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 درآمد
 )سردبیر( اکبرین جواد محمد

 
 میزبان هاشبمشهد، چهارشنبه الغدیر ، محفل۱۳۳۸سال  در که اندآورده

 ساله ۲۴جوانی  سخنان یشنونده تا آمدندمی گردهم که بود جوانانی
 آن را حکیمی رضا گفت؛ محمدمی سخن» عادل حکومت« درباره که باشند
حلقه،  همان جوانان بعد سالها. شناختنمی حلقه همان جز کسی روزها

 حدیث و رفتند شیعیان هشتم امام حرم به ۱۳۴۳نوی  سال تحویل هنگام
ً  رَاى من« ً جائرا  زائران انبوه میان در نفیس چاپی و ترجمه با را» سلطانا

حدیث،  آن. شدند حبس و تهدید و تعقیب گرفتار بعد اندکی و کردند پخش
 پیامبر از گفتمی که بود عراق مسیر در علیبنحسین سخنان از بخشی
 با کردارش و زبان با و... ببیند را ستمگرى سلطان کس هر: «است شنیده
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 سلطان دوزِخ همان در را او خداوند است برنخیزد، سزاوار مخالفت به او
 ». بیفکند ستمگر

 این در. درگذشت سالگی ۸۶در  پیش روز مشهد، چهل الغدیر حلقه جوان
 فروپاشید دانستمی جائر را آن او که سال، حکومتی آن از پس دهه شش

. نیافت را اشگمشده نیز تازه حکومت در اما حکیمی. رویید ایتازه قدرت و
 مرارِت تألیف. داد ترجیح قدم بر را ها، قلمعدالتیبی با مواجهه در بار این

 دهها این در تن صدها و شد او یادگار» عدالت« مشترک وجه با اثر دهها
 رازهای درباره بسیاری هایگره او مرگ. شدند او معاشران و سال، شاگردان

 هایپرسش و گذاشت ناگشوده را اشاندیشه و عاطفه و هویت و حیات
 . ماند پاسخبی نگفت آنچه و نوشت آنچه درباره بسیاری

 درگذشت روز چهلمین با دینی، همزمان نقد فصلنامه از شماره ششمین
 ات است صاحبنظران از قدرداِن جمعی و میزبان حکیمی رضا محمد استاد

 نیز و عدالت یمسئله مدام طرح در بزرگوار آن همت از قدرشناسی در
 .کنند وسع، همت قدر به اشکارنامه عملی و نظری هایگره گشودن

❊❊❊ 

 عدالت برای
است؛ می شکننده و دیده آدمیزاد، آسیب تاریخ درازای به عدالت مفهوم

 هاییتجربه و هاحکومت و هاحرکت و هاجنبش تک تک سراغ به توان
 توانمی و اندگرفته شکل آن تحقق برای و عدالت جستجوی در که رفت

 شانمعیارهای برای که ایجامه شود معلوم تا کرد عریان را شانمعیارهای
 سازگاری هم با اندازه چه تا اندگرفته نظر در آن برای که عیاری و انددوخته

 .آیندمی هم به و دارند
 از یکی» تعریفش قابل و عینی هایرنج و انسان« دادن قرار مالک

 دهدمی را امکان این او به که است جدید انسان دستاوردهای مهمترین
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خدا،  رضایت مانند کلی شعارهای و بسنجد ترازو این در را معیارها که
. بگذارد انسان ترازوی در هایشهزینه با را آزادی و رهایی و عدالت تحقق
بی جامعه« به رسیدن برای ارزد، دیگرنمی قیمتی هر به جنگی هر دیگر
 مسیرشان و تولد در که هاییایسم. داد رضایت نباید کاری هر به» طبقه

 با بلکه شوندنمی شناخته شانمعانی با دیگر داشتند مشخصی معنای
 ابتدا که نیست مهم اصال و اندمانده تاریخ حافظه در شانهایکارنامه
 نقاط در» رفقا« یا و داشت سر در چه امنیِت آلمان و عزت برای نازیسم
وعهمجم و نتیجه بستند؛ این رفاقت عهد و عقد هدفی چه با جهان مختلف

 .دهدمی شکل را آنها درباره داوری که آنهاست یتجربه ی
 و روانی به گذشته در که تعابیری از استفاده هست چه هر داوری این

می راحتی به نه دیگر است؛ حاال کرده دشوار را شدمی استفاده فراوانی
 به زیرا! کرد دفاع آزادی از توانمی آسانی به نه و زد حرف عدالت از شود

 با آنچه یهمه از را مخاطب وحشت باید تعابیر این از استفاده محض
 سوءتفاهم و فهم سوء جلوی و کرد مهار رسدمی ذهنش به هااین شنیدن

 شدت به را جدید انسان توجه اگرچه اما دیدگِی مفاهیم آسیب. گرفت را
فریب هجوم در را خود امنیت ضریب کندمی تالش و کرده جلب خود به
 رازید راه فراگیر و آگاهِی جاری یک به رسیدن تا اما ببرد باالتر خطاها یا ها
 .است پیش در

می در ناکجاآبادها از سر انسانی هایارزش و قدسی مفاهیم همواره اگر
 این دالئلش از یکی زایندمی هولناک هایایدئولوژی دین یا عدالت و آورند
 برای را راه این و دارند» تردید« از فرار به بیشتری میل آنها که است

 هایتجربه. کندمی هموارتر سرایِت جهالت و» کاذب آگاهی«
 این آفت. اندشده آلوده جزمی هایایده و اشخاص با عموما عدالتخواهانه

 و شود محرومان ناجی که عدالت از نمادی بر کردن تکیه به میل هاتجربه
 است؛ وضعیتی آن درباره تردید و نقد از گریز و ایده یک به سپردندل یا
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 مذاهب و ادیان درباره سخن این. کندمی هموار نیز پوپولیسم برای را راه که
 به گرایش از اطمینان، بیش به دو، گرایش هر این است؛ در صادق هم

 و طغیان برای هاتجربه این که ویژگیست همین بخاطر شاید و است تردید
 که( ساختن و معماری برای تا ترندموفق) است محورفرمانده که( برانداختن

 ). است جمعی محتاِج عقل
 و عدالتخواهان در تردید و نقد تقویِت عنصر عدالت، محتاج به بازگشت

 هایرنج به بیشتر توجه با جز نیست ممکن هم این. آنهاست هایایده
 حقیر را هارنج از برخی و کند ارزشداوری را هایشرنج آنکه انسان؛ بدون

 به آنچه همه و» متوسط انسان« به توجه. گرانقیمت را برخی و بداند
 اجازه او به و است خواهیبالندگِی آزادی نقطه گرددبازمی او بودن متوسط

 آزادیخواهانه هایتجربه قضا از و نگهدارد گشوده را تردید و نقد تا دهدمی
 متوقف هاآرمان و هاایده و افراد در که خوردند لطمه نقاطی در دقیقا نیز

 . شدند
 اندنفس تازه و عدل، پرکار بیان در چه هر خواهعدالت دینداران گمانم به
 اهمیت از اگرچه اند؛ اینخسته و ناتمام بناِن عدل، معمارانی در اما

 رخ به را نرفته هایراه و نکرده دشواریِ کارهای اما کاهدنمی شاندسترنج
 یهمه برای و فرستممی درود حکیمی رضا محمد استاد روح به. کشدمی

. کنممی آرزو کامروایی دارند عدالت بنان و بیان یدغدغه که آنان
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 نو و کهنه جدال در حکیمی
 رضا بهشتی مُعز

 
سردبیر دانشور فصلنامه نقد دینی از من خواسته تا یادداشتی درباره استاد 
روانشاد محمدرضا حکیمی بنویسم و من به سائقه آشنایی مختصر و سهم 

 کنم. و اخالقی ایران معاصر، ادای دین می  بلند او در سپهر ایمانی
 یمن در این کوتاه نوشته قصد شرحِ احوال عمومی استاد محمدرضا حکیم

تهران) را ندارم که همه جا در ۱۴۰۰مرداد۳۱ -مشهد۱۳۱۴فروردین۱۴(
دسترس است. اینکه بهره او از اَعالم، آثار و آرای بزرگان و معاصران چقدر 

اند. تنها برای معرفی بوده را دیگران پرداخته و شرح حال نویسان آورده
ای ه بهرهکضروری در این نوشته، گفتنی است که ما با دانشمندی روبروییم 

های علمیه داشته، با رازورزان و ژرف از معارف دینی و علوم متداول حوزه
امیران اسرار و معارف باطنی  مرتبط بوده، از ایشان آموخته و بدانها 

، با های نو بودهدلبسته، انیس و همنشین روشنفکران و صاحبان اندیشه
قول بوده، پُرکار، معارف عقلی ناآشنا نبوده اما مدافع حماسی میراث من

المعارفی، خوش ذوق، پاکیزه خوی، وارسته، خوشنام، دردمند، دایره
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عدالت طلب و پژوهشگری دائمی بوده است. "مکتب تفکیک" عنوان 
ای از پاسداران ایمانی و آیینی، وامدار اوست و بنابراین بی ماندگار نحله

 ر ایران آورد.   تردید حکیمی را باید در شمار جریان سازان اندیشه معاص
اما نکته ما پس از این معرفی اجمالی که محل مناقشه دوستداران و 
مخالفان مرحوم حکیمی هم بوده، نسبت و وصف "نواندیشی" اوست. 
یادکنندگان از رتبت و مرتبت او در روزهای پس از مرگ، به دو دسته اصلی 

ف ه در صتقسیم شدند: کسانی او را نواندیش دینی خواندند و کسانی ک
مخالف بودند و گاه نه تنها هیچ نشانی از نواندیشی در آن مرحوم 

پردازان میراث مذهب آوردند که وسمه دیدند، که وی را در شمار کهنهنمی
کشید. اما واقعا حکیمی کدامیک از اینها بود؟ آیا او بر آرای کهنه دینی می

 می خشکتر از آنسترا میتوان در زمره نواندیشان دینی آورد یا میراث حکی
 که رنگ نوجویی و دین پیرایی و بازاندیشی بگیرد؟ 

من در یادداشتی که کمی پس از مرگ وی در فیسبوک نگاشتم (در فضاهای 
مجازی منتشر شد) با شناختی که داشتم (و البته مطلقا ادعای وقوف بر 

خود را همه آثار او را ندارم) به دالیلی او را نواندیش خواندم و برداشتهای 
 قرار زیر آوردم:وار بهای از آن حکیم دردمند در نکاتی فهرستبا خاطره

ای صاحب سبک اما عقلی حکیمی نواندیش بارزی بود و نویسنده .١
گریزی را در تعلقات تفکیکی و های این فلسفهمشرب نبود و ریشه

بخصوص مشرب باطنی مربیان سلوکی چون سیدابوالحسن حافظیان 
ت. او از نمایندگان برجسته شیعه حماسی بود و شیعه مرحوم باید جس

حماسی حتی در پارادایم تمدنی آن، رازورز و باطنی است، و این نکته 
 مهمی است! 

حکیمی اهل ادا و تعلقات ظاهری و عناوین صنفی نبود و این خاصیت  .٢
خجسته بخصوص در میان فضالی مسلمین با همه تظاهر و ادعاهای 

 ی است. زبانی، سخت نایافتن



در جدال کهنه و نو یمیحک  
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حکیمی با وجود امکان تمکن، به معنای دقیق کلمه زاهد بود یعنی  .٣
�كَيَْال تَأَْسوْا عَلَٰى َما فَاتَكُْم وََال  مصداق همان تعبیر قرانی معروف: ل

 تَفْرَحُوا بَِما آتَاكُْم، بود
حکیمی به اسالم اجتماعی و غیرطبقاتی اعتقاد عملی داشت و هزینه  .٤

ن مسئولیت و دالالپیشه بیمتن مسلمانان اشرافاین اعتقاد را هم در 
 پرداخت.سودجوی مذهب می

حکیمی زیست حکیمانه داشت یعنی مفهوم عدالت را برای مشق و   .٥
واهمه میزیست و خواست و چنان که فکر میکرد بیمنبر نمی

ترین بخش اندیشه یعنی پراکسیس آن را انتخاب کرده بود که شاق
 کنند.ن هم نمیحتی نامدارترین فیلسوفا

سالهای آخر عمر او به تیمارداری مستمندان و دغدغه ضعیفان و  .٦
فقیران گذشت و این نقطه قوت هر انسان و مسلمانی است که اغلب 

 ند.    عالمان از داشتن این فضیلت محروم
جامعه آسیب دیده ایران یکی از مهربانترین پدران دانای خود را از دست 

انی و زودی بتواند جبران کند. ممکن است برخی داد و بعید است به آس
آثار حکیمی با تبدیل نیاز بدرد فردای ایران نخورد اما همیشه خواندنی و 
آموختنی است چون عصاره جان صادقی است که برای نام و نان نزیست 

 و برخی آثار او البته افتخار هر مسلمانی است. 
که به هیچ اخالق و شرافتی  من با دیدن بسیاری از کسبه علم در میان ما

بند نیستند و برای شهرت و قدرت، با تظاهر به دین و تبلیغ معارف پای
شوند، فقدان این حکیم وارسته و عالم عامل ایمانی، مرتکب هر رذالتی می

را خسارتی بزرگ میدانم. به برخی جوانان که ممکن است حکیمی را 
ظام گویم که اگر این نانند مینشناخته یکی از نمایندگان شرایط موجود بد

تنها آن عدالت پیگیر حکیمی را جدی گرفته و محقق میکرد شرایط ما این 
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نبود. چشم باز کنید و ببینید تاریخ این کشور پر است از عالمانی آلوده و 
عملی نان زرنگی خورده، بریش خلق فروشی و بیریاکار که با فضل

اند. با رفتن مت و دانش بردهخندیده، کنج عافیت خریده و آبروی حک
 ست ؟!كه دلش با زبان یكیای حکیمی از خود بپرسید کو خواجه

دهد که ما با دانشوری ام نشان میمروری بر آنچه من در باال آورده 
های روشن عملی و نظری روبروییم که با همگنان و معاصرین خود تفاوت

داشت، متفاوت اندیشید و متفاوت زیست. اما آیا نفس داشتن تفاوت 
، ویتی استمعنای نواندیشی است؟ یا نواندیشی وصفی صنفی یا هبه

رسالتی تعریف شده دارد و با پیشینه و کارکردی ویژه قابل شناسایی است؟ 
ها را مقاالت بسیاری در شرح احوال و آثار نواندیشان پاسخ این پرسش

اند اما شاید مهمترین وظیفه و نشانه نواندیشی دینی، بازخوانی پیشتر داده
 وم است.منظور بازتوانی و تدامیراث و روزآمدسازی آن به

 

پس از مرگ، به دو دسته  یاز رتبت و مرتبت او در روزها ادکنندگانی
 یانخواندند و کس ینید شیاو را نواند یشدند: کسان میتقس یاصل

در  یشیاز نواند ینشان چیکه در صف مخالف بودند و گاه نه تنها ه
مذهب  راثیپردازان مرا در شمار کهنه یکه و دند،یدیآن مرحوم نم

 یمی. اما واقعا حکدیکشیم ینیکهنه د یآرا برآوردند که وسمه 
رد آو ینید شانیدر زمره نواند توانیاو را م ایبود؟ آ نهایاز ا کیکدام

و  ییرایپ نیو د ییخشکتر از آنست که رنگ نوجو یمیحک راثیم ای
 رد؟یبگ یشیبازاند
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 حکیمی نواندیش دینی نیست

برخی از داوران حیات و آثار حکیمی برآنند که او نواندیش نیست، ما در 
گرانه اینجا از اهم نکات این دسته از داوران اندیشه گزارشی روایت

 دهیم: می
به باور آنها، دلبستگی حکیمی به سنت و میراث اسالمی چندان عمیق و 

گذاشت. اثر اصلی و سترگ حماسی بود که جایی برای بازخوانی سنت نمی
ای از روایات و احادیث است که برادران ای دانشنامهاو "الحیات" مجموعه

ا ر اندازی کاربردی و اجتماعی آن حکیمی (محمدرضا، محمد، علی) با چشم
ای ندارد. این اثر و آثار مشابه آن در اند اما آورده و افزوده عملی تازهنوشته

بندی تازه از مجموعه میراث نگاری و صورتبهترین حالت نوعی فهرست
روایی شیعیان است که دسترسی آسانتر و هدفمند را به این میراث فراهم 

 مصادیق هم لنگکند و در تطبیق مضامین با سازد اما نواندیشی نمیمی
 است. 

حکیمی همچون سایر اعضای نامدار مکتب معارفی خراسان، مخالف 
فلسفه و فیلسوفان بود. آثاری جدلی هم بدین منظور آفریده است اما 

های نظری خودبنیاد چگونه میتوان در های عقلی و آفرینشبدون میناگری
 سنت و میراث، نواندیشی کرد!  

بروی عقل نقاد ایستاد و با فلسفه که میراث توان با تعبد روچگونه می
عقلی تاریخ جهان است گالویز شد و همچنان نواندیش ماند! اساسا بدون 

توان متن را باز تفسیر و میراث تکیه بر میراث خردگرایان نوگرا چگونه می
توان یک اخباری حداکثری ماند اما دغدغه را بازپیرایی کرد؟ چگونه می

 ی مذهب داشت ؟ بازتوانی و روزآمد
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حکیمی دلبسته تامالت و تجارب اشراقی اولیای معارفی خود بود و آثار وی 
دهد که او به عنوان یک شیعه حماسی در بازپروری و احیای نشان می

میراث باطنی شیعی کوشیده است بی آنکه هسته صلب برخی از باورهای 
ز توان با گذشته مرجزمی را بشکافد یا در آنها طرحی نو چنان دراندازد که ب

ساز و طاقت سوز در حوزه مسائل شهودی کشید یا پرسشهای سرنوشت
 مطرح کرد. 

دهد که عدالت حکیمی رزمنده راه عدالت است و زندگی و افکار او نشان می
های اوست. اما برکشیدن این ایده مرکزی از دل هسته مرکزی دغدغه

 رود در جزییات و اَشکالسنتی ستبر با مفهومی کالسیک از عدالت بدون و
های اجتماعی مدرن عدالت و دست یافتن به ساحت تجویز در عرصه

 اقتصادی، تنها یک شوق آرمانی است.  
سراسر زندگی حکیمی لبریز از شوق و تکاپوی رسیدن به عدالت است اما 
راههای انتخابی او مبهم و راههای پیشنهادی او ابتدایی است. برای رسیدن 

های مزاحم نیست و کارنامه ملی گریزی از شکستن برخی سنتبه عدالت ع
های غلط حکیمی آنقدر شجاعانه نیست که نشان دهد او از برخی سنت

دینی چنان فراتر رفته که برای رسیدن به آرمان عدالت، تخم تردید در ذهن 
 ها نشانده باشد.و زبان مردم نسبت به آن سنت

طرِح نظامواره بود که نسبتی با آرمانپژوه حکیمی تنها یک اندیشه عدالت
های کالن در حوزه مدرن عدالت نداشت. آرمانی که نقشی از جامعه آموزه

های تولید و توزیع علوی داشت و موتور محرک آن لزوما نه ثروت و شیوه
یز ستآن که بسندگی، قناعت، وارستگی و زهد بود. این آرمان چون ثروت

اهد ماند و بیشتر با تقوای پرهیز نگران سازی ناتوان خواست در نظام
 گسترش فقر است اما راهی برای توزیع عدالت از راه تولید ثروت ندارد. 

نقدناپذیری یکی از ایراداتی است که مخالفان اندیشه حکیمی بر او وارد 
کنند به این معنا که اصحاب مکتب تفکیک آنقدر به انسان و جهان می
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تعامل و تضارب آرای مخالف، به آب نقد  گشوده نیستند تا در جریان
شسته شده و دادوستد فکری کنند. این نگاه حکیمی که اگر کسی با 
اخبارگرایی (متفاوت از اخباریگری) یا همان مشی تفکیکیان مخالفت کند 

عباس" حرکت کرده است، عالوه بر عقیم امیه و بنی"در حوزه سیاست بنی
نوعی استبداد معرفتی نیز هست (رک.  ماندن و سترونی حوزه دانش، مروج

 به مقدمه حکیمی بر کتاب متاله قرآنی). 
د و نهبا همه تمایز و تمیزی که حکیمی میان اخبارگرایی و اخباریگری می

داند که اخبارگرایی دارد و دومی اجتهاد را فصل ممیز این دو گرایش می
ه سه اسالمی بتوان شد که تفکیک معارف انسانی و فاقد است، منکر نمی

شناختی آنها تنها در وحی و اخبار، به حوزه مستقل و انحصار ارزش معرفت
 نوعی تجدید حیات اخباریگری در زمان ما منجر شده است. 

سازی خبر و انحصار معرفت در وحی در کنار حمله به میراث اهل برجسته
ا سایر بالفالسفه" عمال راه گفتگوی ثمربخش عقل و تعبیر آن به "مزخرفات

بندد و تفکیکیان را به عنوان نمایندگان های فکری و عقیدتی را مینحله
 نشاند. متوهم "علم جمعی" در جایگاه دانای کل می

اند، به عرفان خوانده-قرآن -برهان ها امتناع اجتماعبرخالف آنچه تفکیکی
گواه تاریخ علم و میراث مشترک بشری باید گفت که از قضا تفکیک بین 

جریان معرفتی و هر جریاِن شناختی دیگری اساسا ممکن نیست. نه  سه
توان مانع نیاز کرد و نه میطور کامل از هم بیهای دانش را بهشود حوزهمی

افزایی معارف بشری شد، و این مهم، انتقال ادراکات انسانی و چرخه هم
وحی و غیروحی ندارد. مراد حکیمی و همفکران صادق او نوعی 

زاسیون معرفتیست تا خروجی آن محصولی رویایی باشد که "خلوص کانالی
 معارفِی کامل" دارد و این از اساس توهم باطلی است.  
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ستیزی یکی از اتهامات حکیمی و مکتب تفکیک است که شائبه هرگونه فلسفه
کند. آنچه به گمان من  از آثار حکیمی نواندیشی را در نظر منتقدان او رفع می

شود دغدغه "یقین" است. تب تفکیک در این زمینه دریافت میو اصحاب مک
خوِف افتادن در ورطه وهمیات و ظنیات و غلبه قوای نفسانی بر عوالم رحمانی 
و آرزوی بت عیاری که با علم جمعی بتواند ملک و ملکوت را معاینه کند این 

ض بر ه فر راند که قلمرو فرضی یقینیات است. و از آنجا کجایی میطایفه را به
آوری علم امام و نبی و مصحف مُنزَل است بنابراین از صناعات فکر یقین

انسانی از جمله فلسفه و ذوقیات شهودی عرفا که مراتبی از یقین را برای انسان 
ورأی در جای جای آثار کند، باید گریخت. ترس از اختالف گفتفراهم می

های د. اختالف در برداشتشوبزرگان مکتب تفکیک و ازجمله حکیمی دیده می
فیلسوفان مایه درافتادن به خطا و خطایِ در خطا مایه دوری از حجت الهی 
است. اما با همه کوشش ایشان در تفکیک عقل از فلسفه و تمیز "عقل انواری" 
از "عقل ابزاری"، باز مغالطاتی ظریف و مخالطاتی عنیف در فهم ایشان از 

ن با وجود سنت و پیشینه آموزشی محکم شود و ایمفاهیم فلسفی دیده می
 عقلی که در برخی از تفکیکیان بوده شگفت است.  

شاید برای همین است که گفته شده نقدهای تفکیکیان بر اهالی فلسفه 
ت توان دید که اشکاالاندیشانه و گاه عوامانه است و با اندک تاملی میساده

یقت و مفاهیم سترگ فراوانی در دریافت و تعریف از عقل، شناخت، حق
مشابهی برای این دسته از حکمای تفکیکی پیش آمده که جز با حوالت 

"العقل ما عبد به  شود از قید آنها رَست. اگر تعریف عقل بهوحیانی نمی
الرحمان" خالصه شود مسلم بقیه عقول سطحی و جزیی شده و عقل 

اهد ن دست خومختار تفکیکیان "وحیانی، تألهی، دفائنی" و تعابیری از ای
شد. اگر شناخت مورد نظر ایشان محسوس و تجربی و بشری نباشد (که 
نیست) مسلم باید به راههای شناخت آسمانی و وحیانی آویخت که 
همگانی نیست و دریافت و حجیت آن هم مقول به تشکیک و اختالف 
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خوانش است. استفاده از تعابیری چون "تعقل كامل تألهی" از سوی 
یای شیرین موهوم است و با فرض دسترسی و دستیابی تنها حکیمی یک رو

در انحصار کسانی خواهد بود که به تعبیر او "علم جمعی" دارند و البته 
الحضورند صاحبان اساطیری علم جمعی هم آنقدر در میان مردمان ممتنع

داند که آدمیان باید برای رسیدن به عنقا بر فراز قاف شوند و هرکسی می
اقتضائات حیات انسانی و محدودیتهای توان و امکانات بشری  که این با

 سازگار نیست، هرچند همگان آرزومند باشند. 
نظرم چیزی نیست جز آنچه حکیمی ذیل "عقل خودبنیاد دینی" آورده به

"عبودیت" تا شاید درصورت جمع استثنایی همه شرایط آن در کسی، راهی 

ٌ کنْهُهَا  �ةُ َجوَْهرَة برای رسیدن به ربوبیت (یا والیت) فراهم کند (اَلُْعبودی
�ةُ  ل عقل مصطلح دارد؟ "عقمصباح الشریعة) اما اینها چه ربطی به  –اَلر�بوبی

خودبنیاد دینی" حکیمی یک جوهر پیشینی است و در مقام طلب و اراده، 
این عقل مصطلح پسینی است که به انتخاب دین و سیر عبودی و ربوبی 

 

که  است کیو مکتب تفک یمیاز اتهامات حک یکی یزیستفلسفه
. آنچه به کندیرا در نظر منتقدان او رفع م یشیشائبه هرگونه نواند

 نهیزم نیدر ا کیو اصحاب مکتب تفک یمیگمان من  از آثار حک
است. خوِف افتادن در ورطه  "نیقیدغدغه " شودیم افتیدر 

 یو آرزو یبر عوالم رحمان ینفسان یو غلبه قوا اتیو ظن اتیوهم
 نید اکن نهیبتواند ملک و ملکوت را معا یکه با علم جمع یاریبت ع

 است اتینیقی یکه قلمرو فرض راندیم ییجارا به فهیطا
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دست میزند. اصوال "خودبنیادی" یک ترکیب اضافی اگوسانتریستی است و 
آورد که اگرچه ترکیب بنیاد" را میشاید بهتر بود حکیمی ترکیب "عقل دین

 تر است !تر و برهانیدشواری است اما روشنتر است چون ممکن
دو مقوله اجتهاد و تاویل شریعت هم از جمله مواضعی است که در سپهر 

تواند الجمله فروبسته است و برای بازخوانی دین نمیاندیشه حکیمی فی
 راهی به دهی ببرد، تفصیل آن محتاج زمان دیگری است !  

سرانجام حکیمی به عنوان وصی شریعتی یکی از نامداران نواندیشی 
معاصر ایران، وظایفی نسبت به آثار و آرای او داشته که کامیاب نبوده و 
میراث خطابی و ذوقی آن درگذشته  پُرغوغا همچنان نپیراسته مانده است. 
اگر تعلق حکیمی تنها به روح حماسی شریعتی فرض مسلم گرفته شود 

توان به حکمت ترک وصایت او در پالودن آثار رسید. با چنین می آنگاه
فرضی بخش دین پیرایی آثار شریعتی که مطابق با اعتقادات حکیمی نبوده 

علت فربهی و انبوهی از موضوع خارج و ادبیات حماسی او هم که به
توانسته مشمول تصحیح و جرح و تعدیل شود. مطلوب حکیمی بوده نمی

کیمی به پرسش من در این مورد گفت: "نشد و دیگر وقتش (یکبار خود ح
گذشت") اما فرض باال به گفته حکیمی (در بیان شرح حال خویش در 
سایت عصرایران) چندان معتبر نیست چرا که او ظاهرا و با همه انبوهی 

 هایی کرده اما تنها ماندهآثار شریعتی و اقتضای صرف وقت بسیار، تالش
درنتیجه از توان و زمان او خارج بوده، فرونهاده است و چون کار حجیم و 

 نظرم ایرادی بر حکیمی نیست.که به
 ستحکیمی یک نواندیش دینی

آنچه در باال گذشت گزارشی مخالف از چهره اخباری و آرای سنتی حکیمی 
 توان نکاتی آورداجمال میبود اما در وصف نواندیشی محمدرضا حکیمی به

که بیشتر ناظر به سلوک اخالقی و حکمت عملی اوست و  پیشتر من در 
 ام.  یادداشت فیسبوکی خود هم آورده



در جدال کهنه و نو یمیحک  

 
١٩ 

 

مختصر آن رفت یک چهره ارتدکس سنتی آرای تفکیکی حکیمی چنان که شرح 
ای که در نزاع با عقل و فلسفه و دهد، چهرهکیشانه از او نمایش میو راست

دفاع از ظاهر سنت و اخبار، نسبتی با نواندیشی ندارد. اما همه مطلب این 
اب آورد حسدالئلی در شمار نواندیشان بهتوان او را بهنیست و من برآنم که می

و، های پیِش راه او برای بازسازی میراث و معرفت دینی بجای افقهرچند که نگ
کرد و حواشی خود را بر به گذشته دوخته شده باشد. شاید اگر او فرصت می

تری از نواندیشی او افزود امروز ما تصویر شفافپروژه علی شریعتی می
ملی و های عهایی از نوجویی، نوآوری و رشادتداشتیم اما با این همه نشانه

اندازه کافی نظری او در دست است که در بازخوانی متفاوت از سنت به
حکیمی یکی از پرسشگران بزرگ عصر ماست که هرچند خود به  گویاست.

ها نرسیده است اما نقشی فعال در تشحیذ اذهان و صورتبندی تازه همه پاسخ
 های کهن نسبت به سنت و آیین داشته است. از پرسش

ق عدالت در زمانه ماست و چنان دایره سلوک فردی خود را او منادی صاد
روی شد. حکیمی در متن یکی از از فرط زهد تنگ گرفت که متهم به چپ

ای پای فشرد که قوام دین و اساس های مذهبی بر نکتهترین گرایشسنتی
ملک است اما شگفت آنکه عدالت تاکنون کمتر دغدغه مرکزی دینداران 

ملی برای تغییر پارادایم سنتی دینداران از شریعت بوده است. تالش ع
های پدیدارشناختی مرحوم مناسکی به عدالت اجتماعی از نواندیشی

 حکیمی است که در تاریخ روحانیت کمتر نظیر دارد. 
در این باب از حکیمی باید به عنوان یکی از معماران ناکام جدال تاریخی  

اد کرد، جدالی که برای استواری ذهن و عین در بافتار سنت و آیین ما ی
 شود.   سود ذهن تمام میظواهر شریعت از سوی مراجع اصلی آن اغلب به

حکیمی پیشگام سبک مدرن نوشتاری در ادبیات دینی است. زبان او در 
های دینی نسبت به ادب نوشتاری حوزه، زبانی بیان مفاهیم و گزاره
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ی او در سبک و نوشتار نوید پیراسته، پارسی، فخیم و روان است. نوگرای
ای که حتی با سبک داد، دورهای تازه از ادبیات خوشخوان دینی را میدوره

نویسندگان نوگرای نشریات "مکتب اسالم" و "مکتب تشیع" (مکارم، 
های سی و چهل سبحانی، الهامی، عقیقی، صدر، جزایری، و ...) در دهه

وخیز و نزدیکی تیجه افتخورشیدی فاصله زیاد داشت و این نبود جز ن
 حکیمی با روشنفکران و نویسندگان ادبیات مدرن ایران.        

های صنفی دین هم بسیار محتاط و حکیمی در نسبت خویش با نشانه
مستقل بود. او با وجود داشتن صالحیت کامل از پوشیدن لباس 

مداران پرهیز کرد و سبک زندگی متفاوتی انتخاب کرد که اگر شریعت
توانست آن را در میان روحانیان توسعه دهد نقطه عطفی در تاریخ یم

شد. سادگی و پیراستگی از عناوین و عوارض، او را به روحانیت شیعه می
طبیب دوّاری بدل ساخت که با آزادگی و سبکبالی انتشار آرمان و عقیده 

ه و دکرد و در قید تشریفاتی نبود که تا مغز استخوان ارکان حوزه را تنیمی
دویده است و به همان اندازه که میان روحانیت و مردم فاصله انداخته، 

 دیانت و شریعت را بدنام و ملکوک ساخته است.
ای است که در الهیات از این زاویه حکیمی در شمار مصادیق آن آموزه

مسیحِی غرب، راه احیای مسیحیت را کاستن حجم و بار صنفی روحانیت 
 ). Décléricaliser l'Égliseداند (آن می
ای که در رفرماسیون اروپا عقبه دارد و بر دوگانه ناگزیر و ناهمخوان آموزه

عکس) ایستاده است (حساب زدایی (و بهزدایی/روحانیتمسیحیت
روحانیت معنوی و غیرصنفی البته جداست).  تاکید او بر مزیت روح و معنا 

از عوارض روحانیت صنفی  بر عناصر مادی مذهب، پرهیز از ریا و تظاهر که
های انسانی همچون اسالم عثمانی یا تکاثری در برابر اسالم است و دوگانه

 داد.ضعیفان یا علوی، تعهد عملی او را در مرزبانی توحید نشان می
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های مکتوب که های متروک از دل سنتسازی روایتشیدن و برجستهبرک 
تدریج در زیر چرخ مناسبات اعتقادی قدرت مدفون شده بود برای ایجاد به

ای موضوعی در حیات اجتماعی مسلمانان از ابتکارات و نظام واره
ا داد تخرج میهای حکیمی است و شاید اگر او وسواس بیشتری بهنوآوری

گرانه رخی ناقدان متهم به گزینش روایات مطلوب یا برخورد مدافعاز سوی ب
apologétique  شد.نشود، اتقان کار بیشتر می  
های مهم و بدیع حکیمی به عنوان یکی از نمایندگان اسالم یکی از دغدغه

های باطنی و رازورزانه شیعی تاکید معنوی که بر نسبت خود با سویه

کرد، حساسیت او بر جنبه بیدارگرانه مفاهیم و مضامین قدسی بود. می
 برعکس آنچه در حوزه علوم غرائب یا معارف خفیه شهرت دارد و با انزوای

بخشی و بیدارگری این حوزه مراقبتی مومنان همراه است، او به حیات
ه داد که اگرچدست میمعرفتی دلبسته بود و تصویری از جهان رازآلود به

رفت اما شورآفرین و امیدبخش بود خالی از خلل نبود و تفسیرها در آن می

 

شهروندان را فراهم سازد  ستیعادالنه ز  طینتواند شرا یاگر حکومت
که امکان رشد و عدالت شهروندان را در  یو حکومت ستیمشروع ن

 یعرف یحد عهدنامه مالک اشتر فراهم کند مشروع است ولو صورت
و  یبازخوان نیمصوب پارلمان) داشته باشد. ا نیو سکوالر (قوان

 او ازاتیاز امت یکی استیدر حکومت و س یمیمواضع حک رییتغ
 است نیشیپ  یباوران انقالبنسبت به معاصران و هم
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 ماعیهای اجتگیر بریده از واقعیتو در نقطه مقابل برخی مدعیان گوشه
 ایستاد.می

   
های دیگر حکیمی تفکیک عملی دیانت از حکومتی است یکی از نواندیشی

که کارکردهای عادالنه و شرایط "رشد" ندارد. افزایش مطالبات انسانی و 
اخالقی حکیمِی متاخر از حکومت اسالمی و نومیدی تدریجی او با مشاهده 

این  تدریج از باور پیشین خود دور کرد و بههای حکومت، او را بهناکامی
نتیجه شجاعانه رسانید که اگر حکومتی نتواند شرایط عادالنه زیست 
شهروندان را فراهم سازد مشروع نیست و حکومتی که امکان رشد و عدالت 
شهروندان را در حد عهدنامه مالک اشتر فراهم کند مشروع است ولو 
 صورتی عرفی و سکوالر (قوانین مصوب پارلمان) داشته باشد. این بازخوانی

و تغییر مواضع حکیمی در حکومت و سیاست یکی از امتیازات او نسبت به 
همه وادهد که او بیباوران انقالبی  پیشین است و نشان میمعاصران و هم

 جسارت بازنگری و تصحیح آرای خود را داشته است. 
درباره محمدرضا حکیمی از هر دو سوی موافق و مخالف بیش از اینها 

این نکته مهم در بزرگداشت او کافیست که حکیمی  توان نوشت امامی
زیست و این اولین گام نواندیشی و بازخوانی سنت اندیشید میچنانکه می

 است.    
 یادش گرامی
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 ناتماِم حکیمی راه
 محالتی سروش محمد

 
 کرینمتف و اندیشمندانعلما،  میان در حکیمی استاد که است این پرسش

می برجسته و شاخص را او جهت چه از و داشت امتیازی اسالمی، چه
 رد اسالمی معارف با آشنایی و حوزوی دروس نظر از حکیمی دانیم؟ استاد

 که اصول و فقه حوزه در بود؛ یکی نظرصاحب و کشیده زحمت حوزه سه
 شرکت میالنی هللاآیت مانند بزرگ اساتید خارج درس در سال ۱۰حدود  در

 بود کالم دوم، حوزه حوزه. بود شده نظر اهل هاحوزه این در و بود کرده
 زا عبارت نیز سوم حوزه. داشتند هم کالمی مباحث در تبحری ایشان که

 هب نیز را مباحثی و بود نظر و تحقیق اهل حوزه سه در ایشان. بود حدیث
 .داشت مکتوب صورت

هحوز  در تأثیرگذار شخصیت یک عنوان به محور سه این از یک هیچ در اما
 هافق طراز در ایشان فقهی شخصیت نه. نیست و نبوده مطرح علمی های
 ینا از حکیمی استاد امتیاز. ایشان حدیثی و کالمی شخصیت نه و است
 را ارزشمندی آثار یا نکرده کار هاجنبه این در اینکهنه البته و نیست هاجنبه

 هب نیز را اثری که تفکیک مکتب موضوع همان در. باشد نگذاشته جابه
 است، ایشان ایشان ابداعات از نیز اصطالح این و اندکرده تألیف نام همین
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 شواهد با را آنها مدعای که هستند تفکیک اصحاب برای قوی مقرر یک
جمع توانمی اسالمی اندیشمندان نظرات یا سنت و کتاب از که مختلف

 حکیمی استاد از نوآوری و ابداع جهت این در اما. اندکرده کرد، ارائه آوری
 ارک که کردند تقریر را خودشان اساتید نظرات و سخنان نیست، بلکه

 ؟ چیست در استاد این فرد به منحصر ویژگی و امتیاز اما. است باارزشی
 

 مسلمانی زیست اصالح
 دثینفقها، مح نسل از نباید را حکیمی استاد ما که است این بنده برداشت

 متصل جریانات این به نباید را او فکری هایریشه و بدانیم متکلمین یا
 یگرید طبیعت یک فرزند ایشان. داشتند تبحر علوم این در کنیم، هرچند

ً امتیاز و کرده رشد دیگری سرزمین در ذهنش و فکر و است  بزرگ اتفاقا
 و پیشینه باید که است این آن و است جنبه همین به مربوط هم حکیمی
 قبیل از کسانی. کنیم وجوجست دینی مصلحان جریان در را ایشان نیاکان

 ضعو و داشتند را دینی تفکر اصالح دغدغه که اسدآبادی الدین سیدجمال
. بودند مسلمانی زیست اصالح صدد در و دیدندمی را اسالمی جامعه
 شانای حیث این از نیز بنده و بود موضوع این حکیمی استاد اصلی دغدغه

 .شمارممی بزرگ را
 هاییدغدغه با متفکری نداریم، اما کم دوره این در اسالمی متفکر و عالم

 تأمل وردم باید را امتیاز این بنابراین. داریم داشتند، کمتر حکیمی استاد که
 بود معتقد اینکه دید؛ اولمی مسلمین بین در ایراد دو حکیمی. داد قرار

 یا اسالمی هایاندیشه. اندگرفته فاصله اسالمی ناب اندیشه از مسلمین
 فکر از عناصری و است غیراسالم و اسالم از ایها، آمیختهمسلمان فهم

 ار  آنها باید و است شده شناخته اسالم نامبه مسلمین میان در غیراسالمی
 خود وقت عمر آخر هایدهه در ایشان که کتابی. برگرداند حقیقی اسالم به
 و ابکت به که شده نوشته نگاه این با الحیات کرد، یعنی صرف آن به را
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 چه سانان زندگی و انسان زمینه در سنت و کتاب ببینیم و برگردیم سنت
  .گویدمی
 هنیذ مفاهیم با و کند سیر کتب در که نبود متفکر صرفاً یک حکیمی اما
 معهجا وضع و بود هم اجتماعی متفکر یک حکیمی. باشد داشته کار و سر

 از ما است، اما اسالمی ظاهر به ما جامعه بود معتقد و دیدیدمی نیز را
 در زنی را مباحثی ایشان بنابراین. داریم عمالً فاصله اسالمی هایشاخص

 این. است کجا در ما مسلمانی زیست ایراد که کردمی مطرح زمینه این
 همین رد باید نیز را ایشان آثار. بود حکیمی استاد اجتماعی و علمی کار سیر

 . کرد فهم جهت
 
 

 

 میبدان نیمتکلم ای نیاز نسل فقها، محدث دیرا نبا یمیما استاد حک
ند هرچ م،یمتصل کن اناتیجر  نیبه ا دیاو را نبا یفکر یهاشهیو ر 
ست و ا یگرید عتیطب کیفرزند  شانیعلوم تبحر داشتند. ا نیدر ا

ً امت یگرید نیفکر و ذهنش در سرزم بزرگ  ازیرشد کرده و اتفاقا
 دیاست که با نیجنبه است و آن ا نیهمهم مربوط به  یمیحک

. مینوجو کجست ینیمصلحان د انیرا در جر  شانیا اکانیو ن نهیشیپ
که دغدغه اصالح تفکر  یاسدآباد نیالد دجمالیس لیاز قب یکسان

و در صدد اصالح  دندیدیرا م یرا داشتند و وضع جامعه اسالم ینید
 بودند. یمسلمان ستیز 
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 روحانیت اصالح
 ار  آن مختلف آثار در و بود ایشان توجه مورد که موضوعاتی از مثالً یکی

اند، نوشته روحانیت مورد در هاخیلی. بود روحانیت کردند، مسئله مطرح
 زا باید که است نهادی روحانیت که است حیث این از آنها معموالً نگاه اما
 او. بود متفاوت حکیمی نگاه کرد، اما دارد، دفاع که دشمنانی برابر در آن
کاستی و هاکمی و بود اصالحی نگاهش کرد، امامی بحث نهاد این مورد در
 انقالب پیروزی ابتدای در. دادمی نظر عیوب این رفع برای و دیدمی را ها
 هحوز  در روحانیت صنفی هویت نام با سخنرانی یک ایشان برای که بود

یم اگر. کردند مطرح کتاب یک قالب در را بحث این بعداً هم و گذاشتند
 مورد در یکتاب یا تهرانی آقابزرگ شیخ مورد در کتابی انقالب از پیش بینید
 به طلبانهاصالح نگاه دلیل نویسد، بهمی شیرازی میرزای و جمال سید

 زیست اساسی ایراد که رسید نتیجه این به حکیمی. است روحانیت
 رد اسالمی اندیشه اساسی رکن آن که است این به مربوط ما مسلمانی

 .است مساوات و عدالت موضوع اساسی رکن آن و شده غایب ما میان
 و ما فقه در کند، هممی فکر حکیمی استاد که آنطور مساوات و عدالت

 و بود عدالت دغدغه همین او دغدغه و است شده غایب ما جامعه در هم
 ساسا بر را دین و برگردیم سنت و کتاب به باید که رسید نتیجه این به

 شتال محصول. کنیم اداره عدالت اساس بر نیز را جامعه و بفهمیم عدالت
 انگیزه همین با که است الحیات کتاب شانعلمی عمر هایسال در ایشان

 .است عدالت موضوع کتاب این در محوری بحث. است شده تألیف نیت و
 دینی نصوص از که بود کرد، عدالتیمی مطرح حکیمی استاد که عدالتی

 زا را نصوص این که گذاشت این برای زیادی وقت ایشان و شودمی استفاده
 که داشتیم را محدثینی گذشته هایقرن در ما. کند استخراج مختلف منابع

 فروع در کلینی بودند؛ مانند کرده استخراج را فقهی احکام به مربوط نصوص
 رسدیم وسائل صاحب مرحوم به نوبت که پایان در تا بعدی محدثین و کافی
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 اختیار در و کندمی جمع را مسئله یک به مربوط روایات همه بابی هر در که
 زندگی الگوی دادن نشان در را کار این حکیمی مرحوم اما. دهدمی قرار فقیه

 قرآن از داشت اهتمام که بود دلیل همین به و دانستنمی کافی مسلمانی
  .کند عرضه اسالم مطابق زندگی استنباط برای را الگویی سنت و

صرفاً  که دیگری منابع برخالف نکرد؛ یعنی غفلت قرآن آیات از جهت این در
. پردازدمی روایات به سپس و آوردمی را آیات ابتدا دارد، ایشان حدیثی جنبه

شبخ در روایات این از خوبی تبویب سپس و کرد تتبع را روایات ایشان
 . کرد ارائه مختلف های

 
 

 

ً به دنبال  کار را با همان  نینبود و ا یهدف علم کیاو صرفا
 یاژهکه پرو ستیمعنا ن نیانجام داد، اما به ا گفتهشیپ یهازهیانگ

د، با دنبال کر  ینید یو زندگ نیاصالح فهم د یبرا یمیکه استاد حک
 دینخست را برداشت و ما با یها. او گامدیرس انیبه پا تیموفق
که  یمانده است و کسان یباق یگرید یهاگام نکه پس از آ میبدان

را بردارند. کار  یبعد یهاگام دیبه آن آرمان و هدف توجه دارند با
بود.  یو بزرگ نیبود که کار سنگ نیو تدو بیو تبو یآورجمع شانیا
کار را کرد، اما دو خأل هنوز  نیبه کمک دو تن از برادرانش ا شانیا

و دو  دهدیبه دو پرسش پاسخ نم اتیمانده و الح یکار باق نیدر ا
 مانده است نیکار به زم نیاز ا گریمرحله د
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 ناتمام یپروژه
ً به او  هایانگیزه همان با را کار این و نبود علمی هدف یک دنبال صرفا

 حکیمی استاد که ایپروژه که نیست معنا این به داد، اما انجام گفتهپیش
. رسید پایان به موفقیت کرد، با دنبال دینی زندگی و دین فهم اصالح برای

 دیگری هایگام آن از پس که بدانیم باید ما و برداشت را نخست هایگام او
 هایگام باید دارند توجه هدف و آرمان آن به که کسانی و است مانده باقی

 سنگین کار که بود تدوین و تبویب و آوریجمع ایشان کار. بردارند را بعدی
 ألخ دو کرد، اما را کار این برادرانش از تن دو کمک به ایشان. بود بزرگی و

 دو و دهدنمی پاسخ پرسش دو به الحیات و مانده باقی کار این در هنوز
  .است مانده زمین به کار این از دیگر مرحله
 کی کدام که دارد تحلیل و تحقیق نیازمند نصوص این اینکه اول مرحله

 این در که هاییاختالف شود مشخص باید و ندارد اعتبار کدام و دارد اعتبار
 البته. شود انجام باید کار این که شود حل باید هست، چطور نصوص
 این تک تک به نسبت دارند، اما کلی هایبرداشت فصول پایان در ایشان

 

. عدالت به یپردازهیتا نظر  کردیم یپردازدهیا شتریب یمیاستاد حک
 یو اسالم یانسان یو واال یآرمان عال کیمقدس و  دهیا کیعنوان 

 داشت،یو آرمان را زنده کرد و زنده م دهیا نیا شانیمطرح است و ا
در  ایکند  دایمردم تحقق پ یدر سطح زندگ نکهیا یبرا دهیا نیاما ا

 کیان بودن تنزل کند و به صورت از آرم دیشود، با اردو یکتب فقه
 اثبات آن وجود دارد. یبرا یدارد و راه یاکه ادله دیدرآ هینظر 



یمیراه ناتماِم حک  
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 کردمی پردازیایده بیشتر حکیمی استاد. دارد وجود تحقیق به نیاز نصوص
 واالی و عالی آرمان یک و مقدس ایده یک عنوان به عدالت. پردازینظریه تا

 زنده و کرد زنده را آرمان و ایده این ایشان و است مطرح اسالمی و انسانی
 یا دکن پیدا تحقق مردم زندگی سطح در اینکه برای ایده این داشت، امامی
 یک صورت به و کند تنزل بودن آرمان از شود، باید وارد فقهی کتب در

  .دارد وجود آن اثبات برای راهی و دارد ایادله که درآید نظریه
می مطرح عدالت باب در استاد که را اینکه، آنچه مباحث این در دوم خأل

 عنیی. است دینی نصوص قلمرو صرفاً در دارد، اما که ارزشی همه کنند، با
می کنیم، مطرحمی شرع از تلقی ما که نقلی امر یک عنوان به را عدالت

 زرگب متفکرین هنر. است عدالت عقلی مبانی مانده ناگفته آنچه اما. کند
 .بودند عقلی مبانی اثبات صدد در که بود این مطهری شهید مانند

 

 یهارکبلکه به د ست،یاو ن یهاصرفاً به درک یمیحک ازیالبته که امت
درک  نیا ایدردمند بود، اما آ یاو است و او عالم یبا دردها ختهیآم

ما را به  تواندیجامعه م یهاتیاز واقع یبر نصوص و درد یمبتن
 ضیحل مشکل تکاثر و رفع فقر و تبع یبرا یکاف یهاحلارائه راه

و  ستین ایناظر به مسئله امروز ما هست  اتیروا نیا ایبرساند؟ آ
یجدا م یمیاز حک یمطهر دیشه رینظ ینیاست که راه متفکر  نجایا

چطور  اتیارو نیا مینیبب دیاست که با نیدوم ا لیتحل نی. بنابراشود
 به درد امروز ما بخورد. دیبا
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ً به حکیمی امتیاز که البته  هایدرک به نیست، بلکه او هایدرک صرفا
 مبتنی درک این آیا بود، اما دردمند عالمی او و است او دردهای با آمیخته

 هایحلراه ارائه به را ما تواندمی جامعه هایواقعیت از دردی و نصوص بر
 وایاتر این آیابرساند؟  تبعیض و فقر رفع و تکاثر مشکل حل برای کافی
 متفکرینی راه که است اینجا و نیست یا هست ما امروز مسئله به ناظر
 است این دوم تحلیل بنابراین. شودمی جدا حکیمی از مطهری شهید نظیر

 .بخورد ما امروز درد به باید چطور روایات این ببینیم باید که
 تحقیق یک اینکه نه و دارد حکیمی استاد طلبیاصالح در ریشه الحیات

 گرایانهحاصال هایها، انگیزهانگیزه اما است علمی گام یک. باشد علمی
 موضوع همین به توجه و اعتنا هم بزرگوار این شخصیتی امتیاز و است

 هایکتاب بنابراین. است اجتماعی وضع در اصالح و دینی فهم در اصالح
 کاری باید که است این برای تحریک و درد اظهار و ابراز با همراه ایشان
 .داد انجام

 
 
شهریورماه  فقه، دوم خارج درس در محالتیسروش محمد از گفتاری یویراسته*

 . ایکنا۱۴۰۰
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 نان، نام اعظم خداوند
 حکیمی؛ پیشگام فقرستیزی در روزگار ما

 حسن فرشتیان
 

 درآمد:
) که تربیت ١٤٠٠مرداد  ٣١ -١٣١٤فروردین  ١٤یاد محمدرضا حکیمی (زنده

یافته حوزه علمیه مشهد و اساتید مبرز عصر خویش بود، با ذوق و قریحه 
سرشار ذاتی خویش و با تالش پایدار و خستگی ناپذیرش، از پیشگامان 
احیاگری و اصالح گری دینی و از تاثیرگذاران بر چند نسل در بیش از نیم 

 سده اخیر بود.
در ایام نزدیک به نوجوانی، توصیف کماالت او را از پدرم شنیدم  نخستین بار

که ضمن نقل خاطراتی از جایگاه علمی و معنوی شیخ مجتبی قزوینی، 
محمدرضا حکیمی را از شاگردان مبرز وی معرفی کرد که پیش از آن در 

های تابستانی شیخ مجتبی در ییالقات حومه مشهد، با جمعی از اقامت
 کردند.را همراهی میشاگردان، وی 
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های دور، هم از جهت های آثار منتشره ایشان، نیز از همان دههویژگی
 محتوا و هم از جهت فرم و شکل، برجستگی و بروز و نمود خاصی داشت. 

وی، بیانگر ذوق ادبی و آگاهی و تسلط بر ادبیات  از جهت فرم و شکل، آثار
گی  ایشان، این قریحه باشد که از همان دوران طلبفارسی و عربی می

 سرشار، در سروده های ایشان به زبان فارسی و عربی نمایان بوده است. 
از جهت محتوایی نیز، دو ویژگی، در دهه های بعدی، آثار ایشان را متمایز 

 ساخت:می
بود و دیگر، که کم و بیش در » ب تفکیکمکت«یکی تعلق خاطر وی به  -

عدالت جویی انسان «همه آثار ایشان به شکلی مشهود است دغدغه 
 اوست.» محور

یک که به موضوع تفک» مکتب تفکیک«نکته جالب توجه این که در کتاب 
متون دینی (آیات و روایات) از کالم دیگران (فیلسوفان و عارفان و...) 

ازد، پردح حال ده نفر از علمای این مکتب میاختصاص دارد، حکیمی به شر
 از خداپرستی«نویسد که این دانشمندان و علما که در شرح حال آنان، می

توانند از های روحی دارند، هیچگاه نمیدوستی انبیایی مایهو انسان

 

مانع  یهاسه گانه شوم طاغوت ،یعتیمشابه شر  یاتیدر ادب یمیحک
و » قارون« ی، اقتصاد»فرعون« یاسیسعادت را، طاغوت س

انقالب کامل، آن «و معتقد بود که  دانستیم» هامان« یفرهنگ
قرآن، از هامان به  اتیدر آ». است که سه طاغوت را ساقط کند

و مباشر فرعون  ریوز  کمدر ح یاست، و ادشدهیعنوان همراه فرعون 
 بود



 نان، نام اعظم خداوند
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پرداختن به کار خلق خدا و اهتمام به امور مسلمین، غافل باشند و بر 
وی سپس، در  ١».چه بگذرد، عین خیالشان نباشدمحرومان و مظلومان هر

شرح حال هر کدام از آنان، بخشی را به کنش های اجتماعی آنان و 
 دهد.حمایتشان از مظلومان و محرومان اختصاص می
می » عدالت«و » توحید«زنده یاد حکیمی، محتوی اسالم را در دعوت به 

�ُه تُفلِحقولوا «دانست. او با اشاره به نخستین پیام اسالم  » واال إلََه إال� الل
�قْوَى«توحید را مایه رستگاری، و با اشاره به آیه  مائده، (» اعْدِلُوا ُهوَ أَقْرَُب لِلت

ا ر » توحید«دانست. از منظری دیگر، وی ) عدالت را سبب سعادت می٥/٨
و  را جنبه کاربردی» عدالت گستری«جنبه تئوری و اعتقادی پیام اسالم، و 

در بعد اعتقاد و طرز فکر، پیامبر اکرم «دانست: حتوای آن پیام میعملی م
(ص) از نقطه صحیح توحید آغاز کرد، و در بعد عمل و اقدام، از نقطه 
ضروری عدالت. چون دین خدا بر این دو پایه استوار است. توحید و 

 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  خداپرستی (یا قوم اعبدوهللا)، و عدل و عدالت گستری: 
 .«٢)٤٢/١٥) وَأُمِرُْت ِألَعْدَِل بَيْنَكُُم. (شوری، ٧/٨٥وَالْمِيزَاَن (اعراف، 

»: در طول پنجاه سال«او بوده است » فریادهای«ها به گفته خودش، این
رفع غصب «، »توزیع عادالنه ثروت جامعه«، »فریاد عدل و اجرای عدالت«

کوتاه کردن -ان جامعه اجازه زندگی و رشد دادن به انس«، »از مایحتاج مردم
 »دزدان کالن را گرفتن«، »-دست قارونان (مردان خبیث) از دار و ندار ملت

 ٣و...
و » زور«و » زر«)، سه گانه شوم ١٣٥٦-١٣١٢پیش از او، علی شریعتی (

و «را در ادبیات آگاهی بخش خویش مورد انتقاد قرار داده بود: » تزویر«
خریدند مان میها که به بردگیقارون ها وناگهان دیدم که در کنار فرعون

                                                
 ٥٤٨، ١٣٨٣حکیمی محمدرضا، مکتب تفکیک، انتشارات دلیل ما، قم، چاپ هشتم، بهار  . ١

 .١٩٦ص، ص 
 .١٥٥، ص ٥٧، شماره ١٣٨٧حکیمی محمدرضا، تفکر قرآنی در جامعه دینی، بینات  . ٢
 .١٥٦همان، ص  . ٣
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کشیدند، دیگرانی نیز به نام جانشینان این پیامبران مان میو به بیگاری
 ١»سرکشیدند: روحانیان رسمی.

 های مانعمحمدرضا حکیمی نیز در ادبیاتی مشابه، سه گانه شوم طاغوت
و فرهنگی » قارون«، اقتصادی »فرعون«سعادت را، طاغوت سیاسی 

انقالب کامل، آن است که سه «دانست و معتقد بود که می» هامان«
 .٢»طاغوت را ساقط کند

در آیات قرآن، از هامان به عنوان همراه فرعون یادشده است، وی در حکم 
وزیر و مباشر فرعون بود. در قرآن، ضمن نقل داستان موسی، آورده شده 

ون، فرع«سوی این سه شخصیت است که به موسی فرمان داده شد که به
برود. در آیه ای از قرآن نیز، نام این سه شخصیتی که در » هامان و قارون

 ٣جبهه مقابل پیام توحیدی موسی قرار داشتند در کنار هم ذکر شده است.
، با اشاره به سیره نبوی، مفاسد »الحیاة«در مجموعه مجلدات گرانسگ 

 دانست: اجتماعی را برخاسته از امور ذیل می
روتمندان و توانگران اسالمی از سیره نبوی در انباشت و تکاثر دور شدن ث« -

 ؛»ثروت
کوتاهی کردن علمای مسلمان در قطع رابطه با متکاثران و مسامحه « -

 ؛»ایشان در حرام شمردن ثروت تکاثری و تعدی اقتصادی

                                                
. شریعتی در توصیف قابیلیان تاریخ، برای ١٥چنين بود برادر، ص شریعتی علی، آری اين . ١

زر و زور و دین، متعلق و منحصر به همین طبقه خاص است. «آنان سه چهره قائل می شود: 
این سه چهره که مال یک تن است و آن طبقه قابیلی است، در اسالم سه تا سمبل دارد که 

ود. شمعرف آنست. سه تا پرسوناژ در قرآن هست که همیشه تکرار میخیلی نشان دهنده و 
این سه تا، توی تورات هم هستند؛ یکی فرعون است به عنوان سمبل قدرت، دوم قارون 
است به عنوان سمبل ثروت و سرمایه اقتصادی و سومی بلعم باعور است، که روحانی است 

 .٢٧بینی، صفحه ، جهان»و مذهب دست اوست.
 .١٥٧کیمی محمدرضا، تفکر قرآنی، ص ح . ٢
وَلَقَدْ أَرَْسلْنَا مُوَسى بِآيَاتِنَا وَُسلْطَاٍن مُبِيٍن* إِلَى فِرْعَوَْن وََهاَماَن وَقَارُوَن فَقَالُوا َساحِرٌ « . ٣

 ).٢٤و  ٤٠/٢٣(غافر، » كَذ�ابٌ 
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خودداری حکومت گران کشورهای اسالمی از مبارزه با متکاثران بلکه « -
به حکومت رساندن  -در بسیاری از اوقات-ایشان و تمایل نشان دادن 

 »ایشان
طرفداری برخی کسان که مردمان به سخنان ایشان گوش می دهند از « -

 ؛»ثروتمندان و تایید آنان
طرح دینی قوانین و برنامه های اقتصادی به صورتیکه به سود اینان « -

 ١».باشد

کنیم، محمدرضا حکیمی علت مفاسد را در سه گانه چنانچه مالحظه می
دانست. او در تبیین این های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میطاغوت

ای به عالمان دینی داشت، او که خود های سه گانه مفاسد، نگاه ویژهریشه
ای پرچمدار شورشی فرهنگی در برخاسته از همین طبقه بود به گونه

اخیر در این زمینه شد، البته شورش فرهنگی وی، شورشی  هایدهه
شد. او هرچند در گردید و تا حدود زیادی تحمل میمحسوب می» درونی«

کرد ولی های سیاسی، به عنوان یک کنشگر سیاسی ایفای نقش نمیزمینه

                                                
ه می، نشریحکیمی محمدرضا، مبانی نظری اقتصاد اسالمی مال و حدود آن در تصور اسال . ١

 .۱۸و  ۱۷شماره  ۱۳۸۵نهج البالغه، پاییز 

 

از فرادستان و  یکه به عنوان بخش یهنگام ن،یاز عالمان د یبرخ
 اربابان یوراستثمار و بهره گرهیتوج گرفتند،یطبقه حاکمه قرار م

قضا و «و  »یجبر اتیاله« هیو گاه به توج شدند،یم اینسبت به رعا
تا فرودستان به کاست و طبقه  پرداختندیم »یقدر محتوم االه

و سرنوشت را همانگونه که مقدر شده  بوده یراض شیخو یاجتماع
 ند.نپرداز  یاجتماع یها گاهیجا رییتغ یباشند و به نبرد برا رایپذ
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به عنوان یک کنشگر فرهنگی، در چارچوب کنش فرهنگی، معترض 
ر بخش اقتصادی بود. لذا جامعه اسالمی را عدالتی و فقدان عدالت دبی

  طلبید.می» منهای فقر«جامعه 
یاد موضوع این یادداشت مختصر که در آستانه چهلمین روز درگذشت زنده
ن یمحمدرضا حکیمی، دانشمند دردآشنا و عدالت جو، به قلم آمده، به هم

 اختصاص دارد.» عدالت جویی«دغدغه مشترک 
شوم مورد اشاره (طاغوت » سه گانه«در این یادداشت، به نقش همان 

های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) در فقرگستری، و به بی تحرکی آنان 
 شود. نسبت به فقرزدایی پرداخته می

 اورب به. است »بدن پشت هایمُهره«به معنای » فقار«در زبان عربی، واژه 
 ندناممی »فقیر« جهت، آن از را نیازمند و دستتهی فرد شناسان، لغت

که گویا ستون فقرات پشتش زیر بار معیشت خم شده، و در پی ذلّت و 
 ١بیچارگی کسب معیشت، ستون فقراتش شکسته شده است.

                                                
(فَقَرَ) الْفَاءُ وَالْقَاُف وَالر�اءُ أَْصلٌ َصحِيحٌ يَدُل� عَلَى انْفِرَاٍج فِي َشْيءٍ، مِْن عُْضوٍ أَوْ غَيْرِ ذَلَِك.  . ١

 ُ �هْرِ، الْوَاحِدَةُ فَقَار�ةٌ، ُسم�يَْت لِلْحُز �تِي بَيْنَهَا. وَالْفَقِيرُ: الَْمكُْسورُ مِْن ذَلَِك: الْفَقَارُ لِلظ وزِ وَالْفُُصولُ ال

 

 یبرا ،ینیاز جانب دانشمندان کالم و معارف د ینید یهابرداشت
که  یبا نصوص متون ،یااله یبه رضا به قضا هیفقر و توص هیتوج

 شماردیحاکمان و ثروتمندان وعالمان بر م فیمبارزه با فقر را از وظا
که  زین یاست. هر گونه برداشت فقه یدر تناقض و ناهمخوان

 یهاال امبرانیپ انهیقسط جو میتعال روحنشود، از  ییموجب فقرزدا
 است. یو ته یخال
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تردیدی نیست که برای فقرستیزی، در نخستین گام باید به ریشه یابی فقر 
ساده انگارانه است اگر این بالی شوم را به » فقر«در ریشه یابی پرداخت. 

قضا و قدر االهی نسبت دهیم و در برابر آن بی تفاوت باشیم. هرچند، 
سبب شده است که برخی، فقر را ناشی از قضا و » تقدیرگرایی«اندیشه 

قدر االهی دانسته و تسلیم آن شوند، ولی این نگرش، ناشی از حیله ارباب 
 دستان بوده است.  و مکنت برای به انقیاد درآوردن محرومین و تهی قدرت

از دیدگاه آیات قرآن و روایات، فقر، معلول روابط نابسامان اجتماعی بین 
هاست. روابط ناصحیح انسان با انسان، انسان با طبیعت، خود انسان

انسان با خدا، انسان با مال و ثروت هرکدام نقش مخربی در گسترش فقر 
اند. در برخی موارد نیز، پدیده فقر به دلیل تنبلی و یا کم کاری داشته

شماری از مردم است، زیرا امروزه تولید ثروت و فقر فقط فردی نیست از 
قضا امروز بیشتر اجتماعی است، امروز بیش از گذشته جامعه ای از ثروت 

 وتشود که آحاد آن در یک حرکت جمعی، تولید ثربیشتری برخوردار می
 کنند.

ها، مهمترین رسد که تنظیم نادرست روابط بین انسانولی به نظر می
منشاء فقر و تهیدستی است. فقر معلول عملکرد قدرت های سیاسی و 

باشد که به وظایف خویش در تقسیم عادالنه ثروت و مکنت اقتصادی می
اند، و همچنین ناشی از عملکرد عالمانی است که به پیمان عمل نکرده

الهی خویش در مورد یاری ستمدیدگان وفا نکردند. به تعبیر محمدرضا ا
حکیمی، در حقیقت، فقر ناشی از عملکرد بد همان طاغوت های سه گانه 

 است.» فرهنگی«و » اقتصادی«، »سیاسی«
 
 حاکمان فقرگستر : -١

                                                
�هْرِ، مِْن  ِ الظ �ُه َمكُْسورُ فَقَار �َغةِ: مِنُْه اْشتُق� اْسُم الْفَقِيرِ، وَكَأَن �هْرِ. وَقَاَل أَْهلُ الل ِ الظ �تِهِ فَقَار  ذِل

ن فارس)، معجم مقائيس اللغة، ج وََمْسكَنَتِهِ. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازی (اب
. در لسان العرب نیز مشابه همین تعریف آمده است: وَقَاَل: الفَقِير الَْمكُْسورُ ٤٤٣، ص ٤

 .٦٢، ص ٥الفَقَار؛ يُْضرَُب َمثًَال لِكُل� ضعيٍف َال ينفُذ فِي األُمور. لسان العرب، ابن منظور، ج 



 ۱۴۰۰| تابستان  ۶شماره|  دوم| سال 
 

٣٨ 
 

بر طبق آیات قرآنی، یکی از اهداف بعثت پیامبران، برپایی عدل و قسط 
�اُس بِالْقِْسِط (حدید،  ). اما این سنت ٥٧/٢٥انصاف بوده است: لِيَقُوَم الن

ارزشمند اسالمی، پس از پیامبر، سنتی منسوخه و فضیلتی فراموش شده 
عه گردید. خلفا و سالطین از همان دهه های نخستین شکل گیری جام

نوپای اسالمی، با به فراموشی سپردن این سنت نبوی، از همان عصر بنی 
امیه، به منافع شخصی و قبیلگی خویش توجه داشته و از ایفای وظیفه 
برقراری قسط و عدل غافل بودند. این غفلت حاکمان، موجب فراموشی 
این فضیلت بزرگ گردید و سبب تخلف آنان از آن شرح وظایف اولیه 

و رسیدگی به وضعیت معیشتی جامعه و به ویژه تهی دستان  زمامداری
گردید، و در نتیجه زمینه ساز گسترش تنگدستی و افزایش شکاف اجتماعی 

 اقتصادی میان فرادستان و فرودستان جامعه شد. 
توزیع ناعادالنه ثروت های طبیعی و نابسامانی زمین و ویرانی منابع 

سط و فقدان عدالت و دادگستری خدادادی، ناشی از همین عدم اقامه ق
می باشد. علی بن ابیطالب، دلیل این تهی دستی و تنگدستی مردم را 
غارت اموال عمومی از طرف زمامدارانی می دانست که برای آینده خویش 
و یا نسل خویش ذخیره می کنند زیرا امیدی به بقای حکومت و قدرتشان 

تى اهل آن زمین است، و و علّت خرابى زمین بى چیزى و تنگدس«ندارد: 
فقر و ندارى آنان ناشى از زراندوزى والیان، و بدگمانى آنان به بقاء حكومت، 

 .١»و كم بهره گیرى آنان از عبرت ها و پندهاست
علی بن ابی طالب هنگامی  که مالک اشتر را به سوی فرمانداری مصر روان 

مالیات و مصرف  کرد، در نامه ای به وی، دستورالعمل هایی را برای گرفتن
 معروف» عهدنامه مالک اشتر«آن بیان نمود. در این دستورالعمل که به 

است، علی تصریح می کند که هدف از مالیات و درآمدهای عمومی، 
مصرف آن در توسعه و آبادانی مملکت است. اگر این درآمدهای عمومی 

و  در جهت فربه شدن زمامداران و اطرافیان آنان خرج شود، سبب فساد

                                                
�ما یؤْتى خَراُب االْرِْض مِنْ « . ١ �ما یْعوِزُ اَْهلُها الِْشراِف اَنْفُِس الْوُالةِ عَلَى  وَ اِن اِعْوازِ اَْهلِها، وَ اِن

 ِ �ةِ انْتِفاعِهِْم بِالعِبَر �هِْم بِالْبَقاءِ، وَ قِل ، نامه به مالک ٥٣، نهج البالغه، نامه »الْجَمِْع، وَ ُسوءِ ظَن
 اشتر
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تخریب مملکت و در نهایت سبب سقوط نظام سیاسی حاکم می شود: 
چرا كه تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت كنندگان آن هستند. باید «

اندیشه ات در آبادى زمین از تدبیرت در جمع آورى مالیات بیشتر باشد، 
زیرا مالیات جز با آباد كردن زمین به دست نمى آید، و هر كس بخواهد 

نهاى آباد نمودن، مالیات بگیرد، شهرها را خراب كرده، و بندگان خدا را به م
 .١»هالكت انداخته، و حكومتش جز اندک زمانى نماند

علی پس از به خالفت رسیدن، در خطبه ای، به برشماری حقوق متقابل 
مردم و حکومت می پردازد. در این سخنرانی، یکی از حقوق مردم بر 

اى «ت حقوق اقتصادی و مالی شهروندان بیان می کند: حاکمان را بازپرداخ
مردم، مرا بر شما حقّى است، و شما را بر من حقّى. اما حق شما بر من 
این است كه خیرخواه شما باشم، و غنیمت شما را به نحو كامل به شما 

در این تعبیر، علی، پرداخت حقوق اقتصادی مردم که در آن  ٢».بپردازم...
از غنیمت ها بود را از حقوق مردم و از وظایف و مسئولیت  زمان سهم آنان

 های حاکمان می داند.
 
 ثروتمندان فقر گستر: -٢

در آیات و روایات، وظایفی برای فرادستان اقتصادی و ثروتمندان جامعه در 
برابر فرودستان اقتصادی مقرر شده است. بخشی از این وظایف، در 

ست. ولی پرداخت این مالیات ها، چارچوب پرداخت مالیات های شرعی ا
فقط بخشی از وظایف و مسئولیت آنان در برابر تهی دستان است. حتا با 
پرداخت این مالیات های شرعی و یا قانونی، محرومان همچنان، حق و 
حقوقی در أموال و ثروت های فرادستان اقتصادی جامعه دارند. زیرا 

                                                
�هُْم عِیالٌ عَلَى الْخَراجِ « . ١ وَ اَْهلِهِ. وَلْیكُْن نَظَرَُك فى عِمارَةِ االْرِْض اَبْلَغَ مِْن نَظَرَِك  الِن� النّاَس كُل

فِى اْستِجْالِب الْخَراجِ، الِن� ذلَِك ال یدْرَُك اِالّ بِالْعِمارَةِ، وَ َمْن طَلََب الْخَراَج بَِغیرِ عِمارَة اَخْرََب 
ً الْبِالدَ، وَ اَْهلََك الْعِبادَ، وَ لَْم یْستَقِْم اَمُْر   ، نامه به مالک اشتر٥٣نهج البالغه، نامه » هُ اِالّ قَلیال

�صیحَةُ لَكُْم، وَتَوْفیرُ « . ٢ . فَاَمّا حَق�كُْم عَلَى� فَالن  اَیهَا النّاُس، اِن� لى عَلَیكُْم حَقّاً، وَ لَكُْم عَلَى� حَق�
 .٣٤، خطبه نهج البالغه» فَیئِكُْم عَلَیكُْم، وَ تَْعلیمُكُْم كَیالتَجْهَلُوا
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 با استفاده از نیروهای کار تهیانباشت ثروت در سرمایه اغنیا، بدون تردید 
 دستان و با استفاده از منابع عمومی کشور و جامعه بوده است. 

در آیات قرآن، تصریح شده است که اغنیا عالوه بر مالیات های مقرر، 
بایستی به حق و حقوق تهیدستان برسند. در أموال اغنیا، حقوقی برای 

شان برای سائل و محروم و در اموال«نیازمندان و محرومان وجود دارد: 
(ذاریات، » وَ فی أَمْوالِِهْم َحق� لِلّسائِِل وَ الَْمحْرُومِ «؛ »حقی معیّن است

). در آیه ای دیگر از قرآن نیز به همین حق محرومین و تهیدستان ٥١/١٩
و همانانی که در اموالشان حقّی «در أموال فرادستان تصریح شده است: 

 ١».ن و نیازمندان هستمعلومی برای درخواست کنندگا
خداوند سبحان، خوراک و نیازهای مادی «امام علی در این باره می گوید: 

نیازمندان را در اموال ثروتمندان معین کرده؛ پس هیچ فقیری گرسنه نمی 
ماند، مگر به واسطه کامیابی ثروتمندان که از حق آنان بهره مند شده اند. 

إّن اللّه سبحانه «؛ »ؤاخذه خواهد کردو خداوند آنها را به خاطر این عمل م
فرض فى أموال األغنیاء أقوات الفقراء، فما جاع فقیر إالّ بما متّع به غنّى ، 

 .٢»واللّه تعالى سائلهم عن ذلك
 

 عالمان فقرگستر:  -۳
برخی از عالمان دین، هنگامی که به عنوان بخشی از فرادستان و طبقه 

ستثمار و بهره وری اربابان نسبت به رعایا گر اگرفتند، توجیهحاکمه قرار می
 »قضا و قدر محتوم االهی«و » الهیات جبری«شدند، و گاه به توجیه می
پرداختند تا فرودستان به کاست و طبقه اجتماعی خویش راضی بوده و می

سرنوشت را همانگونه که مقدر شده پذیرا باشند و به نبرد برای تغییر جایگاه 
زند. آنان در توجیه شکاف فرادستان و فرودستان، گاهی های اجتماعی نپردا

                                                
�ذیَن فی أَمْوالِهِْم حَق� مَْعلُوٌم * لِلّسائِِل وَ الَْمحْرُومِ « . ١  ).٢٥و  ٧٠/٢٤(معارج، » وَ ال
. حدیث دیگری در همین مضمون ٣٢٨، حکمت ٢٣١، ص ٣نهج البالغة، محمد عبده، ج  . ٢

 کنار آن حقیهیچ ثروت انباشته ای را ندیدم مگر آن که در «از امام علی نقل شده است که 
، این حدیث اگر چه »ما رایت نعمة موفورة اال الى جانبها حق مضیع«؛ »ضایع شده باشد

 سندش ضعیف است ولی از جهت محتوایی با حدیثی که در متن آورده شد، همخوانی دارد.
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کردند، و گاهی نیز با وعده با استناد به عدل االهی، توجیه شرعی پیدا می
به دنیایی بهتر در بهشت برین، فرودستان را به فردوس االهی وعده 

 دادند.می
 در قرآن، این طایفه از روحانیون ادیان، به شدت نکوهش شده اند زیرا به

تعبیر قرآن، اینان از ماموریت اصلی خویش انحراف گرفته و خود تبدیل به 
اند. به این طایفه از روحانیونی که جایگاه خویش را جدید شده» اربابان«

فراموش کرده و همگام و همراه با فرادستان سلطه جو به ذخیره سازی و 
اده شده پردازند، عذاب دردناک االهی، وعید دانباشت ثروت و مکنت می

 ن،راهبا و يهود دانشمندان از بسيارى ايداى كسانى كه ايمان آورده«است: 
ارند و كسانى د مى باز خدا راه از را آنان و خورند مى ناروا به را مردم اموال

كه زر و سيم را گنجينه مى كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى كنند، ايشان 
 ١ ».را از عذابى دردناک خبر ده

کند که خداوند از عالمان پیمان امام علی در خطبه شقشقیه تصریح می
سکوت و  »گرسنگى ستمدیده«و » شكم بارگى ستمگر«گرفته است که بر 

تفاوتی پیشه نکنند. این فقرزدایی همگانی، نه تنها از وظایف و بی
های رهبران و حاکمان سیاسی جامعه است، بلکه وظیفه عالمان مسئولیت
باشد. علی در خطبه شقشقیه، این چنین، از این پیمان االهی میدین نیز 

از علما که در برابر شكم بارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده سكوت ننمايند، 
قسم به خدايى كه دانه را شكافت، و انسان را به وجود «گوید: سخن می

آورد، اگر حضور حاضر، و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود ياور نبود، 
و اگر نبود عهدى كه خداوند از دانشمندان گرفته است كه در برابر شكم 
بارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده سكوت ننمايند، هرآینه، من دهنه شتر 

                                                
١ . » ْ �ذِيَن آَمنُوا إِن� كَثِيرًا مَِن اْألَحْبَارِ وَالر�ْهبَاِن لَيَأ �هَا ال �اِس بِالْبَاطِِل وَيَُصد�وَن يَا أَي كُلُوَن أَمْوَاَل الن

 ِ رُْهْم ب �هِ فَبَش� َة وََال يُنْفِقُونَهَا فِي َسبِيِل الل �ذِيَن يَكْنِزُوَن الذ�َهَب وَالْفِض� �هِ وَال ذَاٍب عَ عَْن َسبِيِل الل
 ).٩/٣٤(توبه، » أَلِيمٍ 
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انداختم، و پايان خالفت را با پيمانه خالى اولش حكومت را بر كوهانش مى 

 ١».سيراب مى كردم
امام حسین در خطبه ای در جمع یارانش، در سرزمین منی، به نقد عملکرد 

پردازد. تاریخ ایراد این خطبه، در مفاسد اقتصادی می» عالمان خاموش«
هجری قمری است. این خطبه  ٥٨دو سال قبل از حادثه عاشورا، در سال 

ر فضایی ایراد شده است که پس از پیامبر، راویان حدیث و ناقالن اخبار، د
ای پیدا کرده بودند. حاکمان نیز برای جایگاه ویژه» عالمان دین«به عنوان 

ل جع«رفتند تا با اثبات حقانیت و مشروعیت خویش به سراغ آنان می
، مانبرای خویش مشروعیتی دست و پا کنند. هر کدام از این عال» حدیث

قیمتی داشتند و هر جعل حدیث نیز قیمتی ویژه داشت. برخی به قیمت 
دادند و برخی قرار می» تزویر«، دانش و منزلت خویش را در خدمت »زر«

                                                
١ .  ...» َ �َة، وَب �ذى فَلََق الْحَب �َسمََة، لَوْال حُُضورُ الْحاِضرِ، وَ قیاُم الْحُج�ةِ بِوُجُودِ النّاِصرِ، اَما وَ ال رَاَ الن

�ةِ ظالِم وَ الَسَغِب َمظْلُوم، الَلْقَیُت حَبْلَها عَلى  وَ ما اَخَذَ اللُّه عَلَى الُْعلَماءِ اَْن الیقار�وا عَلى كِظ
�لِها،   ، شقشقیه.٣نهج البالغه، خطبه ». وَ الَلْفَیتُْم دُنْیاكُْم...غارِبِها، وَ لََسقَیُت آخِرَها بِكَاِْس اَو

 

 یم» عدالت«و  »دیتوح«اسالم را در دعوت به  یمحتو ،یمیحک
اسالم، و  امیپ یو اعتقاد یرا جنبه تئور »دیتوح«دانست. او 

یم امیآن پ یمحتوا یو عمل یرا جنبه کاربرد »یعدالت گستر«
 حیاکرم از نقطه صح امبریدر بعد اعتقاد و طرز فکر، پ: «دانست

عدالت.  یاز نقطه ضرور ام،آغاز کرد و در بعد عمل و اقد دیتوح
 و یو خداپرست دیاستوار است. توح هیدو پا نیخدا بر ا نیچون د

 یعدل و عدالت گستر
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عالمان راستینی که اهل معامله نبودند و ابوذرگونه ». زور«دیگر نیز از ترس 
د. در بودن دادند بسیار اندکتبعید ربذه را بر سکوت و خموشی ترجیح می

این فضای آلوده و عافیت طلبی و راحت جویی، امام حسین، خطاب به 
 ، به نقد آنان می پردازد:»عالمان خاموش«این گروه از 

شما ای گروه علمای حاضر، ای گروهی که مشهورید به دانشمند بودن، «
شوید، به اندرزگویی و نصیحت کردن در جامعه معروف به نیکی یاد می

اید [...] برایتان خاطر خدا، در دل مردم هیبت و شکوه پیدا کرده اید بهشده
بیمناک هستم که خداوند نکبتی از عذابهای خویش بر شما روا دارد، زیرا 

اید، ولی شما در سایه کرامت الهی به جایگاهی برتر دست یافته
نهید، در حالیکه شما به خاطر خدا مورد خداشناسان واقعی را ارج نمی

هایی که در برابر خدا بینید که پیمانو تکریم هستید. شما می احترام
منعقد شده (قراردادهای اجتماعی برای مناسبات و روابط اجتماعی) 

 ای ازآورید، شمایی که بخاطر پارهشود ولی فریادی برنمیشکسته می
کنید، در حالیکه تعهداتی که تان نگران شده و فریاد میقراردادهای پدران

ابر پیامبر خدا شده فراموش شده است، نابینایان و الالن و زمینگیر در بر 
د، و کناند و کسی به آنان ترحم نمیشدگان در شهرها بی کس و کار مانده

کنید و نه به آنانی که دست به شما نه به قدر و جایگاه خویش عمل می
ش خویرسانید، و با چرب زبانی و چاپلوسی جایگاه زنند یاری میاقدام می

ارها، اید از اینگونه  رفتکنید، در حالیکه نهی شدهرا نزد ستمگران تامین می
اید که یکدیگر را نیز نهی کنید از این رفتارها، و شما در این و مامور شده

 ١».زنیدامور خود را به غفلت و بیخبری می

                                                
�ِصيحَةِ َمْعرُوفَةٌ وَبِاللّه « . ١ �تُها الْعِصابةُ عصابةٌ بِالْعِلِْم َمشهُورةٌ وبالخير َمذكورةٌ وَبالن ثُم� اَنْتُْم أي

�ها الْمُ  تََمنّوَن عَلَى اللّهِ أَْن تَحِل� بِكُْم نِقْمَةٌ فى انْفُس النّاس َمهابَةٌ. [...] لَقَدْ خَِشيُت عَلَيْكُْم أَي
 ِ لْتُم بِها وََمْن يُْعرَُف بِاللّهِ ال تُكْرِمُوَن وَأَنتُْم ب �كُْم بَلَغْتُْم مِْن كَراَمةِاللّهِ فُض� اللّه فى مِْن نَقِماتِهِ الِن

 وَن وَأَنتُْم لِبَعِض ذِمَِم آبائِكُم تَفْزَعُوَن وَذِمةٌ عِبادهِ تُكْرَمُوَن وَقَد تَرَوَْن عُهودَاللّه َمنْقوَضةً فَال تفزَعُ 
رَُسوِل اللّه َمخْفُورةٌ (َمحْقورةٌ) وَالْعُمُْى وَالْبُكُْم وَالز�مْنى فى الْمَدائِِن مُهَْملَةٌ ال تُرحَموَن، وَال فى 

�هاِن وَ  �لَمةِ تَأَمنُوَن كُل� ذلِكَ َمنْزِلتِكُْم تَْعَملُوَن وَال َمن عَمِلَ فيها تُعينُوَن. وَبِاالْد  الْمُصانََعةِ عِنْدَالظ
�ناهِى وَانْتُْم عَنُْه غافِلُونَ  �هِى وَالت  .٢٣٧، تحف العقول:»مِم�ا أََمرَكُُم اللُّه بِهِ مَِن الن
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ممکن است برخی عالمان دینی، توجیه کنند که آنان فقط نگرانی امور 
و دینی جامعه هستند، حتا در این فرض، اگر آنان، خویش را فقط  معنوی

د توانند فضیلت فقرستیزی را نادیده بگیرنپاسبان حریم دین بدانند، نمی
، »کاهش دینداری«زیرا بر طبق همین آموزه های دینی، فقر موجب 

 باشد. می» همنشین کفر«و » کشتار جمعی«، »انحطاط اخالقی«
 

فقر دین انسان و درجه دینداری آدمیان متوسط را ری: فقر و کاهش دیندا
نماید. کند و ایمان انسان را تضعیف میدستخوش کاهش تدریجی می

متوسط آدمیان دیندار، در مصاف با فقر و تهیدستی روزمره، ایمانشان به 
ای از قرآن، یکی از شود. در آیهخدا و امیدشان به رحمت االهی کاسته می

دستی، بدگمانی آدمیان نسبت به خداوند و زبان اعتراض آثار فقر و تهی
امام علی به فرزندش محمد  ١گشودن انسان به خدا، بیان شده است.

 ٢ ».شودفقر، موجب نقص و کمبودی در دین می«گوید: حنفیه می
 

 ٣.»تنگدستی، اخالق را زشت میکند«گفت: علی میفقر و انحطاط اخالق: 
فرزندم! انسانی را که به دنبال «گوید: ن میوی در گفتاری به فرزندش حس

 و ندارد را خود رزق که کسی چون مکن؛ مالمت رود،قوت و روزی خود می
 که است حقیری فقیر،! فرزندم. شودمی زیاد خطاهایش یابد،نمی را آن

 اگر. شودنمی شناخته منزلتش و مقام و دهدنمی گوش را حرفش کسی

                                                
انسان معمولی به هنگامه فقر و تنگدستی، إحساس می کند خداوند به او بی اعتنایی می  . ١

گمان می کند خداوند به او توهین کرده است، در نتیجه دینداری اش  کند و لذا فرد فقیر
کاهش پیدا می کند و چه بسا زبان به فحش و ناسزا به خدا و دین می گشاید و حتا شاید به 

 مى گرداند مى تنگ او بر را اش روزى و آزمایدو اما چون وى را مى «نقطه دین ستیزی برسد: 
َ  فَقَدَرَ  ابْتََالهُ  َما إِذَا وَأَم�ا« ؛»است كرده خوار مرا پروردگارم گوید �ی أََهانَنِ عَل  »یهِ رِزْقَُه فَیقُوُل رَب

 ).٨٩/١٦(فجر، 
�ه «السالم ِالبْنِه مُحَم�دِ ابِْن الْحَنَفِیةِ وقَاَل علیه . ٢ �ی أَخَاُف عَلَیَك الْفَقْرَ ـ فَاْستَعِذْ بِالل یا بُنَی إِن

 .٣١٩نهج البالغه، حکمت ». قْرَ َمنْقََصةٌ لِلد�یِن ـ َمدَْهَشةٌ لِلَْعقِْل دَاعِیةٌ لِلَْمقْتِ مِنْه ـ فَإِن� الْفَ 
، کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، »ألعسر یشین األخالق و یوحش الرّفاق« . ٣

 .٤، حدیث ٣٠٧، ص ٢دارالکتب االسالمیه، ج 
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می جاهل را او کند، اختیار زهد اگر و نامنددروغگو می، او را بگوید راست
 دهش گرفتار ویژگی چهار به شود، مبتال فقر به که کسی! فرزندم. نامند
 شود،می ایجاد نقصان عقلش در شود،می پیدا ضعف یقینش در: است

 ١ .»شودمی کم او در حیا گردد،می پدیدار سستی و رقّت دینش در
 

ای از قرآن پس از نهی از معامالت و تصرفات در آیه جمعی:فقر و کشتار 
شود، تصریح شده است که نامیده می» اکل مال به باطل«نامشروع که 

نقل و انتقال أموال بین شما و معامالت شما در صورتی صحیح است که 
ناشی از نقل و انتقالی رضایتمندانه باشد. در شرایط عدم موازنه، این 

ا توانند تبادالت غیرمنصفانه ر و اقتصادی هستند که می های سیاسیقدرت
کنند. در این چرخه » اکل مال به باطل«به سود خویش انجام دهند و 

ظالمانه حرامخواری، مال مردم خورندگان، که با استفاده از امکانات خویش 
های سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند، روز به روز فربه تر شده از رانت

 گردند. ان جامعه، روز به روز فقیرتر و تنگدست تر میو تهیدست
گیرد که فرادستان فاجعه آمیزترین رابطه اقتصادی، زمانی شکل می

سیاسی و اقتصادی، دست در دست یکدیگر، به تجاوز خویش به شکل 
ظاهرا قانونی و یا شرعی، سامان دهند و عالمان دین نیز یا توجیه گر این 

یا اینکه سکوت پیشه کنند، در نتیجه، وضعیت کلی  ها باشند وعدالتیبی
رود. در ادامه آیه فوق، نهی شده اجتماعی رو به نابسامانی و تباهی می

ای كسانی كه ایمان آورده اید! اموال «است که به کشتن یکدیگر نپردازید: 
یكدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید، مگر اینكه تجارتی با رضایت 

                                                
 ال تلم إنسانا یطلب قوته، فمن«قال أمیر المؤمنین علیه السالم للحسن علیه السالم:  . ١

عدم قوته كثر خطایاه، یا بنی الفقیر حقیر ال یسمع كالمه، وال یعرف مقامه، لو كان الفقیر 
صادقا یسمونه كاذبا، ولو كان زاهدا یسمونه جاهال، یا بنی من ابتلى بالفقر ابتلی بأربع خصال: 

لضعف فی یقینه، والنقصان فی عقله، والرقة فی دینه، وقلة الحیاء فی وجهه، فنعوذ بالله با
. امام رضا نیز در ٤٧، ص ٦٩بحار األنوار، مجلسی، ط داراالحیاء التراث، ج ». من الفقر

؛ »ناداری کلید نکبت است«گفتاری، تنگدستی را کلید دروازه نکبت و بدبختی می داند: 
 .٣٥٣، ص ٧٥بحار األنوار، مجلسی، ط داراالحیاء التراث، ج ». البُؤسالمسكنة مفتاح «
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 ١.»ام گیرد، و خودكشی نكنید، خداوند نسبت به شما مهربان استشما انج
از این آیه استنباط كرده اند که فقر و وضعیت نابسامانی  ٢برخی از مفسران

» خودکشی جمعی جامعه«و » انتحار اجتماعی«اقتصادی یک جامعه، به 
 هایشود. از این آیه می توان برداشت کرد که افزون شدن گسلمنجر می

لکه در شود بطبقاتی، نه تنها منجر به فقیرتر شدن فرودستان میشکاف 
 شود.می» خودکشی اجتماعی«و » فروپاشی اجتماعی«نهایت منجر به 

 
ود شفقر نه تنها منجر به کاهش دینداری و انحطاط اخالقی می فقر و کفر:

بلکه همنشین و قرین کفر تلقی شده است. پیامبر اسالم فقر را معادل 
 کاد الفقر أن«؛ »نزدیک است که فقر، به کفر بیانجامد«دانست: کفر می

پیامبر در واپسین سخنرانی خویش بر فراز منبر، به حاکمان   ٣».یکون کفرا
پس از خویش توصیه کرد که با فقیر نگهداشتن مردم، آنان را به کفر و بی 

خدا را به یاد هر حاكم اسالمی پس از خود می آورم «دینی سوق ندهند: 
درباره عمل به وظایفش، ... مبادا مردمان را فقیر كند كه در نتیجه، 

 ٤.»ان سازد، و درب خویش را بروی آنان نبندد تا اقویا ضعفا را ببلعندكافرش

                                                
� أَن تَكُوَن تِجَارَةً عَن تَرَاض مِن« . ١ �ذِیَن آَمنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُْم بَینَكُْم بِالْبَاطِِل إِال ُ یا أَیهَا ال ْم وَالَ ك

ً تَقْتُلُواْ أَنفَُسكُْم إِن� اللَّه كَاَن بِكُْم َر   ).  ٤/٢٩(نساء، » حِیما
سوره نساء. در آیه فوق، قرآن با  ٢٩، ذیل آیه ٣مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج  . ٢

نهی از کشتن «و » توصیه به رعایت شرط رضایت در معامالت«ذكر همزمان دو حكم 
 ، در حقیقت، خواسته است که به یک نكته مهم اقتصادی و اجتماعی اشاره کرده»یکدیگر

باشد. و آن حکم مهم ، این است که اگر روابط مالی و معاملی مردم بر أساس ضوابط صحیح 
و قاعده مند استوار نباشد و اقتصاد جامعه نابسامان باشد و فرادستان حقوق فرودستان را 
رعایت نکنند، و زورمندان سیاسی و اقتصادی، أموال تهیدستان و فرودستان را به ناحق و 

 كنند، جامعه گرفتار یک نوع خودكشی جمعی و انتحار اجتماعی خواهد شد.ظالمانه تصرف 
 .٤، حدیث ٣٠٧، ص ٢کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب االسالمیه، ج  . ٣
. قال: نزل به الروح األمین، قال: فنادى صلى ٤، حدیث ٤٠٦، ص ١كلینى، اصول كافى، ج  . ٤

ر المهاجرین واألنصار بالسالح واجتمع الناس، فصعد النبی هللا علیه وآله الصالة جامعة وأم
صلى هللا علیه وآله المنبر فنعى إلیهم نفسه ثم قال: "أذكر هللا الوالی من بعدی على أمتی، 
اال یرحم على جماعة المسلمین فاجل كبیرهم، ورحم ضعیفهم، و وقر عالمهم، ولم یضر بهم 

بابه دونهم فیأكل قویهم ضعیفهم ولم یخبزهم  فیذلهم، ولم یفقرهم فیكفرهم، ولم یغلق
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خدایا «لذا پیامبر از خداوند، برکِت در نان می طلبید و دعا می کرد که 
ه مان نبود ننانمان را برکت بده! و بین ما و نانمان جدایی مینداز! اگر نان

م و وظایفمان را انجا گرفتیم و نه سایر فرائضخواندیم و نه روزه مینماز می
 .١»می دادیم

» یبدهکار«برد، در کنار آن، از به خدا پناه می» کفر«پیامبر، همزمان که از 
رم به بپناه می«گفت: برد. یارانش از او شنیدند که مینیز به خدا پناه می

ای رسول خدا! آیا بدهی و قرض را با «پرسیدند ». خدا از كفر و بدهكاری
وی در موارد گوناگونی، به شکلی  ٢».آری«، پاسخ داد »انی؟كفر برابر می د

را همردیف آورده و هم زمان از هر » عذاب قبر«و » فقر«و » کفر«مقارن، 
�ی أَعُوذُ بَِك مَِن الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَاِب «بُرد: ها به خدا پناه میسه این �هُم� إِن الل

 ِ  ٣».الْقَبْر
 

 نتیجه:
ن مشاهده شد که صرفنظر از سستی و کم کاری برخی در فرازهای پیشی

، به شکل تاثیرگذاری، »دانش«و » ثروت«و » قدرت«ها، ارباب انسان
شوند. چنانچه مالحظه منشا گسترش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه می

های دینی، فقر و تهی دستی شدیدا مورد سرزنش قرار گرفته شد در آموزه
                                                

فی بعوثهم فیقطع نسل أمتی. قال: [قد] بلغت ونصحت فاشهدوا" وقال أبو عبد هللا علیه 
 السالم: هذا آخر كالم تكلم به رسول هللا صلى هللا علیه وآله على منبره.

ا فرائض ال صمنا وال أدینبارك لنا فی الخبز وال تفرق بیننا وبینه فلوال الخبز ما صلینا و« . ١
 .١٣، حدیث ١٧٣، ص ٥کلینی، اصول کافی، ج ». ربنا

قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیه وآله یقول: أعوذ بالله من الكفر والدین، قیل: یا  . ٢
، ١رسول هللا أیعدل الدین بالكفر؟ فقال صلى هللا علیه وآله: نعم. شیخ صدوق، خصال، ج 

 .٣٩، حدیث ٤٤ص 
. از این روایت ١٨٠، ص ٢ک. مكارم شیرازى ناصر، موسوعة الفقه االسالمی المقارن، ج ر  . ٣

» فرک«می آورد، و » کفر«، »فقر«بر می آید که کفر و عذاب قبر با فقر در ارتباط می باشد. 
می شود. فقر اقتصادی، در بین متوسط آدمیان به فقر فرهنگی منجر می » عذاب قبر«سبب 

قیر آن چنان در چنبره سختی و فشارهای معیشتی قرار می گیرد که به ناچار شود و گاه، فرد ف
برای رفع احتیاجات خویش، دامن به گناه آلوده و لغزش ها، وی را به سوی زشتی ها و 

 منکرات، روانه می سازد.
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ا و آخرت تلقی شده است. هرچند، کسی که های بدبختی دنیو از ریشه
ی تواند به فقر انتخابزندگی زاهدانه را به انتخاب خویش برگزیده است، می

خویش مباهات کند. اما کسی که از روی ناچاری و استثمار فرادستان 
جامعه و اربابان قدرت و ثروت و مکنت به فقر کشانده شده است، فقرش، 

 ات، بلکه مایه ننگ و عار است.نه سبب افتخار و مایه مباه
ای پلید از فقر مواجه در ادبیات برگرفته شده از متون دینی، با چهره

شود و ریشه آن نه در بالیای شویم که همزاد و قرین کفر محسوب میمی
آسمانی و قضا و قدر االهی، بلکه در عملکرد حاکمیت و در سودجویی و 

قدرت و ثروت، و سکوت و  افزون طلبی و اجحاف و ستمگری اربابان
 تفاوتی عالمان قرار دارد.بی

های دینی از جانب دانشمندان کالم و معارف دینی، برای توجیه برداشت
فقر و توصیه به رضا به قضای االهی، با نصوص متونی که مبارزه با فقر را 

شمارد در تناقض و از وظایف حاکمان و ثروتمندان وعالمان بر می
 ناهمخوانی است.

هر گونه برداشت فقهی نیز که موجب فقرزدایی نشود، از روح تعالیم قسط 
جویانه پیامبران االهی خالی و تهی است. عالمان دینی نیز بسان پیام آوران 
دینی، باید نه تنها این سنت فراموش شده فقرستیزی و عدالت جویی را 

، و این نداحیا کنند بلکه باید خویش، پرچمدار برپایی قسط در جامعه باش
مهم، ممکن نیست مگر این که سنت و فضیلت فراموش شده 

احیا گردد و روحیه آرمانگرایی مطلوب و فریادهای دردمندی » فقرستیزی«
و عدالت جویی، بسان فضیلت و ارزشی اخالقی و معنوی به فقرستیزی و 

 عدالت جویی نفسی تازه ببخشد.
و دینی جامعه باشند، اگر عالمان دین، حتا فقط نگرانی امور معنوی 

توانند فضیلت فقرستیزی را به فراموشی بسپارند زیرا در همین ادبیات نمی
 دینی، فقر همنشین کفر خوانده شده است.

عطار نیشابوری در مصیبت نامه، داستان شوریده حالی را نقل می کند که 
نام اعظم خدا نان است «از وی پرسیدند نام اعظم خدا چیست؟ پاسخ داد 

گفتند ای نادان شرم کن، چگونه نام اعظم » توان گفتاما این را جایی نمی
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، مگشتدر قحطی نیشابور چهل شبانه روز می«خدا نان است؟ پاسخ داد 
نه هیچ جایی صدای اذان شنیدم ونه درب هیچ مسجدی را باز دیدم، از 
آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم، نان 

 ».است
 سائلی پرسید از آن شوریده حال

 گفت اگر نام مهین ذوالجالل
 میشناسی بازگوی ای مرد نیک

 بتوان گفت لیکگفت نانست این نه
 تش احمقی و بی قرارمرد گف

 کی بود نام مهین نان شرم دار
 گفت در قحط نشابور ای عجب

 میگذشتم گرسنه چل روز و شب
 نه شنودم هیچ جا بانگ نماز

 نه دری بر هیچ مسجد بود باز
 من بدانستم که نان نام مهینست

 نقطۀ جمعیت و بنیاد دینست
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 حکمت علیه حکمت
 محمدمهدی مجاهدی

 
عناوینی در فرهنگ علمی ما هست که امروزه نه کاربردشان تابع معیاری 

 را» عالمه«کنند. عنوان روشن است، و نه خود مرادی روشن را تعبیر می
هایی امروزین، مانند دکتر و مهندس و کارشناس و مقایسه کنید با عنوان

کارشناس ارشد، که هم کاربردشان در مؤسسات علمی و آموزشی و 
ه رسانند. بتابع معیارهایی دقیق است، و هم مرادی روشن را می تخصصی

تعبیر دیگر، امروزه، کاربرد عناوینی مبهم، چه در مدح (مانند عالمه) و چه 
ی حضور صفتی خاص در جهان واقع در قدح (مانند غربزده)، لزوماَ نشانه
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ن اها برای دیگر نزد آن اشخاص نیست، چنان که به کار نبردن این عنوان
َ به معنای فقدان وصفی خاص در آن حال،  ها نیست. با اینهم لزوما

ترین آفت کاربرد برخی از این تعابیر است. گاهی کاربرد این افکنی کمابهام
انگیز یکی از همین تعابیر ابهام» حکیم«بار دارد. تعابیر آفتی بسیار خسارت

مدرضا حکیمی، جا، به مناسبت درگذشت مرحوم محخیز است. اینو آفت
پردازم، و در پایان، های متعارض آن میبه معنای این اصطالح و کاربست

» کیمح«گذارم که امروزه از کاربست تعبیر بار انگشت میبر آفتی خسارت
 خیزد. بر می

مرحوم محمدرضا حکیمی یکی از پروردگان دانشور و ادیب و خلیق و 
ای وافر از علوم متداول در رهی خراسان بود. بهی علمیهی حوزهپرآوازه

بهره نبود. آثار او هم بی» علوم غریبه«های علمیه داشت و از میراث حوزه
یابی جریانی فکری بازی کرد سهمی مهم و حتی نقشی تأسیسی در هویت

نامید و در تشریح و تثبیت ارکان و تعیین » مکتب تفکیک«که خود آن را 
گامان آن رد و در معرفی کردن پیشمردی کاهداف و تنقیح روش آن پای

ی نویسندگان و ادیبان و ویراستاران چنین در جرگهشکورانه کوشید. او هم
ویژه برای ویرایش و احیای گاهی برجسته داشت، بهپرکار کشور ما جای

متونی ارجمند که ویراستار و محقق آن بایستی دستی ورزیده و توانا در 
گذشت او، برخی او را حکیم خواندند، و داشت. پس از در علوم سنتی می

برخی دیگر او را فیلسوف عدالت لقب دادند. بسیار آشکار است که مرحوم 
ی عدالت داشت، همان قدر هم فلسفه و روش حکیمی هر قدر دغدغه

های فلسفی (و داشت و بلکه دیانت را عاری از آرایهفالسفه را خوش نمی
د. پسندیخواست و میفلسفی) می های»آالیه«حتی از منظری تفکیکی، 

ی آثارش پشت به فالسفه و آثارشان، سر در هوای قلم و قدم او در همه
ی گرایانه در فهم دین روان بود. او دغدغهعدالت، رو به سوی آفاقی ناب
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عدالت داشت ولی این دغدغه را دور از وادی فلسفه و تنها در آبادی 
 گرفت، آنها پی میو روایات و سنتای برجسته و برگزیده از آیات دسته

هایی از آیات و روایات و سنن که خود با وسواس هم تنها همان بریده
شان کرده بود، آیات و روایات و سننی که با فهم او از توحید و چیندست

عدالت سازگار بودند. فهم او از توحید و عدالت از کجا آمده بود. مانند هر 
و باردار از معارف و ارتکازات عصری بود. با این انسان دیگر ذهن و زبان ا

 ی اوجا که به تکاپوهای فکری قاصدانه و عامدانه و خودآگاهانههمه، تا آن
کرد و فیلسوف نبود، بلکه تنها فیلسوفی نمیشک نهگردد، بیباز می
داشت و آن را مخل ورزیدن و فیلسوفانه زندگی کردن را خوش نمیفلسفه

 پنداشت. ورزیِ درست میفهم درست دین و دین

 

 یهیبر سا توانندیم خوانند،یم میرا حک یمیمرحوم حککه  یگروه
در  »میحک«عنوان در کاربست عنوان  نیا یجابیا یهیو سو یسلب

سو،  کیکه آن مرحوم از  ندیکنند و بگو دیما تأک زیپرهسنت فلسفه
 »ریثک یریخ«سو،  گرینداشت، و از د یاانهیبا فلسفه و فالسفه م

و هم از نظر  یتیبود، پس هم از نظر هو ردهب ثیاز قرآن و احاد
به همان  ژهیوبود، به» حکمت« یخلعت قرآن یستهیشا یدتیعق

واژه در زبان قرآن و سنت به کار رفته است و نه  نیکه ا ییمعنا
ود خ یاصل یاز معنا انیرانیچنان که بعدها در فرهنگ مسلمانان و ا

 د.دانان در آمفلسفه یمنصرف گشت و به تصرف عدوان



حکمت هیحکمت عل  

 
٥٣ 

 

نبود؟ هنگامی که قدما بزرگانی مانند فردوسی و » حکیم«ولی آیا حکیمی 
خواندند، در فرهنگ دیانت ما، داللت می» حکیم«سنایی و نظامی را 

معنوی نهفته در این تعبیر هم نزد گوینده روشن بود و هم نزد شنونده و 
 هایش نزد مسلمانان، متضمنترین کاربردخواننده. عنوان حکیم در کهن

در زبان قرآن، به ویژه در دو » الحکمة«ی ای مستقیم به کاربرد واژهاشاره
ها به همین شکل در آن» الحکمة«ی ای داشت که واژهگانهآیه از آیات ده

يُؤْتِى «ی بقره: سوره ۲۶۹ی (و نه در دیگر تصریفات) آمده است، یکی آیه
�رُ  َما وَ  كَثِيرًا خَيْرًا أُوتِىَ  فَقَدْ  لْحِكَْمةَ ٱ يُؤْتَ  َمن وَ  يََشاءُ  َمن لْحِكَْمةَ ٱ ْ  إِال�  يَذ�ك  أُوْلُوا
 أَنِ  الْحِكَْمةَ  لُقَْمانَ  آتَيْنَا وَلَقَدْ «: لقمان یسوره ۱۲ یآیه دیگری و ،»ْألَلْبابِ ٱ

�هِ  اْشكُرْ  �َه َغنِي� َحمِيدٌ.يَشْ  َمن وَ  لِل �َما يَْشكُرُ لِنَفِْسهِ وَ َمن كَفَرَ فَإِن� الل  »كُرْ فَإِن
اند، حکمت نعمتی » الحکمة«ی گانه که حاوی واژهی آیاتی دهدر همه

مندی و ی وحی، که بهرهمایهپایه و همموهوبی از جانب خداوند است، هم
ی، بلکه حضوری و وصولی برخورداری از آن نه حصولی و اکتسابی و کوشش

بقره، حکمت یکی  ۲۶۹ی و موهوبی و جوششی و بلکه بارشی است. در آیه
ی لقمان سرآغاز سوره ۱۲ی معرفی شده است. آیه» خیر کثیر«از مصادیق 

گر ی پیوسته، همگی بیانبخشی از این سوره است مشتمل بر هشت آیه
اعظ لقمان برای در قالب مو» حکمت«ها یا عناصر مقوم برخی نشانه

فرزندش، نصایحی که همگی راهنما یا داور مقام عمل اند، فارغ از 
ی سفارش به این احوال و افعال محتوایی نظری. این مواعظ در برگیرنده

پرهیزی و نیکی به والدین و باور به گزاری از پروردگار و شرکاست: سپاس
راخواندن به معروف گم نشدن خردترین نیک و بد در جهان و نمازگزاری و ف

و وازنش منکَر و بردباری بر مصایب و حسن معاشرت با خلق، و پرهیز از 
روی و زدگی و فخرفروشی، و روی آوردن به میانهپنداری و خیالخودبزرگ

 گویی. میانه
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ز ا» حکمت«بندی علوم، مسلمانان در کار بست اصطالح ولی هنگام رده
دانشمندان مسلمان زود دست به  شناسی قرآنی پیروی نکردند.اصطالح

لوم ع«را از » علوم اصیله«بندی علوم دست بردند و کار شدند و به دسته
بوِم رویِش هر علم، جدا کردند. مثال، ابو با ارجاع به زیست» دخیله،

هجری  ۳۸۷عبدهللا محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی (درگذشته به 
، علوم ادبی را در کنار فقه و لوممفاتیح العی ی دانشنامهقمری)، نویسنده

ها را دربرابر علوم خواند و آنی علوم اصیله میکالم و علم اخبار، مجموعه
ای وسیع دارند، در بر نشاند که دامنهدخیله یا علوم نامسلمانان می

ی فلسفه و منطق و کیمیا (بخشی از تاریخ علم شیمی) و حِیَل گیرنده
) و طب و حساب و هندسه و نجوم و (بخشی از تاریخ علم مکانیک

ُ التاِج لُِغر�ةِ الدیباجموسیقی. چند سده بعد، در کتاب   بندی، در ردهدُرّة
هجری قمری) برای  ۷۱۰الدین شیرازی (درگذشته به نهادی قطبپیش

بندی مشائیان، علوم حِکمی دربرابر علوم غیرحِکمی دانش، مُلهَم از طبقه
ک) ی اولی (متافیزیی فلسفهظری دربرگیرندهکنند. حکمت نآرایی میصف

و ریاضیات و طبیعیات، و در برابر، حکمت عملی شامل تهذیب اخالق و 
وم بندی، علشود. در این تقسیمتدبیر منزل و سیاست مدن دانسته می

ی شوند: دینی و غیردینی. نویسندهغیرحِکمی به دو بخش تقسیم می
 ۷۵۳ی الدین آملی (درگذشتهمس، شنفائس الفنون فی عرائس العیون

گنجاند. ابن های غیرحِکمی میهجری قمری)، نیز علوم دینی را ذیل دانش
هجری قمری) هم حکمت را از معارف دینی  ۸۰۸ی خلدون (در گذشته

ان سی علوم عقلی و با فلسفه یکدانست، بلکه آن را دربرگیرندهنمی
 استدالل عقلی است. گرفت که منبع و محور و مبنا و داور آن می

ین ی اویژه مرتبط با بحث ما این است که در همهی بسیار مهم و بهنکته
های غیرحِکْمی است. ی دانشها، علوم دینی نام یکی از دو شاخهبندیرده

ها، نه علوم دینی را بخشی از حکمت ی این سدهیعنی در خالل همه
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شمردند، بلکه دینی می دانستند و نه حکمت را در ذیل و خیل معارفمی
نشاندند و آن را به دو گروه عقلی و نقلی علوم دینی را خارج از حکمت می

کردند. در این آثار، علم کالم شاخص علم دینی عقلی بود، در تقسیم می
حالی که علم کتاب، علم اخبار، علم اصول فقه، و علم فروع فقه همگی 

نه در میان علوم دینی خبری از رفت. ولی از علوم دینی نقلی به شمار می
 شد.     یک از علوم دینی دیده میحکمت بود، نه در ذیل حکمت، هیچ

شود که در زبان قرآن، که فضای مرجع تعابیر قدمای چنین، معلوم میاین
ی تنها نشانهخوانی نهدانی و فلسفهورزی یا فلسفهما ست، فلسفه

نبود، بلکه از بن، » حکمت ایمانیان«یا به قول مولوی، » حکمت قرآنی«
خارج از موضوع حکمت بود. به همین دلیل، ِشکوَت و دعوی و دعوت 

 

 نیا یقرآن »میحک« یآرا یشانیبرچسب بر پ نینشاندن ا یمقتضا
 یهاهیکه نظر  دیسنج ییبا همان ترازو توانیاو را نم یاست که آرا

و  یابیو ارز  سنجندیرا با آن م یو اجتماع یعدالت در علوم انسان
 زیستفلسفه یرا به همان معنا یمی. اگر مرحوم حککنندیم ینقاد

 یقران یهاو سخنان او را از جنس حکمت م،یبخوان »میحک«قدما، 
مارکس و  یبا آرا توانیعدالت را م یاو درباره یمدعاها ایآ م،یبدان

د؟  کر  سهیمقا هانیو امثال ا زریو اسکنلن و فر  کیو ها کیرالز و ناز 
است، نه از مانع ستبر » حکمت« ینه مقتضا یاسیق نیچن

 »ایمنطق مواد قضا« واریداز  تواندیو نه م گذردیم یمعناشناخت
 کند.عبور 
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جهل «؟ هجری قمری) که فلسفه را ۵۹۵خاقانی شروانی (درگذشته 
مرد، به گوش و دل شمی» کم از فَلسی«را » نقد فلسفی«و » مستدل

ی مآبی و رسوخ فلسفه در دامنهقدمایی که با قرآن مأنوس بودند و از یونانی
نشست، های مسلمانی دلی خوش نداشتند، خوش میها و دانشفرهنگ

چرا که این دعوت و دعوی و ِشکوَت چندان از زبان حال و بلکه زبان قال 
 عموم ایشان دور نبود: 

 دی امل منهیچشم بر پرده
 ی ازل منهیدجرم بر کرده

 ی عرب استمرکب دین که زاده
 داغ یونانش بر کفل منهید

 ی ارسطو راقفل اسطوره
 بر در احسن الملل منهید

 ی فالطون رانقش فرسوده
 بر طراز بهین حُلل منهید

 گُل علم اعتقاد خاقانی است
 خارَش از جهل مستدل منهید

 نقد هر فلسفی کم از فلسی است
 ی عمل منهیدکیسهفلس در 

 فلسفه در سخن میامیزید
 وانگهی نام آن جدل منهید

 وََحل گمرهی است بر سر راه
 ای سران پای در وحل منهید
 حرم کعبه کز ُهبل شد پاک
 باز هم در حرم ُهبل منهید
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را بر کسی » حکیم«پرهیز ما وقتی عنوان چنین قدمای فلسفهاین
لوم ع«ی مشتغالن به نهادند، مرادشان این بود که آن شخص را از جرگهمی

ی پیرامونی پیامبران ترین حلقهبیرون بکشند و او را در نزدیک» دخیله
 ابنشانند، یعنی حساب حُکَما را از حساب علمایی جدا کنند که علم خود ر 

و  خوانندها و متون غیردینی را میگیرند، ولی کتاباز منابع وحیانی نمی
 گریز ما عنوانپراکنند. قدمای فلسفهها را میدانند و آنعلوم دخیله را می

(یعنی علومی که از » علوم دخیله«بردند تا هم با را به کار می» حکمت«
 »گذاریفاصله«خارج بود)  ی معارِف الهِی منقول از پیامبران و اماماندایره

را باز پس گیرند، هم از حامالن » حکمت«ی رفتهسرقتکنند، هم عنوان به
نند، ک» زداییآشنایی«خصوصا فلسفه، » علوم دخیله،«و عالمان و عامالن 

مورد نظرشان را » حکیم«و هم در عین حال، ژرفای بینش و معرفت 
 یوند آن حکیم با منابع قدسی وتصدیق و تأکید کنند، و هم آن ژرفا را به پ

یم تنها تکر نسبت دهند و این پیوند را نه» حکمت معاداندیش«وحیانی و 
اش به آن پیوند مقدس، اعتبار و مرجعیت و تبجیل کنند، بلکه با ارجاع

وچراهای فلسفی و کردار و گفتار حکیم مورد نظر را فراتر از چون
    بنشانند.» اندیشعقل معاش«های بلفضولی

ند توانخوانند، میبا این تفاصیل، گروهی که مرحوم حکیمی را حکیم می
» یمحک«ی ایجابی این عنوان در کاربست عنوان ی سلبی و سویهبر سایه

پرهیز ما تأکید کنند و بگویند که آن مرحوم از یک سو، با در سنت فلسفه
رآن و از ق »خیری کثیر«ای نداشت، و از دیگر سو، فلسفه و فالسفه میانه

ی احادیث برده بود، پس هم از نظر هویتی و هم از نظر عقیدتی شایسته
ویژه به همان معنایی که این واژه در زبان بود، به» حکمت«خلعت قرآنی 

قرآن و سنت به کار رفته است، و نه چنان که بعدها در فرهنگ مسلمانان 
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دوانی و ایرانیان از معنای اصلی خود منصرف گشت و به تصرف ع
 دانان در آمد. فلسفه

اش از با این همه، چون نیک بنگریم، نشاندن رأیی خاص و حامالن
به معنای قرآنی آن امروزه چندان هم » حکمت«معاصران بر مسند 

کم مستلزم نقض غرض است. در واقع، آمیز نیست، چرا که دستحکمت
ا اخواسته یبر قامت این یا آن اندیشه، امروزه ن» حکمت«پوشاندن خلعت 

 یخواسته، روشی محترمانه برای اخراج آن اندیشه و صاحبانش از دامنه
ه ها بمباحث و مباحثات جاری در جامعه و سیاست و دانشگاه، و تبعید آن

های وچرا، فراسوی هالهفراسوی مرزهای نقادی است، دور از هیاهو و چون
آلود و مبهم قداست. فارغ از پسند و ناپسند ما، در جهان جدید مه

سپارند و نقد آن سخن را جدی دانشوران فقط به سخن کسی گوش می
گیرند که او هم دانشورانه، زانو به زانوی ایشان بنشیند و سخن بگوید و می

ه در گیرند کشنوند و جدی میسخن بشنود، یعنی سخن کسی را می
پایه، بتوان هم سخن او را فارغ از شخصیت او، پای و هموگویی همگفت

 

خوش داشت؛  یسر ییو روا یو سنت یبا معارف قرآن یمیمرحوم حک
و در راه  نهادیحال، عبوس زهد نبود و هرچند تَرک کُله کج م نیبا ا

خو رُو و خوشراست یول زد،یم هیچپ تک یخوانش سنت، بر عصا
خواهد بود اگر به  ترشیاو ب یمعرفت یهاما از کوشش یبود. بهره

او را  یانهیجوسخنان عدالت اریحکمت، ع نجگنجاندن او در ک یجا
 .میاضعانه بفهممتو
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سنخ نقادی کرد و از او دلیل خواست و پاسخ طلبید، و هم آن سخن را هم
دیگر سخنان دانست. سخنان و مدعیاتی که از اجناس شریفه و 

شوند، خواهی نخواهی به تضمین و التزام، های متعالیه دانسته میحکمت
شمارد. حکیم های متدانیه مییگر سخنان را از اجناس وضیعه و فکرتد

 ها بهی تبجیل آنورزان ممکن است در نگاه نخست مایهخواندن اندیشه
های ایشان بر نظر بیاید، ولی در عمل، با ادعای برتری جنس اندیشه

اعتنایی ساز بیپذیر عالمان امروزین، زمینههای متعارف و نقداندیشه
شود. نزد کاربران این اصطالح قرآنی، به حکیمان دانشوران به ایشان می

ز بسا بتوان اشود به ایشان ایمان آورد و چهشود گوش سپرد، حتی میمی
وگویی شود نقادانه و در گفتایشان اطاعت کرد، ولی با ایشان نمی

که  دوچرا کرد. شاید دقیقا به همین دلیل باشدموکراتیک و برابرانه، چون
ی را در مباحث و مباحثات امروزین درباره» حکیم عدالت«کسی سخن 
خرد؛ آخر، سخن او از جنس نقدی هم نمیشنود و به خردهعدالت نمی

نشان عدالت، از یک سو، و آسمان» حکمت«است و میان » حکمت«
نشین عدالت در علوم انسانی و اجتماعی و های خاکها و نظریهتجربه

گیرد، چرا که این دو وگویی در نمیالت، از سوی دیگر، گفتهای عدفلسفه
 ناپذیر اند؛ چه نسبت خاک را با عالم پاک!تراز و قیاسدیگر ناهمبا یک

» کیمح«به تعبیر دیگر، مقتضای نشاندن این برچسب بر پیشانی آرای 
توان با همان ترازویی سنجید که قرآنی این است که آرای او را نمی

سنجند و ارزیابی های عدالت در علوم انسانی و اجتماعی را با آن مینظریه
ا، دمستیز قکنند. اگر مرحوم حکیمی را به همان معنای فلسفهو نقادی می

های قرانی بدانیم، آیا بخوانیم، و سخنان او را از جنس حکمت» حکیم«
توان با آرای مارکس و رالز و نازیک و ی عدالت را میمدعاهای او درباره

ها مقایسه کرد؟  چنین قیاسی نه هایک و اسکنلن و فریزر و امثال این
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ه نگذرد و است، نه از مانع ستبر معناشناختی می» حکمت«مقتضای 
 هوگو و مقایسکند، چرا که گفتعبور » منطق مواد قضایا«تواند از دیوار می

جنس، فقط میان قضایایی روا و روان است که از جهت ماده و محتوا هم
ی هتوان با همسان باشد. سخن حکیم تفکیکی را میها یکو منطق نقد آن

و  آوردهای علوم نقلی نقد کردهای جاری برای سنجش دستروش
ها از منابع های درونی و بیرونی آن را با دیگر فهمها و سازگاریناسازگاری

حوزوی با اصحاب مکتب دینی سنجید و ارزیابی کرد. این بحثی درون
ری) عشتفکیک یا میان ایشان و دیگر متکلمان مسلمان (و شیعی اثنی

 یات وگوید که مطابق فهم او از قرآن و رواخواهد بود. حکیم تفکیکی می
سنن، تکلیف الهی متدینان در قبال عدالت چیست و چه نیست. به تعبیر 

ت دهد این اسدیگر، پرسشی که حکیم تفکیکی در باب عدالت پاسخ می
که با روش تفکیک، از نگاه شارع، متدینان چه باید بکنند و چه نباید بکنند 

 که روز تا پیش از مرگ، دلی آرام و قلبی مطمئن و خاطری آسوده بیابند
جزا و نزد خدا، در باب عدالت حجت خواهند داشت و بریء الذمه خواهند 
بود. این کجا و مدعاهای جاری در علوم انسانی و اجتماعی امروزین کجا 

 های ملی، ناظرکه بر مناسبات عینی انسانی، درون و بیرون ساخت دولت
د که کنناد مینهپذیر را برای عدالت به نحوی پیشاند و معیارهایی سنجش

ویژه، خشونت و های ظلمت و مجاری ظلم (بهها سرچشمهبا مراعات آن
تبعیض و فساد و فقر) درون سامان اجتماعی و سیاسی و اقتصادی محدود 

هایی که همگی تن به نقد نظری و تجربه عملی نهادیشود، پیشو مهار می
ی بر آمده از دهند. افزون بر این، عموم قضایاعمومی و دموکراتیک می

-از نظر منطق مادی قضایا با قضایای فلسفی و علمی» منطق تفکیک«
دیگر ناپذیر اند. از این رو، این دو گروه قضایا با یکزبان و قیاسهمتجربی نا

ز های برساخته اعدالت درون منظومه» تفکیکی«گویند. مفهوم سخن نمی
 هایمفهوم عدالت در نظریهتواند با ای میآیات و روایات و سنن چه رابطه
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علوم انسانی و اجتماعی در دوران مدرن برقرار کند، جز نسبت میان 
لفظ اند، ولی هریک در عالمی دیگر سیر های لفظی که هرچند هممشترک

 رساند، مفاهیمی بیگانه کهکند، و معنایی متفاوت با معنای دیگری میمی
عربی (که واحد زمان است » شهر«دیگر به دور اند، مثل از شهر و آبادی یک

فارسی (که یکی از » شهر«برای شمارش هر یک از دوازده برج سال) و 
 های مکان است در تقسیمات رسمی کشوری).واحد

مرحوم حکیمی با معارف قرآنی و سنتی و روایی سری خوش داشت و به 
گفت که نسیم حیات را از این میخانه و پیاله و پیمانه بانگ بلند می

 جوید.یم
 گویمسرم خوش است و به بانگ بلند می

 جویمکه من نسیم حیات از پیاله می
نهاد و در راه خوانش با این حال، عبوس زهد نبود و هرچند تَرک کُله کج می

ی ما خو بود. بهرهرُو و خوشزد، ولی راستسنت، بر عصای چپ تکیه می
جای گنجاندن او در  تر خواهد بود اگر بههای معرفتی او بیشاز کوشش

ی او را متواضعانه بفهمیم. حکمت جویانهکنج حکمت، عیار سخنان عدالت
ی علوم انسانی و جوی عصری را که پروردهکند محک خِرد عدالتحکم می

اجتماعی است، در کار کنیم و مدعاهای مرحوم حکیمی و دیگر بزرگان را به 
ها را پشت سپر و آندریغ نقادی عرضه کنیم قصد فصادی به تیغ بی

 حکمت، خواسته و ناخواسته، دربرابر نقد، به عایق عالیق نپوشانیم.
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 روایت سه
 غالمی رضا و اسفندیاری طهماسبی، محمد علی

 
 آنها یادامه و بود دوم و نیشابوریِ اول ادیب شاگرد: طهماسبی علی

 هاخراسانی و مشهد یحوزه از بزرگانی یادامه حکیمی رضا محمد مرحوم
 زا) تقی محمد( دوم و) عبدالجواد( اول نیشابوری ادیب چون کسانی. بود

بهار،  تقی محمد چون کسانی. بودند مشهد یحوزه یبرجسته هایچهره
 ادیب به مشهور محمدتقی و فروزانفر الزمانگنابادی، بدیع پروین محمد

 محمد آقایان همچنین بودند، و اول ادیب شاگردان ترینبرجسته از دوم
نی، کدک شفیعی رضا لنگرودی، محمد جعفری شریعتی، محمدجعفر تقی

 بزرگان برخی و) سیستانی هللاآیت( سیستانی علی حکیمی، سید رضا محمد
 ویژگیهای از. شدندمی شمرده دوم ادیب شاگردان ترینبرجسته از نیز دیگر
 آشنایی همچنین حوزوی دروس بر تسلط بر افزون دوم، ادیب و اول ادیب

 نزد که است اینکته بود، این عربی ادبیات و پارسی ادبیات بر تسلط و
 . مانده مغفول هم هنوز و بود مانده مغفول حوزوی اساتید از بسیاری
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 دهبو توجه مورد هم قدیم در پارسی و عربی ادبیات با آشنایی سنت این
 اثیرت که شاعران و عارفان قدرتمندترین خراسان، چندانکه در ویژه به است
 و مولوی و عطار تا ابوالخیر ابوسعید بودند، از ایران ادب و فرهنگ بر گذار
 ورد چندان این بر بنا. دیگر بسیاری و حافظ و سعدی بعدها و القضاتعین

 ومد ادیب محضر در که آنها و اول ادیب شاگردان که باشد نباید انتظار از
 ادب ارتقای در شدند چراغی خود ینوبه به کدام آموختند، هر ادب و درس

 و ادب با اما هستند و بودند ایرانی که فقیهانی چون ایران، نه فرهنگ و
 عملیه یرساله یک حد از شاننویسی فارسی و اندبیگانه ایران فرهنگ
  .نیست بیشتر

 ودندب آموخته هم را پارسی تیمیه، زبان ابن مانند کسانی اگر من گمان به
 کردندمی پیدا آشنایی حافظ و سعدی و مولوی و عطار و ابوسعید آثار با و

 .است دوزخ اهل زبان پارسی زبان که آوردندنمی حدیث

 

مان که به گ یشابورین بیهر دو اد گرید یهایژگی: از ویطهماسب یعل
 ،ینظر و بلند ینهاد بود، تقو یبر جا قیعم ریمن بر شاگردانشان تاث

ول ا بیکه از مجلس درس اد یشرح صدر و مناعت طبع بود. نخبگان
اجتهاد داشتند اغلب  یدوم برخوردار شده بودند، با آنکه درجه ای
محمد رضا  ،یعتیشر  یمحمد تق یآقا مانندمعمم شدند  ریغ

 نیاز د یساحتو... که هر کدام  یمیمحمد رضا حک ،یکدکن یعیشف
 گرفتند. یخود پ یزمانه ازیو ادب و فرهنگ را متناسب با ن
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 بخش شدند؛ یکیمی تقسیم دوبخش به ادیب شاگردان که است نقل
 درسهای همان و شدندمی حاضر درسش به بسیاری هایطلبه که عمومی
 که بود اختصاصی نسبتا دیگر بخشی و آموختندمی را حوزوی معمول

 .یافتندمی حضور آن در اشبرگزیده و نخبه شاگردان
 از. شدمی تدریس) عربی و پارسی از اعم( ادبیات که بود دوم گروه این در

 بر قعمی تاثیر شاگردانشان بر من گمان به که ادیب دو هر دیگر ویژگیهای
 انینخبگ. بود طبع مناعت و صدر نظری، شرح بلند و بود، تقوی نهاد جای

 یدرجه آنکه بودند، با شده برخوردار دوم یا اول ادیب درس مجلس از که
شریعتی،  تقی محمد آقای مانند شدند معمم غیر اغلب داشتند اجتهاد
 زا ساحتی کدام هر که... و حکیمی رضا کدکنی، محمد شفیعی رضا محمد

 .گرفتند پی خود یزمانه نیاز با متناسب را فرهنگ و ادب و دین
 ینا در حکیمی رضا محمد مرحوم مکتوب آثار و تفکیک مکتب بر که این

 باید مکان و زمان اقتضائات با که است اینکته است وارد نقدی چه مورد
 الشت طبع، و تقوی، مناعت است تقدیر قابل آنچه اما گیرد قرار تامل مورد

 به که دانست میتوان اینحله از را وی من گمان به و. است عدالت بیان در
�َه عَلَيْهِ فَمِنْهُْم َمْن  عَاَهدُوا َما مَِن الْمُؤْمِنِيَن رَِجالٌ َصدَقُوا: قرآن تعبیر الل

 تَبْدِيالً  بَد�لُوا قََضٰى نَحْبَُه وَمِنْهُْم َمْن يَنْتَظِرُ وََما
 وفا صادقانه بستند عهد خدا با آنچه به كه هستند مردمانی مؤمنان ميان[

 و انتظارند همين در آنها از برخى و رسيدند شهادت به آنان از برخى. كردند
 ].اندنکرده بدل -دیگری با- را خود عهد هرگز

 
 اوست حکیمی، خود اثر مهمترین: اسفندیاری محمد

 وحدت منادیان از دیگر سوی از و تشیع مکتب مدافع سویی از )ایشان۱
) ع( بیت اهل والیت در مستقل کتابی نه حکیمی است، البته اسالمی
 دعایم فقط نه موضوع این ایشان، اما فضائل زمینه در کتابی نه و نوشت
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 شدداشت، می آثاری اینگونه وی اگر. کندمی تقویت بلکه کندنمی رد را ما
 تاکید آن بر که نمودمی طبیعی و است بوده تشیع به دعوت مقام در گفت

 جای در این وجود با و ندارد آثاری چنین او که است این مهم کند، ولی
تاریخ، جامعه،  از که آنجا در حتی. دارد تاکید تشیع بر هایشکتاب جای

 اصرار تشیع بر که ندارد انتظار خواننده و گویدمی سخن فلسفه و ادبیات
  .گویدمی تشیع و شیعه از مدام و دارد آن، عادت خالف بورزد

 د، دردار  گیر چشم تفاوت یک شیعی دانشوران آثار دیگر با حکیمی )آثار۲

 هب ضرورت موارد در جز و شده گفته سخن اسالم از بیشتر دیگران آثار
 یعتش از سخن همواره حکیمی استاد آثار در است، اما نشده اشاره تشیع

 آیت ای طباطبایی عالمه آثار به کسی اگر نمونه برای. است شیعی اسالم و
 دکتر و بازرگان مهدی طالقانی، مهندس هللا مطهری، آیت شهید هللا

گویند، می سخن اسالم از بیشتر ایشان که بیندکند، می رجوع شریعتی
 رنگ رپ آثارشان در تشیع اما است شیعی اسالم از مقصودشان اینکه گویی

 

معتقد بود مشکل بزرگ انسان در  یمی: استاد حکیاریمحمد اسفند
و  تررا خطرناک یاست و ظلم اقتصاد یمشکل اقتصاد خیطول تار 

است  نیا لشی. دلدانستیم یاسیو س یتر از ظلم اجتماعبزرگ
ظلم  نیبنابرا د؛یآیم دیپد یاز ظلم اقتصاد یو اجتماع یاسیظلم س
گفت مصداق  توانیبلکه م ،ظلم است نیتر خطرناک یاقتصاد

ظلم را به  یهاها و صورتشکل گریکه د رودیکامل ظلم به شمار م
 دنبال دارد.
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 ، مطرحاندازه به تنها بزرگان این آثار در تشیع است؛ بنابراین نشده قوی و
 اما. ندگفت بگویند، سخن سخن تسنن از بوده الزم که آنجا در فقط و شده

 آن رد تشیع بوی و رنگ و است شیعی فضای حکیمی آثار بر حاکم فضای
 دم فضایی چنین در کندمی احساس جابجا خواننده و دارد شدت و غلظت
 .بردمی فرو را شیعی معارف و میزند

 بنده از اگر اما دارد متعددی آثار شد عرض که چنان حکیمی )استاد۳
 الحیاة زا بود؟ اگر چه داشت حکیمی استاد که نقشی و اثر مهمترین بپرسند

 از اگر دیگر عبارت به. است استاد، خودش اثر مهمترین گویمبگذریم، می
می عرض گذاشت جای به چه خودش از حکیمی مرحوم شود پرسیده بنده
 گراندی از متمایز بسیار شخصیتی ایشان. گذاشت جای به را خودش کنم
 از حکیمی استاد. هیچکس مانند بود کسی زاد فرخ فروغ قول به بود

 عالمه شاگردی توفیق هاسال که عمرم طول در بنده. بود روزگار این زاهدان
 بنده به که التفاتی با نیز وی و رسیدم ایشان خدمت به داشتم، فراوان را

 ساده و زهد در را کسی کنون تا آمدمی حقیرمان منزل به فراوان و داشت
 توانستمی اینکه رغم علی. ندیدم خود به حکیمی استاد همانند زیستی
 کرده هادپیشن ایشان به را دنیا اینکه رغم علی و باشد داشته مرفهی زندگی

 انگونههم بود، یعنی یکی ایشان عمل و قول. کرد پشت دنیا به او بودند، اما
 مستضعفان و محرومان از دفاع فراوان در فراوان فراوان، در آثارش در که
 من گفتمی و زیستمی مستضعفان و محرومان همانند خودش. کردمی
 بچشم ار  مسکنت و فقر، ناداری بتوانم تا کنم زندگی محرومان همانند باید

 .کنم دفاع محرومان حقوق از و
 مشکل تاریخ طول در انسان بزرگ مشکل بود معتقد حکیمی )استاد۴

 و اجتماعی ظلم از تربزرگ و ترخطرناک را اقتصادی ظلم و است اقتصادی
 ظلم از اجتماعی و سیاسی ظلم است این دلیلش. دانستمی سیاسی

است،  ظلم ترینخطرناک اقتصادی ظلم آید؛ بنابراینمی پدید اقتصادی
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 و هاشکل دیگر که رودمی شمار به ظلم کامل مصداق گفت توانمی بلکه
 خطری یک پیش هاسال از حکیمی استاد. دارد دنبال به را ظلم هایصورت

 و داری اشرافیت، سرمایه دام در مسئوالن اینکه کرد؛ خطر بینی پیش را
بیت غارت و بود نشده هویدا هااختالس که زمانی آن. شوند گرفتار تکاثر
ینیب پیش چنین حکیمی بود، استاد نشده آشکار عده یک سوی از المال
 و اشرافیت، اختالس خطر نظر از هاکتاب جای جای در و بود کرده را هایی
 محمد با آبادیعلی فاطمه گفتگوی از. (است گفته سخن خواری رانت

 )مهر. اسفندیاری
 

 حکیمی رضا محمد با» انقالبی دوستان« مرزبندی
 نزدیک که هاییجریان تسلیت پیام و حکیمی رضا محمد درگذشت از پس

 ضرورت به اصولگرایان از شود، برخیمی شناخته دینی نواندیشی به
 قرار شانهمفکران انتقاد مورد پرداختند، اما او هویت و حیات با مرزبندی

 رفاقت هب اشاره با تسلیتی پیام در نیز اسالمی جمهوری رهبر گرفتند، چون
 .بود کرده ستایش را حکیمی، او با اشقدیمی

 دراص اسالمی علوم مرکز رئیس” غالمی رضا“منتقد،  اصولگرایان از یکی
 وضیحت همفکرانش سوی از انتقادات گرفتن باال از پس شد مجبور که بود

 ودمعد« اینکه به اشاره با داشت؛ او مرزبندی حکیمی با باید چرا که دهد
 ترینمهم از برخی که گرفتند عمر پایان تا را حکیمی مرحوم اطراف کسانی

 به» بودند داده تشکیل رهبری و انقالب با جدی دار زاویه عناصر را آنها
 درباره محدود مجالس در حکیمی فتواهای« را آنها که کرد اشاره نظراتی

 منتشر تلگرامش کانال در که او توضیحات از هاییبخش در. خواند» نظام
 :است آمده شده
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 دالیل تواندمی انقالبی دوستان برخی با ارتباط قطع حتی و نشینی خانه�▪
 به اریک که شخصیتی شاکله یا شخصی باشد؛ مشکالت داشته متعددی

 محدود مجالس در ایشان فتواهای جمله از زیادی شواهد نداریم؛ اما آن
 بیشتر حکیمی مرحوم طوالنی نشینی خانه که دهدمی نظام، نشان درباره
رساند؛ می بستبن به را ایشان طبیعی طور به که بود تفکری نوع از ناشی

کم از یکی به را ایشان و بست را فعال گریکُنش هرگونه باب که بستیبن
  .نمود تبدیل بعد به هفتاد دهه ورزاناندیشه کارترین

 در) رسمی هایرسانه سایر حتی و( سیما و اخیر، صدا دهه سه طی …�▪
 آقای مرحوم روی بر خود هایدوربین بستن یا سانسور بنای نظام، هیچگاه

 سانهر  با قهر نوعی با که بود حکیمی شخِص آقای این و نداشتند حکیمی
 فراموش. کردمی محروم خود به شدن نزدیک دائماً از را رسانه ملی، این

 دمحم عالمه مرحوم نکوداشت کنگره مراسم برپایی زمان در که کنمنمی

 

ا رسانه ر  نیا ،یقهر با رسانه مل یبا نوع یمیحک ی: آقایرضا غالم
که  کنمی. فراموش نمکردیشدن به خود محروم م کیدائماً از نزد

 یمراسم کنگره نکوداشت مرحوم عالمه محمد تق ییدر زمان برپا
آن را داشتم، بارها  یریدب قی، که بنده توف۷۶در سال  یجعفر

خود به مرحوم  یسبک زندگ لیتحمدر صدد  یمیحک یمرحوم آقا
 بود اما استاد به رغم رفاقت شانیو به انزوا کشاندن ا یاستاد جعفر

 یهاو عالقه وافر به او، تن به خواسته یمیبا مرحوم حک یمیقد
 نداد. شانیا
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 مرحوم داشتم، بارها را آن دبیری توفیق بنده ، که۷۶سال  در جعفری تقی
 و جعفری استاد مرحوم به خود زندگی سبک تحمیل صدد در حکیمی آقای

 مرحوم با قدیمی رفاقت رغم به استاد اما بود ایشان کشاندن انزوا به
 .نداد ایشان هایخواسته به او، تن به وافر عالقه و حکیمی

 بنده که بود گراییعدالت در ایشان نماید، سبکمی مهم خیلی آنچه�▪
 دوستان از خیلی با رابطه قطع و نشینیخانه. دارم جدی حرف آن درباره
ور، کش و نظام شرایط از دقیق و جامع نگاهی نداشتن مشفق، و اما منتقد

 مواردی، در که نقاطی روی گذاشتن دست با حکیمی مرحوم که شد موجب
 عدالتیبی به متهم را نظام شد، کلمی گزارش ایشان به کذب به آن اصل
. دهند جلوه محکوم نشده ثابت اتهامات با را اسالمی جمهوری و کرده

 ندگرفت عمر پایان تا را حکیمی مرحوم اطراف کسانی معدود که بود همین
 تشکیل رهبری و انقالب با جدی دارزاویه عناصر را آنها ترینمهم از برخی که

 نبود، حکیمی مرحوم کارانه محافظه روحیه یا هوشمندی اگر و بودند داده
 .کردندمی نظام علیه بر را ابزاری حداکثرِ استفاده ایشان از
 عمدتاً مربوط گذشته هایسال در ایشان افکار به هاعالقمندی نوع اما�▪

 تفکر زا مسنجم و صحیح، جامع برداشتی عدم دلیل به یا که بوده طیفی به
یجوی منفعت راه شدن سد یا و غربزدگی باتالق در افتادن یا و اسالمی

 عملی سلوک ویژه به و -تفکرات اسالمی، از جمهوری نظام در خود های
 به نداد تن و امام اصیل نهضت با خداحافظی به رسیدن برای پلی -ایشان

 گیری جهت ثمره از بارزی نشانه باید خود این و اندساخته سکوالریسم
.شود تلقی حکیمی مرحوم اجتماعی کُنش و کالِن فکری
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 اسالم سلطنت کهن در پوشش
 ها؛ بخش دومجنگ بنی

 حسن یوسفی اشکوری
 

 درآمد
این نوشتار شامل فصل چهارم و پنجم نوشتار پیشین است که با عنوان 

در » ها و بسط اقتدارگرایی خالفت عربی در پوشش اسالمجنگ بنی«
منتشر شده و اکنون ادامه آن با » فصلنامه نقد دینی«شماره پنجم 

 شود. می مخاطبان به اشتراک گذاشته
شرحی آمد و » دین و قدرت در عصر نبوی«در فصل نخست، ذیل عنوان 

مورد بحث قرار » دین و قدرت در روزگار خلفای راشدین«در فصل دوم، 
اموی و  –دین و قدرت در روزگار خالفت عربی «گرفت و در فصل سوم، 

دین و قدرت در روزگار خالفت غیر «گزارش شد و اینک، دو فصل » عباسی
در  دین و قدرت«(البته با تغییراتی در عنوان) و در نهایت » سلطنت -ربیع

 مورد مداقّه و واکاوی قرار خواهد گرفت. » روزگار نوین
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سلطنت در پوشش  -فصل چهارم. بسط اقتدارگرایی خالفت غیر عربی 
 اسالم

همان گونه که گزارش شد، امارتی که پس از درگذشت نبی اسالم به 
مدینه بنیاد نهاده شد، به رغم این که چنین امارتی  ضرورت عملی در

موضوعا و ماهیتا نه با وحی و قرآن و اساس دیانت ربطی داشت و نه از 
ی نبوی و سفارش خاص پیامبر در باب سرنوشت حکومت و سنت و سیره

نظام سیاسی مسلمانان پسین برآمده بود، به تدریج و به ویژه پس از پایان 
ی مذهبی نیز به خود گرفت. در ، کم و بیش صبغهعصر خالفت راشدین

 فصل دوم به هفت عامل این دگردیسی اشارت رفت. 
این دوران با تمامی فراز و فرودهایش، با زوال خالفت عباسیان در اواسط 

اسالمی،  –) و پایان نظام خالفت عربی ٦٥٦ی هفتم میالدی (سال سده
تناسب قوا را تغییر داد و فضای ای آغاز شد که به پایان رسید و عصر تازه

ای از ماهیت قدرت و چگونگی تعامل دین و کامال تازه پدید آورد و نوع تازه
قدرت زاده شد. پس از آن حدود دو قرن خالء قدرت و فقدان اقتدار سیاسی 

ی قلمرو اسالمی، مسلمانان زیسته در ظّل عام و شامل در مجموعه
پریشانی و جداسری کرد و عمال مرده  اسالمی را دچار –امپراتوری عربی 

ریگ امپراتوری زوال یافته، قطعه قطعه شد و در نهایت نوعی ملوک 
ی موسوم به جهان اسالم پدید آمد. الطوایفی گسترده در تمامی گستره

جهان عرب هرچند پراکنده و تجزیه شد ولی بخش اصلی آن تحت 
اسالم عمدتا محل  فرمانروایی ممالیک قرار گرفت. ایران و شرق جهان

تاخت و تاز مغوالن و ایلخانان مغولی بود و به تدریج فرمانروایی های 
مستقل ایلخانی در جای جای این پهنه استقرار یافتند. هرچند این نوع 
فرمانروایی های محلی از اواسط عصر عباسی در شرق و عمدتا در خراسان 

نیمه مستقل محلی بزرگ و عراق (بغداد) رخ نموده بود و دهها سلسله 
(مانند سامانیان و بوییان و سلجوقیان و حمدانیان) در اینجا و آنجا شکل 
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ی گرفته بودند ولی هرچه بود تمامی اینها تحت فرمان عام خلیفه
مسلمانان و دستگاه خالفت بغداد بودند ولی اکنون پس از برافتادن 

م نیز به نام اسالدستگاه خالفت، دیگر دستگاه نمادین اقتدار اسالمی و یا 
 واقعیت خارجی نداشت. 

با این همه، حدود نیم قرن بعد، نهادی تازه و ویژه از درون اوضاع آشفته 
و پریشان برآمد که حدود دویست سال بعد موفق شد بار دیگر امپراتوری 

ی پیشین را احیا کند و حدود شش قرن با اقتدارگرایی کامل بر زوال یافته
لمان و یا با اکثریت مسلمان چیره شده و فرمان های مساغلب سرزمین

 بود که با اعالم استقالل و موجودیت» سلطنت عثمانی«براند. این نهاد تازه 
عثمان اول در قلمرو بیزانس آغاز شد و با فتح قسطنطنیه (اسالمبول بعدی 

میالدی به دست سلطان محمد فاتح به  ١٤٥٣و استانبول اخیر) به سال 
دست یافت و از آن پس با اقتدارگرایی گسترده ترِ برخی از استقالل کامل 

پادشاهان بعدی عثمانی (از جمله سلطان سلیمان قانونی مشهور) و 
فتوحات پیاپی در شرق و غرب و اروپا، نظام سیاسی نوبنیادی پی افکنده 
شد که اقتدار و نفوذ آن حداقل در مقاطعی از نفوذ و اقتدار امویان و 

ج قدرت نیز فزون تر و تأثیرگذارتر بوده است. گفتنی است عباسیان در او
که هرچند در آغاز عثمانیان عنوان خلیفه و خالفت را بیشتر دوست داشتند 

رواج یافته و رسمیت یافت از این رو اینان » سلطان«ولی خیلی زود عنوان 
  .اندشناخته شده و شهرت یافته» سالطین عثمانی«عمدتا تحت عنوان 

ی بلند و مقتدر عثمانی، در همسایگیندکی پس از برآمدن سلسلهالبته ا
 –صوفی صفویان به قدرت رسیده و نهاد دینی  –ی شیعی شان سلسله

سیاسی کامال متفاوت و حتی متعارضی را پی افکندند. بدین ترتیب پس از 
حدود هزار سال، ایراِن مغلوب و مستهلک ساسانی در نهاد خالفت عربی 

که  ایهای فکری و سیاسی و فرهنگیمر راست کرد و با زمینهاسالمی، ک –



 ۱۴۰۰| تابستان  ۶شماره|  دوم| سال 
 

٧٤ 
 

های ایرانی و ایرانی تبار ایجاد شده ی برخی سلسلهدر گذشته به وسیله
بود، از قلمرو خالفت سیاسی جهان اسالم جدا شده و به استقالل کامل 

شیعی در رقابت و حتی در تنازع  –دست یافت. از آن پس، ایران صفوی 
سنی قرار گرفت و  –سلطنت  –ای با خالفت اسی پرهزینهمذهبی و سی

های بزرگ و همراه با تلفات پر شمار و ویرانی این رقابت و گاه وقوع جنگ
های گسترده (از جمله جنگ چالدران در عصر شاه اسماعیل اول)، که 
عمدتا به زیان ایران بوده است، تا پایان عثمانی و در دوران قاجار ادامه 

 یافت.
ای عثمانی و صفوی، قدرت البته در خارج از قلمرو دو قدرت پرنفوذ منطقه

های محلی پرشماری در نواحی مختلف جهان اسالم در شرق و غرب و 
خاورمیانه عربی و شبه قاره هند به عرصه آمده که هریک دارای مختصات 

 وترین آنها مغوالن هند و چند پادشاه نامدار ویژه محلی بوده و شاید مهم
  .انداثرگذار مانند اکبرشاه و شاه جهان و اورنگ زیب بوده

ی سیاسی مسلمانان در این روزگار رخ ترین تحولی که در قلمرو اندیشهمهم
از اعتبار افتاد و در نتیجه قدرت سیاسی » االئمه من قریش«ی داد، سراندیشه

حامل مقتدر  از انحصار قوم عرب، که تا آن زمان خود را هم تبار نبی اسالم و
دانست، خارج شد و مشروع این دین و عامل وفادار به شریعت محمدی می

های بسیار متکثر و ی مسلمانان از تبار و تیرهی پراکنده و جدافتادهو در بدنه
های تمدنی و قومی و فرهنگی مختلف توزیع و تقسیم گردید. متنوع با سابقه

ر مالک مشروعیت بود و نه دین و از قرن هفتم هجری به بعد، نه نژاد و تبا
شریعت و نه به طریق اولی متولیان دین یعنی فقیهان و مفتیان مذاهب 

مولّد مشروعیت بوده است. هر فردی که » غلبه«مختلف؛ بلکه، بیشتر زور و 
له شد، غالبا سلسبا قدرت زور و تیزی شمشیر دارای امارت و حکم حکومتی می

عیت بخش جانشینان و وارثانش (وارثانی که به ای بنیاد می نهاد و خود مشرو
شد. با این که عناوین این طور معمول فرزندان ذکور و نوادگان بودند) می
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فرمانروایان به دلیل استفاده از زبان و ادب محلی و قومی متنوع بوده است، 
بیشتر رواج داشته و به ویژه در دو » سلطان«توان گفت در مجموع عنوان می

اصلی یعنی عثمانیان و صفویان این عنوان رسمیت داشته است. در ی سلسله
با داشته و البته غال» والده سلطان«عثمانی حتی ملکه های مادر عنوان رسمی 

 اند. گرچه لغتاز نفوذ و اقتدار اجتماعی و سیاسی و مالی زیادی برخوردار بوده
خی، لحاظ تاریی سلطه برآمده ولی به سلطان و سلطنت عربی است و از ریشه

و » پادشاه«و » شاه«برآمده از سنت پادشاهی کهن ایرانی است که 
شد. البته در ادب عربی کهن تر (در عصر اموی و گفته می» شاهنشاه«

بوده است. قراین نشان می » ملوک«و جمع آن » مَلِک«عباسی) معادل آن 
ه دهد که مفهوم پادشاهی ایرانی از طریق سنت سیاسی یمن (جنوب شب

دانیم که عرب یمنی نیز در ی عربستان) وارد لغت و ادب حجاز شد و میجزیره
های امور مختلف از جمله امر سیاست و ملکداری مستقیما تحت تأثیر اندیشه

اند که به ویژه پس از ارتباط خسرو انوشیروان با یمنی ها ایران ساسانی بوده
در برابر تهدیدها و حتی در جریان یاری خواستن شان برای حمایت از آنان 

استیالی حبشیان مسیحی و متحد با بیزانسی ها و اعزام حدود هفتصد (یا 
ی ششم میالدی و هشتصد) تن از نظامیان به آن سوی در اواسط سده

این که مسلمانان قرن  ١ماندگاری آنان و نوادگانشان در یمن رخ داده است.
می شاهان ساسانی را یعنی لقب رس» کسری«و عنوان » کسرویت«نخست، 

برای ملک و ملوک به کار می بردند، گواه این تأثیرپذیری تاریخی و فرهنگی 
است. البته الزم به ذکر است که در ذهنیت اعراب کهن و نیز اعراب مسلمان 
آغازین، کسری و کسرویت (ملوکیت) دارای بار معنایی منفی بوده است. به 

                                                
و  »پیامبران و پادشاهان«تفصیل آن در منابع اسالمی از جمله حمزه اصفهانی در کتاب  . ١

ریخ طبری آمده است. نیز بنگرید به: ایران در روزگاران پیش از اسالم، به قلم روزبه نیز تا
 . ٣١٩-٣١٥یوسفی، جلد دوم ص 
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نمل و نیز به سخن خلیفه عمربن خطاب سوره  ٣٤عنوان نمونه بنگرید به آیه 
 ١خواند.» کسری عرب«به معاویه در مقام امیر شامات که معاویه را به طعن 

این بار منفی البته به دو دلیل بوده است. یکی این که عرب حجاز سلطنت با 
مؤلفهی محوری وراثت نداشت و با آن بیگانه بود و دیگر این که دوران خلفای 

ی فت و خلیفه همچنان بیشتر تحت تأثیر میراث امارت سادهراشدین نهاد خال
ای بوده و البته مورد تأکید و تأیید سنت قرآنی و نبوی هم بوده است. به قبیله

ویژه ساده زیستی و دوری از اشرافیت دوران نبوی و خلفای نخستین خود 
معیاری برای زیست مسلمانی و به ویژه سلوک سیاسی امیران و کارگزاران 

 خوی بیزانسی«شده است. از این رو مادلونگ به درستی از خالفت شمرده می
 .٢ کندیاد می» معاویه

با این که در این دوران امیران و سالطین مسلمان مستقیما از دین و 
کردند ولی به هر تقدیر خود را از شریعت و متولیان کسب مشروعیت نمی

. به همین دلیل تالش نوعی انتساب به دین نیز بی نیاز نمی دیدند
 کردند از سه طریق بند ناف خود را به خدا و دین گره بزنند. می

اول کسب مشروعیت از طریق آخرین بازماندهی خلیفه زاده عباسی. 
ممالیک نخستین وارث مستقیم دستگاه خالفت زوال یافتهی خالفت 

د تا ودنبودند. از آنجا که آنان تبار مملوکی (بردگی) داشتند و عرب هم نب
چه رسد به قریشی بودن، کسی را به بغداد فرستادند تا یکی از خلیفه 
زادگان بغدادی را نهانی به قاهره ببرد و چنین نیز شد. پس از آن تا پایان 
دوران ممالیک، خالفت عباسی رسما و اسما در قاهره برقرار بوده و 

اب یدرضا در کتدانستند. رشفرمانروایان مملوکی خود را کارگزار خلیفه می
با تعمیم عنوان خالفت برای تمامی ادوار تار » الخالفه اواالمامه العظمی«

                                                
 . ١٣٤، ص ٨و ابن کثیر، البدایه، جلد  ٣٨٦، ص ٤ابن اثیر، اسدالغابه، جلد . ١
 . ٢٨٦مادلونگ، جانشینی حضرت محمد، ص . ٢
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(که البته در واقع با تسامح همراه است) به درستی  ١٩٢٤یخ اسالم تا سال 
گوید جهان اسالم هرگز خالی از خالفت نبوده است جز در سه روز و می

ی ممالیک از به وسیلهنیم که خلیفه زادهی عباسی در قرن هفتم هجری 
این سلسله در آغاز از عنوان خلیفه برای خود   بغداد به قاهره برده شد.

کردند ولی در ادامه و در اوج شکوه و اقتدار خود عنوان سلطان استفاده می
رسمیت یافت. با توجه به دیرینه بودن بعد مذهبی مشروعیت بخش قدرت 
سیاسی، حتی ترکان عثمانی، که نه عرب بودند و نه به طریق اولی قریشی، 

مشروعت مذهبی خود، ادعا کردند در قاهره چند قطعه  در آغاز برای کسب
بازمانده از پیامبر اسالم (از جمله یک عصا و یا پاپوش و حتی چند تار مو) 
به دست آورده و گفتند با به دست آوردن چنین اشیایی (به ویژه عصا که 

 ) وارث مشروع پیامبر و خلفای پیشین هستند.          ١نماد قدرت و اقتدار است

                                                
نماد و نشانهی قدرت بوده و از » انگشتر«و » عصا«در سنت قبایلی کهن دو شیء یعنی  . ١

. چرا که فرزند گرفتمیاین رو این دو به طور ویژه و اختصاصی به فرزند ذکور ارشد تعلق 
 ه است. شدمیپسر بزرگ خانواده به طور قهری و طبیعی جانشین پدر درگذشته 

 

 ینطفه فهیو در سق امبریدرگذشت پ نیاز همان لحظات نخست
و  نیه دب یاسیبند ناف اقتدار س یبسته شد و به نوع یانحراف بزرگ
و در تعامل با عوامل  امیخورد و بعدها در گذر ا وندیپ عتیشرع و شر 

ها حکومت ها،یو مصالح و منافع اقوام و جنگ بن یاجتماع یتودرتو
 شدند.    میتحک ،ینید تیمشروع ذو اخ یمذهب تیبا هو
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دومین راه اخذ مشروعیت اجرای احکام شریعت بوده است. وفق این اصل 
و قاعده، خلیفه و یا امام و یا سلطان و یا امیر مسلمان متعهد بوده است 
که احکام شریعت را بدون چون و چرا عمل و اجرا کند. همان گونه که 

ر پیش از این گفته شد، این قاعده و ضابطه از همان آغاز مطرح شده و د
عصر حدود هفت قرنهی خالفت تثبیت شده و مقبولیت تام یافته بود. در 

ی عالمان و فقیهان این دوران طوالنی، دهها کتاب و رساله به وسیله
پردازی کرده و در مسلمان نوشته شده و برای تحکیم این قاعده نظریه

چهارچوب حکمت نظری و حکمت عملی استدالل کرده اند که یکی از نمونه 
اثر ابوالحسن ماوردی در قرن چهارم » االحکام السلطانیه«ی مشهور آن ها

 و پنجم هجری است. 
طریق سوم، کسب مشروعیت از طریق حمایت مستقیم و غیر مستقیم 

ی فقیهان و مجتهدان بوده است. هرچند عموم فقیهان از همان سلسله
اند آنان بوده قرون اولیه به نوعی در کنار خلفا قرار گرفته و حامی و مدافع

های اما پس از پایان عصر خالفت و اقتدار یافتن سالطین و امیران، سلسله
نوینی از علما و فقیهان در تمامی اقطار جهان اسالم پدید آمدند. از جمله 

پدید آمده و در ایران صفوی » شیخ االسالم«در عثمانی و باب عالی عنوان 
و سلسله ای بنیاد نهاده اند.  مصطلح شده و هریک نهادی » مالباشی«نیز 

نقش اصلی و بنیادین این سلسله ها، آن بوده است که از یک سو سلطنت
های برآمده از شمشیر و غلبه را در نظر و عمل تأیید و حمایت کنند و از 
سوی دیگر از آنان بخواهند که به احکام شریعت، شریعتی که در نهایت 

 اند، ملتزم باشند.خود مبدع و یا مفسر و مفتی آن بوده
ی راویان و فقیهان توان در باب نقش مشروعیت بخشی سلسلهگرچه می

به خلفا و امیران و اطاعت از آنان آن هم اطاعت مطلق، به منابع فقهی و 
کالمی پرشماری، که در این دوران حدود شش قرنه پدید آمده اند، اشاره 

اثر فضل لله بن » سلوک الملوک«و استناد کرد ولی به گمانم کتاب 
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ی نهم هجری به زبان پارسی، به خوبی فضای فکری روزبهان خنجی در سده
ی مشروعیت و به ویژه و فقهی در موضوع پیوند دین و قدرت و مسئله

ی کند. ونقش علما در پیوند تنگانگ با امارت ها و سلطنت ها را عیان می
ی ن مستولسلطان در عرف شرع کسی است که بر مسلمانا«می نویسد: 

اند واجب است طاعت امام باشد به حکم شوکت و قوت لشکر. و علما گفته
و سلطان در هرچه امر و نهی کند مادام که مخالف شرع نباشد، خواه 
عادل باشد خواه جائر. و واجب است نصحیت او به حسب قدرت و جایز 

(ص)  است که گویند او را خلیفه و امام و امیرالمؤمنین و خلیفه رسول هللا
 ١ ».گویند و جایز نیست که او را خلیفه هللا گویند

                                                
، انتشارات خوارزمیخنجی، فضل هللا، سلوک الملوک، با تصحیح محمدعلی موحد، تهران،  . ١

١٣٦٢ . 
برای آشنایی بیشتر با نویسنده این کتاب، بد نیست با زندگی نامه وی نیز به کوتاهی آشنا 

 شوید. 
خواجه افضل الدین فضل هللا بن روزبهان خنجی از عالمان و مؤلفان نامدار و اثرگذار سنی 

شد. پس از مدتی به در خنج (از شهرهای کهن فارس) زاده  ٨٥٠مذهب است و پس از سال 
ی عربی از جمله حجاز و مصر به سر برد و از برخی هازمینحج رفت و در پی آن مدتی در سر

از عالمان نامدار آن روزگار فقه و حدیث و تاریخ و کالم آموخت. پس از بازگشت به وطن، به 
فعالیت های سیاسی و دیوانی پرداخت. مدتی در خدمت سلطان یعقوب آق قویونلو در تبریز 

ن شاه اسماعیل صفوی در اوایل قرن بود و مقام دبیری او را داشت. پس از به قدرت رسید
دهم هجری و اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی نظام نوبنیاد کشور، خنجی نیز مانند اغلب 
عالمان سنی مذهب، از قلمرو اقتدار شاه اسماعیل گریخت و به ماوراء النهر رفت. در آنجا در 

ی بر نقد» کشف العاطل ابطال نهج الباطل و اهمال«کنار دیگر تألیفاتش کتابی با عنوان 
ی شیعی را مورد نقد و هاآموزهابن فهد حلی نوشت و از این طریق برخی » نهج الحق«کتاب 

 انتقاد قرار داد.
دار او دوست اندگفتهخواجه به شدت مورد خشم و نفرت شاه اسماعیل بوده است. با این که 

دو دلیل خشم و سوء ظن  اهل بیت و حتی امامان شیعی نیز بوده است ولی احتماال وی به
ز ی شیعی (اهاآموزهسلطان صفوی را برانگیخته بود. یکی نقدهای وی بر شماری از افکار و 

جمله رد کتاب نهج الحق ابن فهد) بود و دیگر این که گویا برخی نزد سلطان صفوی از او 
) در دستگاه ٩٢٧تا زمان وفاتش به سال  ٩١٠سعایت کرده بودند. فضل هللا در اواخر (از سال 

پادشاهان تیموری در هرات و شیبانیان بخارا بود و مقام مهم وزارت داشت. با این حال افضل 
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بندی و شرح طبقه تراگر بخواهیم این متن کوتاه و گویا را با بیان دقیق
 :شودکنیم، چنین می

در عرف شرع، سلطان مشروع کسی است که با توسل به شمشیر و سپاه  – ١
 دا کرده است. بهو اقتدار و شوکت و پیروزی نظامی، بر مسلمانان سلطه پی

، اصل مشروعیت بخش سلطنت »الحق لمن غلب«عبارت دیگر اصل مشهور 
 های دورتر نیز مطرح شده است.  است. البته این اصل در گذشته

وفق فتوای فقیهان و علمای اسالم، اطاعت سلطان و امام واجب شرعی  – ٢
مشروط است و این اطاعت مطلق است در هرچه امر و نهی کند. البته فقط 

                                                
الدین خنجی، از آغاز تا پایان همواره در کار تحقیق و تألیف بوده و آثاری در قلمرو فقه و کالم 

سی که به پار است » سلوک الملوک«و تاریخ پدید آورده که یکی از این آثار مهم همین کتاب 
 نوشته شده است. وی اهل شعر و ادب نیز بوده است. 

برای آشنایی بیشتر مفید است بدانیم که افضل الدین سخت به سالطین عثمانی دل بسته 
بود. گفته شده در مدح سلطان سلیمان قانونی شعر سروده بود. نامه ای نیز به سلطان سلیم 

است. دلیل عالقه اش به سالطین عثمانی و از عثمانی نوشته بوده که در قالب شعر بوده 
 جمله سلیم آن بوده است که:

 اگر ملک شریعت مستقیم است / همه از دولت سلطان سلیم است
 تویی امروز ز اوصاف شریفه / خدا را و محمد را خلیفه

وی در همانجا سلطان عثمانی را به شیعه کشی (البته به دلیل سب صحابه پیامبر) تشویق 
 :گویدمیو  کندمی

 روا داری که صدها ملحد و دد / دهد دشنام اصحاب محمد؟
 تو او را نشکنی از زور مردی / سرش را نابریده بازگردی؟

 اگر گیرد امانی در سالمت / بگیرم دامنت را در قیامت
از همه شگفت تر آن که سلطان عثمانی را به تسخیر سرزمبن ایران و ضمیمه کردن آن به 

 :کندمیرغیب خاک عثمانی ت
 بیا از نصر دین کسر صنم کن / به تخت روم ملک فارس ضّم کن

 که شرق و غرب را از نعمت و کام / بگیرد باز ذوالقرنین اسالم
از آن ضمیمه کردن زادگاه خواجه به  ترمهمتشوبق سلطان سنی عثمانی به شیعه کشی و 

و رسمیت یافتن مذهب شیعی د انگیزه ای جز بیزاری از شاه صفوی توانمیخاک بیگانه، 
خواندن شیعیان ایرانی و بعد با دعوت سلطان » ملحد و دد«نداشته باشد. به ویژه که وی با 

، شیعیان را ملحد و دد و بت پرست می خواند. جزمیت فرقه ای و »کسر صنم«عثمانی به 
             .شودمیتعصب مذهبی بیش از این ن
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به یک شرط و آن این که مخالف شرع انور نباشد. روشن است معیار مخالفت 
و یا عدم مخالفت با شرع و شریعت نیز منحصرا در اختیار عالمان دین و 
فقیهان و مجتهدان رسمی است. در تاریخ بارها دیده شده است که فقیهان 

همدست و همداستان سالطین و امیران و یا خلفای اموی و عباسی، به 
مقتضای تمایل و یا تقاضای فرمانروایان وقت و با درخواست مستقیم آنان، 

قطعی شریعت و یا فتاوای مشهور و جاافتاده فقهی را تغییر برخی مقررات 
از باب  .١اندو مانند آن سود جسته» استصالح«داده و البته از قواعدی چون 

                                                
اد در واقع سوء استفاده از قواعد دینی و شرعی به سود ارباب الزم به یادآوری است که مر  . ١

قدرت و به مقتضای منافع و مصالح سالطین و قدرتمندان است و نه اصل استصالح و رعایت 
مصلحت در اجتهاد و فقاهت که هم اصلی است عقالنی و هم دارای ضرورت عملی است. 

و ظاهرالصالح، غالبا به فرمان و سخن آن است که این نوع مصلحت اندیشی های فقیهانه 
گاه اجبار حکومتی و به سود حاکمان بوده و نه وفق مصلحت عامه و به سود جامعه و مردم. 
همان گونه که اکنون در نظام جمهوری اسالمی، به رغم این که استصالح در فقه شیعه 

ردم داریم که، اگر هم مصلحت عامه م» مجمع تشخیص مصلحت نظام«مقبولیت ندارد، 

 

در احوال و ادوار مختلف متفاوت بوده  یاسیو قدرت س نیتعامل د
به نهاد  یبخش تیمشروع یبرا یمختلف یارهایها و معو ضابطه

 یمتنوع فقه یها یپردازهیحکومت و حاکمان آن هم عمدتا با نظر 
 ارباب قدرت نینش هیمختلف و گاه متعارض و غالبا حاش هانیفق
 یهمان تحوالت گفتمان ا،یشده است؛ و ثان ییطرح و اجرا یاسیس
و در تعامل با  طیشرا یالساعه نبوده و کامال به مقتضاخلق زین

 روزگار رخ یاقتصاد یو حت یاسیو س یجتماعو ا یتحوالت فرهنگ
 داده است
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اشاره کرد که در عصر عباسیان شدت » فتوحات«ی توان به پدیدهنمونه، می
 لگرفت و استناد اسالمی شان نیز وجوب جهاد ابتدایی (بخوانید حاکمیت اص

ی فقیهانی مطرح شد که یا وابسته و بوده به وسیله») اسالم یا شمشیر«
ی اند و یا می پنداشتند در سایهحاشیه نشین دستگاه خالفت و سلطنت بوده

شود و دین شمشیر امیران و پادشاهان است که اسالم ترویج و مستقر می
الم روایان اسمحمد عالمگیر می گردد و در نتیجه مسلمانان نیز در پناه فرمان

پناه بر رقیبان مذهبی (مجوسیان و مسیحیان و یهودیان) چیره می شوند و 
رسند و دارای ثروت و رفاه می شوند و در برتری می یابند و به عزت و قدرت می

(دنیا و آخرت) نایل می آیند و طبعا بهشت برین » دارین«نهایت به سعادت 
های خنجی در باب برخی آموزه و حوریان بهشتی نیز در انتظار آنان است!

توصیه هایی به سلطان عثمانی، که در پانوشت نقل شد، دقیقا برآمده از چنین 
تفکری است؛ تفکری که از اسالم عصر خالفت تولید شد و در ادوار پس از 
خالفت نیز با شدت و حدت و توجیهات بیشتری ادامه یافت. قابل تأمل این 

، که در قرآن و سنت نبوی و حتی در عصر »ظلم«و » عدل«که، حتی معیار 
خلفای راشدین بسیار برجسته و مهم بوده، نیز برای فقیهانی چون خنجی، به 

ترویج اسالم و اقتدارگرایی مذهبی در زیر سایهی کلی از اعتبار می افتد و مهم
شمشیر و رفاه و اقتدار مسلمانان و صد البته حفظ ظواهر شرعی مورد تأیید 

المان دین است و بس. خنجی در ادامه در تأکید بر اطاعت مطلق فقیهان و ع
خواه عادل باشد «. . . از امام و سلطان و شیرفهم کردن مؤمنان، می افزاید: 

این در حالی است که اساسا اطاعت مطلق از هر فردی که ». و خواه جائر
تار و فی نبوی و حتی با گباشد، نه با قرآن سازگار است و نه با سنت و سیره
توان بی دغدغه اعالم کرد، رفتار خلفای راشدین. به همین دلیل است که می

                                                
الزم باشد، در پرتو رعایت مصلحت نظام سیاسی است و نه رعایت مصلحت جامعه و ملت 

 باالستقالل و به معنای مدرن و متعارف آن.      
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انبوه راویاتی که در آنها از قول نبی اسالم از مؤمنان خواسته شده است از 
ی محدثان و فقیهان سلطان اطاعت مطلق کنند، جعلی است که به وسیله

 ١ حاشیه نشین سالطین و امیران، پدید آمده است.
یعنی خیرخواهی و یا » و واجب است نصیحت او به حسب قدرت« - ٣

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اندرز حاکمان در حد بضاعت و توان و امکانات. البته در ادب سنتی اسالمی،                                                         
خیرخواهی و در واقع کمک های  ، به معنای خیر و»نُصح«از » نصحیت«

خیرخواهانه به ملوک و سالطین است تا در امارت و جهاد و حفظ اقتدار 
خود و البته تأمین عزت و اقتدار سیاسی و مالی مؤمنان کامیاب تر باشند. 
از آنجا که این کمک خیرخوهانه غالبا با اندرز و راهنمایی مالزمه دارد، 

ابی اند. بز و حتی اخیرا انتقاد نیز دانستهنصحیت را به معنای پند و اندر

                                                
) عثمان در آخرین ٣٧٥، ص ٣به عنوان نمونه به این اقوال بنگرید:  به نقل طبری (جلد  . ١

لحظات محاصره سخنی از نبی اسالم نقل قول کرد که رسول فرمود خروج بر امام حاکم ظلم 
است چرا که تفرقه در جماعت می افکند پس خروج کننده را به هر قیمتی به قتل آورید.  

اثر متقی هندی (باب اطاعه االئمه االمر من » کنزالعمال«د ششم گفتنی است که در جل
لزوم و بلکه وجوب اطاعت از امام و امیر آمده و از قول پیامبر  دربارهاالکمال) روایت زیادی 

نقل شده است که اطاعت امیر اطاعت از من است و اطاعت از من اطاعت از خداوند است و 
هر کس راه ستیز در پیش گیرد و در وحدت جماعت تفرقه ایجاد کند بکشیدش. ابوالمعالی 

چیز نیست در عالم واجب تر از طاعت اولواالمر  هیچ«) گوید: ١٦(ص » بیان االدیان«در کتاب 
که حق تعالی او را از میان خلق برگزیده باشد و بر بندگان خود مستولی گردانیده، تا خلق 
خدای را بر داد و راستی دارند و دست اقویا از ضعفاء کوتاه کند و دلیل بر درستی این معنی 

به اطاعت خویش و رسول علیه  آن است که حق تعالی در مصحف مجید شریف طاعت او
 ».     اطیعواهللا و اطیعوالرسول و اولی االمر منکم«السالم یاد فرموده است، قوله عزّ و جلّ 
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 برای تحقق این اندیشه و». النصیحه الئمه المسلمین«است تحت عنوان 
» نصیحه الملوک«هایی با عنوان سنت، عمدتا از قرن پنجم به بعد، کتاب

ی سالطین پدید آمده است. در ی برخی عالمان اثرگذار در حاشیهبه وسیله
آثاری با همین عنوان از متقدمان امام شافعی  توان بهاین میان می

یحه نص«و ابوحامد غزالی با عنوان » التبرالمسبوک فی نصیحه الملوک«
و ماوردی نیز با همین عنوان یاد کرد و بسیاری دیگر نیز از عناوینی » الملوک

چون سیاست نامه و سیرالملوک استفاده کرده اند (مانند سعدی در 
در این باب » اخالق ناصری«نصیرالدین طوسی در گلستان) و یا خواجه 

 پردازی کرده است.  بحث و نظریه
گفتنی است که این  سنت عمدتا تحت تأثیر سنت اندرزنامه های عصر 
ساسانی بوده و در واقع در تداوم آن سنت در فرهنگ و ادب سیاسی 
عالمان مسلمان شکل گرفته و اسناد تاریخی گواه است که تالش جدی 

 کران ایرانی در رواج این سنت نیکو نقش مهمی داشته  است.             متف
سخن آخر این که، سنت نصیحه الملوک امر مثبت و مفیدی بوده و 

های حاکمان مسلمان بکاهد ولی در نهایت در توانسته اندکی از ظلممی
هایی چون اخذ مشروعیت از طریق شمشیر و زور و چهارچوب سراندیشه

طاعت مطلق از خلیفه و سلطان و به حاشیه رفتن مفاهیمی چون غلبه و ا
ی عالمان و فقیهان مذاهب مختلف عدالت و در سوی دیگر نفوذ مقتدرانه

ی قدرت و صدور فتاوای مهم در جهت بسط اقتدارگرایی حاکمان، در حاشیه
ر ی سالطین بوده و یا دسنت نصیحه الملوک نیز یا در جهات تحکیم سلطه

 حالت عمال کم اثر بوده است. بهترین 
بند آخر خنجی نیز تکرار همان قاعده ای است که پیش از این گفته  – ٤

شد. در این قسمت در واقع، عناوین سیاسی رایج در تمدن و فرهنگ 
اسالمی از آغاز تا آن زمان بازگو شده است. با این حال قابل تأمل است 

کند که روا ستی یادآوری میکه خنجی، به رغم این که در این متن به در 
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استفاده شود، خود در همان ابیاتی که » خلیفه هللا«نیست از عنوان 
مروز تویی ا«خطاب به سلطان سلیم عثمانی سروده است، با این بیت که 

، قاعده مورد قبول جمهور علما »ز اوصاف شریفه / خدا را و محمد را خلیفه
    و خود را آشکارا نقض کرده است.        

البته سرشت و سرنوشت جریان های مختلف شیعی در این روزگاران کمی 
متفاوت است. نحله هایی که از قرن نخست پدید آمده و در سه قرن بعد 
تحکیم شد، در آغاز بر تحقق پنج  قاعده یعنی: بیعت، شورا، رضایت عامه 

ی ثابهمردم، نقدپذیری حاکمان، اجرای عدالت و احتراز از زور و ظلم، به م
ارزش های بنیادین دینی تکیه و تأیید داشتند؛ پنج اصلی که در مجموع 
مورد قبول بزرگان صحابه و تابعین هم بوده است. ماجرای امام حسین در 

هجری، که در آن آشکارا شورشی رادیکال به قصد تغییر رژیم و  ٦١سال 
یش به انتقال خالفت از امویان به عنوان شاخه ای از قبیلهی بزرگ قر 

ای در گفتمان هاشم (علویان) رخ داد، فصل تازهی دیگر یعنی بنیشاخه
سیاسی مسلمانان پدید آورد. فاجعهی کربال و شهادت حسین بن علی، 
مشروعیت لرزان اموی را با چالش جدی مواجه ساخت و به شدت بدان 
آسیب زد. از این رو از همان زمان جنبش های پیاپی سیاسی و شورشی در 

ینه و مکه و جاهای دیگر پدید آمده و تداوم یافت ولی در نهایت با وقوع مد
یک شورش گسترده و تا حدودی عمومی علیه امویان شام، خالفت ظاهرا 

هجری خالفت به  ١٣٢استوار و جاافتادهی اموی فروپاشید و در سال 
هاشمی دیگر یعنی عباسیان (نوادگان عباس بن  –ی قریشی شاخه

 نتقل شد. عبدالمطلب) م
در نیمهی دهه بیست قرن دوم، زیدبن علی (فرزند محتشم علی بن 
الحسین) در عراق علیه نظام اموی شورش کرد و در نهایت شکست خورد 
و به قتل آمد و جنبش او نیز به شدت سرکوب شد. در پی آن نحله ای از 
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شهرت یافت. این در » زیدیه«شیعی جدا شد که به  –جریان عام علوی 
ی بود که پدرش علی بن حسین، بازماندهی رخداد کربال و میراثدار حال

ی امامت علوی، نه تنها با چنان شهرآشوبی موافق نبود بلکه در سلسله
امامت کمتر از چهل سالهی خود، هرچند غالبا در سکوت و انزوا زیست 

شهرت » واقعهی حرّه«ولی گاهی (مانند واقعهی قتل عام مدینه که به 
دستگاه خالفت اموی همکاری و همراهی کرد و در مقطع قیام زید  دارد) با

نیز برادر مهترش محمدبن علی (امام محمد باقر) بزرگ علویان بود و رسما 
امامت را بر عهده داشت و با جنبش انقالبی و رادیکال برادر موافق نبود و 

ردند و ای ابداع کحداقل با آن همراهی نکرد. با این حال زیدیان اصل تازه
رت و قیام مسلحانه را به صو» امام باید قائم بالسیف باشد«آن این بود که 

د ش» شمشیر«یک اصل اعتقادی و کالمی در آوردند. در شیعه زیدی نیز 
معیار صالحیت امام و در نهایت مشروعیت بخش نظام خاص حکومتی 

ی دیگری از علویان انشعاب بعدتر شاخه». امامت شیعی«ذیل عنوان 
شهرت یافتند. اغلب شاخه های » اسماعیلیه«رده که تحت عنوان ک

اسماعیلی، مانند همتای زیدی خود، برای مقابله با رقیبان و دستیابی به 
اقتدار سیاسی و امارت، به شمشیر متوسل شده و قرنها برای کسب اقتدار 

 سیاسی مبارزه کردند. 
صر امامت در نیمهاما جریان شیعی امامی (اثنی عشری)، پس از پایان ع

ی دوم قرن چهارم، یکسره به راه دیگر رفت. امامان در عصر خلفای اموی 
و عباسی، ضمن حفظ مرزهای فکری و مواضع سیاسی انتقادی خود با 
دستگاه خالفت و خلفای زمانشان، در مجموع در پیوند با خالفت بوده و 

نان و مشروعیت عملی شان را برای تدبیر امور و حفظ وحدت مسلما
 صحیفهی«حراست از مرزهای سیاسی امت پذیرفته بودند. امام سجاد در 

فصلی در دعا برای مرزداران دارد که روشن است مراد مرزداران » سجادیه
همان زمان یعنی اموی است. از این رو در آن دوران نه چندان کوتاه، نوع 
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ا ی بپیوند و تعامل دین و شریعت و قدرت سیاسی، عمال چندان تفاوت
سنیان مسلمان نداشت. به همین دلیل بود که جنبش امام حسین در 
زمان خود خروج علیه خلیفه وقت تلقی شده و مورد موافقت قاطبهی 

؛ هرچند در نهایت ١مسلمانان و بازماندگان صحابه و تابعین قرار نگرفت
عموم مردم و محدثان و فقیهان عصر و بعدتر قتل حسین را به شدت 

د. زیرا حسین پس از مواجهه با حر در مسیر مکه و کوفه از محکوم کردن
هدف اصلی خود منصرف شد و تالش کرد که منازعه فیصله پیدا کند و راه 
صلح و مسالمت را در پیش گرفت ولی عبیدهللا (و شاید هم یزیدبن 
معاویه)، برخالف موازین شرعی، نپذیرفت و به هیچ یک از پیشنهادی 

ی نهم سوره حجرات د قرآنی و مذهبی آنان نیز، آیهحسین تن نداد. مستن

                                                
) ١٧٦-١٧٥، ص ٨البدایه، جلد «) و ابن کثیر ٢٩٥-٢٩٣ابن عساکر (االمام الحسین، ص  . ١

ی، جابربن عبدهللا، سعیدبن سخنان بزرگانی چون ابن عمر، ابوسعید خدری، ابوواقد لیث
مسیب، ابوسلمه بن عبدالرحمان و مسوره بن مخرّمه در مخالفت با قیام حسین بن علی را 
آورده اند. استدالل این افراد عموما بر سه نکته استوار است. یکی این که خروج بر امام جایز 

ی خواهد شد و نیست و دوم این که این اقدام موجب تفرقه در امت و سبب قتل و خونریز
و در نهایت نفعی در میان نخواهد بود. همین  شودمیسوم این که شخص حسین نیز کشته 

طور نسبت به عدم وفاداری کوفیان هشدار داده شده است. هرچند استدالل این افراد با 
کسانی چون ابن عباس متفاوت است که او نیز مانند دیگر بزرگان علوی با عزیمت حسین به 

لف بوده است.  با این حال پس از رخداد کربال و عمدتا از اوایل سده دوم هجری، عراق مخا
بحث مشروعیت قیام بر ضد حاکم ظالم و فاسد به جد مطرح شد و فقیه بزرگی چون امام 
ابوحنیفه در شرایطی، به جواز چنین جنبش هایی فتوا داد و خود از شورش های زیدبن علی 

بش مسلحانه نفس زکیه بر ضد خلفای عباسی حمایت کرد. علیه خلفای اموی و بعدتر جن
 اثر ابواالعلی مودودی.  » الخالفه والملک«بنگرید به کتاب 

بعدها شماری از عالمان و فقیهان اهل سنت نیز بر همین قیاس اقدام حسین را شورش و 
 کتابانقالب علیه حکومت دانسته و آن را محکوم کرده اند. از جمله ابوبکربن عربی در 

گوید در واقع حسین به ، ضمن اظهار تأسف از قتل حسین، می»العواصم من القواصم«
شمشیر جدش رسول خدا کشته شد. با این حال همان گونه که گفته شد این گونه روایات 

وان ادعا تنماید. میهای قرآنی و نبوی معقول و مقبول نمیبه دلیل تعارضات بنیادین با آموزه
خباری در ادوار بعد به منظور اطاعت و تسلیم عموم مردم و به طور خاص کرد که چنین ا

 اند.  منتقدان و مخالفان حاکمان جعل شده
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وفق آن، حسین بن علی به مفاد فرمان خداوند عمل کرده  ١بوده است.
 ولی دستگاه خالفت آن را نقض کرده است.  

در این زمینه نکته قابل توجه آن است که از اواسط عصر عباسی نهادی در 

پیدا کرد. سادات » نقابت سادات«تشیع امامی پدید آمد که عنوان 
(نوادگان پیامبر از نسل علی و فاطمه) عمال گروه برگزیده و دارای آتوریته 

 القینوعی رهبری اخ» نقیب السادات«مذهبی و اجتماعی بوده و از این رو 
و دینی و تا حدودی سیاسی جوامع شیعی را در نواحی مختلف بر عهده 

                                                
متن آیه و ترجمه آن چنین است: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحلوآ بینهما   . ١

لحوا فائت فاص فان بغت احداهما علی االخری فقاتلواالتی تبغی حتی تفیء الی امرهللا فان
 ».بینهما بالعدل و اقسطوا اّن هللا یحب المقسطین

و اگر دو طائفه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند میان آن دو آشتی برقرار کنید، پس اگر 
 بجنگید تا به فرمان خدا باز کندمییکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن گروهی که ستم 

دو به عدالت سازش دهید و ستم را از میان ببرید، همانا گردد، پس اگر بازگشت، میان آن 
 خدا کسانی را که ستم را از بین می برند دوست دارد. ترجمه صالحی نجف آبادی.      

 

 یبه نام حکومت مذهب یمسلمانان، مفهوم یاسیس نیدر تفکر نو
آن  یرو تبعات و الزامات سنت نیبالموضوع شده و از ا یفقه ای

 عت،یشر  یوچراچونیب یاجرا ه،یفق ایو  فهی(مانند حق سلطنت خل
چون داراالسالم و دارالکفر و  ینیعناو ،ییچون جهاد ابتدا یضیفرا

و...) موضوعا از  یمذهب تیو اکثر  تیلدارالعهد و دارالحرب و اق
مفهوم وکالت  یاند. اکنون حتخارج شده استیقلمرو جامعه و س

و  یاعتبار خود را از دست داده و با طرح جامعه مدن یتا حدود زین
 .شودیم ترکینزد میمستق یبه دموکراس یحقوق شهروند
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 ی علما و فقیهان،داشت. در واقع پس از پایان عصر امامت تا ظهور سلسله
نقابت سادات عمال تا حدودی خالء رهبری اجتماعی و سیاسی شیعیان 

ل بکرد و نقیب به طور نمادین جانشین امام شده بود. قاامامی را پر می
تأمل این که، به رغم مرزبندی های اعتقادی و تا حدودی سیاسی شیعیان 
و نقیبان با خلفا، نقابت عمال پیوند سیاسی آشکاری با نهاد خالفت داشته 

رفت گو در اواخر حتی نقیب فرمان نقابت خود را از دست خلیفه عباسی می
ران ماال امیکرد. احتو از این طریق در پیوند با خلیفه کسب مشروعیت می

شیعی آل بویه در نزدیکی و قرابت شیعیان با نهاد خالفت و خلیفه نقش 
 مهمی ایفا کرده باشند. 

با این حال پس از زوال خالفت عباسی، شیعیان زیدی و اسماعیلی و امامی 
هر یک به نوعی به راه خود ادامه داد. زیدیان، که عمال از شورشگری فاصله 

برخی نواحی شمال ایران تشکیل حکومت دادند و از گرفته بودند، در یمن و 
نظر کالمی نیز تا حدودی جذب اهل سنت و جماعت شدند. نظام سیاسی آنان 
نیز کم و بیش همان بود که در دیگر نواحی مسلمان نشین بوده است. 

ای جنبشی و به اصطالح انقالبی دور شده و در اسماعیلیان به تدریج از گذشته
ترین ن اسالم نظام سیاسی و حکومتی تشکیل دادند که مهمبرخی نواحی جها

سلطنت فاطمی در مصر بوده است. شیعیان امامی  –آنها تأسیس خالفت 
نیز کم و بیش چنین سرشت و سرنوشتی داشتند. به رغم برخی فرمانروایی 

ی اخیر های کوچک و محلی (مانند سربداران خراسان و مازندران که سلسله
شهرت دارد در قرن هشتم هجری)، تا زمان تأسیس سلطنت  به مرعشیان هم

 صفویان در ایران، موفق نشدند اقتدار سیاسی مهم و مؤثری به دست بیاورند.
توان گفت که، در تمامی در ارتباط با موضوع محوری این نوشتار، می 

های حکومتی شیعی در اینجا و آنجا، اصل اساسی کسب مشروعیت از سلسله
طریق زور و غلبه و نیز اصل بنیادین اطاعت مطلق از امام و سلطان حاکم، 
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 نمونههمواره مورد قبول عموم فقیهان و عالمان شیعی بوده است. به عنوان 
توان به این حدیث در یک منبع شیعی پدید آمده متأخر اشاره کرد که از قول می

اطاعه السلطان واجبه و من ترکها فقد ترک طاعه هللا «نبی اسالم آمده است: 
عزّ و جلّ، و دخل من نهیه، اّن هللا عزّ و جّل یقول: و ال تلقوا بایدیکم الی 

ر این شمار روایات، عمدتا از عنوان شود دچنان که مالحظه می ١».التهلکه
استفاده شده و نه از عناوین دیرینه سالی چون » سلطان شما«و » سلطان«

خلیفه و امیرالمؤمنین و حتی امام که در ادب شیعی پربسامد است. چرا که از 
ی هفتم به بعد، عنوان رایج و پربسامد همین سلطان بوده است و از این سده

این نوع روایات در فضای فکری و سیاسی متأخر ساخته و توان گفت که رو می
 پرداخته شده است. تعریف لغوی و اصطالحی سلطان نیز روشن است.        

                                                
حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق عدالرحیم ربانی   . ١

  شیرازی، بیروت، احیاءالتراث العربی (بیست جلدی).
ترجمه: اطاعت از سلطان واجب است و ترک آن ترک اطاعت از خداوند و دخول در نهی 

سوره  ١٩٥اوست، چرا که خداوند فرموده است: با دستان تان خود را به هالکت نیفکنید. آیه 
 بقره. 

گفتنی است که حر عاملی این حدیث را از باب تقیه دانسته و از این رو آن را در باب تقیه 
آورده است. اما چنین توجیهی نه با انبوه روایات از نبی اسالم سازگار است و نه با سنت و 

ر کی پیش تاندشدهگفتاری و رفتاری امامان شیعه. قابل تأمل این که محدث یاد  یسیره
روایتی از قول موسی بن جعفر (امام هفتم شیعیان امامی) آورده که از قضا در آن آشکارا 

 التذلّوا رقابکم بترک طاعه«برای چنین رویکردی استدالل شده است. متن حدیث این است: 
سلطانکم، فان کان عادال فأسئلوهللا بقاه، و ان کان جائرا فسألوهللا اصالحه، فاّن صالحکم 
فی صالح سلطانکم، و اّن السلطان العادل بمنزله الوالد الرحیم، فاحبّوا له ما تحبّون 

 ». النفسکم، و اکرهوا ما تکرهون النفسکم
ترجمه: خود را با ترک اطاعت سلطان خوار و ذلیل نکنید، چرا که اگر سلطان عادل باشد      

ائر است از خداوند بخواهید که پس از خدواند دوام و بقایش را بخواهید، و اگر ظالم و ج
اصالح شود و راه درست برود، زیرا صالح شما در گرو صالح سلطان شماست، و به تحقیق 
سلطان عادل مانند پدری مهربان است، پس او را همان گونه دوست بدارید که خود را دوست 

 دارید، و هرچه را برای خود نمی پسندید برای او هم روا ندانید.    
که این گونه روایات حتی اگر از سر تقیه هم باشد، باز در تحکیم مدعای ما خللی  بگذریم
  .کندمیایجاد ن
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 فصل پنجم. دین و قدرت در روزگار نوین

فصول گذشته مروری بود بر سیزده قرن رابطه دین و قدرت سیاسی (نهاد 
وان این مرور را (البته با تحکومت و حاکمان) که به اقتفای شریعتی می

در  ١تعبیر کرد.» نگاهی سریع بر فراز چهارده قرن«احتساب فصل اخیر) 
ی مهم این مرور طبعا محور بررسی حول نوع رابطه و نوع تعامل دو پدیده

اجتماعی در تاریخ و تمدن اسالمی بوده است و طبعا وجوه دیگر موضوعات 
در این مرور شتابان، دو موضوع  توانسته مورد توجه و تأکید باشد.نمی

اصلی مورد توجه بوده است. یکی چگونگی و چرایی اخذ مشروعیت نهاد 
خالفت و سیاست از دین اسالم و دیگر نقش متولیان دینی یعنی علما و 

ی نهاد مذهبی تأثیرگذار که در به طور خاص فقیهان سنی و شیعه به مثابه
ند و در سوی دیگر دستی در یک سو سخنگوی مذهبی جوامع مسلمان بود

دستان حاکمان تحت عناوین مختلف (و غالبا مفتی و قاضی) داشته و در 
اشکال مختلف به نهاد قدرت و حکومت مشروعیت و وجاهت دینی می 

 اند و هنوز هم تا حدودی چنین است.     داده
با این که تا پایان عصر خالفت، قریشی بودن خلیفه، که مستند بود به 

ای از نبی اسالم که در سقیفه گفته شد (االئمه من قریش)، در عین  جمله
ی فقیهان از قرن دوم به بعد به نوعی مؤید همان اصل بوده حال سلسله

کردند. اما و عمال مشروعیت خلیفه و نهاد خالفت را تأمین و تحکیم می
پس از پایان عصر خالفت و در دوران طوالنی آشفتگی و ملوک الطوایفی 

ی جهان اسالم، دیگر اصل قریشی بودن حاکمان نظرا بالموضوع گستره در

                                                
تولد دوباره اسالم در نگاهی سریع بر فراز «شریعتی نوشتاری نسبتا بلند دارد با عنوان   . ١

که در آن با ایجاز تمام تحوالت فکری و سیاسی و فرهنگی مهم قرن چهاردهم » یک قرن
ی در جهان اسالم مورد بررسی و تحلیل کرده است. این نوشتار در مجموعه آثار شماره هجر

 وی آمده است.   ٢٧
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و عمال غیرممکن شده بود. از این زمان به بعد، تنها یک اصل تعیین کننده 
 »غلبه«بود و » شمشیر«بوده و به اصطالح حرف اول و آخر را می زد و آن 

ی ها پیروزی به دست مو از این رو هرکس زور بیشتری داشت و در جنگ
ای بنیاد نهد و از این طریق برای خود کسب توانست نهاد تازهآورد، می

مشروعیت کند و مشروعیت جانشینانش نیز، افزون بر جنگاوری، از طریق 
تأمین شود. تصادفی نیست که از قرن هفتم به بعد عنوان » وراثت«
ها مصطلح (جنگجو، سلحشور و مهاجم) در تمامی مبارزات و جنگ» غازی«

ی عثمانیان جا می افتد و رسمیت شود و البته بیش از همه در سلسلهمی
یابد. البته گفته شد که اخذ مشروعیت سیاسی از طریق شمشیر و می

وراثت، نه ربطی به اسالم قرآنی و نبوی داشته و نه مسبوق به سابقه در 
سنت خلفای راشدین بوده است. چنین سنتی ضد اسالمی بیش از همه 

مویان از سنت های ایرانی و تا حدودی رومی بوده که به طور اثرپذیری ا
ی معاویه آغاز شد و اندکی بعد خاص با بدعت والیتعهدی یزید به وسیله

ی عبدالملک بن مروان و با کارگزاری حجاج بن یوسف ثقفی در به وسیله
 ی فقیهان (جز اندکی) در تثبیتعراق تحکیم و تثبیت شد. هرچند سلسله

 می نقش مهم و اثرگذاری داشته اند.چنین نظا
اما از حدود صد و پنجاه سال پیش این سنت دیرپا در جهان اسالم و با 
پیشگامی شماری از متفکران و مصلحان مسلمان به چالش کشیده شد و 

ها و نظام هایی تحت هر عنوان مورد نقد و واکاوی قرار گرفت چنان اندیشه
ای که هرچند اکنون ید آمد؛ آرای تازهو در نتیجه آرای تازه و بدیلی پد

های قدرتمند است ولی هنوز هم عمال در جوامع اسالمی مغلوب اندیشه
سنتی و میراثی است. ظهور بنیادگرایی اسالمی از نوع القاعده و داعش و 
طالبان و همتایانشان در جهان اسالم و در خاورمیانه، بیش از پیش غلبهی 

                .کندچنان تفکری را عیان می
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ی سیزدهم جریان انتقادی نوین در ساحت مسلمانان از اواسط سده 
هجری / نوزدهم میالدی، هرچند در ارتباط با آشنایی فی الجملهی شماری 
از متفکران و سیاستمداران مسلمان در تمامی اقطار جهان اسالم و در 

 ز شد؛ جریانینهایت در واکنش نسبت به وجوهی از تمدن و تجدد غربی آغا
 »مصلحان مسلمان«و سخنگویانش تحت عنوان » اصالح دینی«که به 

، اما این خیزش نوین به هیچ وجه زائیدهی تجدد غربی نبود ١اندشهره شده
و خود اصالت داشت. زیرا برآمده از نیازهای بنیادین جوامع اسالمی به 

یخ خاک تار  تغییرات فکری و معرفتی و فرهنگی و اجتماعی بود و ریشه در
ی توان گفت تجدد غربی، با دو سویهمسلمانان داشت. در واقع می

متعارض تمدن پیشرفته و خالق و نیز سیمای استعماری تجاوزکارانه 
های اسالمی، شماری از مسلمانان را نسبت به وضعیت اروپایی بر سرزمین

رت و موقعیت عقب مانده و غیر قابل دفاع خود آگاه کرد و به آنها ضرو
تغییرات فکری و فرهنگی و معرفتی بنیادینی را یادآوری کرد و بدین ترتیب 

اما پس از این  ٢برجسته و رایج شد.» علل انحطاط مسلمین«ی نظریه
آگاهی و خودآگاهی نسبی، شماری از روشنفکران و نواندیشان مسلمان (و 

ازگشت ب«از طریق اصل » بازگشت به اسالم«نه البته تمامی آنها) با شعار 
های سنتی به نام اسالم ها و آموزه، به بازسازی و نوسازی اندیشه»به قرآن

های دور و نزدیک خود اهتمام کردند. اینان در واقع، به این در گذشته

                                                
چگونگی و چرایی بروز جنبش اصالح دینی معاصر؛ راهبردها و بایسته «بنگرید به مقاله   . ١

ر گبه قلم اینجانب در شماره نخست فصلنامه نقد دینی و نیز برخی نوشتارهای مفید دی» ها
 در شماره های بعدی این فصلنامه. 

به طور خاص از زمان سید جمال الدین اسدآبادی تا چند دهه پیش، یکی از موضوعات   . ٢
مهم و رایج در جریان مصلحان مسلمان در ایران و هند و جهان عرب، طرح انحطاط و پاسخ 

ا که من اطالع دارم، به چگونگی و چرایی علل این انحطاط یا عقب ماندگی بوده است. تا آنج
کمتر متفکر و نویسنده ای در جهان اسالم است که به این موضوع کم و بیش و مختصر و 

 مفصل نپرداخته باشد. 
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نتیجهی رسیده بودند که به تعبیر درست اقبال الهوری باید در کل دستگاه 
بیر ، که باز به تعمسلمانی تجدیدنظر شود. با این حال چنین تجدیدنظری

شد، کامال مستند و ممکن می ١»بازسازی اندیشه اسالمی«اقبال از طریق 
مستمد بود به اسالم آغازین و در مجموع به تاریخ و فرهنگ و تمدن 
اسالمی کهن که هیچ ربط مستقیمی با سنت های فکری و تمدنی جدید 

 غربی نداشت.    
ها و تفاسیر اسالمی (از شههرچند این تجدیدنظر به شمول تمامی اندی

توحید و الهیات گرفته تا مفهوم دین و شریعت و فقه و اجتهاد و اخالق) 
های مهم و اساسی در قلمرو سیاست و نهاد بود ولی یکی از این اندیشه

ترین پرسش این بود که اصوال نهاد حکومت و حاکمان بوده است. مهم
عناوین را مترادف به کار می  امارت و حکومت و دولت (فعال با تسامح این

برم) ماهیت شرعی دارد یا عرفی؟ طرح این پرسش بدان جهت بوده است 
که از دیرباز ماهیت شرعی نهاد انواع حکومت در ذهن و زبان فقیهان و 
متکلمان مسلمان (اعم از شیعه و سنی) تقریبا اجماعا پذیرفته شده بود و 

اما نواندیشان اصالحگرای مسلمان ظاهرا تردیدی در این امر وجود نداشت. 
بر این نظریه پای فشردند که نهاد حکومت ماهیت عرفی دارد و نه شرعی. 

ی سیاسی مسلمانان بود. البته گویا این به جدّ تحول مهمی در اندیشه
نخستین کسی که برای نهاد حکومت خصلت مدنی قایل شد، محمد عبده 

 سال پیش بود.  ١٥٠در حدود 

                                                
این عنوان کتابی مهم از اقبال است که در ایران معاصر بسیار اثرگذار بوده و هست و تا   . ١

مه احمد آرام است با عنوان کنون به همت سه نفر به پارسی ترجمه شده است. نخست، ترج
به قلم محمد بقایی (ماکان) » بازسازی اندیشه«و دوم با عنوان » احیای فکر دینی در اسالم«

به قلم مسعود نوری که این سومی » تجدید بنای اندیشه دینی در اسالم«و سوم با عنوان 
 است.   تردقیقکامل تر و وفق اظهارنظر برخی صاحبنظران 
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دوم، در باب ماهیت خالفت اسالمی بود. گفتیم که پس پرسش محوری 
از تأسیس خالفت، هرچند خلفای نخستین خود را صرفا جانشین سیاسی 

دانستند (مقامی که در عصر نبوی هم ریشه الهی و آسمانی نبی اسالم می
نداشت) و نه البته خلیفه هللا و برکشیدهی خدا و رسول؛ اما پس از آنها و 

زمان معاویه و ماجرای والیتعهدی فرزندش (یزید)، به  به طور مشخص از
تدریج خالفت ماهیت مذهبی پیدا کرد. با این حال از اواسط عصر عباسی 
پیوند مذهبی و در واقع اخذ مشروعیت الهی تقویت و تغلیظ شد. بی دلیل 

به عنوان پسوند نام خلفا رواج یافت » هللا«نیست که در این دوران کلمه 
متوکل بالله، الواثق بالله و در آخر المستعصم بالله) هرچند (مانند: ال

ی قابل تأمل این که در سلسله ١خلیفه و امیرالمؤمنین نیز مصطلح بود.
رقیب شیعی فاطمی در مصر در همین دوران نیز، هللا به نام خلفا می

چسبد (مانند: المهدی بالله، المنصور بالله، القائم بامرهللا، المُعزّ لدین 
هللا و . . .). اما در تداوم اندیشه بنیادین و بنیادبرانداز عبده، شاگردش 
علی عبدالرازق در دهه بیست قرن بیستم میالدی در مصر با کتاب مهم 

، مدعی شد که خالفت به عنوان یک ضرورت ٢»االسالم و اصول الحکم«
عملی در آغاز پدید آمده و هیچ ماهیت مذهبی و شرعی دایمی ندارد. 
هرچند این کتاب و محتوای آن، به شدت مورد انکار و مخالفت نهاد مذهبی 
رسمی جهان سنت یعنی االزهر قرار گرفت و علمای رسمی کتاب را خالف 

خود دانش آموخته االزهر بود، صرفا به اسالم دانسته و نویسنده آن، که 

                                                
بالله  المستعصم دربارهنمونه بنگرید به بیتی از سعدی خودمان که مویه کنان به عنوان   . ١

 آخرین خلیفه عباسی که به دست خان مغول در بغداد به قتل آمد سرود: 
 آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین / از برای قتل مستعصم امیرالمؤمنین  

الم اس«منتشر شده است. یکی با عنوان  دو ترجمه از این کتاب در سالهای اخیر در ایران . ٢
یله که به وس» اسالم و مبانی حکومت«با همت امیر رضایی و دیگر با عنوان » و مبانی قدرت

 محترم رحمانی و محمدتقی محمدی به پارسی برگردانده شده است.   
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دلیل اظهار نظر تخصصی اش به شکلی تکفیر شد و از کار و شغل اصلی 
اش محروم گردید. با این همه، دیدگاه تازه عبدالرازق، بازتاب گسترده پیدا 

  تمامی اقطار جهان اسالم شنیده شد و پیروانی یافت.کرد و در 
در فضای اندیشگی انتقادی جدید، پرسش دیگر این بود که اصوال نهاد 

؟ این »وکالت«است و یا » والیت«ی حکومت و دولت، آیا از مقوله
ی مهمی است. زیرا هر یک از این عناوین به الزامات و پیامدهای سراندیشه

قیهان ی فدر گذشته، به دلیل چیرگی فقه و سلسلهشود. خاص منتهی می
اند) و به ویژه پیوند (تا آنجا که تمدن اسالمی را تمدن فقه محور دانسته

ی غالب این بوده که نهاد علما و فقهاء با نهاد قدرت سیاسی، نظریه

 

در  یکه گرچه از شأن نبوت جدا بود، ول نه،یاسالم در مد یامارت نب
بعد  ینسل ها یبودند که برا ختهیآمدو چندان به هم  نیعمل ا

 نینبودند. هم کیقابل تفک یمسلمان به سادگ ریغ ایمسلمان و 
گشود تا بعدها هر  یا هیزاو ،یخیتار  تیواقع کیامتزاج به عنوان 

خود  گرفتیقدرت را به دست م قیهر طر  ازکه  یافهیطا ایو  یفرد
به  یو سبب یقرابت نسب ایمسلمانان و  یزمامدار لیرا، صرفا به دل

 یالتزام به اجرا ایو  لیبه صحابه و بزرگان قبا یاسالم و حت ینب
 از وحدت یو پاسدار انیو قاض انیمفت یاز فتاوا یرویو پ عتیشر 

خداوند بداند  یندهیا نمایهللا و رسول فهیو خل نیمسلمانان، جانش
 و از مردم اطاعت مطلق بخواهد              
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بسیار  ١»اولی االمر«ی والیت است و از این رو از عنوان حکومت از مقوله
 در فقه رایج» الّسیاسه الّشرعیّه«شود. در این مسیر اصطالح استفاده می

شده و از قرون میانه تا کنون آثار زیادی تحت همین عنوان پدید آمده و 
 »االحکام الّسلطانیه«منتشر شده است. گرچه این رویکرد در آثاری چون 

ماوردی در اواخر عصر عباسی ریشه بسته ولی پس از فروپاشی نظام سنتی 
، شریعت گرایی و به ویژه پیوند »االئمه من قریش«ت با مدل خالف

دار خالفت شرعی و سیاست و شریعت در جریان هایی که خود را میراث
دانستند (از جمله ممالیک)، سیاست شرعی برجسته تر شده و سنتی می

شد. گزاف نیست گفته شود که ی غالب در جوامع اسالمیبه تدریج نظریه
ر اث» الّسیاسه الّشرعیّه فی اصالح الرّاعی والرّعیّه«ب در این میان کتا

مشهور تقی الدین ابن تیمیه در قرن هفتم هجری است. پس از وی 
الطرق الحکمیه فی الّسیاسه «شاگردش ابن قیّم الجوزیه در کتاب 

های استاد را تحکیم و تقویت کرد. در قرن نهم کتاب اندیشه» الّشرعیه
 اثر یوسف بن» فی بیان احکام الوالیه واالمامهایضاح طرق االستقامه «

حسن بن عبدالهادی حنفی نیز در همین موضوع و به قصد تحکیم والیت 
و سیاست شرعی نوشته شده است. شاید یکی از آخرین آثار کتاب 

اثر شیخ عبدالرحمن تاج (شیخ » الّسیاسه الّشرعیّه والفقه االسالمی«
ی قمری به وسیله ١٤١٥ن به سال سابق االزهر) باشد که چاپ نخست آ

میالدی آن را در اینترنت  ٢٠١٥قمری /  ١٤٣٦االزهر منتشر شده و من چاپ 
مرور کرده ام. وفق شرحی که در این کتاب آمده است، به زعم این عالمان 

                                                
بسیار اسالمی  یاندیشهسوره نساء. این عنوان در فقه و کالم و  ٨٣و  ٥٩ملهم از آیات  . ١

مهم است. اهل سنت و جماعت تأکید فراوانی روی این عنوان دارند و از جمله از آن نتیجه 
می گیرند که اطاعت از صاحبان امر یعنی امیران و حاکمان (ولو با شروطی) در طول اطاعت 

 از خدا و رسول قرار دارد و از این رو واجب شرعی است.   
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و فقیهان، سیاست در متن شریعت اسالم نهفته است. از این رو، سیاست 
 نه و بنیاد است. ی برآمده از یک تو فقه دو شاخه

در جریان شیعی امامی نیز کم و بیش چنین اندیشه ای وجود داشته است. 
ی مدیریت جامعه را حق با این تفاوت که شیعیان سیاست به مثابه

دانستند و حاکمان غیر معصوم را انحصاری امامان منصوب و منصوص می
ر پایان عصمی شمردند و البته پس از » جائر«و » غاصب«ولو عادل ترین 

امامت و آغاز غیبت کبرای امام دوازدهم در اواسط قرن چهارم هجری، 
جانشینان امام » نیابت عامه«فقیهان و مجتهدان شیعی را تحت عنوان 

کردند. با این توضیح که تا عصر صفوی، این مجتهدان مدعی تلقی می
نیابت در سلطنت و امارت نبودند اما از عصر شاه طهماسب صفوی، با 
پیشگامی فقیه نامداری چون محقق کرکی، مدعی حق سلطنت شرعی 
بالفعل و مستقیم برای خود نیز شدند. هرچند از آن زمان تا چند دهه 
پیش، به دالیلی، دعوی سلطنت فقیه عملی نشد، ولی با ظهور آیت هللا 
خمینی و تشکیل جمهوری اسالمی ایران با مدل والیت مطلقه فقیه، 

عی شیعی نیز عمال محقق گردید و فعال در حال سیاست و والیت شر 
 اجراست. 

بینیم که در سنت فقهی و دینی عموم مسلمانان به نوعی بدین ترتیب می
نهاد سیاست و حکومت ملهم و یا برآمده از دین و شریعت بوده و حاکم، 

 یافته، از طریقحتی زمانی که با زور و تیزی شمشیر به اقتدار دست می
کرده و جامهی سبز دیانت و پاسداری هان اخذ مشروعیت میعالمان و فقی

کرده است. تنها شرطی که برای این امیران و حاکمان از شریعت بر تن می
در میان بوده است، رعایت قوانین شریعت (البته شریعت به روایت 
فقیهان وابسته به نهاد قدرت) و نیز پاسداری از مرزهای زیست جهان 

طقه و یا در عصر طوالنی عثمانیان مرزهای سیاسی مسلمانان در هر من
سلطنت عثمانی و در ایران صفوی مرزهای ایران آن روزگار بوده  –خالفت 
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است. البته معموال رعایت عدالت و شفقت بر رعیت و یا دفع ظلم نیز به 
. شده استلحاظ نظری مطرح بوده اما صد البته در عمل چندان رعایت نمی

م مفهوما و مصداقا، همان بود که سلطان گوید و عمل وانگهی، عدل و ظل
کند و یا همان است که فالن فقیه حاشیه نشین سلطان و امیر اعالم کرده 
است. قوانین و قواعد ثابت و متعینی از سوی مقامات و یا نهادهای مشروع 
فرادستی و مستقل وجود نداشته از این رو معیاری متقن و متعارف برای 

وری عوام و حتی خواص نیز حاکم نبوده است. در چنین رسیدگی و دا
 شرایطی، طبعا عدل و ظلم در عمل بالموضوع بوده است. 

های اسالمی نوین در بیش از یک قرن اخیر تمامی بنیادهای اما در اندیشه
ی کهن مذهبی با چالش ها و تکانه های جدی مواجه شده است. اندیشه

 در این رویکردهای نوین:
م یک دعوت است و به تعبیر حسن اسماعیل الهُضیبی دومین اسال – ١

، مسلمانان به »دعاه القضاه«مرشد عام اخوان المسلمین در کتاب مهم 
ی یک دعوت دینی، صرفا یک دعوت کننده اند و نه مقتضای دین به مثابه

ی ایمان شخصی و قاضیانی که در ایمان مردم داوری کنند. (دین به مثابه
 قبال الهوری تجربهی باطنی). به تعبیر ا

درست است که نبی اسالم ده سال در مدینه امارت داشت و فرمانروا  – ٢
بود ولی این فرمانروایی به مقتضای هجرت و نقش ویژه محمد در مدینه 
بوده که شاید بتوان گفت از سر تصادف و در یک روند عرفی محقق شده 

دینی وی نداشته است. از این و از این رو ربطی ماهوی با دیانت و دعوت 
رو اگر امارت نبوی در مدینه را به کلی حذف کنیم، باز او نبی خواهد بود و 
در دعوت دینی اش در قلمرو ایمانیات و تحقق رستگاری مؤمنان خللی 

 ایجاد نخواهد شد.  
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اگر فرضا ماهیت دینی و شرعی امارت مدنی نبی اسالم را قبول کنیم  – ٣
ا این لحظه مورد توافق عموم عالمان و فقیهان شیعی و (نظریه ای که ت

سنی و طبعا مؤمنان پیرو آنان است)، در این تردید نیست که پس از 
درگذشت پیامبر، امارت و حاکمیت سیاسی بر جامعه از موضوع دین و 
نقش و رسالت آن منفک بوده و خالفت یعنی جانشینی سیاسی نبی 

» بیعت«و » شورا«ته و به همین دلیل ماهیتی کامال زمینی و عرفی داش
یین تع» رضایت مردم«دو اصل مشروعیت بخش خلفا و حاکمان بوده و نیز 

نقدپذیری «و » نقد«شد و به پیروی از سنت نبوی کننده شمرده می
هم اصلی خدشه ناپذیر و بدیهی بوده است. با این حال، به » حاکمان

ت پیامبر و در سقیفه شرحی که آمد، از همان لحظات نخستین درگذش
ی انحراف بزرگی بسته شد و به نوعی بند ناف اقتدار سیاسی به دین نطفه

و شرع و شریعت پیوند خورد و بعدها (باز به شرحی که آمد) در گذر ایام 
و در تعامل با عوامل تودرتوی اجتماعی و مصالح و منافع اقوام و جنگ 

 وعیت دینی، تحکیم شدند.   ها، حکومت ها با هویت مذهبی و اخذ مشربنی
در نهایت، عموم روشنفکران و نواندیشان مصلح مسلمان حداقل نیم  – ٤

قرن اخیر اعم از شیعه و سنی، علی قدر مراتبهم، هر نوع حکومت شرعی 
و مذهبی را نفی کرده و یکسره به نظام سیاسی مدرن و عرفی و برآمده از 

 دولت باورمند –رأی آزاد و رضایت عامه مردم در قالب نظام سیاسی ملت 
اند. اینان با واکاوی جدی و نقد تاریخی سنت اسالمی و یا اسالم سنتی شده

 اند که در فضای فکری و عملی(از نوع سنی و شیعی)، به این نتیجه رسیده
(مانند مردم ساالری دینی) » دینی«و یا » اسالمی«کنونی جهان، پسوند 

 التزامبالموضوع و حتی متناقض است. در واقع اصل مدرن دموکراسی و 
به متن اعالمیه جهانی حقوق بشر، مبانی نظری نظام عرفی جدید تلقی 

شود. البته برای تثبیت این گزینه، استدالل ها تا حدودی متفاوت است. می
کنند تا از درون سنت دیرین اسالمی (قرآن و سنت برخی تالش کرده و می
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راسی به دموکو تاریخ) نظام عرفی مطلوب را استخراج کنند و بدین ترتیب 
جامه مشروعیت دینی بپوشانند و شمار دیگری این نوع تالش را یا درست 
نمی دانند و یا ضروری و حتی مفید نمی شمارند و از بنیاد براین باورند که 
مسلمانان مانند دیگر پیروان ادیان و اقوام خود در هر زمان بالضروره نوع 

کنند و یا تغییر می ینظام سیاسی متناسب و مطلوب خود را انتخاب م
دهند و این سنت عقالنی و ضروری ربطی به دین ندارد. چنان که مالحظه 

های دور و نزدیک نیز چنین بوده است. گاه از سوی یک شد، در گذشته
شود که برای هر نوع انتخابی عدم تعارض با جریان فکری استدالل می

شود اگر پیامبر یکند. گاه نیز استدالل مارزش های اسالمی کفایت می
اسالم امروز حضور داشت، بی تردید نظام دموکراتیک را بر می گزید که در 
قیاس با نظام های تجربه شدهی دیگر بشری دارای محاسن بیشتر و عیوب 

توان ذیل نظام سیاسی سکوالر (سکوالر به کمتری است. این گرایش را می
 »سکوالریسم سیاسی« ی مدنی و یا عرفی گرایی) دانست که به آنمثابه

نیز گفته شده است. اینجانب چند سال پیش، در مقاله ای که با عنوان 
منتشر کرده ام، به » اسالم و سکوالریسم؛ آرای نواندیشان جهان اسالم«

تفصیل و با ذکر منابع الزم دیدگاههای نواندیشان بیشتر ایرانی معاصر را 
و فیلسوف شیعی حوزوی  قابل تأمل این که حتی عالم ١گزارش کرده ام.

از اندیشه » حکمت و حکومت«معاصر مهدی حائری یزدی نیز در کتاب 
در این سنت فکری  .٢کندی امر غیر شرعی دفاع میحکومت به مثابه

                                                
تدا در وب سایت جرس و سپس در وب سایت شخصی این نوشتار مفصل در دو قسمت اب  . ١

 بازنشر شده و قابل دسترسی است.  ٢٠١٤فوریه  ١٨و  ١٠ام به تاریخ 
تا آنجا که اطالع دارم این کتاب در ایران هرگز به طور رسمی چاپ و منتشر نشده است.  . ٢

سخه ای اما نسخه هایی از آن در اشکال مختلف چاپ شده و در اختیار است. در شناسه ن
، چاپ و صحافی انتشارات شادی، ١٩٩٥که در اختیار من است چنین آمده است: چاپ اول 

 نسخه.  ٣٠٠٠حق چاپ محفوظ است، تیراژ 
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مدرن، نه حکومتگران مشروعیت خود را از آسمان و خدا و دین و شریعت 
ت یریت درسی بخش مهم حاکمیت و مدکنند و نه تقنین به مثابهاخذ می

جامعه برای اقامه عدل و ادفاع ظلم متخذ از شریعت است چرا که اصوال 
قواعد و احکام شرعی به ویژه احکام اجتماعی (معامالت) در طول زمان و 

 .١  کنندبه مقتضای تحوالت نو به نو تغییر می
گفتنی است که تجربهی تنظیمات در عصر عثمانی در جریان عام اهل 

) و به ویژه ١٨٧٦-١٨٣٩دهم هجری / نوزدهم میالدی (سنت در قرن سیز 
سال پیش، گام مهمی  ١١٥تجربهی جنبش مشروطه خواهی ایرانیان در 

برای گسست از نظام اندیشگی سیاسی مسلمانان به ویژه شیعیان امامی 
سنتی و پیوست به جریان انتقادی سنت فکر سیاسی پیشین و ورود به 

عی سه فقیه و مجتهد بزرگ نجف یعنی جهان مدرن بوده است. فتوای شر 
حضرات آخوند محمدکاظم خراسانی، شیخ عبدهللا مازندرانی و میرزا 

این ضرورت مذهب است که در «حسین خلیلی تهرانی مبنی بر این که 
نشانهی این  ٢،»عصر غیبت، حکومت مسلمین با جمهور مردم است

جمهور «ان عنوگسست بزرگ معرفتی است. بدین ترتیب برای نخستین بار 
شیعی وارد ذهن و زبان شماری از  –ی سیاسی اسالم در اندیشه» مردم

پردازی مهم و دوران ساز علما و عموم مردم ایران شد. به ویژه نظریه
محمدحسین غروی نائینی (مجتهد مشروطه خواه دیگر نجف) در کتاب 

                                                
، به قلم اینجانب، »احکام اجتماعی اسالم و حقوق بشر» یمقالهدر این مورد بنگرید به  . ١

 منتشر شده در سایت شخصی و ترجمه آن به آلمانی در کتاب
Unterwegs zu» 

Einem   anderen  Islam 
HERDER 

 به همت خانم کتایون امیرپور 
ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تحقیق سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، . ٢

 .  ٢٣٠، بخش دوم، ص ١٣٥٧
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مانی مهم تخود به تنهایی برای بیان تحول گف» تنبیه االمه و تنزیه المله«
د کند. نائینی، به رغم این که خوفکر سیاسی شیعی در این زمان کفایت می

مانند عموم فقیهان اصولی پس از صفویه به حق حکومت برای مجتهدان 
ی عرفی بودن حکومت و دولت را قایل است، ولی در نهایت، نظریه

انان مپذیرد و آن را در عصر غیبت مناسب ترین مدل برای حکمرانی مسلمی
ی قرآنی و فقهی و البته اجتهادی مهم، این نوع داند و با استناد به ادلهمی

نظام سیاسی را به اسالم آغازین در عصر پیامبر و خلفا و به طور خاص 
زمامداری علی بن ابی طالب (امام اول و در واقع بنیانگذار اندیشه شیعی) 

ی عرف و نیز وکالت لهشمارد. نائینی حکومت را از مقونزدیک و همراه می
داند و نه شرع. اثر بنیادین و بنیادبرانداز نائینی، پس از آن که پس از می

مرداد و در اوایل دهه سی با همت آیت هللا سید محمود  ٢٨کودتای 
طالقانی بازنویسی و با شرح منتشر شد، به شدت مورد توجه قرار گرفت و 

روعیت بخشیدن دینی به عمال به عنوان متن تئوریک و نظری برای مش
مبارزات مدنی و حتی قهرآمیز گروه هایی چون نهضت مقاومت ملی، 
نهضت آزادی ایران و حتی سازمان مجاهدین خلق و انبوه جوانان و 
دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان بر ضد نظام استبدادی سلطنتی حاکم 

ان رگمورد استفاده قرار گرفت. این که شخصیتی چون مهندس مهدی باز
ی اسالمی نائینی در دفاعیاتش در دادگاه نظامی به نظریه ٤٣در سال 

کند که استبداد شرک عملی است، خود از اثرگذاری چنین اثری استناد می
کند. با این که هنوز هم این اثر عصر مشروطه در آن روزگار حکایت می

 انهشود، اما متأسفهمچنان مورد توجه است و درباره آن سخن گفته می
باید اذعان کرد که این میراث بزرگ، به رغم ضعف و کاستی های معرفتی 
اش، در جمهوری اسالمی مخدوش شد و حتی عمال عملکردها و سیاست 

 ها غالبا در جهت خالف آن در حرکت است. 
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در هرحال در تفکر نوین سیاسی مسلمانان، مفهومی به نام حکومت 
این رو تبعات و الزامات سنتی آن مذهبی یا فقهی بالموضوع شده و از 

(مانند حق سلطنت خلیفه و یا فقیه، اجرای بی چون و چرای شریعت 
(فقه)، فرایضی چون جهاد ابتدایی، عناوینی چون داراالسالم و دارالکفر و 
دارالعهد و دارالحرب و اقلیت و اکثریت مذهبی و . . .) موضوعا از قلمرو 

نون حتی مفهوم وکالت نیز تا حدودی اند. اکجامعه و سیاست خارج شده
اعتبار خود را از دست داده و با طرح جامعه مدنی و حقوق شهروندی به 

شمرده  ١»رعیت«شود. در گذشته مردم دموکراسی مستقیم نزدیک تر می
 رسمیت یافته» دولت –ملت «شدند ولی دیری است که مدل سیاسی می

نامیده می شوند و قرار  »شهروند«و در این سنت حداقل در نظر مردم 
ی مقبول جهانی و عمومی، از حقوق برابر در شهروندی است وفق نظریه

برخوردار باشند. مفهوم و به ویژه مصادیق عدالت نیز به کلی متحول شده 
و دچار تغییرات بنیادینی گشته است. هرچند دیدگاه سنتی عدل و ظلم در 

ارجی است که امروز هم سه سنت اعتزالی و اشعری و شیعی، میراث پر 
به کار متفکران مصلح و نواندیش مسلمان می آید. این که روزگاری به 

شد، هنوز هم مهم و الهام گفته می» عدلیه و عقلیه«شیعه و معتزله 
 بخش است.  

                                                
 دانیمیمرایج بود و » الرّاعی والرّعیه«قابل تأمل است که در ادبیات سنتی گذشته اصطالح  . ١

که راعی به معنای چوبان است و رعیت هم در نقطه مقابل به معنای چهارپایان و به طور 
خاص مصداقا گوسفند است. این اصطالح خود تفکر و تلقی فقیهان گذشته را در مناسبات 

. در این تفکر، مردمان زیسته کندمیتوده مردم و امیران و حاکمان و کارگزاران حکومتی آشکار 
لّ یک نظام سیاسی، گوسفندانی هستند که برای مدیریت شان گله دارانی الزم است تا در ظ

به تمشیت امورشان بپردازند. نوع رابطه نیز طبعا رابطهی گوسفند زبان بسته و بی اختیار 
است با چوبان که البته فرض است که عاقل و خردمند و دارای عدالت و همراه با اختیارات 

به ذکر است که در چنین دوگانه و بینش نسبت به نوع انسان و نوع تعامل مطلقه باشد. الزم 
 مردمان با حاکمان، انگیزهی توهین و تحقیر و تخفیف در میان نبوده است.          
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، سازمان ١٣٢٤با این همه چهار سال پس از سقوط عثمانی، در سال 
به نام حسن البنّا در  دوساله ٢٢به همت یک جوان » اخوان المسلین«

اسکندریه مصر بنیاد نهاد شد و، گرچه بنا و اخوان رسما مدعی خالفت نبود 
ولی در عمل با طراحی ایدئولوژی مشابه سنتی، تالش شد تا خالء 
اقتدارگرایی خالفتی و سلطنتی کهن تر پر شود. دو سراندیشه ستون فقرات 

 »االسالم دین و دوله«کی ی این سازمان را تشکیل داده است. یمرامنامه
ایدئولوژی اخوانی، البته بیشتر در شاخه های ». االسالم هوالحلّ «و دوم 

افراطی آن، هنوز هم عامل اصلی خیزش های افراطی و مشروعیت بخشی 
به گروه هایی چون القاعده و طالبان و حتی داعش و دهها سازمان بزرگ 

 در اروپا شده است.  و کوچک اسالمی در جای جای جهان اسالم و حتی
در جهان شیعی نیز، پس از انقالب ایران، جنبش های جهادی ارتجاعی و 
واپسگرا در اشکال مختلف در خاورمیانه تقویت شد و در جریان شیعی نیز 
با اندکی تفاوت و تمایز همان رویکردها (رویکردهایی که از دهه بیست 

فدائیان «هادی به نام البته تحت تأثیر جنبش اخوانی مصر با پیشگامی ن
در ایران آغاز شده بود) آغاز و تحکیم گردید. نقاط اشتراک آنان، » اسالم

دعوی تشکیل حکومت اسالمی و اجرای بی تنازل فقه و شریعت و اسالم 
ی نظام اسالمی به سبک و سیاق ناب محمدی است. اینان در اندیشه

ر بغدادی رهبر روزگاران زوال یافته و سپری شده هستند. حتی ابوبک
خودخوانده داعش (دولت اسالمی عراق و شام)، افزون بر عنوان 

خود را، البته با برساختن یک نسب نامه جعلی، قریشی » امیرالمؤمنین«
کند تا از این طریق مشروعیت دینی و نبوی خود و سازمان معرفی می

مهم » بیعت«جهنمی اش را نشان دهد. برای اینان هنوز مفهوم و سنت 
است و مورد استفاده. بر همین سبیل، شریعتمداری و اجرای بی تنازل 
شریعت اسالمی یا همان فقاهت میراثی، موضوعیت دارد و در واقع 
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کنند تا احکام شرعی شریعت برای آنان قانون است و از این رو تالش می
مطلوب خود را با قاطعیت و غالبا همراه با جزمیت و خشونت و حتی جنایت 

ی مسلمانان و غیر مسلمانان، اجرا کنند که و غارت و کشتار گسترده و قتل
 ی امروز و آینده های نزدیکصد البته توهمی بیش نیست. تحوالت پیچیده

 و دور، این توهمات را نقش بر آب خواهد کرد. 
 

 واپسین سخن
 ی مهم اشاره کرد:توان به دو نکتهدر پایان به عنوان جمع بست سخن می

که این بررسی و مرور کوتاه نشان داد که اوال، تعامل دین و  نخست آن
ها و قدرت سیاسی در احوال و ادوار مختلف متفاوت بوده و ضابطه

معیارهای مختلفی برای مشروعیت بخشی به نهاد حکومت و حاکمان آن 
پردازی های متنوع فقهی فقیهان مختلف و گاه متعارض هم عمدتا با نظریه

نشین ارباب قدرت سیاسی طرح و اجرایی شده است؛ و و غالبا حاشیه 
ثانیا، همان تحوالت گفتمانی نیز خلق الساعه نبوده و کامال به مقتضای 
شرایط و در تعامل با تحوالت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حتی 
اقتصادی روزگار رخ داده است و از این رو فهم و درک و تحلیل شان وابسته 

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و م از زمینهاست به اطالعات الز 
فرهنگی و به طور کلی مقتضیات هر روزگاری در هر جامعه ای. به عبارت 

باید ممکن است. ن» کنتکست«در » تکست«دیگر به عنوان یک قاعده فهم 
های بروز و ظهورشان جدا کرد. به ویژه غفلت تغییرات و تحوالت را از زمینه

مادی و اقتصادی بانیان و عامالن و کارگزاران تغییرات و از مصالح و منافع 
 تحوالت، خطای راهبردی بزرگی است.  

ی روزگاران مختلف ی دوم آن است که این تغییرات، هرچند در چرخهنکته
و متحول و به مقتضای شرایط رخ داده است، اما به نحو روشنی از اسالم 

نبوی و یا خلفای راشدین اثر  یآغازین و در واقع از قرآن و سنت و سیره
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 ها و عوامل تغییرات در گزارش پیشینپذیرفته است. به بخشی از این زمینه
   :شوداشارتی شده و در اینجا به همان عوامل و برخی دیگر، اشاره می

امارت نبی اسالم در مدینه، که گرچه از شأن نبوت جدا بود، ولی در عمل  -
ند که برای نسل های بعد مسلمان و یا این دو چندان به هم آمیخته بود

غیر مسلمان به سادگی قابل تفکیک نبودند. همین امتزاج به عنوان یک 
ای که از هر واقعیت تاریخی، زاویه ای گشود تا بعدها هر فردی و یا طایفه

گرفت (ولو به ضرب شمشیر و ظلم آشکار)، طریق قدرت را به دست می
مسلمانان و یا قرابت نسبی و سببی به نبی  خود را، صرفا به دلیل زمامداری

اسالم و حتی به صحابه و بزرگان قبایل و یا التزام به اجرای شریعت و 
پیروی از فتاوای مفتیان و قاضیان و پاسداری از وحدت مسلمانان، جانشین 

ی خداوند بداند و از مردم اطاعت مطلق و خلیفه رسول هللا و یا نماینده
نبی  از» لکلّ امّه فتنه و فتنه امتّی المُلک«به حدیث  بخواهد. اگر بتوان

، اعتماد کرد، بعید نیست که شخص محمد نیز خود به فتنه خیزی١اسالم
های یکی شدن نهاد حکومت و اقتدار سیاسی در یک فرد در آینده برای 

 امت خود آگاه بوده و نسبت به آن هشدار داده است. 
ست که پس از درگذشت نبی اسالم برای عامل دیگر، انبوه روایات جعلی ا -

مشروعیت بخشی به نهادهایی چون خالفت و سلطنت و امارت در جوامع 
» االئمه من قریش«مسلمان ساخته شد و وفق آنها یا مانند حدیث اثرگذار 

اقتدار سیاسی را هم جامه مشروعیت دینی پوشانید و هم قدرت حکومتی 
ی) در انحصار یک قوم و یک تیره را همیشه (و در عمل تا قرن هفتم هجر

قرار داد و یا طبق مضامین شماری از این نوع روایات و احادیث اطاعت از 
امیر و حاکم ولو ظالم و فاجر را واجب و خروج بر چنین امیرانی را ناروا و 

                                                
(کتاب کم حجم و گزیده ای از سخنان کوتاه پیامبر » درج گوهر«این حدیث کوتاه در کتاب  . ١

 آمده است.  ١٣٧اسالم) صفحه 
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حتی به معنای خروج از دین شمردند. به استناد چنین روایاتی منقول از 
ت نکردن شخصیتی چون حسین بن علی با پیامبر اسالم بوده که بیع

یزیدبن معاویه را نامشروع تلقی کرده و آن را بر نتابیدند. هرچند پس از 
رخداد کربال و قتل عام کاروان حسینی چنان روایاتی یا دچار چالش شدند 
و یا حداقل شخصیتی چون امام ابوحنیفه (نخستین مجتهد و فقیه نامدار 

هایی زده و به طور مشروط به شرایطی رهمسلمان) بر آن روایات تبص
مخالفت و حتی قیام مسلحانه علیه خلیفه حاکم را جایز دانست. همین 
طور روایاتی جعل شد که وفق آنها پیامبر به فردی و یا افرادی نظر داشته 
و آن فرد و یا افراد معینی را برای جانشینی سیاسی خود برگزیده و حتی 

هیت دینی داشته و حتی از جانب خداوند بوده ادعا شد که چنین نظری ما
از جمله شیعیان مدعی شدند که نبی اسالم علی بن ابی طالب را  ١است.

از جانب خداوند و به امر او به عنوان وصّی و جانشین سیاسی اش معرفی 
کرده و حتی بعدتر ادعا شد که چنین مقامی با ماهیت الهی در فرزندان 

معین تثبیت شده و متعین شده است. چنین  علی از نسل فاطمه به طور
ادعای بزرگی، خود زمینه سازی برای اصل مشروعیت الهی و غیر عرفی نهاد 

ی امامی آن حکومت و حاکمان در تاریخ شیعی شد و در نهایت در شاخه

                                                
عموما براین باورند که ترتیب خلفای چهارگانه از ابوبکر تا علی به نحو پیشینی رخدادی است  .١

دینی و مشروع. به عبارت دیگر، اینان می پندارند که این ترتب منطقی است و معقول چرا 
که این شخصیت ها به لحاظ منزلت و اعتبار دینی و صالحیت به واقع به همین ترتیب 

-٦٠(ص »  بیان االدیان«هجری در کتاب  ٤٥٨لی (حسینی علوی) در سال هستند. ابوالمعا
خالفت رسول هللا ابوبکر را رضی هللا عنه گویند و او را بر اصحاب فرق نهند و پس «) گوید: ٦١

از او عمربن الخطّاب را رضی هللا عنه و پس از او عثمان بن عفان را رضی هللا عنه و پس از 
کرّم هللا وجهه و مهر ایشان را یکسان در دل دارند و این است مذهب او علی بن ابی طالب را 

 ».سنت و جماعت
؛ ٥٩؛ مروزی، نعیم بن حماد، الفتن، ص ١٣٦افزون بر آن بنگرید به: جاحظ، العثمانیه، ص 

و روایتی در  ٤٤٨، ص ٤؛ ابن حجر، االصابه، جلد ٢٣٣-٢٣٠، ص ٧ابن کثیر، البدایه، جلد 
 .  ٥٨٦صحیح بخاری به نقل علی الصالبی، علی مرتضی، ص 
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به نظریاتی چون غیبت، انتظار، ظهور، نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت 
 ی فقیه منتهی گشت. یت مطلقهی والو در فرجام به نظریه

سومین عاملی که  در ظهور استبداد مذهبی و فتوحات و جنگهای داخلی و  -
گرچه » جهاد«است. » جهاد«خارجی در جوامع اسالمی پسین شد، اصل 

یک اصطالح قرآنی است و در عصر نبوی مصطلح بوده است ولی بعدها از 
ی فتوحات و در واقع برای اش خارج شده و براهای اجتماعی و وقوعیزمینه

هر نوع جنگی (ولو جنگ داخلی مسلمانان) به کار گرفته شد و حاکمان 
مسلمان از اصل جهاد، که در آغاز کارکردی متفاوت و حتی متعارض 

هایی به قصد گسترش داشت، برای تشویق مؤمنان به حضور در جنگ
نظام های سرزمین و یا کسب غنائم و جمع مال و انباشته کردن خزانهی 

ا ی» جهاد فی سبیل هللا«خالفت و سلطنت، سود جسته و نام آن را هم 
ی جهاد مقدس گذاشتند. پوشش مذهبی آن نیز، جهاد ابتدایی بود به بهانه

مسلمان کردن کافران و نامسلمانان و تبلیغ دین و در نهایت گسترش 
های تالش قلمرو اسالم. سودجویی از این قاعده، چندان نیرومند شد که، با

ی طوالنی فقیهان، جهاد در شمار فرایض دینی قرار گرفت و نظری سلسله
بدین ترتیب به عنوان یک فریضه الزم االجرا و جاودانه به مؤمنان فروخته 

 ١ شد.

                                                
دارای کاربردهای مختلف و » جهد«ریشهی  از» جهاد«که در ادب قرآنی  دانیممیالبته  . ١

در ذیل باب جهاد آمده » متنوع است و از این رو در فقه اصل امر به معروف و نهی از منکر
نیز به همین دلیل است. در هرحال جهاد لزوما به » جهاد اکبر و جهاد اصغر«است. تعبیر 

» قتال«حانه عمدتا با عنوان معنای جنگ و نبرد با اسلحه نیست. در قرآن از جنگ و نبرد مسل
به » مجاهدین«و » مجاهد«و » جهاد«یاد شده است. با این همه، در روزگار پسین، عنوان 

عنوان اصطالحاتی رایج حداقل از باب تغلیب به قتال و جنگ با کافران و دشمنان اطالق شده 
، ایرادی در . در هرحال اگر جهاد به معنای عام آن در شمار فرایض فهرست شودشودمیو 

 میان نیست.    
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نماید که ی جهاد در قرآن و در عصر نبوی، قطعی میبا توجه به فلسفه
یر برای مسلمان کردن جهاد ابتدایی (یعنی پیروی از اصل اسالم یا شمش

مسلمانان) نه در عصر نبوی مشروعیت داشته و نه به طریق اولی در 
روزگاران پس از وی قابل دفاع بوده و هست. از این رو به گمانم قرار دادن 
جهاد به عنوان یک فریضه دینی در کنار فرایضی چون نماز و روزه و حج و 

ء استفاده از یک مفهوم و یا زکات، برآمده از یک بدفهمی و یا ناشی از سو
سنت عملی در عصر نبوی است برای کشورگشایی و کسب غنائم و تحکیم 

 اقتدار مالی و سیاسی دستگاه خالفت و سلطنت.
عامل مهم دیگر در جاافتادن اقتدارگرایی نهادهای حکومتی در جوامع  -

ی ی قانون برای مدیریت جامعه به وسیلهمسلمان، طرح  شریعت به مثابه
ی قاضیان در تمامی اقطار جهان اسالم بوده که حاکمان و نیز برای سلسله

هنوز هم تا حدودی برقرار است و به ویژه در جریان های متنوع بنیادگرایی 
ی بازسازی و احیای آن هستند. گفتنی است که اسالمی حتی در اندیشه
، سالمیی قانون در روزگاران پیشامدرن در جوامع اگرچه شریعت به مثابه

عمال گریزناپذیر بوده (همان گونه که در ایران ساسانی چنین بوده) ولی 
تداوم آن به عنوان یک قاعده و سنت الهی بی تردید خطا بوده و استمرار 

 و استقرار آن در جوامع کنونی ثبوتا و اثباتا ممکن نیست.      
نمونه بوده  توان افزود و این چند فراز به عنوانبر این عوامل باز هم می

است. مراد این است بگوییم که هرچه در تاریخ اسالم، گذشته؛ از یک سو 
ی نبوی و حتی ای که در قرآن و سیرهلزوما برآمده از متن اسالم به گونه

د توان به طور مستنخلفای راشدین وجود داشته، نبوده و نیست و حتی می
غازین رخ داده و عمل نشان داد که در مواردی در تعارض با سنت اسالمی آ

توان ادعا کرد که تمامی سنت ها و رویدادهای شده؛ و از سوی دیگر، نمی
، »یلاسالم اص«پسین ربطی به اسالم اولیه (که غالبا تحت عناوینی چون 

معرفی می شوند) ندارد؛ به هرحال هر » اسالم واقعی«و » اسالم ناب«
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ها دارد و ربطی به ریشهنیک و بدی که در متن این تاریخ رخ داده است، 
ها را بکاود و در از این رو بر یک پژوهشگر منصف فرض است که ریشه

نهایت به طور مستند و به طور قانع کننده ای نشان دهد که کدام سنت و 
قاعده از کجا برآمده و یا بعدها چگونه و چرا دچار دگردیسی شکلی یا 

 ی یکاسالم به مثابه شود کهماهوی شده است. در این صورت آشکار می
دین و یک سنت، صرفا تفاسیر و فهم مسلمانان از اسالم آغازین نبوده و 

متعین  ینیست و از این رو تاریخ اسالم عین اسالم نیست (اسالم به مثابه
ی معتبر نبوی ولو با اعتبار نسبی) و در سوی در نصوص وحیانی و سیره

بد و غیر قابل دفاع) ناشی از  دیگر، تمامی رویدادهای تاریخ اسالم (ولو
سوء تفاهم نبوده و نیست. همان گونه که عموم عالمان و فقیهان شیعی 

توانند تمامی رویدادهای عصر امامان و به نمی» تقیه«با توسل به اصل 
ویژه انبوهی از اخبار و روایات معارض با عقاید و باورهای متأخر خود را 

ه از شیعی و سنی قادر نبوده و نیستند کتفسیر و توجیه کنند، دیگران اعم 
بسیاری از عقاید و سنت هایی که به هرحال اکنون مذموم شمرده می 
شوند را صرفا برآمده از سوء تفاهم و یا بدعملی این و آن بدانند.  در هرحال 

دانیم (به ویژه با نباید تاریخ را وارونه و کژخوانی کرد و هرچه را درست می
ن) اسالم ناب و اصل بدانیم و هرچه را ناروا و غلط می معیارهای امروزی
 و از مسئولیت» هر عیب که هست، از مسلمانی ماست«شماریم بگوییم 

ای و گزینشی، نامش هرچه و پاسخگویی بگریزیم. چنین مواجهه سلیقه
باشد، اسالم شناسی و یا تاریخ نگاری و یا پژوهش نیست. مهم آن است 

أیید ی استوار باشد و مورد تاندارد و مستند به ادلهکه تحقیق روشمند و است
 اهل فن قرار گیرد. 
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چرخش های «توان از عنوان کتاب ولفگانگ لئونارد سخن آخر این که می
استفاده کرد و این روش را در  ١»-کمونیسم چیست؟ –یک ایدئولوژی 

د مند نشان دابررسی تاریخ اسالم به کار گرفت و به طور مستند و قاعده
که دین اسالم در کشاکش تحوالت تاریخی و در ادوار متنوع و مختلف 

 هایچگونه و چرا دچار دگردیسی و تغییرات صوری و یا ماهوی شده و ریشه
ها در کجا بود است. زیرا تحوالتی که مثبت واقعی و یا فرضی این دگردیسی

ه ا توجه بیا منفی در تاریخ اسالم رخ داده، عینا و یا مشابه آن، البته ب
مقتضیات خاص فرهنگی و جغرافیایی و اجتماعی و تمدنی، در جوامع دیگر 
و در دین های کهن و حتی غیر کهن نیز رخ داده است. نمونهی آشکار آن 

ی مذاهب متـأخر، آئین های باب و بهاءهللا است که کمتر از دو در سلسله
 مارکس و انگلسقرن از آغاز آن نگذشته و دیگر، مسلک و مرام منسوب به 

دانیم که است که باز کمتر از دو قرن از عمر آن نگذشته است. می
ای بوده و در چین و کوبا و مارکسیسم روسی در شوروی سابق به گونه

جاهای دیگر (از جمله در ایران) به گونه های متفاوت و در خود اروپا نیز 
م ست ها در نیباز به شکلی متفاوت تر چهره نموده و در نهایت نومارکسی

ی مکتب مشهور فرانکفورت)  قرن اخیر در نواحی مختلف (از جمله در حلقه
ولفگانگ، که خود یک  .٢اندتفاسیری خاص و متفاوت ارائه داده

                                                
این اثر به همت هوشنگ وزیری ترجمه شده و چند باره وسیله ناشرانی مختلف در تهران . ١

 منتشر شده است. 
اثر اریک فروم وابسته به مکتب » سیمای انسان راستین«کتاب  توانمیاز جمله  . ٢

فاسیر وت و حتی متعارض از تفرانکفورت را به عنوان نمونه ذکر کرد که نویسنده تفسیری متفا
ارتدوکسی مارکسیستی از انسان ارائه می دهد. وی با استناد به شماری از نوشته های مارکس 

انسان کامال اومانیستی است و نویسنده استدالل  دربارهمدعی است که دیدگاه مارکس 
روپا در ا ی مارکس بد فهمیده شده و حتیهااندیشهکه در شوروی ظاهرا مارکسیستی  کندمی

ی او ارائه شده است.  این کتاب به هاآموزهنیز تفاسیر نادرست و وارونه ای از مارکس و 
در تهران منتشر شده است.  ١٣٥٦مجید کشاورز به پارسی برگردانده شده  و در سال  یوسیله
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مارکسیست جزم اندیش بوده و سالیانی در شوروی زیسته و سپس به 
ت، سعنوان یک نظریه پرداز در اروپای شرقی و آلمان شرقی فعالیت کرده ا

در همان اثر یاد شده نشان داده است که چگونه و چرا مرام مارکسی و یا 
به بیان دیگر کمونیستی در اروپا و شوروی و دیگر نواحی دچار تحوالت 
بنیادین و در مواردی متعارض شده است. از جمله آنها، تبدیل مرام 

ه کمارکسی به یک ایدئولوژی ستبر و گاه جزم اندیش شده است و حال آن 
دانست و از این رو وی با این مفهوم مارکس ایدئولوژی را آگاهی کاذب می

 و با هر نوع ایدئولوژی سازی به جد مخالف بوده است. 

                                                
ید به دست فیروز جاو» سرشت انسان راستین«اخیرا نیز ترجمه دیگری از همین اثر با عنوان 

 در تهران عرضه شده است.      ١٣٩٩به سال » اختران«به وسیله انتشارات 
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 کتابخانه

 
 "معنوی اسالم" در آدمی حق و عدالت

 کدیور محسن اثر، الناس حق کتاب به نگاهی
 از و دانالهی، فقیه ۱۳۳۸ ماه خرداد متولد کدیور محسن :رضائیه سارا

 رشته در تحصیل به ابتدا. شودمی شناخته دینی طلبی اصالح هایچهره
 های دغدغه تدریج به اما، شد مشغول شیراز دانشگاه در برق مهندسی

 هللا آیت از او. آورد روی اسالمی علوم تحصیل به تا شد باعث دینی
 و فلسفه دکتری یآموختهدانش و دارد اجتهاد اجازه منتظری حسینعلی

 نوانع به سالهاست و است تهران مدرس تربیت دانشگاه از اسالمی حکمت
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 تدریس به مشغول دوک دانشگاه دینی مطالعات گروه در تمام استاد
 .است
 را هایشنوشته اخیر سالهای در او و است ممنوع ایران در کدیور آثار چاپ

 تعداد. کندمی منتشر اششخصی وبسایت طریق از و الکترونیک شکل به
 شکل به کتاب دو، میان این از که رسدمی جلد ۱۵ به امروز به تا کتب این

 .است شده چاپ آلمان در کاغذی
 ۱۳۸۷ سال در بار نخستین برای)، بشر حقوق و اسالم( الناس حق کتاب

 بین ترپیش که است مقاالتی مجموعه شامل کتاب. آمد بازار به تهران در
 ینا .بود شده منتشر مقاله صورت به متعدد نشریات در ۸۵ تا ۸۲ سالهای

کنوانسیون اصول با مطابق و مدرن تصویری تا است تالش در مجموعه
 به کدیور محسن. دهد ارائه آن هایآموزه و اسالم از بشری حقوق های

 توانايى حتى فاقد را ماسال کسانى يا کسى اينکه" است معتقد صراحت
 دارد آن از حکايت، بدانند بشر حقوق جهانى ميهاعال مواد با سازگارى بالقوه

 ." اندنشناخته درستى به را دو هر يا بشر حقوق يا مىاسال تعاليم ايشان که
حق“ کتاب درباره ملی اعتماد یشده توقیف یروزنامه با گفتگویی در او

 در) رايج فقه( بالفعل شکل در ماسال که معتقدم: " گویدمی” الناس
 بشر حقوق جهانى نظام مفاد برخى با ممکن تعابير ترينکارانهمحافظه

، قرآن تفسير، قاخال، مکال بازخوانى( اشبالقوه شکل در و است سازگار
 اصول تکميل و زمال ضوابط و اصول استخراج جهت ائمه سيره و نبوى سنت

 حقوق عيارتمام پذيرش براى مشکلى هيچ) فقهى مجدد اجتهاد و فقه
 ." ندارد بشر حقوق نظام و انسان ذاتى و طبيعى
 طول در که فقیهانی نامناسب عملکرد از ،مصاحبه همین ادامه در کدیور
دهز  دامن آن لوازم و معاصر انسان زندگی و دین تعارضات آتش به تاریخ

 تعارضات همین حل مرجع تریندرست را فقه هم باز اما کندمی انتقاد اند



 ۱۴۰۰| تابستان  ۶شماره|  دوم| سال 
 

١١٦ 
 

 حلراه عنوان به فقه حذف و شريعت زدن کنار: " گویدمی او. داندمی
مواجهه چنين. دانممى نادرست کامال را بشر حقوق و سنتى ماسال تعارض

. بزنيم جا جواب منزله به را مسالهصورت حذف که است اين مثابهبه اى
 رمنظ و فقيهان برخى نگاه از مشکل، نيست فقه يا شريعت از مشکل
 و ايمان يکى؛ ندارد بيشتر رکن دو ماسال. است شريعتمداران از جمعى
 عملى فضائل و قىاخال سجاياى از متشکل صالح عمل. صالح عمل ديگرى
 امن فقه، است مومن انسان عملى فضائل تبيين دارعهده که علمى. است
 مؤمن انسان عملى هاىنابايسته و هابايسته جز چيزى شريعت. دارد

 و، ماسال عملى بعد حذف يعنى، ماسال از شريعت و فقه حذف. نيست
 هانديش مسلم ضوابط با کارى چنين. کردن صهخال قاخال و باور در را ماسال
. تاس آشکار تعارض در پيامبر معتبر سنت و کريم قرآن برمبتنى مىاسال
 ديگر و انسان و طبيعت و انسان، خدا و انسان عملى رابطه دارعهده فقه

 ىبرخ شناخت در شريعتمدارانى يا فقيه اگر. است خود و انسان و هاانسان
 ضرورت اصل تواننمى، اندکرده تقصير يا قصور حياتى روابط اين ابعاد
 ."داد راى آن گرفتن ناديده و حذف به و گرفت ناديده را علمى چنين

 ادتض در بشر حقوق با حوزه شش در سنتی فقه، کتاب نویسنده دید از
 :است

 ،نامسلمانان و مسلمانان نابرابر حقوق. ۱ 
 ،زنان و مردان نابرابر حقوق. ۲ 
 ،بردگان و آزاد هایانسان نابرابر حقوق. ۳ 
 ،عادی هایانسان و فقها نابرابر حقوق. ۴ 
 ارتداد دنیوی مجازات و مذهب آزادی. ۵ 
 اندشده ذکر شریعت در که خشن هایمجازات. ۶ 

 یازن اصولی و نوین اجتهادی به اسالم که است باور این بر جد به کدیور اما
 .بپوشاند عمل جامه بشر حقوق با خود تعارضات حل به بتواند تا دارد
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 غدغهد توضیح به کدیور محسن که اندازیم می کتاب مقدمه به نگاهی ابتدا
 ثلم سنتی با بشر حقوق مثل مدرنی مفهوم تطبیق همانا که خود اصلی

. است گمارده همت، دارد اسالم دین در فقهی و دینی بار که الناس حق
 ماسال که ایران مثل ای جامعه در" که است معتقد او، دیگر بیان به

 از را مىاسال حکومت خطير تجربه و است آن فرهنگى مولفه متنفذترين
 قابل موضوع، شرع منظر از مردم حقوق استيفاى بحث، گذراندمى سر

 دین از توانمی وسیله بدین تنها زیرا"، پرداخت آن به باید که است توجهی
 .ادد ارائه معاصر انسان خواست و حقوق با مطابق و روز به تصویری اسالم

 مباحث مهمترین از یکی بشر حقوق: " کندمی آغاز چنین را کتاب مقدمه او
 اعالمیه«، »متحد ملل منشور« ایران اگرچه. است معاصر ایران در مطرح
 و اجتماعی، اقتصادی حقوق المللی بین میثاق«، »بشر حقوق جهانی

 در ترتیب به( را» سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق«و» فرهنگی
ً ) ۱۳۵۴ و ۱۳۵۴، ۱۳۲۷، ۱۳۲۴ سالهای  هایبخش و است پذیرفته رسما

 ومس فصل جمله از ایران اساسی قوانین در المللی بین اسناد این از مهمی
 قحقو نظام اما؛ است شده گنجانیده ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 لحاظ به. است مواجه مشکل با ما جامعه در عمل در چه و نظر در چه بشر
 انانس همه حقوقی تساوی قبیل از( آن بنیادین اصول از بسیاری، نظری

 هایآموزه معارض و نادرست) سیاسی تعلقات و دین و جنس از فارغ ها
 و اعالمیه مواد از بسیاری، عملی لحاظ به اما. شودمی پنداشته الهی

." شودمی نقض نهادینه شکل به اساسی قانون در مرتبط اصول و میثاقین
 منظری از دارد سعی، سنتی اسالم دیدگاه خواندن ناکارآمد با ادامه در او

 در دهش مطرح نکات و بپردازد بشر حقوق و اسالم نسبت مساله به دیگر
 : کندمی خالصه نکته سه ذیل را کتاب
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 راخی قرون در بشر جدید دستاوردهای بزرگترین از یکی بشر حقوق) الف
 .است نبوده دیروز انسان دغدغه گستره و عمق، معنی این به و، است

 چه آن از توجهی قابل موارد اسالم ویژه به الهی ادیان در اگرچه) ب
ً ، شودمی خوانده بشر امروزحقوق ً  یا صریحا  واقع عنایت و توجه مورد ضمنا

 خشب در ویژه به تاریخی دین در یا ادیان از سنتی قرائت در اما، است شده
 قابل غیر و اساسی، بشر حقوق نظام با تعارض موارد، فقه و شریعت
 .است اغماض

 اسالم. شودنمی خالصه آن سنتی قرائت یا تاریخی اسالم در اسالم) ج
 با، ستا اسالم از روشنفکرانه یا نواندیشانه روایتی که گرا غایت یا معنوی

 .است سازگار بشر حقوق نظام
 عطفی ینقطه عنوان به آن از که خود فکری تحول از پس کدیور محسن

 شیوه پاسخگویی از کامل یاس از پس تحول این گویدمی و کندمی یاد
 نام به جدید مفهومی به، شده ایجاد برایش جدید معضالت به سابق

 ازآغ سنتی فقه از وی نقد با اتفاقا که تحول این. رسدمی" معنوی اسالم"
 و متغیر احکام و هاگزاره میان باید که است موضوع این بیانگر، شد

 . شد قائل تمایز اسالم تغییرناپذیر
 با، مدار غايت و یمعنو اسالم: گویدمی معنوی اسالم تعریف در خود او

 و معرفت در را یديندار، دين تكوين عصر یمكان ـ یزمان شرايط درنورديدن
، یتلق اين بنابر. داندیم اسالم غايات و اهداف و دين روح تحقق

 طهضاب،  تقوي يعني،  اسالم روح و بعثت هدف با عملي و نظري هماهنگي
 انيمكـ  زماني خاص هاي قالب و ظواهر رعايت به اكتفا نه است بودن ديني
 دادن دست به بصير  شناسان اسالم و دين عالمان مشترك كار. نزول عصر

 مكاني و زماني مناسبات از آن احكام پااليش و دين پيرايهیب معرفت
 مسائل از گذر يعني؛ است نزول عصر ويژه مقتضيات جمله از،  مختلف
 از ماسال رهاكردن: ديگر عبارت  به. دين یفرازمان و ثابت متن به زمانمند
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 و ظاهر و قالب تنها و شده منقضي  مصلحتشان كه احكامي از دسته آن
 را دين متعالي غايات و اهداف  به وصول ديگر و مانده باقي صورتشان

 .نيدي تعاليم مغز و محتوا،  غايت بر مضاعف تأكيد و، كنند نمي تأمين
 از جدید خوانش با که دهد نشان دارد قصد او، الناس حق کتاب در حال

، بشری جامعه مدرن مفاهیم با مشترک اینقطه به توانمی، معنوی اسالم
 .رسید بشر حقوق و دموکراسی جمله از

 مردم اکثریت یا همه" اوال که ست ایجامعه کدیور نظر در دینی جامعه
 مردم اکثریت اصلی دغدغه دین" که این ترمهم و دوما و" باشند دیندار
 داشته دین سودای خود عمل هر در دینداران دیگر عبارت به. باشد جامعه
 ابکت مقدمه از بخشی در او" بپذیرند داور عنوان به همواره را دین و باشند

جامعه در: گویدمی و پردازدمی مطالب این نگارش از خود اصلی انگیزه به
، قشری برداشتی و؛ کرده خو تفریط و افراط با متعددی دالیل به که ای

 از االختیار تام وکالت سودای  رحمت پیامبر آئین از خشن و نظرانه تنگ
 او دین از را خدا بندگان خام سودای این با و، پروراندمی سر در را خدا دین
 و دین بوی چه آن هر از العملی عکس رویکردی دیگر سوی از و؛ رماندمی

 نسخه جامعه این دردهای که است باور این بر و، گریزدمی دهدمی ایمان
؛ ردندا عمومی حوزه در دین نقش حذف به رو تقلیل و تجدد جز شفابخشی

 نتیس مکلف نه را کردن دفاع بشر حقوق از نوگرایانه اما مؤمنانه و دیندارانه
 ."الئیک شهروند نه، تابدمی بر

. است بشر حقوق و اسالم محور حول مقاله ۱۴ بر مشتمل الناس حق کتاب
 شرب حقوق موضوع با کدیور آثار تنها مقاالت این که داشت توجه باید اما

 حکومت هایدغدغه" کتاب با ۱۳۷۹ سال در و این از پیش او بلکه ،نیستند
ً  که را مقاله دوازده"، دینی  شرمنت است مربوط بشر حقوق مباحث به کامال
  .است کرده
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دهش تنظیم موضوع تفکیک به و بخش پنج در الناس حق کتاب مقاالت
 در او. دارد اختصاص کدیور نظر مورد بحث الزم مبادی به اول بخش. اند

 ادسج امام" به  مقاله نخستین در و رفته اصلی موضوع سراغ دوم بخش
 موضوع سیاسی و دینی، عقیدتی هایآزادی. است پرداخته" مردم حقوق و

 پردازدمی نیز محاربه و ارتداد مثل موضوعاتی به که است کتاب سوم بخش
انسان او باور به. کندمی دفاع بهاییت مثل هاییآئین آزادی از صراحت به و

 انتقادات ترینسخت آن به نسبت یا و شوند خارج اسالم از توانند می ها
 . باشد هاآن انتظار در مجازاتی دنیا این در کهآن بدون، دارند روا را

 بحث موضوع را زنان، الناس حق کتاب از بخش چهارمین در کدیور محسن
 او حقوق و زن از سنتی اسالم تحلیل به انتقادی نگاهی با و داده قرار خود

. رسدمی مورد این در حلی راه به، اسالم و قرآن هایآموزه بر تاکید با نیز و
"، زنان حقوق و دینی روشنفکری" عنوان با قسمت این مقاالت از یکی در

می مهم پرسش این به و شناسدمی رسمیت به هم را آنها سیاسی حقوق
ً  که پردازد  جامعه سیاسی و اداری کلیدی هایسمت منطق کدام با اساسا
 نای از فقهی واهی دالیل با سالیان طول در و نشده زنان نصیب گاه هیچ

 مثل مسائلی کتاب از بخش پنجمین ذیل، آخر در و؟ اندشده منع حقوق
 و تحقیق مورد را معاصر اسالم در غیرمسلمانان حقوق نیز و داری برده

 در غیرمسلمانان حقوق" مقاله در مثال برای. است داده قرار خود بررسی
 مبانی و اصول به، شده قرائت المللی بین کنفرانسی در که"، معاصر اسالم
 می خالصه اصل شش در را حقوق این او. دارد اشاره غیرمسلمانان حقوق

 . است توجه مورد چهارم و سوم اصل میان آن از که کند
 دين از بازخواست و محاسبه به مکلف مسلمان، سوم اصل: " گویدمی

 خواهند رخ آخرت در سو يک از جزا و بازخواست و حساب. نيست ديگران
 اينکه. الخطا جايز انسان نه، است خداوند آن داور ديگر سوي از، داد

 و خطاب مورد دين واسطه به را مسلمانان غير مجازيم ما شود پنداشته
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. است آوردن دنيا به را آخرت و نهادن خداوند پاي جا، دهيم قرار عتاب
 خداوند سوي از عادالنه داوري دين امر زمينه در که است معتقد مسلمان

 مورد متعدد آيات در قرآني مسلم اصل اين. شد خواهد محقق آخرت در
 احترام و آميز مسالمت همزيستي، چهارم اصل …است گرفته قرار تاکيد

 زمجا و باشند آرامش و صلح در ديگران با موظفند مسلمانان.  متقابل
 کارزار و مخاصمه وارد اندنکرده اقدامي مسلمانان عليه که کساني با نيستند

 با و رزندو نيکي و کنند دوستي ملل و افراد اينگونه با موظفند بلکه، شوند
 هاي سرزمين خارجي سياست سرلوحه که اصل اين. نمايند عمل انصاف

 قرآن در صراحت به است مسلمانان غير با سلوک اوليه اصل و اسالمي
 با مسلمانان مواجهه ضوابط بنابراين …است گرفته قرار تاکيد مورد کريم

 و وج مسالمت مسلمانان غير با دوستي و انصاف و نيکي مسلمانان غير
 يقادق قرآن دستور اين. است متجاوز و ظالم مسلمانان غير با رابطه قطع

 رد متقابل احترام و آميز مسالمت همزيستي عقاليي ضوابط با منطبق
 ."است الملل بين حقوق
 خود دهخوانن به خوبی به را تلنگر این تواند می که این با الناس حق کتاب
 با و نگریست دیگر منظری از پیامبر سنت و قرآن به باید و توانمی که بزند

 دمق بشر حقوق و اسالم آشتی مسیر در کالمی و فقهی مفاهیم بازسازی
، شتهگذ کتاب گوناگون مقاالت انتشار از که هایی سال طی در اما، برداشت
 . اندداده قرار هدف را کتابش و کدیور هم بسیاری نقدهای

ً  که نقدهایی  خرده ابکت مطالب بر نویسنده فقهی نگاه سنگینی به عمدتا
ً  که دارند نکته این اثبات بر سعی واقع در و گیرندمی  ستداللا شیوه اتفاقا

 عبارتی به، کندمی نقض را او اصلی غرض، کدیور محسن نظرات نقطه و
 را بحث ،دینی و اسالمی الیتغیر قوانین به او پررنگ پرداختن شاید، دیگر

 نگاه ارزش تواننمی وجود این با اما. کندمی ساقط انتفاع حیز از مواردی در
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 تحمل و سازش شاید که چرا، شد منکر را او آمیز مسالمت و نواندیشانه
 دباش غیردینداران و دینداران ارتباط گمشده زنجیر همان، مخالف عقیده

 .آنیم پی در است روزگاری که

 
 رهایی به راهی
 دورنمات فریدریش اثر" عدالت" رمان درباره
 گزارش این البته: "شودمی آغاز اینگونه" عدالت" رمان: نسبجمالی زینت

 الی برود تا وسواس نوعی خاطر به، نویسممی مقررات رعایت برای را
 پیش را هاییاتفاق دیگر بار یک کنم مجبور را خودم خواهممی. هاپرونده
 خواهممی. گناه بی یک مرگ و قاتل یک آزادی به شد منجر که بیاورم چشم

 اقداماتی به، برداشتم خورده فریب که کنم فکر هاییگام به دیگر بار یک
 با، دیگر بار یک خواهممی. گرفتم نادیده که احتماالتی به، دادم انجام که

 باشد مانده عدالت اجرای برای هنوز شاید که را هاییفرصت، زیاد دقت
 ."کنم بررسی

 نویس نمایشنامه و نویس رمان دورنمات فریدریش ینوشته عدالت رمان
 جنایت چند مورد در ظاهر به زاد حسینی محمود خوب یترجمه و سوئیسی

 افیایم و جنگ چون بزرگتری جنایات به الیه زیر در اما است پیوسته هم به
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، است حقیقت دنبال به که کسی که است این جالب و؛ پردازدمی اسلحه
 عدالت اجرای دنبال به قانون  از فراتر حتی و داندمی درستکارترین را خود

 . بیندمی جنایت تداوم ابزار و عامل را خود که اوست نهایت در، است
 کمک گناهبی یک شدن قربانی و قاتل یک آزادی به خود نفوذ اعمال با او

 و، معصوم و گناه بی، دروغ و حقیقت مرزهای بعد به جایی از تا کندمی
 که اشدهنده تکان نتیجه به تا شود برداشته میان از وجنایت عدالت البته

 وبارهد تواند می که است جنایت انجام با فقط عدالت: «برسد آمده کتاب در
 ». شود برقرار

 پریشانی از تواندمی آشفتگی این. دارد عجیبی آشفتگی رمان راوی ذهن 
 جهت آن از  یا رسیده جنون به کارهایش واقعیت با مواجهه در که باشد او

 در ایجرقه کندمی که جدیدی کشف هر. ماجراست کشف دنبال که باشد
 و. کندمی پرتاب موضوع با مرتبط خاطرات به را او که زندمی اشذهن

 تطبيق خود جدید هایداده با داشته که قبلی های روایت و اطالعات تمامی
 هم باز که است روندی همان این و میکند خلق را جدید روایتی و دهدمی
 مخواه می: "است داده توضیح موردش در نویسنده نخستین بند همان در

 اماتیاقد به، برداشتم خورده فریب که کنم فکر گامهایی به دیگر بار یک
 . "گرفتم نادیده که احتماالتی به، دادم انجام که

 وقایع از و باورهایش از، خاطراتش از، خودش از است راوی بازخوانی رمان
 این، هنتیج این که دارد یقین چیز یک از تنها او. رسیده بدانها که نتایجی و

 نچنی ذهنیتی و باور هیچ با،  روایتی هیچ با که است وحشتناک پایان
، ایفاجعه چنین برابر در است معتقد. کند توجیه را ایناعادالنه وضعیت

 پیشین هایروایت و مقدمات و باورها تمامی و بازگشت عقب به باید
 گذاردمی بیرون  اششخصی اطالعات و تردیدها دایره از پا او. کرد بررسی

 . دهدمی بسط جامعه کل به و
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 ،قطعیتی، اطمینانی، حقیقتی، ما کشور پشت، ما شهر پشت اصال"
 در که هایی انگیزه و قوانین دسترس از را چیز همه آیا؟ هست واقعیتی

، اندهنداشت نگه دور، شوند می فعالیت و شوق و شور باعث دنیا نقاط سایر
 یوارد اینها همه دور آیا؟ نیست آنها به دستیابی به امیدی که دور چنان آن

 خورد و عشق نامش اینجا هرچه آیا و، نجات به امیدی بدون، اند نکشیده
 و تولیدمثل و اندیشه و ستد و داد و کالهبرداری و زندگی و خوراک و

 ما ؟نیست غیرواقعی و روستایی، مایه میان، افتاده عقب، است مدیریت
 ؟"باشد ما معرف که دیگری چیز چه؟ کنیم عرضه که داریم دیگری چیز چه

 که گونه این به دانست جنایی ژانر در همچنین توانمی را عدالت داستان
 صحنه در مقتول و قاتل. شودمی مشخص زود خیلی چیز همه ظاهر در

 کمی هرچند. گیردمی شکل همه چشمان پیش جنایت اساسا و هستند
 از جنایت. خواندیم اول در که نیست آن واقعیت شویممی متوجه جلوتر
 هک نیست آن مهم. شده پنهان تفسیر و توجیه از ایالیه در که است نوعی

 تاس این مهم بلکه شده انجام جنایت این چطور یا کرده جنایت کسی چه
 سهیم آن در چطور مردم؟ دارد وضعیت این در سهمی چه جامعه که

 .گذاشتند سرپوش آن بر چطور؟ شدند
. نیست ما جامعه به شباهت بی، کندمی اشترسیم دورنمات که ایجامعه

 امیدواری ینقطه هیچ شاید که شده تیره قدری به وضعیت او جهان در
 راهی و اندرفته فرو عدالتی بی پایان بی چرخه در همه. است نمانده باقی
 تالش، دورنمات رسد می نظر به، حال این با. آیدنمی چشم به رهایی برای
 .ببندد دل عدالت یعنی بزرگ وعده آن به همچنان که کندمی

 
 که را هایی فرصت، زیاد دقت با، دیگر بار یک خواهممی که گویدمی راوی
 ریادف وجود تمام با. کنم بررسی باشد مانده عدالت اجرای برای هنوز شاید

، کار در، کار در، کار در، داوری، داوری، داوری، کاشکی، کاشکی: "زند می



 کتابخانه

 
١٢٥ 

 

 رد بزرگ همدستی این راز بتوان و باشد چنین اگر راستی به...". کار در
 را تاریخ باید شک بی، کرد کشف را فراگیر عدالتی بی یک تثبیت و تحقق
 .خواند دوباره

 دستگاه یک که ایشریرانه و طنزآمیز هایسویه عدالت رمان در دورنمات
 عدالت همیشگی یدوگانه. است کرده ترسیم را افتدمی دامش در حقوقی

 از هجوی دورنمات: "گویدمی رمان این مورد در ویکلی پابلیشرز. جرم و
 اوج رمان این. است ساخته عدالت اجرای مفهوم در نهفته های شرارت
 لیکش با که ای بازی، هستیم رو روبه بازی نوعی با اینجا.  اوست توانایی

 ."شود می شروع محترم مردی مغز به تپانچه یک




