ره( نىیجهورى اسالمى ، حضرت امام خم انگذاریبن

 نموده اند : نییمنکر ، تب

 ( 46.« )میاست امر به معروف کن ىیکه در تمام امورى که مربوط به دستگاه هاى اجرا میو ما موظف شما»

 تهیکلکم راع و کلکم مسوول عن رع »میهم هست گرانینه مسئول براى کار خودمان ، مسئول کارهاى د م،یمان مسئول همه»

هى از منکر ن دیشما هم گردن من است .با تیمن هم گردن شماست مسئول تیبکنند، مسئول تینسبت به هم رعا دیهمه با« 

 ( 47.« )دی، امر به معروف بکن دیبکن

بالش که دن دیبرو دیاخالف کرده همه ب کی کىیساکت باشد، او هم مسئول است، اگر  گرىیتان کارى بکند و د یکی اگر

همه تان  نم،ینش یم میکنى؟ من سرجا یکار را م نیکه چرا ا دیخالفى کردم همه تان هجوم آورد کیآقاچرا...اگر من 

 ( 48).میهمه مان مسوول دیمسئول

برد  یگلهاى را م کیشبانى  کیهمان طورى که  دیهمه با عنىی د،یهمه تان راعى هست د،یمراعات کن دی)کلکم راع (همه با

 نیصاحبان او به ا شیبه جاهاى خوب ببرد، مسئول است که به علفچراهاى خوب ببرد و مسئول است پ دیو مىچراند و با

که مراعات خودمان را ، من مراعات همه  نینه ا عنىی،  میمراعات بکن دیم، بایمسئول م،یکه چرا نبردى، همه ما آن حال را دار

اعال  لىیفردى که به نظر مردم خ کی ن،ییبه نظر مردم مثال پا لىیفرد خ کیمه را .اگر مراعات ه کیشما را بکنم، شما هر 

:عمر در  ندیوگ ین کارت انحراف بود .نکن، می:ا دیدر مقابلش . بگو ستدیبا دیایب د،یانحرافى د کیرتبه هم هست ، اگر از او 

گفت :اگر تو  د،یرا کش رشیعربى شمش کی دییبگو بود گفت که من اگر چنانچه خالفى کردم، به من مثال فهیوقتى که خل

 چیاست که در مقابل اجراى احکام خدا، ه نیاسالمى ا تی.ترب میستیمقابلت مىا ریشمش نیبخواهى خالف بکنى ما با ا

ائل نباشد مس نیمرئوس ، ابدا ا نیاست ا سیرئ نیپسر، ا نیپدر است ا نیآقا، ا ریغ نیآقاست ا نیمالحظه از کسى نکند، ا

ردى کند ، هر ف یاسالم دارد عملى م قینه، به طر ایکند  یاسالم دارد عمل م قیبه طر ایآ نیباشد که ا نیدر کار، مساءله ا

 از او قدر دیباشد با

آدمى  کیروحانى عالى مقام باشد ،  کیکرد و محبت کرد به او، برخالف اسالم که باشد، هر فردى باشد  قیکرد و تشو دانى

ه به از افراد موظفند ک کیکند هر  یدارد عمل م ریبر خالف مس دندیسرکرده باشد ، وقتى د کیاشد که مثال راءس باشد، ب

 ( 49).رندیرا بگ شیخالف است، جلو نیکه ا ندیاو بگو



 کیان به عنو زین«  نیالئمة المسلم حةیالنص» به« امر به معروف و نهى از منکر » رسد که عالوه بر یجا به نظر م نیا در

ق حاکم و ح حتینص» شود که ی)ع ( استفاده منیرالمومنیام راتیتوان استناد جست .از تعب یعمومى در جامعه م تیمسئول

 یم صیکوتاهى کنند و آنچه را که به صالح جامعه اسالمى و رهبرى آن تشخ رخواهىیاست و اگر مردم در خ« مردم  فهیوظ

 کرده اند : عییرا تض« حق حاکم » دهند، ارائه نکنند، 

( و اما  50)امرکم نیادعوکم، و الطاعة ح نیو االجابة ح ب،یفى المشهد و المغ حةیو النص عة،ی: فالوفاء بالب کمیحقى عل فاما»

 دیچون شما را بخوانم، اجابت کن د،یادا کن رخواهىیو در نهان و آشکار، حق خ دیوفا کن عتیاست که :به ب نیحق من بر شما ا

 « . دیریو چون فرمان دهم بپذ

 حت،یبا انجام نص دی، با عتیب مانیاز خواسته هاى رهبرى و وفادارى به پ تیمردم عالوه بر اطاعت در برابر اوامر و حما پس

ش ثانوى نق« اطاعت و اجابت  نهیقدم باشند، مردم در زم شیپ اتیو واقع قیتر و بهتر حقا شیو ارائه هر چه ب شىیراندیدر خ

و  روند ینقش اول را به عهده دارند .آن ها به سراغ رهبرى م«  حتینص»  نهیولى در زم ،کنند  یم روىیرند و از رهبرى پدا

 کنند . یبه وى کمک م حتیبا نص

 باره، ظلم به حاکم اسالمى است . نی) حق حاکم (است و کوتاهى مردم در احتیعلوى، نص انیب نیاساس ا بر

ز ا رىیو جلوگ حتیبا مشارکت آن ها اداره شود، منع از نص دیومت به خود مردم متعلق است و باچند از آن جهت که حک هر

 گردد . یابراز آن، تجاوز به) حق مردم (تلقى م

 یم ادىیکه در موارد ز ىیواال تیارزش گذارند، و از اهم« حکم استحبابى  »کیتنها در حد «  حتینص» به ارىیبس دیشا

 اتىیدر فقه توجه کرده اندو با استناد به روا حتینص تیتواند داشته باشد، غافل باشند ، در حالى که فقهاى بزرگوار، به اهم

 بتیغ» که ىی( در موارد حساس ، آن را الزم و واجب شمرده اند .تا جا 51) «ناصحهیللمومن على المومن ان  جبی» مثل 

 ( 52به شما رآورده اند). بتیحرمت غ اتید، و آن را از مستثندانسته ان زیرا جا«  حتیدر مقام نص

در  بتیغ بت،یکردند، با توجه به ادله حرمت غ یحکم استحبابى تلقى م کیرا به عنوان  حتیاست که اگر فقها، نص پرواضح

ا عمل حرامى ر چیادله محرمات و مستحبات، قائل به تعارض نبوده و ه نیکردند، چون آن ها ب ینم زیرا تجو حتیمقام نص

 . نددان یبه واسطه شمول ادله مستحبات ، مباح نم

مقدار  نیند، اا رفتهیاستثنا را نپذ نیمومن هم مناقشه کرده اند، و به طور کلى ا حتیکه در داللت ادله لزوم نص ىیفقها حتى

 ( 53.است) زیجا حتیدر مقام نص بتی، مفاسدى براى مومن به دنبال خواهد داشت ، غ حتیرا قبول دارند که اگر ترک نص

 شونده انجام گرفته . حتیمباحثات فقهى، هر چند با توجه به مصالح فردى نص نیا

 یا مج نیداده شده است، ولى از ا تیازمفسده در زندگى اواهم رىیو به جلوگ دهیمصالح شخص مومن توجه گرد تیبهرعا و

شکل واضح  را به نیائمه مسلم حتیمصالح امت اسالمى نسبت به مصلحت افراد، ضرورت نص تیرعا تیتوان با توجه به اولو

 آورد . دیمفاسدى را در سطح جامعه پد حت،یبه نص ىیدر مواردى که بى اعتنا ژهیترى مورد نظر قرار دارد .به و



 در نظام اسالمى انتقاد

ه پاسخ ب دنیکند؟ براى رس ی؟ و تا چه حد اعتراضات را تحمل مچه موضوعى دارد نیاسالمى دربرخورد با انتقاد و منتقد نظام

ى از حکومت اسالم نىینمونه ع کیراه، بررسى مسئله در  نیراه هاى مختلفى وجود دارد، ولى روشن تر ىیسوال ها نیچن

نمونه، حکومت  نیشود .ا یدارد و الگوى هر نظام اسالمى تلقى م اراست، حکومتى که در راءس آن امام معصوم قر

 )ع (است .نیرالمومنیام

 عنىیگروه از آن ها اهل بحث و اعتراض بودند  کیخود برخورد داشت است که تنها  نیعلى)ع (در سه جبهه با مخالف حضرت

انتقاد و اعتراض خود را با  مایمسلحانه، در مرکز حکومت علوى حضور داشتند و مستق رىیگروه خوارج، آن ها قبل از درگ

 ساختند . یصراحت و آزادانه مطرح مکمال 

 یکردند، قابل بحث وبررسى است و م یکه در مسائل مختلف اعتراض م گرىیگروه ، و افراد د نیبرخورد حضرت با ا وهیش

 موضوع مهمى باشد : نیتواند نشان دهنده موضع اسالم در چن

 ـ آزادى انتقاد : 1

از اصحاب برخاست و گفت : ما را از قبول  کىیگفت  یسخن م تیمحضرت برفراز منبر در مسجد کوفه در باره حک وقتى

 بهتر بود؟ کیکدام  میدان ینهى کردى، و بعد اجازه دادى ، نم تیحکم

ا از دست ر اطیآن است که تاءمل و احت جهیحسرت نت نیا عنىیبا افسوس و ناراحتى فرمود :هذا جزاء من ترک العقده،  حضرت

و لذا اعتراض « را از دست دادم  اطیجزاى من است که احت نی:ا» کرد که حضرت فرموده است الیجا اشعث خ نی.در ا دیداد

 کیردی:ما » امام)ع (نگاه تندى به او کرد و فرمود« توست نه به سود تو  انیسخن به ز نیا;اللک  کیهذه عل» کرد که : 

که سود من کدام  دی( تو را که آگاهان 54فق بن کافر)حائک ابن حائک ، منا نیلعنة اهلل و لعنة الالعن کیما على مما لى؟ عل

 منافق کافرزاده (. ده،من کدام، لعنت خدا و لعنت کنندگان بر تو باد، اى متکبر متکبرزا انیاست و ز

خود حتى در اجتماعات و آن هم  اتیآزادى اصحاب براى طرح نظر کىیکند : ی، دو نکته جلب نظر م خىینقل تار نیا در

حضرت  دیبرخورد شد گرىیدارد، و د تیآزادى در نظام علوى حکا تینکته اى از نها نیکه چن ن،یى امام مسلمسخنران نیب

اعتراض بوده است؟ و پاسخ حضرت، صرفا عکسالعمل  نیوى، به خاطر ا نیربرخورد امام با او و لعن و نف نیا ایبا اشعث . آ

 ؟« ال لک کی:هذه عل» جمله است نیا

رح خود بحرانى در ش ثمینکته حساس توجه داشته اند، مثال ابن م نینهج البالغه و مفسران کالم مولى، کامال به ا شارحان

 : سدینو یم

امام،نفاق  نارایو  اناصحابیحضرت بر اشعث براى اعتراض وى به حضرت نبود، بلکه براى آن بود که حتى با حضوردر م لعن»

 («55کرد) یم ىیخود را از دست نداده بود و دورو

 : دیگو یدر باره او م دیچنان است که حتى ابن ابى الحد ىیدر نفاق و دورو اشعث



اصحاب رسول)ص  انیاصحاب على، همچون عبداهلل بن ابى، در م انیاز منافقان زمان خالفت على)ع (بود و او در م اشعث

 ( 56« ).هر دو نفر، در زمان خود در راءس منافقان بودند نی(بود و ا

 نند،یعن و نفرل ستهیمنافقانى شا نیآور شده است ، و پرواضح است که چن ادیدر شرح خود  زیمحمد عبده ن خینکته را ش نیهم

 » :که خداوند در قرآن فرموده است

(  57)الالعنون هملعنیاهلل و  لعنهمیللناس فى الکتاب اولئک  ناهیو الهدى من بعد ما ب ناتیما انزلنا من الب کتمونی نیالذ ان

نهفته  م،یداد حیبعد از آن که آن را براى مردم در کتاب توض م،یکسانى که نشانه هاى روشن و رهنمودى را که فرو فرستاده ا

 « .کنند  یکند و لعنت کنندگان لعنتشان م یم لعنتدارند، آنان را خداوند  یم

عرب، و حتى کفار معروف بوده است به  نیدر ب« ملعون » و ریو بلکه مجسمه تزو بکار،یعالوه اشعث به عنوان فردى فر به

 قول طبرى:

 ( 58« )کردند. یمسلمانان و کافران هر دو، اشعث را لعنت م »

 حضرت، به خاطر اعتراض بى جاى او نبوده است . نیآن است که لعن و نفر دیهمه مو نهایا و

 ـ احتجاج با امام)ع ( : 2

 ده اى از اصحاب، باب بحث و اعتراض را گشودند و گفتند :، ع نیاز بازگشت حضرت از صف پس

 م؟یدیروز جمل براى چه جنگ ـ

 براى حق . ـ

 دند؟یاهل بصره براى چه جنگ ـ

 شکنى و تجاوز . مانیبراى پ ـ

 اهل شام براى چه؟ ـ

 ( 59) کسانند؟یو اهل بصره  شانیا ـ

ضرورت  زیمى شود که نشان آزادى انتقاد در نظام اسالمى و ن دهیالسالم فراوان د هیگونه احتجاج ها در سکوت على عل نیا از

ى احتجاجات نیچن شدیندیسعه صدر و قدرت تحمل در حاکم اسالمى است .اگر حاکم جز به رشد و فالح خود و افراد جامعه ن

 سئوال وضعش دگرگون مى شود . نیرا بر نمى تابد و با اول

 : زىیـ آزادى تا مرزآشوب و خون ر 3



 دی)ع (ابن عباس را براى احتجاج با خوارج به خارج از کوفه اجتماع کرده بودند، فرستاد، پس از بازگشت، حضرت از او پرسامام

ست و آنان اثر سجده ا شانىیماند، بر پ یابن عباس در پاسخ گفت :به خدا ، چهره آنان به منافقان نم د؟یآنان را منافق د ای:آ

 ( . 60« )و مالى را غصب نکنند زندیکه خونى نر نیامام)ع (فرمودند :آنان را دعوت کن به ا گاه.آن « کنند  یقرآن تالوت م
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 رت فرمود:.حض دندیامام)ع ( به توافق نرس ندگانیکه خوارج ، با عبداهلل بن عباس و صعصه ابن صوحان به عنوان نما وقتى

جا جمع شوند، و استدالل ها  کیتا در  م،یفرست یتعداد از خودمان م نیما هم به هم و د،یانتخاب کن ندهیدوازده نفر نما شما

 ( . 61بگذارند).... انیخود را با هم در م اتیو نظر

 قدم براى بحث واحتجاج : شیـ امام، پ 5

 فرمودند : دند،یکه حضرت به لشگر گاه خوارج رس هنگامى

با آن ها به  .و سپس دیضى از ما بودند و بعضى نبودند .فرمود :پس از هم جدا شوگفتند :بع د؟یبا ما بود نیهمه شما در صف ایآ

 افتهیما با برادران مسلمانى است که دو دلى و کژى در اسالمشان راه  کاریامروز پ کنیفرمودند : ل انیصحبت پرداختند و در پا

 تیما را به جمع شانىیکه خدا با آن پر میکردها زىیاست، پس طمع در چ دهیدر هم تن ن،یقیو  دبا اعتقا لیو شبهه و تاءو

 ( 62« )...کشاند

فرستادند، خود حضرت سوال کردند که چه کسى در نزد خوارج « منطقه حروراء » هنگامى که ابن عباس را به نیهمچن

 در جنگ«  تیمحک» او رفته، و پس از دو رکعت نماز، در باره مهیرا معرف کردند .امام به خ سیق دبنیزیمحترمتر است؟ 

 ( . 63)ندو عمرعاص با او به بحث پرداخت هیمعاو رنگیو ن نیصف

 ـ دعوت به بحث : 6

و نهروان در سپاه امام)ع (شرکت  نینفر به همراه داشت که در جمل و صف صدیبن راشد به نزد حضرت آمد، او س تیخر

شوم  یخوانم و فردا از تو جدا م ینم و با تو نماز نمک ی:اى على، به خدا سوگند که فرمانت را اطاعت نم» گفت تیداشتند .خر

 اعالم کرد . حضرت فرمود : ماشکنى خود را رس مانیجمالت پ نی.او با ا« 

امک، اذا تعصى ربک و تنکث عهدک و ال تضر االنفسک خبرنى و لم تفعل ذلک؟ قال :النک حکمت فى الکتاب ، و  ثکلتک

 . نیمبا عایناقم و لکم جم همیزار و عل کیظلموا انفسهم فانا عل نیصعفت عن الحق و رکنت الى القوم الذ

 از او دعوت کردند و فرمودند : قتیبراى بحث و گفتگو ، و روشن شدن حق حضرت

ادارسک الکتاب و اناظرک فى السنن و افاتحک امورا من الحق انا اعلم بها منک فلعلک تعرف ما انت االن منکر و تسبصر  هلم

 االن جاهل . هیما انت عل



 ( . 64رفت) رونیکه به نزد حضرت برگردد .ولى همان شب از کوفه ب رفتیپذ تیخر
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دادند، حضرت  یسر م« ال حکم اال هلل » اى از خوارج،از حروراء بازگشته بودند وگاه و بى گاه در گوشه و کنار، شعار عده

 فرموند :

(ما  65محرما). نالوایدما و ما لم  سفکوایما لم  جهمیدخول مساجد اهلل و ال نه نیو ب نهمیفىء، و ال نحول بال نمنعهم ال انا

 دیزیرمادامى که خونى ن میجنگ یو با شما نم میشو یو از وارد شدنتان به مساجد مانع نم میکن یمحروم نم متیشما را از غن

. » 

 ا تکرار کردند، حضرت فرمودند :شعار ر نیسخنرانى حضرت ا نیهنگامى که ب و

و ال تبدوکم  ، نایدیمع ا کمیدیو ال نمنعکم الفىء ما کانت ا هایعندناثالث خصال :ال نمنعکم مساجد اهلل ان تصلوا ف لکم»

 متىیسهمتان را از غن م،یشو ی:از نماز گزاردن شما در مسجد مانع نم دی( شما در نزد ما سه حق دار 66بحرب حتى تبدونا به)

 دهیجنگ( و تا هنگامى که با ما ن میکن یالمال محروم نم تی) شما را از بمیکن یقطع نم دیاکه در کسب آن با ما شرکت داشته 

 « . میجنگ یبا شما نم دیا

 ـ ارائه منطق و رفع شبهه : 8

مثال ;برود  نیاز ب نیضو معتر نیخود به شکل منطقى پرداخته است تا شبهات مخالف اتیحضرت به ارائه نظر ادىیموارد ز در

 ریچرا به واسطه گناه من همه را تکف د،یدان یحضرت کردند، امام فرمودند :اگر مرا گمراه م ارانیوقتى که خوارج، حکم به کفر 

 ( . 67و... ) دیکن یم

 ( . 68قبول ندارم) نکی.ا رفتمیرا پذ تیدهند که چرا پس از آن که حکم یم حیحضرت توض گریدر جاى د و

 ( 69نظامى با خوارج، به شبهات آن ها پاسخ دادند). رىیدر آستانه درگ و

 شود : یبحث تلقى م نیا جهی(مطلبى دارند که نت« دمکراسى على)ع » مطهرى، تحت عنوان دی، شه قدریعال استاد

، هرگونه اعمال  تشیاست و آن ها رع فهی)ع (با خوارج در منتهى درجه آزادى و دمکراسى رفتار کرد، او خلنیرالمومنیام»

 زیا نالمال قطع نکرد، به آن ه تیآنان را از ب هیمقدور بود اما او زندانشان نکرد و شالقشان نزد، و حتى سهم شیبرا استىیس

آزاد با  دهیآزاد بودند، و حضرت خودش و اصحابش با عق دهیدر همه جا در اظهار عق اآن ه ست،ینگر یافراد م ریهمچون سا

مقدار  نیا دیدادند، شا یراجواب م گریکدیکردند، استدالل  یاستدالل م نیکردند، طرف یشدند و صحبت م یمآنان رو به رو 

 ( 70« )رفتار کرده باشد. مکراسىدرجه با د نیخود تا ا نیبى سابقه باشد که حکومتى با مخالف ایآزادى در دن

ران در دو ژهیبود که در سال هاى قبل از آن، به و وهاىیدرست در مقابل ش ن،یو معترض نیبرخورد حضرت با مخالف وهیش

مثال وقتى عثمان، عبداهلل بن مسعود را از سمت خود در کوفه عزل و ;گرفت  یعثمان، به عنوان حکومت اسالمى انجام م



اعتراض  ىاموال عموم لیو م فیالمال، به ح تیب دیدادن کل لیعقبه را به جاى او منصوب کرد، عبداهلل، درهنگام تحو دبنیول

 .« ...و بدل  ریو ما ارى صاحبکم االوقد غ هیاهلل ما به و من بدل اسخط اهلل عل ریغ ر،یمن غ» کرد و گفت : 

در  جمله، با او چنان نیاحضار کردند، و به سزاى ا نهیاعتراض را براى عثمان گزارش کرد، لذا ابن مسعود را به مد نی، ا دیول

منع  هنیرفتن ازشهر مد رونیشکست،و به عنوان فردى مفسده جو،از ب شیخوان پهلوبرخورد کردند که است نهیمسجد مد

 ( 71).دیگرد

 گرى،ید انی(و در جر 72قرار گرفت،) انهیبه واسطه انتقاد از کارهاى نارواى حاکم، از سوى وى مورد ضرب و تاز اسر،ی عمار

 »کرد و در جواب اعتراض مردم گفت :  میخانواده خود تقس نیب نهیالمال را در مد تیمقدارى از جواهرات ب فه،یوقتى خل

 نیهم« :اشهد اهلل ان انفى اول راغم من ذلک » ، عمار هم گفت« انوف اقوام  تلناءخذن حاجتنا من هذا الفىء و ان رغم

ا به ر شکریتا حدى که بى هوش شد و پ د،یو شکنجه فراوان او گرد رىیجمله، جرم بزرگ عمار شمرده شد و باعث دستگ

 ( 73.« )دیخانه ام سلمه منتقل کردند و نماز ظهر و عصر و مغرب از او فوت گرد

 رفتار شد : نیآورد، با او چن فهیرا به نزد خل امبریعده اى از اصحاب پ زیهنگامى که عمار نامه اعتراض آم و

 رایکب فایعلى مذاکره فاصابه الفتق و کان ضع نیو هى فى الخف هیثم ضربه عثمان بر جل ه،یو رجل هیدیغلمانه فمدوا ب امر»

 ( 74.« )هیفغشى عل

برخورد، از سوى دو زمامدار جامعه اسالمى، گمراه آن است که وقتى رهبرى اسالمى، از پشتوانه حق برخورد  وهیدو ش نیا

از  و آن گاه که رهبرى کند، یرا تحمل م نیو سخنان نارواى مخالف ندیب یخود نم نیبه اعمال فشار بر مخالف ازىیاست، ن

به هر  ندارد، و شیحق گوى خود، براى ادامه سلطه خو نیاعمال فشار بر مخالف جزپشتوانه اى بى بهره باشد ، چاره اى  نیچن

 کند هر چند با فشردن گلوى آن ها . یم رىیتواند از انتشار سخن آن ها جلوگ یکه م لهیوس

اظهار  خود را براى ز،ین گریدوران کوتاه حکومت علوى، فقط خوارج براى بحث و انتقاد آزاد نبودند، بلکه افراد و گروه هاى د در

 ،لىیگونه تحم چینشست، و بدون ه یو امام آزادانه ، با آن ها به بحث م دند،ید ینظر ـ هر چند مخالف راءى امام)ع ( ـ آزاد م

ل مثال وقتى حضرت براى نبرد جم; دیگرد یاستدالل و منطق م میو چه بسا طرف مقابل تسل ردک یم حیمنطق خود را تشر

روشن خود، او را قانع ساخته و  اناتیو حضرت با ب دیرفتند ، فردى براى رفع شبهه، خدمت حضرت رس یبه سوى بصره م

 : کرد، او گفت عتینداشت، ب میتسل زکه پس از روشن شدن حق، چاره اى ج زیکردند، و او ن عتیسپس از او درخواست ب

روى گردانم  عتینتوانستم از ب دی( به خدا سوگند چون حجت تمام گرد 75الحجة على) امیفواهلل ما استطعت ان امتنع عند ق »

». 

براز که چه بسا از روى صدق و اخالص ا زین نیکرد، بلکه به سخنان مخالف یدوستان خود استقبال م حی)ع (نه تنها از نصاامام

از  جلوآمد و ه،یمعاو انیفردى از سپاه ن،یاعتنا و توجه داشت، لذا هنگامى که در نبرد صف«  حتینص» شد، به عنوان یم

 جنگ را رها کند .امام فرمود : ن،یمسلم نیب زىیاز خون ر رىیحضرت خواست که براى جلوگ



 ( 76« )و شفقة. حةیلقد عرفت ان ما عرضت هذا نص »

 دادند . حیتوض هیرا براى مبارزه با معاو شیخو نیسنگ تیسپس مسئول و

 حتینص ىیهاى شکوفا نهیزم

ها  برخورد نظام با آن وهیو مشارکت آن ها در برنامه هاى حکومت، بستگى به ش است،یبودن امت اسالمى در صحنه س فعال

 اى براى فکر جدى، ارائه نظر، بررسى و زهیاست که کسى انگ رکنندهیحقدارد .گاه برخوردها به گونه اى دل سرد کننده و ت

 شود .و گاه برخوردها به گونه اى یداده نم ىیمعروف و نهى از منکر، ارزش و بها هو امر ب حتیبه نص رایز ند،یب یانتقاد، نم

)ع ماند . لذا حضرت على یتر باقى ممستبدانه و سلطه طلبانه است که براى افراد جراءت و جسارت حرف زدن و اظهار نظر کم

 (به مالک فرمود :

 رخواهىی( و خ 77على والة امورهم و قلة استثقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم) طتهمیاالبح حتهمیال تصح نص و

 « .نشمارند  نیرا براى کارهاى خود نگاه دارند و دوام حکومت آنان را سنگ انیجز که وال دیایشان راست ن

که مردم گرد حاکمان باشند و حکومت آن  ابدی یمردم تحقق م نینسبت به زمامدار وقتى در ب حتیخواهى و نص ریخ عنىی

 دوران حکومت آن ها نباشند . دنینشمرند و در انتظار به سر رس نیها را سنگ

 طیشرا نیاهد ماند،در انخو حتیبر نص ىیمردم و حاکمان فاصله افتد ،جا نیکند و ب نىیوقتى حکومت بر مردم سنگ پس

 دهد . یچاپلوسان م« تصنع»ناصحان، جاى خود را به شىیراندیخ

 «سلطه مطلق بر مردم » در مرتبه ند،یمشکالتى به آن است که زمامدار جامعه، خود را در چه مقام و مرتبه اى بب نیچن رفع

 ایو  گران،یو فراتر از اظهار نظر و نقد د

 مبنا را روشن ساخته است که : نیو البته بحث هاى گذشته ا« دا و مردم امانت دارى مسئول در نزد خ »

زمامدار چنان سلطه و احاطه اى بر مردم  عنىی; ستیدر نظام اسالمى، رابطه زمامدار با مردم جامعه، رابطه سلطه مطلق ن »

 ( 78« ).واقع نگردد ابىیو ارز قیندارد که از طرف مردم مورد اظهار نظر و تحق

 ن،یو ناصح آمران به معروف ژهیبرخورد با مردم و به و تیفیحاکم نسبت به حکومت و قدرت در ک نشیب ری، عالوه بر تاءث البته

 غفلت کرد . دیبرخوردها نبا نیدر ا زیهاى اخالقى وى ن تیشخصى و ترب اتیروح ریاز تاث

 دنیمانع د« خوبى ها و کما الت خود » ه به خود است، و توجه دارد که توج وبیع افتنیبه دنبال  وستهیمهذب ، پ انسان

 : نىیو سدى در برابر ترقى و کمال است .و به فرموده حضرت امام خم وب،یع

است، ادع نینقصش هم نیبزگتر نیرا، ا نیندارم، اگر کسى ادعا کرد ا چیتواند ادعا کند که من نقص ه یکس نم چیه»

 نیدارد، دنبال ا بىیچه ع دینیباشد که بب نیدنبال ا شهیهم دیبرسد با تینسانانسان که بخواهد براى خداکار بکند و به مقام ا



و  دیآشود که انسان در صدد رفع آن بر یدارد باعث م بىیکه چه ع نیکه دنبال ا نیچه حسنى دارد ، براى ا دینینباشد که بب

 ( 79.« )ندیخودش را بب وبیتواند ع یشود در چشم انسان و نم یچه حسنى دارد، پرده م نکهیدنبال ا

 یدارند، و نه از انتقاد ناراحت م گرانیروند، نه توقع اطاعت چشم بسته از د یم شیتکامل پ ریرو کسانى که در مس نیا از

 شوند، و به فرموده حضرت امام :

 گرانیدکند که تو حاال صاحب قدرت هستى، تو حاال صاحب کذا هستى،  یکند در انسان وسوسه م یوسوسه م طانیش»

از  دیبا گرانید دیهست لیاطاعت بکنند، شما وک دیاطاعت بکنند، چشم بسته با دیبا گرانید د،یهست ریچکاره اند؟ شما حاال وز

است که انسان خودش را نساخته، اگر انسان خودش را  نیهمه براى ا نیباشند، ا دیشما اطاعت بکنند و چشم بسته هم با

 ( 80« )آمد. یآمد، از انتقاد بدش نم یهم به او انتقاد کند، اصال بدش نم تىیرع کیآمد که  یبدش نم چیساخته بود، ه

سازنده است، آن هم سازنده تر از اظهارات  زیمخالفان ن ىیجو بیدوستان، بلکه ع حتیاساس، نه فقط انتقاد و نص نیا بر

 من :ها دش نیآن ها دوستاند و ا قتیو در حق ان،یفدائ دهاىیتمج دان،یمر

دش را هاى خو بیچه هست تا ع نیقضاوت او نسبت به ا ندیاو برود بب شیکسى که دشمن او هست، پ کی دیبا انسان»

را دشمن ها  بهایع رد،یبگ میاز دشمنان خودش تعل دیانسان با رد،یبگ میتواند از دوستان خودش تعل یبتواند بفهمد انسان نم

 خواهند و یکه ، حق را براى نم نیبراى ا م،یداشته باش بیو ما ع دیشداشته با بیفهمند، دوست ها هر چه هم شما ع یم

چقدر خوب صحبت کردى، و چه مقاله خوبى  ند،یگو یو م ندیآ یباطل است دشمن ندارند ، به ما و شما م نکهیباطل را براى ا

انى که به او از کس دیانسان با د،عى انسانن...دوستان انسان دشمنان واقعى انسانند، و دشمنان انسان دوستان واق« نوشتى و 

ى که جاى امور کیـ خصوصا در  فیزبان تعر نیکنند، بداند که ا فیکسانى که از او تعر رد،یبگ ادیاز آنها  رند،یگ یخرده م

 ( 81« )است. طانىیش دشییاست ، و آن هم تاء طانىیهمان زبان ش نیانتقاد است ـ ا

، امر  حتیصن ى،یحق گو هیرا براى روح نهیزم نیى الهى در سطح رهبرى جامعه اسالمى، بهترانسانى و تقوا تیگونه ترب نیا

را از  فضاى پربرکتى نی، نه تنها چن رىیپذ حتینص هیآورد، و از طرف مقابل فقدان روح یبه معروف ونهى از منکر فراهم م

 رید، به تعبموعظه نداشته باش دنیکه عالمى که توان شن ىیکشاند ، تا جا یم الکتبه ه زیبرد، بلکه خود شخص را ن یم نیب

 : ردیگ یامام صادق)ع (در طبقه دوم از درکات هفتگانه جهنم قرار م

 حتی( از علما کسانى هستند که هرگاه نص 82من العلماء من اذا وعظ انف و اذا وعظ عنف فذاک فى الدرک الثانى من النار) و»

 « .کسى در طبقه دوم)از درکات هفت گانه (جهنم است  نیکنند، تندى ورزد، چن حتیشوند تکبر ورزند و هرگاه نص

 دینظام توجه و اهتمام دارد، با« قوت » و« سالمت » آن ها در رخواهىیخ تیاسالمى اگر به ارزش حضور مردم و اهم حاکم

 آورد . دیرا در جامعه پد تینصح ىیهاى اجتماعى ظهور و شکوفا نهیزم



ه ک نیپاى بندى به تعهدات کوچک و بزرگ و ارزش نهادن به وعده هاى خود با مردم ، تاءثر فراوانى دارد چه اراستا،  نیا در

و  حتیآن ها از مسئوالن و امساک در نص رىیو کناره گ تیرع نىیساز بد ب نهیها، و خلف وعده ها، زم مانیبه پ ىیبى اعتنا

 است که : نی)ع (به مالک الىاست، از فرمان مبارک حضرت ع تیحما

لطف و  دینبا زی( و ن 83لک و حسن الظن بک) حةیلهم الى بذل النص هیال تحقرن لطفا تعاهدتهم به و ان قل فاءنه داع و»

ان لطف و محبت هاى کم، آن نیهم رایبشمارى، ز ری، هر چند اندک باشد، خرد و حق ىینما یمحبتى که با بررسى وضع آنها م

 « .کند  یم توو حسن ظن نسبت به  رخواهىیرا وادار به خ

هاى آن بى جاست و مجموعه  نهیخواهى از مردم بدون فراهم آوردن اسباب و زم حتیکه نص دیفهم دیمولى با انیب نیا از

 در مردم موثر است . حتیو نص رخواهىیخ هیعملکرد کارگزاران نظام در به وجود آمدن روح

هادن به موثر است، ارج ن اریبس رخواهىیمردم به خ قیدر جامعه و تشو ىیدر شکوفا زین نینوع برخورد با ناصح گریسوى د از

بدان،  ىیاست، و بىاعتنا رخواهىیعامل براى سوق دادن افراد به سوى خ نیها، بهتر حتیو ارزش گذاشتن به نص ن،یناصح

چرا که کالم خود را بى ارزش و  رد،یگ یرا از آن ها م حتیو رغبت به نص کند، یانسان هاى پرشور را هم سرد و دل مرده م

 . نندیب یتکلم را بى اثر م

 فرمود : تیعلى)ع (بعد از ماجراى حکم حضرت

العصاة  نیلمنابذالجفاة و ا نیعلى اباء المخالف تمیالعالم المجرب تورث الحسرة و تعقب الندامة...فاب قیالناصح الشف ةیمعص فان

 مانىیشود و پش یکننده مهربان دانا و با تجربه، باعث حسرت م حتی( نافرمانى از دستور نص 84حتى ارتاب الناصح بنصحه)

نده در بند کن حتیتا به آن جا که نص دیدیشکن، امتناع ورز مانیمخالفان جفاکار و نافرمانان پ ندبه دنبال دارد...اما شما همان

 « .افتاد و از پند و اندرز، خوددارى نمود  دیبه ترد ایگو شیخو

 علوى مشتمل بر سه مبحث اساسى است : انیب نیا

 العالم المجرب . قیاز چه کسى ارزشمند است؟ الشف حتیـ نص 1

 . رهیچه پى آمدى دارد؟ تعقب الندامه و تورث الح حتىینص نیـ بى توجهى به چن 2

 شود : حتى ارتاب الناصح بنصحه . یم حتیالخره باعث رهاکردن نصکنند، او را کسل، و با حتیـ مخالفت با نص 3

 حاکم اسالمى تیو مسئول«  حتینص»

د و و سازنده آن در رش دیقائل است، و با توجه به نقش مف«  نیائمه مسلم حتینص» که اسالم براى تىیتوجه به اهم با

 عهده دارد : به فىیسنت وظا نیا تینیسالمت جامعه، حاکم اسالمى براى تحقق و ع

 طلبى : حتیاول : نص قدم



 رد،یو اظهار نظر به او مراجعه کرد، وى را بپذ حتیتا اگر فردى براى نص ندیحاکم اسالمى فراتر از آن است که بنش تیمسئول

 به سراغ مردم رفته، از درک و شعور اجتماعى آن ها استفاده کند و آنان را به ارائه نظراتشان فراخواند . دیاو با

( پس به)برکت (رحمت الهى با آنان نرمخو شدى...و در کارها با آنان  85رحمه من اهلل لنت لهم...و شاورهم فى االمر) بماف

 .«مشورت کن 

از مردم نظر خواهى نموده و گاه در مقام  ریخط ماتیبوده است که در مواقع حساس، و براى تصم نیاکرم)ص (چن امبریپ رهیس

 لیجنگ احد، هر چند حضرت بر ماندن در شهر تما انیمثال در جر;کرده است  یآن ها را بر نظر خود مقدم م اتیاجرا، نظر

واجعلوا  ة،نیامکثوا فى المد» اعالم کردند که :  امبریبودند و پ دهیبا حضرت هم عق زیو انصار ن نیداشتند و عده اى از مهاجر

« الطام و ا اصىیقاتلناهم فى الذرقة و فنمن اعلم بها منهم و ارموا من فوق الص نایانساء و الذرارى فى االطام ، فان دخلوا عل

خواستند که مسلمانان براى جنگ از شهر خارج شوند  حضرتبودند، از  افتهیحضور ن قیولى عده اى از جوانان که در بدر توف

منهم حمزة بن عبدالمطلب و سعد بن عبادة و  ةیو با دشمن نجنگند :اخرج بنا الى عدونا .و قال رجال من اهل السن و اهل الن

ائهم جنبا عن لق همیال وجعدونا انا کرهنا الخر ظنیرسول اهلل ان  ایمن االوس و الخزرج :انا نخشى  رهمیالنعمان بن مالک و غ

 ( 86)...نایهذا جراءة منهم عل کونیف

ن ها آ شنهادیپ امبریاى استقامت و شهادت در راه خدا، پشهر و اعالم آمادگى بر رونیآن ها بر جنگ در ب دیباالخره با تاءک و

 و از راءى خود صرف نظر کرد . رفتیرا پذ

ه نقل گذاشتند و ب انیرا با اصحاب خود در م انی، جر نهیبه سوى مد شیپس از اطالع از حرکت قر امبریپ زیجنگ خندق ن در

 واقدى :

نخندقها  و هایام نکون ف نة،یمشاورتهم فى الحرب، فقال : انبرزلهم من المد کثریرسول اهلل)ص (و کان رسول اهلل و  شاورهم

 ( 87و نجعل ظهورنا الى هذا الجبل؟) بایام نکون قر نا،یعل

» وى را« صادقانه  حتینص» خواست که با یکرد . و از آنها م یاصحاب خود را دعوت به اظهار نظر م زی)ع (نریام حضرت

 کنند .« کمک 

 ارىی د،یخالصانه و سالم از هرگونه شک و ترد رخواهىی( مرا با خ 88)بیمن الر مةیمن الغش سل ةیناصحة خلبم نونىیفاع

 « . دیستیراى زدن در عدالت، باز ما ای( از گفتن حق  89.فال تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل)«  دیکن

 دوم : رفع حجاب : قدم

که با  بلکه به امکان عادى« امکان عقلى » آن هم نه به  رباشد،یاو امکان پذدسترسى به  دینزد حاکم، با حتیطرح نص براى

 به اهداى آبرو باشد، ناصح بتواند از حجب بگذرد و در نزد حاکم حاضر شود . ازىیسهولت و بدون آن که ن

سو مردم در فشار و سختى خواهند بود و  کیبدون آن : از  رایز;زمامدار است  فیاز وظا زین طىیشرا نیوجود آوردن چن به

ها آن گونه که هستند بر  تیواقع گر،یپاس خواهند شد .و از سوى د گرىیبه د کىیبراى رساندن حرف خود، چون گوى از 



خوبى ها در قالب بدى، خردها به صورت کالن، کجى ها به  ى،یبایشکل ز هحاکم رخ نشان نخواهند داد و چه بسا زشتىها ب

 استى و...گزارش شوند .عنوان ر

است .چرا که در نظام علوى، « مستبعد »  ایو « ممکن  ریغ» امرى نیگمان کرد که با اسالمى بودن نظام ، وقوع چن دینبا

 خواهد داشت، و لذا ىیامدهایپ نیچن« احتجاب از مردم » مانند مالک اشتر هم حاکم باشد، ریبى نظ تىیحتى اگر شخص

 :حضرت به مالک فرمودند 

 قطعیو قلة علم باالمور و االحتجاب منهم  قیشعبة من الض ةیفان احتجاب الوالة عن الرع تکیتطولن احتجابک عن رع فال

بالباطل و انما  الحق شابیو  حیالقب حسنیالحسن و  قبحیو  ریالصغ عظمیو  ریعندهم الکب صغریعنهم علم ما احتجبوا دونه .ف

پنهان مدار، چرا که  تیگاه خود را در زمانى طوالنى از رع چی( ه 90به من االمور) اسما توارى عنه الن عرفیالوالى بشر ال 

چهره پنهان  نیو بى اطالعى نسبت به امور مملکت است و ا تیخود موجب نوعى محدود ایدور بودن زمامداران از چشم رعا

در نزد آنان کوچک و کوچک بزرگ، کار  رگبز جه،یکند، در نت یداشتن زمامداران، آگاهى آن ها را از مسائل نهائى قطع م

شود، چرا که زمامدار به هر حال بشر است و امورى که از او پنهان است  یم ختهیو حق با باطل آم کویزشت، و کار بد، ن ک،ین

 « .داند  ینم

 کین زراره ب زیکه عبدالعز نیرد. چه اک رونیب الیاز خ دیالبته اگرنظام اموى باشد که اصال فکر دسترسى به حاکم را با و

 . افتی.و اجازه ن دیرا کش فهیانتظار ورود و حضور در نزد خل هیسال بر در خانه معاو

 ( .91له) اذنیسنة فى شملة من صوف ال ةیبن زرارة الکالبى على باب معاو زیعبدالعز اقام

 فضاى آزاد : جادیسوم : ا قدم

اشد و ب تیمیتواند آکنده از صفا و صم یکه م ىیرسد ، فضا یاز ورود و درک حضور ، نوبت به فضاى مجلس زمامدار م پس

تواند رعب و وحشت بر آن حاکم باشد تا وقتى  یمتعرض ، به راحتى مطالب خود را مطرح کنند، و م ایافراد دردمند  جهیدر نت

 قدرت ایرا فراموش کنند و  زیبرخورد خشن حارسان همه چ ان،یتند اطراف اهنگحاکم،  بتیشوند، از ه یوارد م تیآحاد رع

 با زحمت و لکنت بخشى از حرف خود را مطرح کنند : ایتکلم نداشته باشند، و 

 کلمکیهلل الذى خلقک و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک حتى  هیتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع ف و

حقه من القوى  اهیف فیللضع وخذیموطن : لن تقدس امة ال  ریفى غ قولیع فانى سمعت رسول اهلل)ص ( متتعت ریمتکلمهم غ

کس نبند،و به خاطر خداوندى که تو  چیده و درهاى آن را بر روى ه لی( براى مراجعان مجلس عمومى تشک 92متتعتع) ریغ

مجلس دورساز، تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت،  نیو محافظان و پاسبانان را از ا انیتواضع کن و لشکر دهیرا آفر

 ردیبا صراحت نگ ورمندانرا از ز فانی:ملتى که حق ضع »دمیمن بارها از رسول خدا)ص (شن رایز د،یسخنان خود را با تو بگو

 « . ندیب یشود و روى سعادت نم ینم زهیهرگز پاک و پاک



دولت  انیکه دانشمندى مانند جاحظ ، که خود از تملق گو دیاسالم چنان متروک گرد خیزمامدارى در تار وهیش نیا متاءسفانه

 ( 93).کند یجلب نظرش را م ران،یا نیبرخى سالط« بارعام  د،یگو یسخن م رانیعباسى است، وقتى از حکومت پادشاهان ا

بردارد تا مردم بتوانند به راحتى مطالب  انیمفراهم سازد، و جو رعب را از  تیفضاى آرام و آزادى را براى رع دیاسالمى با حاکم

 خود را مطرح سازند :

( آن گونه که با زمامداران ستمگر  94به عند اهل البادرة) تحفظیتکلمونى بما تکلم به الجبابرة و ال تتحفظوا منى بما  فال

در  دیکن یو جبار خود را جمع و جور م نیحاکمان خشمگ شگاهیو آن چنان که در پ دییبا من سخن مگو دییگو یسخن م

 . دیحضور من نباش

 چهارم : تحمل و سعه صدر :  قدم

کم ها بر سامعه حا دهیاست که برخى از شن عىیطب ند،یگو یمطالب خود را م ادىیشود و کسان ز یکه در گشوده م وقتى

دهد و  یم زیحرف هاى مخالف را ن دنیبه او قدرت شن« سعه صدر  »هیجا سرما نیکند و بر ذائقه او تلخ باشد، در ا نىیسنگ

 دهد . یتحمل خود را از دست نم

 شود : یهم عصبانى م« اتق اهلل  »دنیمقابل حاکم طاغوتى که حتى از شن در

روا کن نخوت، وى از خدا پ»( و چون به او گفته شود: 95له اتق اهلل اخذته العزة باالثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد) لیاذا ق و

 « .را به گناه کشاند، پس جهنم براى او بس است 

 : سدینو یم هیآ نیا ریجواد بالغى در تفس خیش قدریو مفسر عال مصلح

«  هایف دفسی:و اذا تولى سعى فى االرض ل» است نیقبل چن هیکند، چون آ یم انیالهى را ب رینشانه اى ازحاکم غ هیآ نیا

 یم نىیرسند، اوال فساد آفر یافرادى به حکومت و قدرت م نیو رهبرى است . وقتى چن تیبه دست گرفتن وال« تولى »

 ( 96« )د.شون یناراحت م« اتق اهلل » ندارند، بلکه حتى از ىیاعتنا نهانه ت کانین رخواهىیو خ حتی:به نص ایکنند و ثان

به  قبل هیدر آ« تولى » شاهد آن است که« اخذته العزة باالثم » محمد عبده، متذکر شده اند که خیو ش ىیطباطبا عالمه

 : دیگو یم هیآ حیاست، و عبده در توض« حکومت » معناى

ته ورزد، چون او در مقامى قرار گرف یشود، تکبر م ریکه به مصلحتى ارشاد و از مفسده اى تحذ نیستمگر و مستبد، از ا حاکم

آراى  نیرو، سست تر نیپندارد، از ا یداند بلکه حتى خود را برتر از حق م یم گرانیرا از نظر راءى و عقل، برتر از د که خود

ن :در فال »ندیدهد که به او بگو یاجازه م گرانیصورت چگونه به د نیداند، در ا یمردم م دهیخود را باالتر از نظرهاى سنج

 ( 97« )کار از خدا بترس.

 کند : یرضا، نقل م دیث او رشمقرر بح سپس



راچنان  خود ارانیمعصوم  انیشوایو اساسا پ ست،یسخت ن گرانیموعظه و اعتراض از زبان د دنیبراى رهبران الهى، شن ولى

آزادى، حتى اهانت و سوء ادب را براى  نیخود واهمه اى نداشته باشند و گاه در پرتو ا دهیکردند که از گفتن عق یم تیترب

و لعن کنند، و نه دست رد  ریکه نه آن ها را تکف دیگرد یحال صبر وتحمل امامان باعث م نیدانستند .و در ع یم زیخود جا

 . ندیشان زده و طردشان نما نهیبر س

 باوفا و اری کی. به گونه اى با حضرت سخن گفت که هرگز از  هیبن عدى پس از ماجراى صلح امام حسن)ع (با معاو حجر

 نیبما کرهنا و رجعوا مسرور نیما کان ، انا رجعنا راغم کنیو لم  ومیلورددت انک مت قبل هذا ال» : رفت یمخلص انتظار نم

ربود، ولى در برخورد و سخن حضرت اءثرى نگذاشت، امام)ع ( با آرامى  تحضر ماىیجسارت رنگ از س نیا.« بما احبوا 

 ( 98)...کیو ما فعلت ما فعلت اال ابتقاء عل کیراء هیو ال راء حبیما  حبیکل الناس  سیحجر ل ایفرمودند :

 ( 99را بر امام معصوم خود داشته باشند). ىیجراست ها نیهنگامى که افراد جراءت چن و

 :ندیبگو نکهیانتقاد مودبانه،چقدر راه بازبودهاست،مثل ا ایاست که براى سوال  معلوم

 ( 100ضاع باغ؟! ) هیلک دونه و ان معاو و صالحته و قد علمت ان الحق هیرسول اهلل داهنت معاو ابنی

 از تحمل و سعه صدر در برابر اعتراضات تند دوستان : گرىیهم نمونه هاى د نیا و

هره و ظ نیو هو على راحلته فدخل على الحسن و هو محبت)جمع ب لىیبن ل انیله سف قالیرجل من اصحاب الحسن)ع ( جاء

ى فقال له الحسن :انزل و ال تعجل، فنزل فعقل راحلته ف ن،یمذل المومن ای کیم عل( فى فناء داره، فقال له :السالهیدیب هیساق

قال)ع ( :و  ،نیمذل المومن ای کی: فقال له الحسن : ما قلت؟ ، قال قلت : السالم عل لقا ه،یحتى انتهى ال مشىیالدار و اقبل 

ما انزل قال)ع ( :ساءخبرک لم  ریبغ حکمی ةیما علمک بذلک؟ قال عمدت الى امر االمة فخلعته من عنقک و قلدته هذه الطاغ

 جا آمده اى نیبه او فرمودند :چرا به ا انی( جالب توجه است که حضرت در پا 101فعلت ذلک .... ) 

الحق ( و حضرت به او بشارت دادند  نیالذى بعث محمدا)ص ( بالهدى و د داد به خدا قسم به خدا دوستى شما) حبکم و پاسخ

: 

هم من امتى و من احب تىیعلى الحوض اهل ب ردی: قولی:سمعت رسول اهلل)ص (  قولی)ع ( ایفانى سمعت عل ان،یسف ای فابشر

 . نیکهات

ما بقى معک  ا،دیعب عةی، و جعلنا معشر الشرسول اهلل اذللت رقابنا  ابنیاعتراض کرد : نیاصحاب ، به حضرت چن گرازید کىی

اال انى لم اجد انصارا،  هیقال) ع ( : و اهلل ما سلمت االمر ال ة،یاالمر لهذا الطاغ مکیرجل، قال) ع ( : و مم ذاک؟ قال : بتسل

 ( 102و) نهیو ب ینیاهلل ب حکمیحتى  یو نهار یلیلولو وجدت انصارا لقاتلته 

 و طرد متملقان : حیصر انیدادن به حق گو دانیپنجم :م قدم



 عتریت سراز نردبان قدر لهیوس نیکنند تا بد یدر نقش موافق بازى م وستهیپ«  ىیخود نما» افرادى که براى  ستندین کم

ه ودادن به گر دانیوم ان،یو حق گو انیگروه و جدا کردن آن ها از حق گرا نیشناخت ا ابند،یباالرفته و به اغراض خود دست 

 حاکم اسالمى است . تهاىیدوم، از مسئول

 بیواهمه اى ندارد و براى حفظ خود، از گفتن ع قیافراد به زمامدار، کسى است که از گفتن حقا نینظام اسالمى مقربتر در

 کند . یها و مطرح کردن انتقادها در جهت رفع آن ها، صرف نظر نم

 ت :اس نیوبلکه دستور حضرت على) ع (به مالک چن سفارش

 واقعا ذلک من هواک ائهیمنک مما کره اهلل الول کونی مایآثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک و اقلهم مساعدة ف کنیل ثم»

تر و در مساعدت و همراهى نسبت به آنچه  حیآنان (افرادى را که در گفتن حق از همه صر انی( سپس) از م 103وقع) ثیح

 « .نه  ایتو باشند  لیکند، مقدم دار، خواه موافق م یتر کمک م کمتو  دارد به یاش دولت نم اءیخداوند براى اول

ان که هوا پرستان و خود کامگ ستین دىیبسازى، ترد نیریاگر بخواهى ذائقه جسمانى خود را با) بله قربان ها ( ش مالکا»

براى تو خواهند کرد که خود تو به او خواهى  ندیخواهند داشت، آنان آنقدر تملقها و چاپلوسىهاى خوشا نیریهمواره کام ترا ش

را به فراموشى خواهى سپرد، آن  شتنیهاى خود را کنار خواهى گذاشت ،بلکه خو ستگىیصورت نه تنها شا نیکرد، و در ا

جمالت  نهگو نیبه راه خواهند انداخت، آنان ا هاییتو، دروغ ها خواهند گفت .گزافه گو وانىیکردن ذائقه ح نینابکاران براى شر

 چی:بله قربان، جامعه ما به برکت حکومت شما ه» به عرض شما خواهند رساند ندیآرا یکه آن ها را م قیهاى دق نیرا با تمر

اب جن هیکه از انفاس قدس نیگرددند !جالب ا یزمامدارى تو به حقوق خود نائل م هینقص اقتصادى ندارد !همه مردم در سا

فشانى ا طرمانندگل ع رهایآورند !خارهاى کو یبار م لویهزار ک نکیآوردند ا یبار که م لویک از درختان به جاى ده کیعالى هر 

 یزمستان (همه مزارع و درختان ما محصول م ز،ییکه همه فصول سال)بهار ، تابستان، پا نیها ا نی!جالبتر از همه ا ندینما یم

 ز وانىیمىاندازد، ذائقه ح ریرا از شرم سر به زeگونه سخنان باردار تملق و چاپلوسى که کتابهاى لغت  نی!مالکا ا« دهند 

ولى ذائقه جان او را) اگر جانى براى او باقى مانده باشد  د،ینما یم نیریو خود باخته را ش مانیعالى سست عنصر و بى ا مامدار

 ( 104« )کنند. یسازد و تباه م ی(مسموم م

 دییاست لذا چاره اى جز تملق و تاء« بودن و ماندن » کنند و اصالت با  یام طاغوتى چون همه براىحفظ خود کار منظ در

را بر  و حتى تملق«  حتینص» خوانند، نه یفرا م دیعموم مردم و کارگزاران را به ثناخوانى و تمج زیمطلق وجود ندارد، روسا ن

» از دیبر عبدالملک بن مروان وارد شدند، و به تمج نهی: عده اى از اهل مد دیوگ یم« جاحظ » کنند .  یم«  لیتحم» آن ها

رک مجلس را ت گرانیآن گروه سخنى نگفت و پس از آن که د انیبن طلحه از م سىیپرداختند، ولى ع«  وسفیحجاج بن 

 کردند، به عبدالملک رو کرد و گفت :

 105) «میکن نیکند که به ناحق او را تحس یم لیباطل است و بر ما تحم ریاو در مس افته،ی تیبر ما حاکم وسفیبن  حجاج

) 



 :  حینصا نشیناصح و گز قیششم :تصد قدم

 کند : یم فیتوص نی)ص (را در برخورد با سخنان مسلمانان چنامبریروشن پ میکر قرآن

دارد و سخن مومنان  مانی(گوش خوبى براى شماست، بهخدا ا امبری( او)پ 106)نیللمومن ومنیباهلل و  ومنیلکم،  ریاذن خ »

 « .کند یرا باور م

 شده است : ریدو گونه تفس امبریپ« بودن  ریخ اذن»

 . نیمومن حتینص ایوحى است و  ایشنود  یاست،چون آنچه که حضرت م«  ریخ »امبریپ« مسموع » ـ 1

ارد، از گذ یسخنان احترام م ندهی)ص ( به گوامبریپ راینباشد ز ریاست، هر چند هر مسموعى خ«  ریخ »امبریـ استماع پ 2

 ادیکند و نسبت به آن ها سوء ظن پ یو قضاوت هاى آن ها را حمل بر صحت م اتیکند، نظر یسخنان آن ها استقبال م

 نباشد . ریدنىها هم خیاگر چه همه شن راستیکند، پس استماع حضرت خ ینم

 رایز«  نیللمومن ومنی» متناسبتر است که زین هیآ لیرسد، با ذ یتر به نظر م حیحد نفسه صحدوم، عالوه بر آن که فى  ریتفس

 ومنی »ولى در جمله بعد« به خدا  مانی:ا» ذکر شده است« باهلل  ومنی» در مانیاست و متعلق ا«  قیتصد» به معناى مانیا

 نیللمومن ومنیاست : « نیبه نفع مومن قیتصد نیا» اکتفا شده است که نیو تنها به ا ده،یذکر نگرد قیمتعلق تصد«  نیللمومن

 حکم کردن به صادق بودن عنىی« صدق خبر » است نه« صدق مخبر » را در بر دارد حکم به نیکه نفع مومن قىی.و تصد

 ( .107به راستى گفتارش ، هر چند خبر مطابق واقع نباشد) ندهیمخبر، و اعتقاد گو

 ژگىیو نی)ص (را به عنوان رهبر جامعه اسالمى بازگو نموده است ، با توجه به اامبراکرمیپ ژگىهاىیاز و کىیفه،یشر هیآ نیا

آن ها  به چشم نمىزند و نىیبدب نکینگرد و در قضاوت و بررسى ، ع یم نیاست که حاکم اسالمى ، با حسن ظن به ناصح

دهد، بخصوص اگر خود از آن ها نظر خواسته باشد  یقرار نم مورد تهمت و بدگمانى نشانیریرا به واسطه اظهارات تلخ و ش

 وعدم سوء ظن ، حق آنهاست : نىیکه خوش ب

فانما هى االراء و  ک،یاذا اشار عل هیمن را هیعل وافقکیال  مایفال تتهمه ف کیعل ریو اما حق المش» السجاد)ص(... :  قال

 ( 108.« )هایتصرف الناس ف

 دنیشن »( رفتار کند و به صرفریچون)ناقد بص گرانیرهبرى جامعه است که نسبت به گفته هاى د فهیحال،وظ نیدر ع ولى

 ندهد :« اثر  بیترت» ،« 

ارت ده به آن پس بش.« هداهم اهلل و اولئک هم اولوااللباب  نیاحسنه ، اولئک الذ تبعونیالقول ف ستمعونی نیعباد الذ فبشر»

همان  اننیشان راه نموده و ا یکه خدا نانندیکنند، ا یم روىیآن را پ نیهند و بهترد یبندگان من که :به سخن گوش فرا م

 خردمندانند .



دون تدبر سخنى را ب چیبه کسانى بشارت داده شده، که حق، گمشده آن هاست ، و لذا ه هیآ نیعالمه طباطبائى، در ا ریتعب به

ررسى مورد ب ابند،یآن که حقى در آن ب دیند، هر سخن را به امحق هست افتنیکنند، چون در صدد  یو بررسى ، رد و انکار نم

 ( 109از حق، از نظرشان پنهان بماند). زىیچدهند .تا مبادا  یقرار م ابىیو ارز

همه ; ابیواضمم آراء الرجال و اختر اقربها الى الصواب و ابعدها عن االرت» است که :  نیبه فرزندشان ا ریحضرت ام سفارش

 یحاکم اسالمى، چون م« . کن  اریآن ها را به شک، اخت نیآن ها را به صواب و دورتر نیکترینظرها را جمع کن و سپس نزد

 من استقبل وجوه االراء» دهد :  یخواهد به موارد اشتباه پى برد و نقاط ضعف را بشناسد، لذا آراء مختلف را مورد توجه قرار م

 .«عرف مواقع الخطاء 

را ندارد  گرانیحرف هاى د دنیکند، و تحمل شن یعلوى آن است که :کسى که از آراء گوناگون استقبال نم انیب نیا ممفهو

 :من» داند در معرض هالکت قرار دارد یم گرانیو فکر خو درا برتر از د شهیتواند به اشتباهات پى برد، و چون اند ی. نم

 ( 111«)لکه هیمن استبد براء» (،110« )استغنى بعقله زل

 : نیهفتم :دفاع از حقوق ناصح قدم

 فهیپردازند پرواضح است که انجام وظ ی، به اظهار نظر م شیخود و در محدوده اطالعات خو صیگران بر طبق تشخ حتینص

ال متواند مجوزى براى اع ینم رد،یحتى اگر در قالب انتقاد و اعتراض هم انجام گ حت،ینص ایامر به معروف و نهى از منکر و 

 تیشخص میچاک بخواهند، متعرض حر نهیعوام س انیهاى داغ تر از آش، و حام هرو اگر کاس نیگردد .از ا تیفشار و محدود

 ن،یائمه مسلم حتیحاکم است که مانع آنان گردد، چرا که امر به معروف و نهى از منکر و نص فهیو حقوق آن ها شوند، وظ

 . بیجرم قابل تعق کیاسالمى است ، نه  فهیوظ کی

و حقوق اجتماعى برخوردار  تیحکومت علوى، معترضانى چون خوارج، تا هنگامى که دست به سالح نبرده بودند، از امن در

 نهیزم نیبودند و کسى حق تعرض به آن ها را نداشت، در فصل ) انتقاد در نظام اسالمى (به برخى از کلمات حضرت در ا

 . میاشاره نمود

 مرز انتقادنقد و  شعاع

 نیدبسعى در ب وستهیاسالم و تحقق حکومت اسالمى وحشت داشته و پ اسىیو استعمارگران که از ارائه نظام س بدخواهان

و روشنفکران نسبت به نظام اسالمى دارند، حکومت اسالمى  شمندانیافکار اند دنیکردن توده هاى مسلمان و به انحراف کش

ى در و بررس قیتنها مردم حق انتقاد و اعتراض ندارند، بلکه از تحق نه، که در آن کنند یرا حکومتى استبدادى معرفى م

براى  ىیجا« نظرشرع»با بودن رایمحض مجبورند ز تیموضوعات اساسى جامه محروم ، و به اطاعت بى چون و چرا و تبع

 وجود ندارد .« راءى مردم » اظهار



 صیبا دستورهاى رهبرى که از تشخ رد،یگ یاز وحى سرچشمه م مایه مستقدستورهاى الهى ک نیشبهه اغوا کننده مرز ب نیا در

خالفت م» با منطقه ممنوع« نظرى  قیبحث و تحق» منطقه آزاد نیب گریگرفته شده، و از سوى د دهیشود، ناد یاو ناشى م

 نشده است . کیتفک« هاى عملى 

 مثال;مرزهاى روشنى، در طول چهارده قرن گذشته ، مورد توجه مسلمانان و محققان اسالمى بوده است  نیحالى که چن در

اکرم و مسلمانان در منطقه اى فرود آمدند،حضرت از اصحاب خود ، در باره محل  امبریجنگ بدر، پس از آن که پ انیدر جر

ى از دستور خاص میمنطقه که توقف کرده ا نیدر باره ا ای:آ دیمنذر ، پرس ناستقرار سپاه اسالم نظر خواهى کردند، حباب ب

 دهیخاب گردهاى نظامى انت استیمصالح و س صیصرفا بر اساس تشخ ایو  م،یکن تیتبع دیاست و حتما با دهیطرف خداوند رس

 است : دهینرسجا  نیباره ا دراکرم در پاسخ فرمودند :دستور خاصى  امبریتوان در باره آن اظهار نظر کرد؟ پ یاست و م

که براى  میسپس کنار آن حوضى بساز م،ییاست فرود آ کیاست که در کنار آبى که به دشمن نزد نیگفت :مصلحت ا حباب

 ( 112و فرمان حرکت داد). دی. حضرت، نظر افسر خود را پسند میداشته باش اریآب در اخت شهیهم انیخود و چهارپا

اکرم، به محدوده مجاز براى اظهار نظر توجه داشتند و به  امبریدهد که اصحاب پ یاسالم نشان م خیمواردى در تار نیچن

اشند و منقاد ب میتسل دیوجود نداشته و همه با« راءى » براى  ىیو دستور الهى، جا« وحى » دانستند که با بودن یخوبى م

 پرداختند . یو اظهار راءى م ظرمحدود به ابراز ن نیاز ا رونی.آنها در ب

ردند ک شنهادی)ص (پامبریماه، مسلمانان در محاصره دشمن بودند ، پ کیبه  کیجنگ احزاب ،پس از آن که نزد انیدر جر لذا

و مقدمات  رفتهیرا پذ شنهادیپ نیرا بشکنند، کفار ا نهیاز جنگ منصرف و محاصره مد نه،یهاى مد وهیسوم م کیکه با گرفتن 

 به حضرت عرض کرد :«  ریبن خض دیاس »عموق نیقرارداد انجام گرفت، در ا میتنظ

 .«فیاال الس همیعطیذلک فواهلل ال ریرسول اهلل ان کان االمر من السماء نامض له، و ان کان غ ای»

اکرم، سعد بن معاذ و سعدبن عباده را خواستند و نظر آن ها را در باره صلح سوال کردند، آن دو پاسخ دادند  امبریاز آن ، پ پس

: 

هوى فسمعا وطاعة و  هیهوى نامض لما کان لک ف هیذلک ف هیر من السماء نامض له، و ان کان امرا لم تومر فکان االم ان»

 . فیان کان هو الراى فما لهم عندنا اال الس

رت کامل خود را از نظر حض روىیآنها اطاعت و پ رایترى برخوردار است ز شیکالم سعدبن معاذ و سعد بن عباده از ادب ب البته

 همچون دستور الهى ، اعالم نمودند زین

فته به جنگ با ما گر میپارچه تصم کیکه عرب  نمیب یخودم بود، چون م صینظر و تشخ شنهاد،یپ نیفرمودند :ا حضرت

باز  کرده است تیبا عزت و کرامتى که در پرتو شما خداوند به ما عنا ایاست .سعد بن عباده و سعد بن معاذ اظهار کردند : آ

 ...! م؟یریبپذ هم ذلت را



ا صداى بلند ببرند و ب نیبود ـ از ب دهیصلح را ـ که هنوز به امضا نرس سینو شیاظهاراتى، حضرت دستور دادند که پ نیچن با

 ( 113).میکه ما براى جنگ مصم دیمشرکان اعالم کردند : برگرد ندگانیبه نما

 کرده اند : حی)وشاورهم فى االمر ( تصرهیآ لیمرزبندى در ذ نیمفسران قرآن، به ا معموال

است که نص شرعى نباشد و گرنه شورا معنا ندارد، و چگونه ممکن است که مسلمان از  ىی:مشورت در جا دیگو یم آلوسى

 ( 114حکم خدا به آراء مردم، عدول کند).

 ( 115نبود). زیصات، مشورت جاکرد، اما در منصو یکه نص الهى نبود، مشورت م ىی)ص ( در جاامبری: پ سدینو یم جصاص

داشت آن را ن رییکس اجازه تغ چیآورده است :احکام ثابت الهى، مورد مشورت نبود همچنان که ه زانیعالمه طباطبائى در الم و

 ( 116کردند). یو گرنه اختالف حوادث جارى، احکام خدا را نسخ م

 ق؟یتحق ای میتسل

 اقتیحکومت و ل تیبا مشروع ایو آ ق؟یتحق ایمطلوب است  میشروع، تسلرهبران صالح و نظام هاى م تیدوران حاکم در

 یم«  قداست» نظر حاکم اسالمى چندان ایصرف بودن مطلوب است؟ و آ میو بررسى در آراء او ناپسند و تسل قیحاکم، تحق

 یرا از مردم م« حق چون و چرا » در رهبرى،« عدالت  »ای« عصمت  »ایباشد؟ و آ« مصون  »گرانیاز نقد د دیکه با ابدی

 رد؟یگ

 تیروععدم مش ای تیاعتراض و انتقاد است و بحث از نظر مشروع تیبحث، صرفا در خصوص مشروع نیبه ذکر است که ا الزم

 رساله خارج است . نیمخالفت عملى و موارد آن، از موضوع ا

را  شوایمرز مسکوت و اعتراض در برابر پ م،یتان موسى و خضر در قرآن کراز متفکران بزرگ اسالمى، با توجه به داس کىی

 کند : یم نییتب نیچن

است که اصول  واشیمتبوع و پ میتا آن جا تسل رویتابع و پ» است که نیشود ا یداستان استفاده م نینکته بزرگ که از ا کی»

کوت تواند س یدهد، نم ی، آن متبوع کارى بر خالف اصول و مبانى انجام م دیاگر د« و مبادى و قانون ، نشکند و خراب نشود 

وع و به باطن موض دید یترى را م عیکه عبد صالح کرد، از نظر خود او که افق وس ملىداستان ، ع نیکه در ا نیکند ، گو ا

کرد و زبان  یچرا موسى صبر نماست که  نیبود، ولى سخن در ا فیو تکل فهیوظ نیتوجه داشت بر خالف اصول نبود، بلکه ع

رد؟ نقص ک یباز هم اعتراض و انتقا دم نکندکرد که اعتراض  یم نیداد و به خود تلق یکه وعده م نیگشود، با ا یبا نتقاد م

شد  یبود که به رمز مطلب و باطن کار آگاه نبود، البته اگر به رمز مطلب آگاه م نیکار موسى در اعتراض و انتقاد نبود، در ا

 مانیا ، تبود که برسد به مطلب، ولى مادامى که از نظر او عملى بر خالف اصول و قانون الهى اس لیکرد، و ما یعتراض نما

و  شد، موسى از اعتراض یعمل عبد صالح تکرار م امتیدهد که سکوت کند بعضى گفته اند که اگر تا ق یاو به او اجازه نم

 ( 117شد).... یز مطلب آگاه مکه به رم نیمگر ا ستاد،یانتقاد باز نمىا



مطرح بوده است که  زیپردازند ن یاصحاب ائمه م لیکه به بحث در باره جرح و تعد« علم رجال » سوال براى علماى نیا

ادى افر نیمحقق تسترى با استفاده از داستان موسى و خضر ، چن« گردد؟  یم» جرح« موجب  تیبر مقام وال اعتراض»ایآ

اعتراض  هی، که با لحن تندى به امام مجتبى) ع ( به خاطر صلح با معاو لىیبن ل انیکند، او در شرح حال سف یم« تبرئه » را

 هذا مع نقصه،و عترضیوجه الحکمة اعترض، ال غروان  فهمیو اذا کان مثل موسى) ع (مع کما له لما لم : » سدینو یکرد، م

 قی، دو نکته قابل بحث و تحق وسى( البته در داستان حضر م118الم).(له الحسن) ع (وجه الحکمة، قبل و سلم، فهو س نیلماب

 است :

شد، و لذا  یا ز او نم تیانتخاب باعث سلب مسئول نیکرد .و البته ا« انتخاب » از عبد صالح را تیـ حضرت موسى، خود تبع 1

» داز طرف خداون شوایمتبوع و پدر صورتى که  اینمود ولى آ یشد، اعتراض م یدر هر کجا که به نظرش قانون شکسته م

 وجود دارد؟ به خصوص اگر متبوع معصوم باشد؟ عبراى تاب تىیمسئول نیشود، باز هم چن« نصب 

رى اگر متبوع، رهب ایمسائل فردى بوده است، ولى آ نهیحضرت موسى از عبدصالح، در دائره محدود خود او و در زم تیـ تبع 2

ود آن ها خ صیافراد جامعه از رهبرى هم به تشخ تیتبع عنىیقى براى تابع وجود دارد؟ ح نیاجتماعى داشته باشد، باز هم چن

 توان نمود؟ یاستفاده اى م نیداستان ، چن نیااز  ایدر تک تک موارد بستگى دارد؟ آ

ل اص نیآن خوددارى نموده و به ا بیمقاله، و ازموضوع آن خارج است ، از تعق نیمباحث، از حوصله ا نیا لیآن جا که تحل از

 اریر اختامکان د نیو بررسى بطلبند، ا قی، فرصت تحق تیگروهى ، براى تبع ایدهم که در جامعه اسالمى اگر فرد  یتوجه م

از طرفداران عبداهلل بن مسعود، که از اصحاب حضرت على) ع ( بودند، در جنگ با  اىمثال وقتى عده ; ردیگ یآن ها قرار م

باره  نیدر ا قینموده، و از حضرت اجازه خواستند ، تا ضمن همراهى حضرت و فرصت تحق دیآن ترد تیو مشروع هیمعاو

 حضرت فرمودند : د،تجاوز گر وارد جنگ شون هینظر گرفته، و سپس عل ریرا ز هیداشته باشند و اعمال معاو

و  نیدر د شهیاند نیبر شما، ا نیآفر;بهذا فهو خائن جبار  رضیو العلم بالسنة، من لم  نیو اهال، هذا هو الفقه فى الد مرحبا»

از افراد گرفته  قی( . در نظام اسالمى، امکان تحق 119« )ندهد خائن و ستمگر است تیعلم به سنت است، هر کسى بدان رضا

 آشکار گردد . شانیشوند ، تا حق برا ینم ریموضوعات باشند، طرد و تکف رسىشود، و آن ها که خواستار بر ینم

سوسه و راه و قیشناخت عم نیترى نسبت به مولى برخوردار بوده و هم قیبوده اند که از شناخت عم زین گرىیافراد د البته

ر بر شد، به حضرت عرض کردند :که مالک اشت نیدر جنگ صف تیمثال وقتى که بنابر حکم;بسته است  یرا بر آنها م دیترد

و هنگامى که عهدنامه را به او دادند، اگر چه ناراحت بود، «  تیاذا رض رضىی:ان االشتر ل» ندجنگ اصرار دارد ، حضرت فرمود

 ولى گفت :

آنچه  اما من به;اال فى هدى و صواب  دخلیفانه ال  ه،یدخل ف مایو دخلت ف نیرالمومنیبما صنع على ام تیولکن قد رض »

 یوارد نم تیشوم چون او جز به درستى و هدا یشده، وارد م که على داخل زىیکه على)ع (خواسته راضى ام ، و من به چ

مانند  شما دو نفر انیکه حضرت فرمود :در م نیچه ا ستند،یمالک اشتر ن مهغفلت کرد که ه دیحال نبا نی( . در ع120« )شود

 دخلیال »بتوان گفت :  نانیدر راءس جامعه اسالمى فردى قرار ندارد که با اطم شهیهم گر،یو از سوى د.«  ستیمالک اشتر ن



توان  یزعامت اسالمى نم ختلفرا بر عموم، آن هم در ادوار م قیاساس، راه بحث و تحق نیبر ا« اال فى هدى و صواب 

 مسدود نمود .

 هیفق تیو ادله وال قیتحق جواز

 است : ریاز سه شکل ز کىی، به  بتیرهبر ىاسالمى در عصر غ اناتیب

او  «فقاهت و اجتهاد » احکام از نیکند، ا یم انی، رهبرى در موضوعات مختلف، حکم الهى را بقسمت  نیفتوا: در ا انیـ ب 1

 کند . یتراوش م

صالح کند و م یم انیو اجتماعى ب اسىیقسمت ، رهبرى نظر خود را نسبت به موضوعات س نیموضوعات : در ا صیـ تشخ 2

او در مسائل مختلف جامعه و احاطه اش بر مسائل و موضوعات  دگاههاىیاز د اتینظر نیکند ، ا یم نییو مفاسد آن ها تب

 . ردیگ یسرچشمه م

 یحکم از سوى رهبرى صادر م نیکند، ا یم دایپ ازیـ صدور حکم : در موارد خاصى، اداره جامعه اسالمى، به حکم حاکم ن 3

 است«  تیوال» شود و مربوط به حوزه

 یباشد، انتقاد قولى و حتى مخالفت عملى، م یم«  تیاعمال وال» دودهاست که چون بخش اول و دوم ، خارج از مح روشن

براى بحث و بررسى، انتقاد و اعتراض  ىیجا ایشود، آ یباشد، ولى در مواردى که نظام بر اساس حکم حاکم اداره م زیتواند جا

فصل » د در موار« حاکم  ىیم قضاحک» مسئله را در کتاب القضاء نسبت به نیا هااو وجود دارد؟ معموال فق« حکم » نسبت به

 مورد بحث قرار داده اند، ولى از آن جا که :« خصومت 

 اعتبار دارد .«  تیوال» بر هیبا تک ىیاست، و حکم قضا تی:قضاوت خود شعبه اى از وال اوال

ن شدن (است، و با روش تیمسئله مورد بحث قرار گرفته است، از ادله مشترکه اعتبار قضاوت، و) وال نی:ادله اى که در ا ایثان

 رو کلمات فقها را مورد بررسى قرار نیاست .از ا کسانیاستناد به آن ، در هر دو باب  تیفیو دائره داللت آن، ک لیمفهوم دل

 : میده یم

ر بررسى و نظر د» استدالل که نیداند با ا یم زیو بررسى آن را فى حد نفسه، جا« نظر در حکم حاکم »انصارى)ره(  خیش

اب تواند داشته باشد :وجوب، استحب یبه حسب مورد احکام مختلفى م قیبررسى و تحق نی.ا ستین« نقض حکم » ،« حکم 

 : دیفرما یم نیاعظم چن خیو حرمت . ش

بل  ان،یحى بعض االنقضا و ان استلزم النقض ف سیمحرم النه بمجرده ل ریالنظر فى حکم الحاکم فى حد نفسه غ الظاهران»

کما اذا اراد استفادة مطلب علمى او  ندبیجور االول فى الحکم، و قد  ایمدع هیاالمر ال هیکما اذا رفع المحکوم عل جبیقد 

اسقاط الحاکم  و االذاعة و عییللتض بیبعض الدواعى الفاسدة کالتجسس من الع هیالنظر اذ، انضم ال حرمینعم انما  ة،یحکمة عمل

 ( 121« )لناس و امثال ذلک ، و لعل الحکم من المسلمات.ا نیعن اع



و  است« عدم جواز نقض حکم » است و آنچه که در فقه مسلم است، دهیمشخص گرد« حکم » اعتبار میعبارت ، حر نیا در

د، که ممنوع باش ه،ینقد و بررسى ، در اثر جهات خارج نیالبته ممکن است هم ست،یصرف نقد و بررسى حکم، نقض حکم ن

 از بحث فعلى خارج است .

ود ـ ش یشمرده م زین هیفق تیکه در مقبوله عمر بن حنظله ـ که از ادله وال نیممنوع است چه ا« رد بر حاکم » ، نیهمچن

 : رایشود، ز ینم« اعتراض به حاکم و انتقاد و از آن » نهى شامل  نیاز رد بر حاکم نهى شده است، ولى ا

: رد و اعتراض ممنوع، در مواردى است که حاکم به جور و ظلم ، حکم نکرده باشد، و لذا اگر فردى ادعاى جور حاکم را  اوال

 ریگردد، به تعب ینقض شود بر م دیکه حکم حاکم با نیدارد، چو احتمال صدق دعواى او وجود دارد، لذا ادعاى او به ادعاى ا

 انصارى : خیش

....الن هیبالجور و جب على الثانى النظر ف هیان الحاکم الدول قد حکم عل هیانه لو ادعى المحکوم عل خالف ـ ریقالوا ـ من غ »

الرد، و دعوى  جوزیف رهیبالجور، و فى غ همیالحاکم قضى عل کنیاذا لم  مایاال الرد و النقض ف سیالمنهى عنه فى ادلة النصب ل

 وهى دعوى محتملة الصدق .نقضه،  نبغىیحکمه مما  نالجور مراجعة الى دعوى ا

( به هر حال  122« )من الرد و االعتراض الممنوع فى شىء. سیالدعاوى، و ل ریعلى سماعها کل ما دل على سماع سا دلیف

الراد  نایعل رد، و الراد ایمنه فانما استخف بحکم اهلل و علن قبلیفاذا حکم بحکمنا فلم » : است نیآنچه در مقبوله آمده است، ا

 ( 123« )على اهلل.

باه آن، رد حاکم خطا و اشت انیبررسى و نقد و حتى ب رایکرد، ز کیتفک« بررسى حکم حاکم » با« رد بر حاکم  »نیب دی: با ایثان

 : رایحاکم در حکمش ، قابل سماع است ز هی:دعوى بر عل دیگو یصاحب جواهر م ست،ین

در ملحقات عروة  دی(مرحوم س 124« )معصوم. ریالذى هو غ« خطا الحاکم  انیب» على الحاکم، بل هو من« الرد » من سیل»

در  ایدر حکم اشتباه کرده و  اینداشته و  تیادعا کند که حاکم صالح هیپس از حکم حاکم، اگر محکوم عل د،یگو یالوثقى م

ت و اس رىیشگیواى او قابل پحکم نموده است، به مقتضاى عموم ادله، دع تبر خالف عدال ایکرده، و  ریمقدمات آن تقص

 کند که : یسپس اضافه م

 125« )ال وجه له.« فتح هذا الباب موجب للطعن فى الحکام  ضایاالمام) ع (و ا نیمن عدم سماعه النه ام» ما عن بعضهم و»

 لىیدر کلمات محقق اردب« حاکم  هیعل نهیعدم سماع ب» جا کالم صاحب عروه، ناظر به استدالالتى است که براى نی(در ا

 است : رداختهآمده است، و محقق نراقى به پاسخ آن ها پ

 . ستیامام) ع ( ن نیاوست، و با اثبات فسق، ام تیو اهل تیبودن حاکم، فرع صالح نیـ ام 1

 توان گرفت . یکند ، م یمدعى ـ چون به علما اهانت م ریحکام را با تعز گرید قیـ در صورت عدم اثبات، جلوى تفس 2



اگر  رو نیکنند، امناء اهلل اند، از ا یکه در باره او اظهار نظر م زین گریامام) ع (است ، فقها و حکام د نیحاکم ام نیـ اگر ا 3

 یقدح و جرح او ضررى ندارد، بلکه باعث م دند،یحکم به تبرئه او خواهند کرد، و اگر ضعفى در او د افتند،ی نیحاکم اول را ام

 خود به مصلحت است. نیکنند،وا زیاشکاالت پره نیااز  گریحکام دشود که 

 ، باعث ابطال حقوق مردم است . اتىیشکا نیبه چن ىیـ بى اعتنا 4

دعاوى و بررسى آن ها ، باعث اهانت به حاکم باشد، چنانچه اتهام ثابت باشد که استحقاق اهانت دارند  نیـ اگر توجه به ا 5

 ، بلکه ممکن است باعث عزت گردد . ستیتنها اهانت ن، و اگر ثابت نشود که نه 

االمام و فتح هذا الباب موجب لعدم اجراء  نیمطلقا بانه ام نةیعلى عدم سماع الب لىیفى المستند :احتج المحقق االردب قال

و اال  نا،یام سیلفان ثبت الفسق ف تهیفرع اهل بةیفى زمن الغ نایکونه ام هیالقضا، و ف قبلونیاالحکام ، و الطعن فى الحکام فال 

ان کان امناء اهلل ، ف ضایاهان العماء مع ان العدول و لحاکم االخر ا ثیالمدعى ح ریبتعز الحکام ریسا قیسد باب تفس مکنی

 ضایرها فهو ااو ست وبیالقدح بل ذلک موجب لسعى القضاة فى االجتناب عن الع ضری، و ال  هیف قدحونیال  نایالحاکم االول ام

 ( 126مصلحة تامه)...

سلسل للعسر و الحرج و افضائه الى الت جابهیاهانة الحکام و تزهدهم فى الحکم و ا جابهیفى سماع هذه الدعوى با ستشکلیقد  و

فال باءس باالهانة ، بل  هیدعیعدم السماع البطال حقوق الناس مع انه ان ثبت ما  جابیعن االول بمعارضته با جابی، و 

 عییتض العسر و الحرج على الناس فى جابهیبا ضایالعزة والثانى بمعارضته ا وجبیو اال فال اهانة، بل ربما  ستهان،یان  نبغىی

 .«، و الثالث بمنع االفضاء  سمعیحقوقهم لو لم 

نظر  که از میو بدا ن میپى بر«  هیادله نصب فق» برداشت آن ها از تیفیاست که به ک نیفقه ا نیاز نقل کلمات اساط غرض

صب ن نیگونه تالزمى ب چیآن ها ه دیگونه منافاتى با جواز بررسى و نقد حکم حاکم ندارد، و در د چیآن ها ادله نصب ، ه

که به حفظ  زانیآن ها به همان م نیو تاءمل بودن دستورات او وجود ندارد، همچن قیقابل تحق ریحاکم از سوى امام)ع (و غ

 بیبعض الدراعى الفاسدة کالتجسس عن الع هیالنظر اذا النضم ال حرمی: »  ندیگو یکه محرمت حاکم توجه دارند به گونه اى 

« م قداست حاک» توجه دارند و زیمردم ن قبه همان مقدار به حفظ حقو« الناس  نیو االذاعة و اسقاط الحاکم عن اع عییللتض

 دانند . یحق فردى وجود داشته باشد ـ نم عییـ حتى اگر احتمال تض گرانیگرفته حقوق د دهیرا بهانه اى براى ناد

 دانند در یامام)ع (و منصوب از قبل او م نیرا در او معتبر ، و ام« عدالت و فقاهت » حاکم اسالمى که دو شرط اساسى فقها

 کنند . یندانسته و حکم او را مصون از انتقاد و اعتراض تلقى نم« جور » و « خطا و اشتباه » شاءنى فراتر از

از  ریخطا، غ انیکرده اند که ب حیداده و تصر حیدانند، ولى محدوده رد ممنوع را توض ینم زیرا جا« رد بر حاکم » اگر چه آنها

 رد بر حاکم است .



ررسى حکم حاکم، و ب قیتحق ای:آ هیفق نیکه از نظر ا مینیتا بب میپرداز یم انىیاز محقق آشت گرىیجا به نقل عبارت د نیا در

 جستجو و تفحص از صفات واقعى حاکم، فى ایست، ممنوع است؟ و آ« او تیاز عدم صالح شیمستلزم تفت» که نیبه عنوان ا

 باشد، حرام است؟ ىیجو بیتفحص، ع نیدر صورتى که ا ایشود؟ و آ یتلقى م ىیجو بیو ع بیحد نفسه، محض از ع

ناس .وجه ال وبیعن ع شیاستلزامه الفحص و التفت ثیالحکم بالجور من ح هیحرمة النظر من دون ادعا المحکوم عل توهمی قد

للمنع بفساد هذا الوهم . اما اوال : ف ریعن فسق الحاکم و هو محرم بالکتاب و السنة، لکذک خب شیالمالزمة انه مستلزم للتفت

ى اجتهاده، ف: سلمنا کونه مستلزما للفحص عن خطا الحاکم  ایاحد، و ثان بیعن ع صاعن الواقع فح شیمن کون مجرد التفت

کون  نمنع بایو ان سمى مجرد الخطا فى االجتهاد ع ه،یالمجتهد ف ةیبعد فرض معذور بایالخطا فى االجتهاد ع سیلکنه ل

 ریتقصبعد الفحص على فسق الحاکم ب لعاذا الط ماینفرض الکالم ف لیفان ق ب،یحراما حتى مثل هذا الع بیالفحص عن کل ع

ى ال اذا لفحص عن الش خفىیفحصا عن الفسق کما ال  سمىیال  انایرد االطالع على الفسق احفى اجتهاده، قلنا : اوال ان مج

نمنع من  لکن بی: سلمنا کونه فحصا عن الع ایو ثان ه،یاال اذا کان غرض الشخص من اولى االمر بالفحص، الوصول ال طلقی

 ( .127)رهمایالفحص عن احوال الرجال و الشهود و غ ریالفحص عنه فى المقام حراما، بل هو نظ ونک

 مرزها حفظ

ز حفظ حال ا نیقرار داده است، در ع دییو بررسى مردم را نسبت به زمامدار ، مورد تاء قی، انتقاد، تحق حتیکه حق نص اسالم

 انصارى ، نمونه خیعبارت شحرمت رهبرى در جامعه ، غفلت نکرده است، و در مقررات گوناگون خود، بدان توجه داده است، در

دستور حضرت على)ع (به مالک اشتر است که :کارگزارانى را انتخاب کن که  گرید نمونه. میرا نقل کرد میحفظ حر نیاى از ا

 فى خالف لک کیبها عل جرىی:ممن ال تبطره الکرامة ف» مردم نگردد... انیجسارتشان ، باعث مخالفت علنى با تو در م

 ( 128« )بحضرة المالء.

 جهیهاى نظام سست، و در نت هیآن، پا فیمحفوظ باشد، چرا که با تضع دیاساس، شوکت ، حاکم اسالمى در جامعهبا نیا بر

 کنند . یدشمنان بر نابودى آن طمع م

و در « عادل  انیشوایاستخفاف پ» را « فرار از جنگ » رضا)ع (در پاسخ به نامه محمد بن سنان، علت حرمت حضرت

 (ذکر فرموده اند :نیءت دشمنان بر مسلم)جراتینها

و االستخفاف بالرسل و االئمة العادلة و ترک نصرتهم على االعداء...لما  نیمن الوهن فى الد هیاهلل الفرار من الزحف لما ف حرم»

 ( 129.« )نیفى ذلک من جراءة العدو على المسلم

 : دیگو یصدوق م خیو جرم بزرگى است که ش نیو مقاومت در برابر رهبرى اسالمى، چندان سنگ مخالفت

( اسالم از عموم مردم خواسته است 130).نیبالطالق فامتنع ضربت عنقه المتناعه علىامام المسلم نیمتى امره امام المسلم انه

که هتک را مورد توجه قرار دهند، و در آن جا «  نیدفاع از امام مسلم» که در همه معاشرت ها و نشست و برخاست هاى خود،

 شود .بى تفاوت نمانند : یحرمت او م



« مسلم. هیف عابیامام او  هیف سبیفى مجلس  جلسیاالخر فال  ومیباهلل و ال ومنیعن ابى عبداهلل ، قال رسول اهلل، من کان  »

( »131 ) 

تن عزت و رف نی،از برهبرى فیپاسدارى نکنند، عاقبت تضع تیوال میکوتاهى کنند، و از حر فهیوظ نیاگر مردم در انجام ا و

 ذلت خواهد بود : تیسربلندى امت اسالمى و حاکم

و  ایالدن البسه اهلل الذل فى فعلیعلى االنتصاف، فلم  قدریامام من االئمة،  هیف سبیابى جعفر)ع ( :من قعد فى مجلس  عن

 ( 132معرفتنا). هیعذبه فى االخرة و سلبه صالح ما من به عل

 على النصف ، انتقم منه .( اهیذ حقه منه حتى صار و ا)قال فى المنجد :انتصف :اخ
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 . 206هی(آ 2بقره) 95

 . 184، ص1آالء الرحمن، ج ریتفس 96

 . 250، ص2رضا، المنار، ج دیرش 97

 . 57، ص44بحاراالنوار، ج 98

 . 9، ص2طبرسى، احتجاج، ج 99

 . 211، ص1ج ع،یراعلل الش 100



 . 16، ص16شرح نهج البالغة، ج; 59و  23، ص44بحاراالنوار، ج 101

 . 12، ص2احتجاج، ج 102

 االسالم .( ضیف 999نهج البالغة، عهدنامه مالک اشتر،) ص 103

 . 220اسالمى، ص اسىیمحمد تقى جعفرى، حکمت اصول س 104

 . 32جاحظ، المحاسن و االضداد، ص 105

 (. 61هیتوبه )آ 106

 . 315، ص9ج زان،یالم ریتفس 107

 . 269تحف العقول، ص 108

 . 250، ص17ج زان،یالم ریتفس 109

 . 19، ص8کافى، ج 110

 . 1165االسالم(، ص ضینهج البالغة،) ف 111

 . 54و  53، ص1واقدى، مغازى، ج 112

 . 478،ص2همان، ج 113

 . 42، ص25روح المعانى، ج ریآلوسى، تفس 114

 . 41، ص2جصاص، احکام القرآن، ج 115

 . 70، ص4ج زان،یالم ریتفس 116

 . 115مطهرى، ده گفتار، ص دیشه 117

 . 142، ص5تسترى، قاموس الرجال، ج 118

 . 186، ص3ج د،یشرح ابن ابى الحد 119

 . 280، ص2نهج السعادة، ج 120

 .( 214، ص1انصارى، ج خیش راتیهمدانى، القضاء االسالمى،) تقر نقلىیمال حس 121

 . 217، ص1همان، ج 122



 . 412، ص7کافى، ج 123

 . 105، ص40جواهر الکالم، ج 124

 . 30، ص3عروة الوثقى، ج 125

 . 529، ص2نراقى، مستند، ج 126

 . 59کتاب القضاء، ص انى،یآشت 127

 االسالم .( ضیف 1015نهج البالغة، عهدنامه مالک اشتر،) ص 128

 . 66، ص11ج عة،یوسائل الش 129

 . 454، ص15همان، ج 130

 . 507، ص11همان، ج 131

 . 504، ص11همان، ج 132

 1حکومت اسالمى شماره  فصلنامه


