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پیشگفتار
تعيين مباني ،اركان ،چارچوب و مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نخبگان دانشگاهي و حوزوي
و جوان��ان اي��ن مرز و بوم صورت گيرد .به گواه تاريخ و تجارب گذشته ،پيشرفتي همه جانبه و
پايدار خواهد بود كه مباني اسالمي و اقتضائات ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اينك مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالشهاي علمي ،تخصصي
و فک��ري درباره پیشرف��ت اسالمی ایرانی ،برگ��زاري نشستهاي علم��ي و تخصصي ،تاسيس
انديشكدهه��اي مركز ،انتشار صدها مقالة ارزشمند و تهی��ه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراح��ل آن ،در نظر دارد با هدف توليد دانش و گسترش و تعميق ادبيات موضوعي در حوزه
الگ��وي اسالمي ايراني پيشرف��ت ،آثاري را به صورت تك نگاشتهاي علمى فاخر منتشر نمايد.
ت��ك نگاش��ت نوشتاري تخصصي و نيمه مبسوط است كه توس��ط يك پژوهشگر خبره در يك
موضوع خاص نگاشته ميشود .تك نگاشت از نظر حجم و محتوا حد فاصل مقاله و كتاب است
و نويسنده با پردازش و تحليل يافتهها و مطالعات تخصصي پيشين و افزودن يافتههاي پژوهشي
جديد خود و تحليل جامع و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تك نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلدات مختلف منتشر ميشوند،
حاص��ل تالش جمعي از استادان ،انديشمندان و محقق��ان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحل
مختل��ف نگارش ،ارزياب��ي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نظارت متخصصان و اهل فن گذرانده
است و در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالشهاي ارزنده نويسندگان
ت��ك نگاشته��ا و داوران و مراكز مختلف علمي و پژوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشكر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشني را در پيش چشم متخصصان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در طي مسير تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
یکی از کاس��تیهای نظریهپردازی در حوزه اندیشه سیاسی اسالم ،کمبود چارچوبهای
نظ��ری و الگوه��ای تحلیلی ب��رای همبستهس��ازی انب��وه اطالعات و محتوای اندیش��ه
در قرآنکری��م و روایات و س��یره معصومی 
نعلیهمالس�لام و نیز اندیش��ه متفکران یا مذاهب و
جریانهای گوناگون در قلمرو اس�لامی اس��ت .چارچوبها یا الگوهایی که ما را در فهم
اندیشههای تولید شده یا تولید اندیشه و یا نقد و ارزیابی اندیشهها یاری دهد ،و یا ما را در
انطباق مفاهیم و بهروزرسانی آنها برمبنای چشمه همیشه جوشان قرآنمجید و روایات
و سیره معصومی 
نعلیهمالسالم و یا حتی اندیشه متفکران گذشته در مراتب بعدی یاری دهد.
در موقعیت موجود ،برخی از پرسشها و مفاهیم سیاسی و اجتماعی از مغربزمین به ما
عرضه میشود .میتوان از پرسشهای پاالیش شده که قابلیت طرح در منظومه اسالمی
را دارد ،استفاده کرد؛ اما این کار باید با رعایت «اصل احتیاط» انجام گیرد .برای این کار،
وجود یک «سکوی نظری» مستحکم و استوار که بر پایه ادبیات دینی شالودهریزی شده
باش��د ،ضروری اس��ت .این شالوده تئوریک باید از محکمات ش��روع کند .اگر این شالودة
سیاسی
اس��توار طراحی شود ،آنگاه پرسشها ،شبهات و مس��ائل و دشواریهای زندگی
ِ
عملی به آن دس��تگاه تئوریک عرضه میشود و آن دستگاه در حکم یک «کارخانه تولید
پاسخ» عمل میکند.
وجود این دستگاه تئوریک میتواند از بسیاری از خطاهای روششناسانه در اندیشه سیاسی
معاصر که در کش��ورهای گوناگون اسالمی بعضاً مشاهده شده است ،پیشگیری کند .در
صورت بهرهگیری از این س��امانه نظری برای ایجاد اجماعنظر فکری و سیاس��تگذاری
در مباحث گوناگون آزادی ،عدالت ،درونیس��ازی و یا برونیسازی ارزشهای اسالمی در
7
جمهوری اسالمی ،در مقام سیاست عملی ،میتوان گامهای بلندی برداشت.
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این مجموعه مش��تمل بر دو مبحث اس��ت :مبحث اول پردازش «بحث نظری» و خالص
اس��ت .در این بخش س��ازه نظری یا نظریه سیاسی اسالم شرح داده شده است .این سازه
نظری دغدغه ای اس��ت که ذهن نگارنده را از س��ال  1368تاکنون را به خود مش��غول
کرده اس��ت ،و اول بار در کتاب «مبانی تصمیم گیری سیاس��ی ام��ام خمینی»()1373
این چارچوب نظری و الگوی س��هگانه اس�لام را مبنا قرار دادهام .بعد از آن نیز در کتب
و مق��االت خود همواره آن را در مصادیق گوناگون در دس��تور کار قرار داد ه و پروراندهام.
هرچند تقسیمبندی سهگانه اسالم در سه حوزه اعتقادات و اخالقیات و احکام ،از کلینی
تا خمینی ،همواره مقبول و مبنای اندیش��هورزی و سیاس��تورزی و حتی تبویب کتب و
سیاستگذاری عملی بوده است ،با این همه ،نویسنده کوشیده است آن را به حوزه اندیشه
سیاس��ی تس��ری دهد و رگههای آن را در متفکران گوناگون مسلمان نشان دهد .فراتر از
آن در تعامالت ششگانه و فروعاتِ هریک از آنها شاخ و برگ کاربردی و گذار از سطح
مفاهیم به مصادیق و جنبه کاربردی مفاهیم را که به آن تکنولوژی یا فناوری میگویند،
به سامان رساند.
در مبحث دوم ،محقق کوش��یده است تا س��ازه نظریه تولیدی را در کاربردی کند .برای
این منظور ،آن سامانه نظری را در بحث آزادی تطبیق داده است .البته در نظریهپردازی
این دو کام ً
ی نظریهپردازی و تئوریزه میکند و بعضاً یا دغدغه
ال دو حوزه مس��تقلاند .یک 
کاربردیسازی را ندارد و یا فرصت چنین کاری را پیدا نمیکند؛ دیگری در زمان دیگری
آن نظریه را از سطح مفهومی به سطح مصداقی میرساند و تطبیق نظریه بر مورد میکند.
به فضل و حولوقوه الهی این دو کار در این مجموعه انجام شده است .این کار همچون
«مطروحه» شاعرانه میتواند عالوه بر بحث «آزادی» در موضوعات دیگری هم اجرایی و
کاربردی شود.
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فصل اول
منظومه اندیشه سیاسی اسالم

مقدمه
چگونه میتوانیم فهم بهتری از محتوای اندیش��ه سیاسی اسالم یا مسلمین در گذشته یا
حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشههای سیاسی دست یابیم؟ نظریهسازی
میتواند با س��ؤالی دربارۀ مطلب و چیزهایی که میخواهیم بهتر بفهمیم آغاز ش��ود .این
مقاله با بهرهگیری از آموزههای بیناالذهانی متفکران مسلمان ،از روش قیاسی ،و سپس
ب��ا رج��وع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیش��هها در جریانها ،متفکران و آثار مرتبط
این حوزه از روش استقرائی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشههای سیاسی
اسالم دست یابد .سپس ارکان سهگانه دین اسالم ،یعنی اعتقادات و اخالقیات و احکام ،به
عنوان مسلّمات و یقینیات ،به مثابۀ نقطه اطمینانبخش و سکویی مطمئن برای جستاری
نظری در اندیش��ه سیاسی اسالمی قرار گرفته است .از اینرو در اندیشه سیاسی اسالمی
نیز اعتقاد سیاس��ی ،اخالق سیاس��ی و فقه سیاسی از ارکان تلقی شده است .ضمن شرح
مختصر این سه ،تعامالت ششگانه آنها شناسایی و تأثیرگذاریهای هر یک از آنها بر
دیگری ،در متن واقعیات فرد ،جامعه و دولت تئوریزه شده است .در درون هر یک از این
سازماندهی نظری شدهاست .کثرت
تعامالت ش��شگانه فروعات دیگری نیز شناس��ایی و
ِ
موضوعات هر یک از س��بدهای س��هگانه و تعامالت ش��شگانه ،در درون سه قالب اسالم
حق ،اس�لام مح َقق در نظر دانشمندان و اسالم مح َقق در عمل مسلمانان و اسالم محقق
در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظری حاضر ،در مقام توضیح و تولید
اندیشه ،انعطاف داشته باشد .وجه انتقادی و رهائیبخشی آن در قدرت فاصلهافکنی بین
وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسالم است .به این ترتیب ،شناسایی قلّههای
مطلوب و آرمانی در اس�لا ِم حق و نفساالمری دین به نوعی س��اختن «مفاهیم خالص»
میماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد میرساند ،و فراتر از آن ،در کار سیاستگذاری 9
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اجرایی و طراحی نظام سیاسی مطلوب یاری میدهد ،بهنحویکه پژوهشگر یا سیاستگذار
بداند در هر س��بد معرفتی و تعامالت ش��شگانه بهدنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاریها و
تأثیرپذیریهایی را میتوان انتظار داشت؟
در اندیش��ه سیاس��ی غرب ،الگوها ،نظریهها و چارچوبهای نظری فراوانی اس��ت که به
دانشپژوه در انسجامبخش��ی و ساماندهی نظری محتوای اندیشه مدد میرساند .به طور
مث��ال ،توماس اس��پریگنز یکی از این قالبهای نظری را در بررس��ی اندیش��ه متفکران
مغربزمین ارائه کرده اس��ت .سه محور مشکلشناس��ی ،آرمانشناسی و راهحلشناسی
از ارکان آن اس��ت (اس��پریگنز1365 ،؛ برزگر .)1383 ،نویسنده در این نوشتار دغدغهای
تئوریک دارد و مسئل ه وی برداشتن گامی مقدماتی در جهت رفع کاستی یک قالب نظری
در حوزۀ اندیشه سیاسی اسالمی است .همانسان که شومیکر و همکاران بیان میکنند،
یک نقطه ش��روع برای نظریهسازی عبارت است از پرداختن به حوزهای ،که در خصوص
آن ،یا نظریهای وجود ندارد و یا در صورت وجود داش��تن ،ارتباطات اجزاء کام ً
ال ش��فاف و
دس��تگاهمند نیست (شومیکر .)172 :1387 ،حداکثر کاری که در این باب وجود دارد ،از
جنس تئوریزه کردن و دس��تهبندی پس��ینی آثار در حوزۀ اندیشه سیاسی اسالمی است.
لمبتون در مقاله خود ،این آثار را به دسته شریعتنامه ،سیاستنامه و فلسفهنامه سیاسی
تقسیمبندی کرده که به ترتیب از سوی فقیهان ،کارگزاران دولتی و فیلسوفان خلق شده
است (لمبتون .)197-219 :1370 ،روزنتال هم تقریباً همین تقسیمبندی را در اثر خود
به کار گرفته است (.)Rosenthal, 1962
علیاصغ��ر حلبی (حلب��ی )40:1375 ،قادری (قادری )3 :1378 ،س��یدجواد طباطبایی
(طباطبایی )1367 ،همین طبقهبندی لمبتون را پذیرفته و محل اعتبار دانستهاند .فرهنگ
رجای��ی هم با اندکی تغییر ،در اثر خ��ود از آن الهام گرفته و از پنج قالب فکری فقاهتی،
ش��یوه ادبا (اندرزنامهنویسی) ،ش��یوۀ تاریخی ،شیوۀ عرفانی و شیوۀ فلسفی نام برده است
(رجایی .)129 :1373 ،بنابراین ،کاستی یک قالب نظری که از دستهبندیهای صوری و
شکلی گذر کند ،به بررسی رگههای محتوایی اندیشهها بپردازد ،در عین حال میان اجزای
آن اندیشهها تعامل و همورزی برقرار کند ،یک کل همبسته و همگون ایجاد کند ،و برای
بیان سرشت اندیشه سیاسی معاصر هم توانایی داشته باشد ،همچنان مشهود است.
 10به نظر نویس��نده پس از دو دهه دغدغه تئوریک ،جس��تار یا قالب نظری حاضر میتواند
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گامی مقدماتی برای ارائه یک چارچوب نظری در این حوزه تلقی ش��ود .وی در پاسخ به
مقدر در باب وجود یا فقدان یک چارچوب نظری در حوزۀ اندیش��ه سیاس��ی
این س��ؤال ّ
کلیت محتوای اندیشه سیاسی
اس�لامی ،این فرضیه یا ادعا را مطرح میکند که میتوان ّ
اس�لام و متفکران مس��لمان (اسالم حق یا اسالم مح َقق) را در تعامالت سه محور کانونی
عقاید سیاس��ی ،اخالق سیاسی ،احکام سیاس��ی تئوریزه کرد .البته هر یک از محورهای
فرعی فرعی است و این محورها ضمن استقالل
اصلی پیشگفته دارای محورهای فرعی و
ِ
در یکدیگر متداخل و دارای تعامل و همورزیاند و در نهایت یک کل همبسته را تشکیل
میدهند ،و دارای هدفی واحد یعنی هدایت است .از مجرای ارتباطات و تعامالت ششگانه
آنها ،معرفت سیاسی تولید میشود و یا معرفت تولید شده ،توضیح داده میشود.
«روششناسی» این کار شیوه قیاسی است و از کل به سمت جزء حرکت میشود و ارکان
س��هگانه اس�لام را نقطه عزیمت قرار میدهد .البته در ضمن تطبیق آن بر مواد وحیانی،
اعم از آیات و روایات و یا اندیش��ه یا رفتار مس��لمانان در پرتو خطوط کلی ترس��یم شدة
آن منطق قیاسی ،خطوط جزئی و تعامالت واقعی و منطقی به روش استقرائی استخراج
و تئوریزه میش��ودُ .حسن این کار در این اس��ت که به اجزای پراکنده و قطعاتِ بهظاهر
منطقی دستگاهمندشدهای میدهد .بعد از عبور از
نامرتبط و گوناگون ،انس��جام نظری و
ِ
طبقه سهگانه ،به الگوی سهگانه و تعامالت ششگانه و فروعات و اصول موضوعۀ دیگر آن
دست یافته و قدرت معنابخشی به اجزای پراکنده فراهم میشود .بنابراین ،مجددا ً منطقی
قیاسی میشود و از کل ثانویه به سوی جزء حرکت میشود.
چارچوب نظری
اندیش��ه سیاسی در اسالم نسبتی با دین اسالم و پیشنیازی به نام دین یا اسالم دارد .از
اینرو ،این پرسش طرح میشود که اجزای دین اسالم و عناصر مق ّوم آن چیست؟ پاسخ به
این پرسش در کالبدشکافی اندیشه سیاسی مهم است .از دیرباز دین اسالم در یک تقسیم
کالسیک ،به سه بخش عمده اعتقادات ،اخالقیات و احکام فقهی و عملی طبقهبندی شده
اس��ت .به طور مثال ،کتاب «اصول کافی» کلینی در حدود هزار سال قبل ،بر مبنای این
س��اختار سهگانه به تدوین روایات و احادیث پس از غیبت کبری پرداخته است .جلد اول
به اصول دین ،جلد دوم به دس��تورات اخالقی ،و جلدهای بعدی با عنوان فروع کافی به 11
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فروع دین و فقه اختصاص یافته اس��ت (کلینی .)1365 ،احمد نراقی نیز از این س��ه نوع
به عنوان علوم واجب یاد کرده است (نراقی .)99-108 :1380،همچنین ،صاحبنظران و
کارشناسان برجسته اسالمی آن را در مباحثات علمی خویش در طول تاریخ پروراندهاند.
عالم��ه طباطبائی با صراحت و توجهی خاص در کتب و مقاالت و در تفس��یر المیزان به
این الگوی س��هگانه پرداختهاند و دین را شامل سه بخش عقاید ،اخالق و احکام (عملی)
دانس��تهاند (طباطبائی .)9-10 :1380،امام خمینی رضواناهللعلیه با سندیت قراردادن یکی از
بخش کلّ��ی آیه محکمه (علوم عقلیه
روای��ات در کتاب «چهل حدیث» ،علوم را در س��ه
ِ
و عقاید حقه معارف اس�لامی) ،فریضه عادله (علم اخالق و تصفیه قلوب) ،و س��نه قائمه
(علم ظاهر و علوم آداب قالبیه) میداند و س��پس متکفل هر یک از این دانشها را نیز بر
میشمارد (خمینی .)326 :1368 ،ایشان در گفتار و نوشتارهای دیگر خود نیز این الگوی
س��هگانه را در کانون توجه قرار میدهد (برزگر .)1373 ،از دانش��مندان معاصر ،مرتضی
مطهری نیز وجوه سهگانه اسالم یعنی عقاید ،اخالق و احکام را به ترتیب با ابعاد سهگانه
ش��ناختی ،عاطفی و کنش��ی سازگار و منطبق ساخته اس��ت (مطهری .)66 :1382 ،این
تقسیمبندی سهگانه متناسب با ابعاد وجودی انسان است .بهعبارتدیگر ،چون اسالم برای
انسان آمده است و موضوع علم انبیاء ،انسان و مخاطب تعلیمات پیامبران و تعالیم پیامبر
اکرم صلیاهللعلیهوآله انس��ان اس��ت ،درنتیجه ،این تعالیم معطوف به ابعاد وجودی انسان است.
میتوان از سهبخشی بودن اجزای دین اسالم ،سه بُعدی بودن انسان را نتیجهگیری کرد.
فهم عقالنی ،گرایشهای عاطفی ،و رفتارهای ظاهری به ترتیب به مغز و عقل انسان ،قلب
انس��ان ،و اعضا و جوارح انسان تعلق میگیرد .شگفتآور آنکه این طبقهبندی کالسیک
س��هگانه از اسالم با ویژگیهای شناختی ،ویژگیهای عاطفی و ویژگیهای رفتاری انسان
که از محورهای اساس��ی و پارادایم علم روانش��ناختی اس��ت ،در تطابق و همسانی است
(برزگر 1373 ،و .)1388
جوادی آملی عقاید را اصول دین ،اخالق را متوسطات و احکام را فروع دین میداند .ایشان
دین حق و تجسم عینی آن را در دو مصداق میداند:
الف) مجموعه معارف قوانین و دس��توراتی که وجو ِد نوشتاری آن در کتاب و سنت آمده
است.
علیهمالسالم
 12ب) وجود ش��خصی پیامبران و امامان
که معارف اسالمی ،اخالق و احکام الهی را
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ادراک کرده و به آن معتقد ،متصف و عامل شدهاند .از اینرو قرآن و عترت هر دو مصداق
صراط مستقیماند (جوادی آملی.)495 :1378 ،
به این ترتیب« ،دین حق» یا اسالم آرمانی در این دو مصداق است .اما «اسالم مح َقق» یا
دین محقق آن چیزی است که به ادراک و اجتهاد عالمان مسلمان رسیده است (در نظر)
و آن چیزی است که در عملکرد مسلمانان عادی یا دولتمردان مسلمان در طول تاریخ و
زمان حاضر محقق شده است (در عمل).
یکی از ویژگیهای نگاه نظاممن ِد برخاس��ته از این مدل سه وجهی آن است که به نحوی
جمع اضداد صورت میگیرد .بنابراین ،راههای سهگانه فالسفه (راه عقل) و عرفا (راه دل)
و فقها (راه عمل به ظواهر و جوارح و راه شریعت) میتواند در این مدل به وحدت برسند.
تقریب��اً همه صاحبنظرانی که از این مدل بهره گرفتهاند ،به طور تلویحی این موضوع را
پذیرفتهاند .پذیرش اجتماع این سه راه معرفتی بهآن معنا نیست که لزوماً همه دانشمندان
قدی��م و جدی��د این کار را به ط��ور متوازن به پیش بردهاند .ممکن اس��ت در نزد یکی از
متفکران ،فقه سیاس��ی وجه غالب باش��د ،درحالیکه در دیگری عرفان سیاس��ی یا کالم
سیاسی بر دیگر وجوه برجسته شود .بنابراین ،این مدل منعطف است و میتواند فربه بودن
یک وجه از وجوه را به نمایش بگذارد .از اینرو ،در متفکری فقه حداکثری و در متفکری
دیگر کالم یا اخالق حداکثری است.
تقس��یمبندی اعتقادات ،اخالقیات و احکام فقهی و عبادی ،طبقهبندی جاافتادهای است.
ِ
جهت معاصرس��ازی بهرهمند شدهاند و برای شرح و
دانش��مندان مسلمان همواره از آن،
بس��ط دیدگاههای خود از آن اس��تفاده کردهاند .عالمهطباطبائ��ی ،جوادیآملی ،مرتضی
مطهری ،امامخمین 
یرضواناهللعلیه ،محمدباقر صدر ،یحیی نوری ،مصباح یزدی ،علی مشکینی
و نویس��ندگانی چون فیض ،ضیاءآبادی ،ابوالفضل عزتی و حتی متفکران اهل سنت نظیر
یوسف قرضاوی و جز آن ،این طبقهبندی به دفعات در گفتار و نوشتار آنان به کار گرفته
شده است ( صدر1359 ،؛ پیشوایی1357 ،؛ فیض1380،؛ قرضاوی2001 ،؛ مصباح یزدی،
 .)1388این شواهد و مؤیدات از جایگاه بسیار مستحکم الگوی سهگانه در متون اسالمی
و روایات ،و نیز در توافق بیناالذهانی صاحبنظران خبر میدهد .در جدول ذیل میتوان
چکیده مطالب را خالصه کرد.
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جدول شماره -1-ارکان ابعاد سهگانه اسالم
ابعاد سهگانه

ابعاد انسان

ویژگیها

منطق

معارف مرتبط

حوزه سیاست

عقاید

بینشها

شناختی

ذهن

فلسفه و حکمت
و کالم

اندیشه و کالم
سیاسی

اخالق

گرایشها

عاطفی

قلبی

اخالق و عرفان
عملی

اخالق و عرفان
سیاسی
(سیاست اخالقی)

احکام

کشش ها

رفتاری

اعضا
وجوارح

فقه و اصول

فقه سیاسی و رفتار
سیاسی

منظومه سهگانه معرفت سیاسی در اسالم
گفته ش��د که دین اس�لام دارای ارکان س��هگانه (اعتقاد ،اخالق و احکام) اس��ت .اکنون
مدعا آن اس��ت که در معرفت سیاس��ی اسالم نیز این ارکان س��هگانه تکرار میشود و ما
بهترتیب عقاید سیاس��ی ،اخالق در سیاست و احکام سیاسی برخورد میکنیم .پژوهشگر
اندیشه سیاسی در اسالم میتواند با این محکمات سهگانه ،محتوای معرفت سیاسی را در
سبدهای سهگانه قالبریزی ،ساماندهی و بهروزرسانی کند .اکنون به شرح مختصر هر یک
از این اجزای سهگانه پرداخته میشود.
عقاید سیاسی
عقاید سیاس��ی ،جزء اول الگوی اندیشه سیاسی در اسالم است .مرزشناسی آن با اجزای
دیگر روشن است .عقاید سیاسی در حکمت نظری است؛ در حالی که اخالقیات و احکام
سیاس��ی هر دو در حکمت عملی قرار دارند .از عقاید به عنوان اصول دین یاد میش��ود
و باید کس��ب آنها توس��ط فرد به صورت اجتهادی و یقینآور باشد .درحالیکه در فروع
دین که همان احکام باش��د ،تقلید جائز است .به همین دلیل عقاید سیاسی در موقعیت
برتری نسبت به دو بسته معرفتی دیگر قرار میگیرد و جنبه مبانی و پایه برای آنها پیدا
 14میکند .دانشهای مرتبط با آنها ،فلسفه و کالم سیاسی است .در اندیشه سیاسی اسالم،
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آثار مرتبط با آنها با عناوین فلسفهنامهنویس��ی سیاس��ی یا کتب کالم سیاسی شناخته
ش��ده اس��ت .نمونه بارز آن اندیشهها و آثار فارابی اس��ت .در این سبد نیز باید بین عقاید
سیاسی حق و عقاید سیاسی محقق در دیدگاههای علمای مسلمان (محقق) تفکیک قائل
ش��د .برخی از این مضمون با عنوان «در اندیش��ه سیاسی اسالم» که (مستند به قرآن و
سنت است) و «اندیشه سیاسی در جهان اسالم» که (اندیشه سیاسی مسلمانان است) یاد
کردهاند (علیخانی.)43 :1386 ،
اخالق سیاسی
دومین رکن از ارکان س��هگانه ،الگوی حاضر اس��ت .مرزشناس��ی آن با س��بد اول یعنی
اعتقادات آس��انیاب اس��ت ،زیرا اعتقادات در حکمت نظری اس��ت؛ اما مرزشناسی آن با
احکام و فقه سیاس��ی اندکی نیازمند دقت است ،زیرا هردو به اعمال انسانی میپردازند و
هر دو در حکمت عملی قرار میگیرند .از دیرباز ،یونانیان حکمت عملی را به س��ه عرصه
اخالق ،تدبیر منزل و سیاست تقسیم کردهاند.
اخالق سیاسی خود به دو بخش تقسیم شده است :الف) اخالق سیاسی حکومتکنندگان
ب) اخالق سیاسی حکومتشوندگان .برخی با توجه به اهمیت قسمت حکومتکنندگان
و نقش تعیین کننده آنان ،اصوالً اخالق سیاس��ی را اخالق کارگزاران در دولت اس�لامی
دانس��تهاند و کتب «سیاستنامهنویسی» ،مرکز ثقل خود را توصیه به زمامداران و اصالح
رفتار و ملکات اخالقی آنان قرار داده است (شریعتمدار.)90 :1380،
1

فقه سیاسی
جزء یا بخش س��وم آموزههای سیاسی اس�لام ،فقه سیاسی است .فقه سیاسی بخشی از
فقه اس��ت که عهدهدار سیاس��ت و تدبیر امور جامعه اسالمی اس��ت .فقه سیاسی از نظر
ش��کلی ،یکی از ارکان س��هگانه الگو را تش��کیل میدهد و دس��ت کم یک سوم محتوای
معرفت سیاس��ی اس�لام در این بخش نهفته اس��ت .اما در واقع فقه سیاس��ی ،فربهترین
بخش و بیشترین حجم معرفت سیاسی را به خود اختصاص میدهد .از حیث اثرگذاری،
ابتدا فقه سیاس��ی ،سپس اخالق سیاسی و کتب اندرزنامهنویسی ،و سپس کالم و فلسفه
 -1به جای آن می توان از تعابیر «سیاست اخالقی» ؛ «اخالق در سیاست» یا «اخالق اسالمی در سیاست» و یا خلقیات سیاسی استفاده کرد.
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فقه اس��ت که عهدهدار سیاس��ت و تدبیر امور جامعه اسالمی است .فقه سیاسی از نظر
ش��کلی ،یکی از ارکان س��هگانه الگو را تش��کیل میدهد و دست کم یک سوم محتوای
معرفت سیاس��ی اس��الم در این بخش نهفته اس��ت؛ اما در واقع فقه سیاسی ،فربهترین
بخش و بیشترین حجم معرفت سیاسی را به خود اختصاص میدهد ،از حیث اثرگذاری
نویسی و سپس کالم و فلسفه
ابتدا فقه سیاسی سپس اخالق سیاسی و کتب اندرزنامه
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سیاسی در زمرۀ نازلترین اثرگذاری در سیاست عملی ارزیابی میشود (رجایی،1373 ،
(رجایی:1373 ،
ارزیابی
زمرۀ نازل
سیاس��ی
سیاسی
شود و اخالق
یعنیمیعقاید
عملیالگو
سیاستدیگر
در ش��اخه
اثرگذاری دو
تریندر قیاس با
سیاس��ی
.)131درفقه
ص
سیاسی»سیاسی
«رفتارو اخالق
یعنی عقاید
فقهالگو
شاخهدردیگر
«سیاست»با دو
سیاس��ی در قیاس
 .)131فقه
قرابتبه
مسلمانان
سیاسی،
دارد؛ زیرا
بیش��تری با
قرابت
یعنیبه عنوان
مسلمانان
سیاسی»
سیاسی،
می فقه
زیرا در
«سیاست» دارد؛
بیشتری با
یکو
اعتقادات
ارکان قبلی
تعبیری
ش��ود .به
س��اماندهی
یک مکلّف
عنوان
«رفتاردیگر ِ
ندارد .اموری
اخالقیات
اعتقادات و
اش��خاصقبلی
دیگر ،ارکان
تعبیری
شود.و به
ساماندهی می
مکلّف
تظاهر
بیرونی
یعنیتظاه��ر
اس��ت و
الضمیر
ما فی
باطنی
اخالقیات اموری
بنابراینزمانی
کند.نها تنها
بیرونی آ
تظاهر
صادراتندارد.
قالب بیرونی
است ودرتظاهر
اشخاص
الضمیر
باطنی
رفتار
بروز می
رفتاری
اس��ت که
زمانی
مافیتنها
بیرونیوآنها
صورت و رفتار
قلمرو فقه
رفتار
کند.فقهبنابراین،
بروز می
رفتاررفتاری
صادرات
در در
استاً که
«افعال
صرفاًدردراین
اس��ت
سیاس��ی
متعلق
سیاس��ی
قالبفقه و
قلمرو
صرف
خارجی»
«موضوعات
مکلفین»
فقه «افعال
صورت
در این
سیاسی است
متعلق فقه
سیاسی
فقه
واقع در
تعریف وش��ود .در
سیاس��ی
باید در
خارجی»
«موضوعات
مکلفی��ن» و
خروجی
که ما
انساناست
سیاسی
خروجیدر فقه
شود.ودر واقع
تعریف
سیاسیفقه
باید در
ها)
صادرات و(بینش
ایم.بااعتقادات
مواجه
رفتاری
صادرات
سیاسیما با
است که
هایی را
(گرایش
زمینهها) و
ف��رد(بینش
اعتقادات
ورفتاری
الزم
زمینهنیاز
فردپیش
در دو
ها)این
کنند و
اخالقیات می
هایی را فراهم
مواجهیم.ها) در
انسان (گرایش
اخالقی��ات
کنند.
فراهم م
ظاهری
سیاس��ی و
اینو دو
کنند و
فراهم می
ی داد.
نشان
زیر راآن را
بانمودار
رفتارمیتوان
برایکنند.
الزم می
نیازفراهم
پیش را
ظاهری
سیاسی
رفتار
برای
نموداررا نشان
میتوان با نمودار زیر آن
داد .پیش نیازهای رفتار سیاسی
شماره :1

شکل  -1-پیشنیازهای رفتار سیاسی
تعامالت و ارتباطات ارکان سهگانه
معرفتیسه
ارتباطات ارکان
گانهسیاسی ،اخالق سیاسی و احکام سیاسی با یکدیگر
عقاید
تعامالتازوس��بدهای
هر یک
یکدیگر
سیاسی و
سیاس��ی،
عقاید
 16هر یک از
در
سیاسیازباارکان
احکامهر یک
مستقل
اخالق ش��رح
گفته ش��د،
تاکنون
معرفتیآنچه
س��بدهای دارند.
ارتباطات و تعامالت
ارتباطات و تعامالت دارند .آنچه تاکنون گفته ش��د ،ش��رح مس��تقل هر یک از ارکان در
الگوی س��هگانه بود؛ اما ای��ن ارکان در یک فضای انتزاعی بحث نمیش��وند؛ بنابراین ،بر
یکدیگر اثرگذاری و اثرپذیری دارند .این تعامالت هم در اس�لا ِم حق آنگونه که در آیات
قرآن و س��نت پیامبرصلیاهللعلیهوآله و معصومین تشریح شده ،قابل تصویرپردازی است؛ و هم
در اس�لام نظری آنگونه که عالمان مسلمان در نحلههای سهگانه عقاید ،اخالق و احکام
به آن پرداختهاند؛ و هم در اسالم محقق در عمل و عملکرد مسلمانان و دولتمردان که به
طور عینی در جریان بوده یا هست ،پژواک پیدا میکند.
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نمودار شماره (:)2
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ساحتهای ظهور عینی اسالم

شکل -2-ساحتهای ظهور عینی اسالم
به این ترتیب شبکهای از تعامالت و ارتباطات ششگانه شکل میگیرد و از مجرای این
مجرایشود.
داده می
گانهتولید
معرفت
میوش��ود و یا
سیاس��یاز تولید
معرفت
این
توضیحو از
شدهیگیرد
شکل م
ارتباطات شش
تعامالت
ش��بکهای
تعامالت،ترتیب
به این
اسالم
معصومین)؛
تولیدشدهسیره
(آیات قرآن و
اسالمیاحق
ش��ش
تعامالت
تعامالت،از این
هر یک
هر
شود.
توضیح داده می
معرفت
درشود و
گانهمی
تولید
سیاس��ی
معرفت
عادی) و
عمل (مسلمانان
(آیاتمحقق
حقاسالم
مسلمان)؛
نظری (آراء
مح َقنیزق
معصومین)؛ اسالم
قرآن ودرسیره
دانشمنداندر اسالم
تعامالت ششگانه
محققاز این
یک
نیزوضعیت
جامعه،
(مسلمانانفرد و
تعامالت در
مسلمان)؛ است.
قابل پیگیری
دولتمردان
عملکرد
عادی) و
بنابرایندراینعمل
اسالم مح َقق
دانشمندان
عملکرد(آراء
نظری
پیگیری
جامعه،قابل
فرد وو عمل)
تعامالت(دردرنظر
این موجود
محقق یا
است.وضع
پیگیری و یا
آرمانی (حق)
مطلوب و
است.و
مطلوب
وضعیت
بنابراین،
دولتمردان قابل
آرمانی (حق) و یا وضع مح َقق یا موجود (در نظر و عمل) قابل پیگیری است.

17

تأثیر اعتقادات بر اخالق سیاسی
یکی از راههای فهم نس��بت این دو ،طرح موضوع در همان قالب طبقهبندی کالس��یک
حکمت اس��ت .دانشمندان مس��لمان پس از تقس��یمبندی حکمت به نظری و عملی ،از
حکمت عملی وارد بحث اخالق و احکام میش��وند .به طور مثال ابنسینا ،حکمت عملی
را به سه بخش علم اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم میکند (شریف.)1362 ،
حکمت یا عقل عملی به کارهایی که انس��ان باید انجام دهد ،مربوط میش��ود (مطهری،
)36 :1362؛ یعنی آن نوع حکمتی که به فعالیتهای در اختیار بشری میپردازد و متعلق
ب��ه فهم کردار و عمل اس��ت (میرتاجالدین��ی .)19 :1374 ،در مقابل ،حکمت نظری در
قلمرو و درک چیزهایی است که مربوط به کائنات و جهان است که وجود آنها از فعل و 17
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اختیار ما خارج است .از این طبقهبندی که حکایت از تقدم رتبی و مرتبتی حکمت نظری
(اعتقادات) بر اخالقیات (در بخش حکت عملی) است ،تأثیرگذاریِ اعتقادات به طور عموم
و در حیطه سیاست به طور خاص روشن میشود.
یکی از ش��واهد تأثیرگذاری پیشگفته «حس��ن ظن به خداوند» یا بر عکس «س��وءظن
به خداوند» اس��ت که به عنوان ی��ک موضوع مربوط به «توحید افعال��ی» دارای تبعاتی
علیهالسالم
ی
در ارزیابی پدیدهها ،از جمله پدیدههای سیاس��ی میباشد؛ زیرا به اعتقاد امام عل 
بسیاری از صفات رذیلۀ اخالقی از جمله بخلورزی ،ترسویی و حرصورزی در سوءظن به
خداوند ریشه دارد ،یعنی حسن یا سوءظن به خداوند در فرد علت بروز فضیلت اخالقی یا
رذیلت اخالقی میشود (حائری  .)43 :1363داستان همسفری موسی و خضرعلیهالسالم در
قرآنکریم (کهف )67:اعتراضات سهگانه به اعمال خضر در سه موقعیت بهظاهر بحثانگیز
نیز میرس��اند که ریش��ۀ اعتراضات در نقصان معرفت و آگاهی اندک ،از کنه و باطن امور
بوده است (برزگر.)33-37 :1373 ،
قرآنکریم همواره مؤمنان را با تخلّص به اخالق نیکو معرفی کرده اس��ت :مؤمنان صفت
اخالقی توکل دارند (تغابن13:؛ مجادله10:؛ ابراهیم .)11:مؤمنان خداوند را دوست دارند
(مائده )54:و به یکدیگر مو ّدت میورزند (مریم )96:و عقاید اسالمی مؤمنان ،ایجاد کنندۀ
اخالقی خشوع در نماز ،اعراض از لغوگویی ،عفت ،امانتداری و وفاداری به عهد
ملکههای
ِ
است (مؤمنون ()10:قرضاوی2001 ،م.)87-88 :.
یکی از بازتابهای عینی اعتقادات بر اخالقیات سیاس��ی ،آن است که مؤمنان نمیتوانند
برای رس��یدن به غایت الهی که بر همه هس��تی از جمله رفتار سیاس��ی حاکم است ،از
ابزاره��ای خالف بهرهگیری کنند .امام عل 
یعلیهالس�لام در ای��ن باب میفرماید« :أتأمرونی ان
اطلبالنصر بالجور» (نهج البالغه )168 :1382 ،و قرضاوی با ذکر حدیثی از مس��لّم در
صحیحه ذکر میکند که «اناهلل طیب الیقبل االطیباً» و بنابراین ،هدف وسیله را توجیه
نمیکند (قرضاوی.)94 :2001 ،
غزالی در کتاب «نصیحهالملوک» با تشبیه ایمان به درخت ،اصول اعتقادی (توحید ،نبوت
و معاد) را ریش��ه درخت ایمان میداند و میگوید در صورتی که ریش��ه اعتقادات سست
و ضعیف باش��د ،پیامدهای منفی در ش��اخ و برگ خواهد داش��ت و آنگاه با ذکر روایاتی
 18ضرورت عدالت و انصاف در حکمرانی برای سلطان را متذکر میشود (طباطبایی:1380 ،
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 .)32-35به نظر غزالی اعتقاد س��لطان به آخرت و اینکه «دنیا منزلگاه است نه قرارگاه»،
آبش��خور درخت ایمان است و منش��أ تعدیل رفتار و موجب شکلگیری فضیلت اخالقی
عدالت است (غزالی.)54 :1361 ،
ب��ه نظر مرحوم مطه��ری ،اعتقادات مادی بر اخالقیات تأثیر میگ��ذارد .وی که در صدد
علل گرایش جوانان به مارکسیسم است میگوید اوالً بنیان اخالق و تقوا بر عقاید استوار
است ،زیرا وقتی انسان از نظر اعتقادات جهان را بدون هدف و پروندة انسانها را هم بعد
از مرگ مختومه پنداشت ،طبعاً در زندگی به دنبال دم را غنیمت شمردن است و چنین
تفکری پایههای اخالقیات را لرزان میکند؛ ثانیاً تفکر اعتقادی ما ّدیگری ،زندگی را برای
فرد بس��یار رنجآور و آزاردهنده میکند و برای رهایی از این افکار رو به عیش و عش��رت
و مخدرات و مس��کرات میآورد تا آن اندیشهها را فراموش کند و طبعاً خلقیات جدیدی
شکل میگیرد (مطهری.)229 :1357 ،
تأثیر عقاید بر فقه سیاسی
نمونهای از این تأثیرات را میتوان در محورهای ذیل بیان کرد:
کالم سیاس��ی به عنوان دانش متکفل عقاید اسالمی بر فقه سیاسی تقدم و اولویت دارد،
زیرا وظیفه و دفاع از دیدگاههای سیاس��ی اس�لام ،از جمله دیدگاههای فقهی را در برابر
دیدگاهه��ای رقیب برعهدهدارد .برخی از اصول کالمی در فقه سیاس��ی به عنوان اصول
موضوعه به کار میرود .این اصول باید ابتدا در کالم سیاس��ی بررس��ی ،و س��پس در فقه
سیاسی استفاده شود .در فلسفه فقه هم بحث این است که دانش فقه بعد از مسلّم گرفتن
بسیاری از مسائل دیگ ِر فقه شکل میگیرد ،و در واقع دانش فقه بر دانشهای بیرون از فقه
متکی است؛ مانند مباحث کالمی ،فلسفی ،زبان و الفاظ (شبستری .)59 :1382 ،بنابراین،
علم فقه متأخر از سایر دانشهاست؛ زیرا علم فقه به سایر علوم نیازمند است ولی آن علوم
از علم فقه بینیازند (فیض .)121 :1380 ،حجیت قرآنکریم (اصل ربوبیت) و س��نت و
احادی��ث (اصل عصمت) و عقل (عدم تعارض عقل و وحی) به عنوان منابع اصلی اجتهاد
و فقاهت ،باید در کالم اس�لامی بررسی و به اثبات رسد (میراحمدی1385 ،؛ ضیائی فر،
.)1382
اگر فقه سیاسی با پشتوانه کالمی خود تعریف شود ،به تعریف حداکثری میرسد .جوادی 19
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آملی والیت و امامت را یک مسئله کالمی میداند یعنی امامت و سیاست در جایگاه اصول
دین و اعتقادات اصولی قرار میگیرد .برخالف اهل س��نت که امامت را جزء فروع دین و
فقه میدانند ،در گذش��ته و قبل از امام خمین 
یرضواناهللعلیه نیز در ش��یعه در البهالی ابواب
فقهی بررسی شده است (جوادی آملی .)240-245 :1375 ،اثر مترتب بر این مسئله آن
اس��ت که «هنگامی که والیت به عنوان یک مس��ئله کالمی و در قلمرو علم کالم مطرح
ش��د ،این کالم ،فقه را مش��روب کرده ،س��ایهای روی آن میافکند .آنگاه انسان سراسر
فقه را با دیدگاه کالمی نگریس��ته و برای مطالب فرعی فقه احب و مسئول میبیند ،و در
نتیجه مسائل فقهی سازماندهی شده و از آشفتگی بیرون میآید» (جوادی آملی:1375 ،
 .)240به نظر ایشان رمز اینکه امام خمین 
یرضواناهللعلیه به طور مکرر در گفتار و نوشتار خود،
میگفت «اگر کسی سراسر دین را بررسی کند ،خواهد دید که دین ،سیاست را به همراه
دارد و همواره مجری و صاحب و کارگزار را از نظر دور نداش��ته اس��ت» ،همین است که
ایش��ان از دیدگاه کالم به فقه نگریس��ته و از افق بلند کالم مسائل فقهی را تحلیل کرده
است (جوادی آملی.)240 :1375 ،
همچنین پس از دگرگونی موقعیت ش��یعیان زیدی در یمن به دلیل تصدیگری قدرت،
علم��ای زیدی با تن��زل دادن جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از اصول دین به عنوان
جزئ��ی از احکام فقهی (فروع دین) و با محدود کردن دائره امر به معروف و نهی از منکر،
خروجکنندگان را به عنوان یاغی در نظر گرفتند و از ابعاد انقالبی اصل مذکور کاس��تند
(علی بن عبدالکریم.)203 :1991 ،
جابجایی ش��أن کالمی موضوعات فقهی مانند «نماز جمعه» نیز موجب تأثیرات فقهی و
تغییر احکام فقهی آن میشود .توضیح آن که نماز جمعه از اختالفیترین مسائل در فقه
شیعه است .وجوب عینی آن در عصر حضور امام و بسط یدوی مسلّم است؛ ولی در عصر
غیبت ،اقوال پراکندهای از وجوب تا حرمت وجود دارد .ریش��ه اختالف در ش��ئون والیت
بودن یا نبودن نمازجمعه یعنی بحث «کالمی» آن است .از این زاویه بحث سه حالت پیدا
میکند :الف) از شئون والیت نمیباشد (عصر حضور و عصر غیبت)؛ ب) از شئون والیت
میباشد (در عصر حضور) اما در عصر غیبت از شئون والیت نمیباشد؛ ج) از شئون والیت
میباشد (در عصر حضور و یا عصر غیبت).
 20ب��ه نظر مرحوم مطهری ،اصل عدل و عدالت یک بح��ث کالمی باید به عنوان یک معیار
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میزانی برای اس��تنباطهای فقهی در نظر گرفته شود .عدالت در سلسله علل احکام است
و نه در سلسله معلوالت .بنابراین ،عدل حاکم بر احکام است و نه تابع احکام .به نظر وی
«اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت و این
در حالی است که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا» و «اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به
دست آمده است .ولی با این همه تأکید که در قرآنکریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی
دارد با این حال یک قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است» (مطهری.)14 :1409 ،
مباحث مستقالت عقیله که عقل بدون دخالت شرع و به طور مستقیم بدان دست مییابد،
در صورتی که یقینآور باشد در آنجا مالزمه عقل و شرع ساری و جاری است .بنابراین،
مجتهدی که در مباحث مهم فلس��فه سیاسی همچون آزادی ،قدرت ،تفکیک قوا ،توزیع
قدرت ،برابری ،عدالت و مش��روعیت به نتیجه خاصی رسیده باشد ،متون دینی (کتاب و
س��نت) را بهطور خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در قالب خاصی میفهمد (حقیقت:1381 ،
.)93-94
تأثیر اخالق بر عقاید سیاسی
در متون اس�لامی و اس�لام حق ،واقعیتهای اخالقی مساعد یا نامساعد فرد مسلمان یا
جامعه بر عقاید آرمانی فرد یا جامعه تأثیرگذار اس��ت .یکی از ش��واهد تاییدکننده گزاره
مذکور«رابطه تقوا و روشنبینی» است .قرآنکریم میفرماید« :اگر تقوای الهی پیشه کنید،
خداوند برای ش��ما مایه تمیز و تش��خیص (فرقان) قرار میدهد» (انفال .)29:این منطق
مسلّم قرآن است که در آیات متعدد بر آن تأکید میورزد (مطهری  .)41 :1368مطهری
در تحلیل علّی آن میگوید «تقوا موجب میش��ود که احساس��ات و تمایالت و ش��هوات
کنترل و عقل عملی بتواند فعالیت طبیعی خود در تش��خیص خوب و بد و تصمیمگیری
انجام دهد»(مطهری .)51 :1368 ،بنابراین ،یکی از منابع معرفتی ،معرفت شهودی و راه
دل اس��ت ،و آن در گرو تهذیب نفس و کس��ب تقوا است؛ و به همین دلیل ،کسیکه تقوا
را از دس��ت بدهد ،یک نوع علم را از دس��ت داده است  .رس��ول اهلل در دو آیه شریفه نیز
تقوی فقد َف َق َد علم��اً» و «واتقواهلل و یعلِّمکماهلل» (بقره« )282:اگر
میفرمای��د« :من َف َق َد
ً
تقوای الهی پیشه کنید ،خداوند به شما تعلیم میکند» (جوادی آملی.)131-134 :138 ،
ع�لاوه بر تقوا ،اخالص نیز دارای قدرت بصیرتبخش��ی اس��ت و از مؤیدات تأثیرگذاری 21
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اخالقیات بر عقاید و بینشها ،از جمله در قلمرو سیاس��ت است .در روایت از اصول کافی
اس��ت که «هر کس چهل روز ،خود را خالص برای خدای قرار دهد ،چش��مههای حکمت
از زمین قلبش به مجرای زبانش جاری میش��ود» (مطهری .)41 :1368 ،ابزار ش��هودی
شناخت از جمله ابزارهایی است که از راه تهذیب نفس و باطن به دست میآید و فرد خود
را آماده الهامات درونی میکند (عالمه طباطبایی  ،1374ج .)297 :20طریقه کشف هم
موهبتی است که جز به آحادی از اهل اخالص و یقین نمیدهند (عالمهطباطبائی،1374 ،
ج  .)432 :10بنابراین ،جریانهای ش��ناختیـ اعتقادی ش��عبهای از یکی از جریانهای
الف) وحی (دین و قرآن) ب) عقل (فلسفه و برهان) ج) کشف (ریاضت و عرفان) میباشند
(حکیمی.)54 :1377 ،
دستاویزهای سیاسی از مباحث کالمی:
ش��کل دیگر تأثیرگذاری اخالقیات نخبگان سیاسی بر عقاید سیاسی را میتوان در قالب
جستجو برای اندیشههای تأمینکنندة مشروعیت پیدا کرد ،بهاینصورت که منافع سیاسی
نخبگان سیاس��ی گاه موجب س��وءبهرهبرداری از برخی عقاید اسالمی شده و میشود .به
طور مثال مسئله «جبر و اختیار» و «قضا و قدر» همیشه دستاویز سیاسی سیاستمداران
گوناگون از جمله سیاستمداران اموی و عباسی قرار گرفته است .آنان اندیشه جبریگری
را اش��اعه و تقویت ،و حتی مخالفان آن را س��رکوب میکردند؛ زیرا وجود دولت و سلسله
خ��ود را نوع��ی اراده الهی تلقی میکردند و در راس��تای جبر اله��ی در صدد توجیه آن
برمیآمدند .این اندیشه تا آنجا پیش رفت که عقاید جبر و تشبیه را از مختصات عقاید
اموی و عدل و توحید را از مختصات اندیشه شیعیان برمیشمردند (مطهری.)44 :1380 ،
دولت عباس��یان نیز از آغاز تا روی کار آمدن متوکل ،اندیش��ه اختیار و بعد از آن اندیشه
جبریت را اندیشه رسمیکردند (کریمی.)137 :1361 ،
جالب آن که اس��تقرار این «اعتقادات کاذب» ،به نوبه خود« ،اخالقیات ثانویه» را در نزد
نخب��گان و مردم بهدنبال دارد؛ موضوعی که خبر از دورش��دن گام ب��ه گام واقعیتهای
اعتقادی ،اخالقی و فقهی مس��لمانان از اس�لام میدهد .در جهت معکوس نیز این گزاره
صادق است؛ یعنی بستر اخالقی نامساعد ،زمینۀ رشد اعتقادات اسالمی از جمله در عرصه
سیاسی را مهیا نمیکند .مطهری در باب اشاعه اندیشههای اعتقادی نظیر مارکسیسم به
 22مثابه معلول میگوید یکی از دالئل گسترش این اندیشهها ،جو روحی و اخالقی نامساعد
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فرد یا افراد با اندیشۀ توحید و خداشناسی است .خداشناسی و خداپرستی مستلزم یک نوع
تعالی روحی ویژه است« .بذری است که در زمینهای پاک ،رشد میکند .زمینهای فاسد
و شورزار این بذر را فاسد میکند و از بین میبرد» سپس در قاعدهای کلی میگوید «هر
فکر و اندیش��های برای اینکه رشد کند و باقی بماند ،زمینۀ روحی مساعدی میخواهد».
چقدر زیبا و عالی در آثار دینی گفته ش��ده است که «الیدخل المالئکه بیتاً فیه کلب» و
«او صوره کلب» فرش��تگان به خانهای که در آن سگ یا تصویر سگ و جود داشته باشد،
وارد نمیشود (مطهری.)225-226 :1357 ،
واقعیت اخالقی در س��طح اجتماع نیز نظیر س��طح فردی آن بر عقاید اسالمی تأثیرگذار
است .البته این تأثیرگذاری غیر مستقیم است؛ یعنی ج ّو اجتماعی فاسد ،ابتدا اخالق فرد
را تضعیف و فاسد میکند و آنگاه اندیشههای عالی وی تضعیف میگردد (مطهری :1357
 .)226ب��ه همین دلیل دولتهای اس�لامی دارای کارکردی تربیتی عالوه بر کارکردهای
متعارف میباشند .به همین دلیل ،با تغییر گرایشهای اخالقی اکثریت جامعه و نخبگان
سیاسی ،وضعیت ثبات سیاسی دستخوش تحول میشود ،زیرا بهدنبال وضعیت متجانس
خویش است.
تأثیر اخالق بر فقه سیاسی
واقعیتهای اخالقی نهفته در فرد و ذخائر منفی در اشخاص ،تأثیرات ژرفی در سیاست و
رفتار سیاسی که در قلمرو فقه سیاسی است ،از خود بر جای میگذارند .بهویژه آنکه این
فرد از عالمان دینی یا سیاس��تمداران باشد .درآنصورت ،کل قلمرو تحت سیطره و نفو ِذ
فرامین وی به نوعی متأثر از خلقیات فردی وی میشود و در واقع فقه سیاسی یا سیاست،
شخصی میشود ،و به میزانی که قلمرو نفوذ وی گسترش مییابد بازتاب تأثیرات ُخلقی و
روحی و شخصیتی وی نیز گسترش مییابد.
اخ�لاق و تقوا بر فرایندها و س��ازوکارهای فقهی که به صدورحکم و بروز رفتار سیاس��ی
میانجامد ،نقش��ی تعیین کنن��ده دارد ،از اینرو عالوه ب��ر رعایت تخصصهای مرتبط با
اجتهاد ،داشتن نیروی عدالت ،تقوا ،ملکة ترک هوی شرط اساسی است ،و روایات فراوانی
فقهی شناختهش��ده نیز هواهای
در این باب وارد ش��ده اس��ت .در مرحله عمل به تکلیف
ِ
نفسانی لجام گسیخته موانع جدی ایجاد میکنند .نقش نیروهای مثبت و منفی نهفته در 23
ِ
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اخالقیات فرد بر بینشها و رفتارهای وی را میتوان در جدول ذیل مالحظه کرد.
 .1تکلیف را میداند

جدول  -2-نقش اخالق در عمل

 .2تکلیف را میداند

عمل نمیکند (تعلقات مانع عمل است)

 .3تکلیف را نمیداند
 .4تکلیف را نمیداند

عمل میکند (حالت مطلوب)

عمل نمیکند (جهل به تکلیف دارد)
نمیخواهدکه بداند

عمل نمیکند(تعلقات مانع شناخت میشود)

دو حالت از سه حالتی که فرد به تکلیف عمل نمیکند ،ریشه در صفات رذیله اخالقی و
هواهای نفسانی فرد دارد (برزگر .)1373 ،در حالت دوم ،فرد ،تکلیف را شناخته و به آن
آگاهی دارد؛ اما چون تمایالت نفس��انیاش با آن آگاهی همس��و نیست و قدرت تمایالت
بیش��تر است ،پا روی آگاهیاش میگذارد و مرتکب کاری میشود که میداند گناه است.
قرآنکریم در این باب میفرماید «بل یریداالنسان لیفجرامامه» (قیامت.)5:
در حالت چهارم ،ضربات تعلقات منفی کاریتر و قویتر اس��ت؛ زیرا اساس��اً تعلقات مانع
ش��ناخت وی میش��ود و راه را بر ادراکات او میبندد .در حالت قبل ،میتوانس��ت آگاهی
کسب کند؛ اما نمیتوانست بر مبنای آگاهی عمل کند؛ اما در اینجا قلب و مرکز ادراکات
فرد قفل ش��ده اس��ت و چشم و گوش او نمیتواند ببیند و بشنود «ختماهلل علی قلوبهم و
علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه» (بقره.)7:
با اخالق ،فقه سیاسی صبغهای اخالقی پیدا میکند و عمل سیاسی به مثابه عمل اخالقی
تلقی میش��ود .هر عمل سیاس��ی که مطابق فضیلت موافق عقل ص��ورت پذیرد ،عملی
اخالقی اس��ت .غزالی ،سیاس��ت و فقه را متکفل دنیا و امور دنیوی و سیاست میداند ،در
صورتی که ربط به آخرت و سعادت دنیوی و اخروی پیدا کند و وظیفه خود را به عنوان
مزرعه آخرت ،خیر دنیوی و اخروی بداند و در صدد ایجاد جامعه اخالقی باش��د ،در این
صورت هر عمل سیاسی ،یک عمل اخالقی خواهد بود (خراسانی.)186 :1383 ،
با توجه به تأثیرگذاری بس��یار زیاد نخبگان سیاسی ،برخی اصوالً اخالق سیاسی را همان
اخالق کارگزاران سیاسی دانستهاند؛ یعنی مخاطب آن جماعت حکومتکنندگاناند و یا
 24اینکه در عمل چنین میشود؛ زیرا اخالق سیاسی در بین شهروندان و حکومتشوندگان
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هم میتواند مصداق داشته باشد .اخالق کارگزاران با توجه به تنوع کسانی که با کارگزار
به تعامل میپردازند ،خود به چهار نوع تقسیم میشود:
 )1اخالق کارگزاران با مردم؛
 )2اخالق کارگزاران در ارتباط با مافوق؛
 )3اخالق کارگزاران در ارتباط با همسطح؛
 )4اخالق کارگزاران در ارتباط با زیردستان (میرتاجالدینی.)90 :1374 ،
کتب «اندرزنامههای سیاس��ی»« ،سیاستنامهنویس��یها» چنین محتوایی را در بردارد.
سیاس��تنامه خواجهنظامالملک طوسی ،قابوسنامه عنصرالمعالی و نصیحهالملوک غزالی
در محور تأثیرگذاری اخالق سیاسی بر سیاست و فقه سیاسی قرار دارند .به همین دلیل،
این قِس��م را «مرآتی» هم نامیدهاند؛ گویی مانند آیینهای است تا سالطین و حاکمان در
آن درنگرند و بر پایه مندرجات آنَ ،رعایای خود را اداره کنند (حلبی.)40 :1375 ،
اخالق سیاس��ی که اخالق معطوف به کارگزاران اس��ت ،میتواند با تقویت پایگاه اخالق
درونی در سیاس��تمداران ،قبل از کس��ب قدرت یا بعد از آن ،از استبدادورزی ،ستمگری،
جاهطلبی ،شهرتطلبی ،تکبرورزی ،غرور ،سوءظن ،خودشیفتگی ،خشم و عصبانیت نابهجا،
دروغگویی ،تجملگرایی ،تحقیر مردم ،خلف وعده ،مالاندوزی ،منتگذاری ،اس��تقبال از
تملق و چاپلوس��ی ،بخل و تنگنظری ،نفاق و دورویی و ج��ز آن بازدارد (میرتاجالدینی،
« .)245-259 :1374معراجالس��عاده» از نراق��ی برخی از راهه��ای اخالقی برای مهار و
محدودس��ازی قدرت سیاسی کارگزاران را بر پایه مفهوم محوری عدالت ارائه کرده است.
جاهطلبی و شهرتطلبی از جمله امراض سیاستمداران است که وی در راهحلشناسی و
تجویز اخالقی آن کوشیده است (نراقی563-575 :1380 ،؛ نجفی.)1375 ،
انس��ان مهذب و خودساخته از نظر اخالقی دارای توازن و تعادل شخصیتی است (نجاتی
 334 :1377و .)338وی بر همه انفعالها ،ترس از مرگ ،واهمه از قدرتهای سیاس��ی
ظالم ،و ترس از فقر ،با تکیه بر ملکات اخالقی ،غلبه میکند(نجاتی.)161-166 :1377 ،
مس��تی در روز قدرت ،زبونی در روز ضعف هیچیک در او راه ندارد .انس��انهای مهذب در
روز قدرت و توانایی مغرور نمیشوند و سر از طغیان درنمیآورند؛ و در روز ضعف و ناتوانی
و بحرانها و مصائب نیز خود را نمیبازند و در هر دو وضعیت به دلیل قدرت روحی باال،
با مالکیت نفس ،بر خود و بر محیط مس��لط هس��تند .انس��ان مهذب در روز قدرتمندی25 ،
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از قدرت در چارچوب ضوابط اخالقی و ش��رعی به��ره میگیرند «والذین ان مکناهم فی
االرض اقام الصلوه وآتوالزکات« » ..از قدرت او ،دوستان و مردم در امانند .ظلمی بر کسی
روا نمیدارد ( »...اعراف .)10:انس��ان مهذب در روز ضعف و غلبه ش��وکت ظالمان خود را
نمیب��ازد و تن ب��ه پذیرش ظلم نمیدهد .همانگونه که ظلم کردن بر دیگری ناش��ی از
ِ
ضعف نفس و هوای نفسانی است،
ضعف اخالقی است ،پذیرش ظلم دیگری نیز ناشی از
امام خمین 
یرضواناهللعلیه میگوید« :زیر بار ظلم رفتن ...مثل ظلم کردن ،هر دو از ناحیۀ عدم
تزکیه است( »...خمینی ،1362 ،ج .)19 :15
نراقی در معراج السعاده با دیدگاه «اخالق حداکثری» ،بسیاری از موضوعات فقهی نظیر
حج ،روزه ،خمس ،زکات ،امربه معروف و نهی از منکر و جز آن را در ذیل مباحث اخالقی
وارد کرده است (نراقی  405-413 :1380و .)849-852این همان «قاعده انعطاف» در
الگوی س��هگانه اندیشه سیاسی است .این نوع نگاه را میتوان در تأثیر مستقیم اخالق بر
قانونگ��ذاری دولتها مالحظه کرد .قانونگذار باید قواعد و هنجارهای اخالقی جامعه را
رعایت کند (کیخا.)35 :1386 ،
اخالقی اسالمی درون خود و رسیدن به عبودیت،
انسان مؤمن با محقق کردن ارزشهای
ِ
در واقع آمادگی روحی و روانشناس��انه ایجاد مردمس��االری دینی را مهیا میکند .اسالم
با تکریم انس��ان و گرامی داش��ت «لقد کرمنا بنی آدم» (اس��راء )70:و با توصیه به او در
ش��باهتجویی از اخالق الهی «تش��بهوا باخالق اهلل» به عنوان خلیف��ه خداوند در زمین
(صدر17 :1359 ،؛ جمش��یدی )1377 ،در واقع با اخالقیات ،بنیان فردیت و دموکراسی
را تدارک میبیند .انس��ان با حس دموکراس��ی فردی است که هم نفی کنندۀ عبودیت و
بردگی خود و هم نفی کنندۀ به بردگی گرفتن دیگران است .با عبودیت و تکریم انسان هم
این حس تکریم به خود و دیگران را اعمال میکند (علیخانی ،1384 ،جلد113-115 :2؛
بننبی.)138-148 :2002 ،
تأثیر فقه بر اخالق سیاسی
اعمال عبادی یا سیاسیـعبادیِ مندرج در فقه یا فقه سیاسی بعضاً دارای اهدافی اخالقی
اس��ت و این مطلب با صراحت در قرآنکریم به آن اشاره شده است .بنابراین ،فلسفه این
 26عبادات خودسازی و جامعهسازی و پرورش فضائل اخالقی است.
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فلسفه نماز ،بازداری از صفات زشت و آراستگی به صفات نیک است «ان الصلوه تنهی عن
الفحش��اء والمنکر» (عنکبوت .)45:فلس��فه زکات و انفاقات مالی ،تطهیر و تزکیه اخالقی
است (توبه .)103:فلسفه حج (بقره )197:تمرین نفس برای تحمل سختیها ،فاصلهگیری
از زخارف دنیوی ،ایجاد روحیه عطوفت و همدردی با دیگران و کس��ب ملکه تقوا اس��ت
(قرضاوی87 :2001 ،؛ ش��ریعتمدار  .)89 :1380فلس��فه روزه (بقره )83:تمرین نفس
برای خودداری از شهوات و آمادگی برای کسب تقوا به عنوان عصارۀ اخالق اسالمی است
(قرض��اوی .)89 :2001 ،ب��ه همین ترتیب« ،امر به معروف و نه��ی از منکر» و «تولی و
تبری» نیز دارای بازتابهایی در اخالق سیاسی مسلمانان است.
نکته دیگر آن که اخالق و فقه مکملس��از یکدیگرند .با اینکه عمل ناشی از ملکة استوار
اخالقی است ،اما ملکههای اخالقی هم بر اثر تکرار عمل شکل میگیرند و بنابراین ،باید
بستر اجتماعی مساعدی برای ملکات اخالقی فراهم شود .از این جهت هرچند اخالق در
مقام نظری مقدم بر فقه اس��ت؛ اما فقه سیاسی در عمل مقدم و در اولویت است .فعلیت
یافتن اخالق نیازمند بسترهای مساعدی است که بر عهده سیاست به مثابه ابزار است .به
همین دلیل در سورۀ حدید ،ارسال انبیاء و فرستادن آهن و سیاست ،مقدمهای برای هدف
اجرای قسط در جامعه است (کیخا.)34 :1386 ،
نکت��ه دیگر آن که توصیههای اخالقی ب��رای بیماری فرد و جامعه و رفع رذائل اخالقی و
آراس��تن به فضائل اخالقی ،فاقد ضمانت اجرایی بیرونی است؛ اما فقه و فقه سیاسی این
نقصان را بر طرف میکند و نصیحتهای اخالقی را در قالب احکام فقهی طرح میکند و
در ذیل حرام و واجب قرار میدهد .به این ترتیب ،با اجرای قوانین فقهی که در ُکنه خود
اخالقی هس��تند ،کارگزاران و جامعه به سوی تحقق نظام سیاسی مطلوب پیش میروند
(شریعتی .)134-135 :1382 ،بنابراین ،اخالقیات و توصیههایی نظیر کمک به محرومان
و مساکین از طریق واجب کردن صدقات ،به صورت «اخالق نهادینه شده» درآمده است
(ناس  .)26 :1382در واقع در این قس��مت مجددا ً «فقه حداکثری» میشود؛ زیرا حتی
تجویزه��ای اخالقی نیز در قالب احکام فقهی طرح میگ��ردد .به نظر علیرضا فیض ،به
عنوان ه��وادار رهیافت فقهی ،بر عکس احمدنراقی که اح��کام فقهی را اخالقی میکرد،
اینجا اخالقیات در قالب احکام فقهی طرح میش��وند .از اینرو ،زمانی که احکام اخالقی
وارد اس�لام و فقه شدند ،آن ویژگی اصلی خود را از دست دادند و جزء احکام فقهی قرار 27
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گرفتند .بنابراین ،احکام فقهی در حال حاضر صرف احکام اخالقی در اسالم نیست (فیض،
 .)7 :1380به همین ترتیب ،عدالت در مباحث ماوردی ،حلقۀ واس��ط بین اخالق و فقه
سیاس��ی عمل کرده است .وی آن را «اکمل فضائل اخالقی» دانسته است .این عدالت در
قالب قواعد فقهی مطرح و به عنوان یکی از ش��رایط تصدی حکومت و زمامداری و حتی
نخس��تین شرط آن طرح شده است .با این شرط ،اوالً حاکم باید عادل باشد تا استحقاق
کس��ب قدرت را پیدا کند .ثانیاً بعد از کس��ب قدرت هم با زوال عدل در شخص حاکم ،او
عزل میشود (خراسانی168-169 :1383 ،؛ شریعتی .)133 :1382 ،غزالی نیز همواره
ب��ر عدالت حکمران تأکید و آن را مهمترین ش��رط حاکم میداند .این ش��رط بهآن معنا
اس��ت که هم باید مواظب ظلم خود بر مردم باش��د و هم اینکه مواظب اعمال زیردستان
و کارگزاران خود باش��د تا مبادا آنان مرتکب ظلمی بر مردم ش��وند (خراس��انی:1383 ،
 .)188همین عدالتورزیِ حاکم به عنوان یک ارزش اخالقی و سپس دستور فقهی سبب
ماندگاری دولت وی میشود.
نکت��ه دیگر در این محور ،آن که واقعیتهای عرصه سیاس��ت ک��ه در حوزه دانش فقه و
فقه سیاسی و اعمال ظاهری قرار دارد ،و همچنین الزامات سیاست در عمل ،سیاستمدار
اخالقی را عم ً
ال در موقعیتهای دردناکی قرار میدهد و بعضاً گامبهگام وی را به س��مت
تنازل از ارزشهای اخالقی میراند .در نتیجة همین امر اس��ت که ماکیاول در نهایت به
تفکیک سیاس��ت از اخالقیات برای کارگزاران دس��ت میزند .مصلحتگرایی در سیاست
دارای ظرافتهای خاص خود اس��ت« .دروغ مصلحتآمیز» هرچند در فقه و فقه سیاسی
در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است؛ اما برای آن که فرد به دروغ گفتن عادت نکند،
باید دروغ را به ذهن راه ندهد ،و به اصطالح فقهی «توریه» انجام دهد؛ یعنی سخنی بگوید
که دو معنا دارد ،یک معنا راست و دیگری دروغ است (دستغیب ،بی تا )354-361 :به
این ترتیب در موارد بس��یار استثنائی نظیر اصالح ذات بین ،نجات جان یک مسلم از شر
سلطان و جنگ با دشمن ،سیاستمدار میکوشد هم با بیان دیپلماتیک از منافع ملّی کشور
دفاع کند و هم خودش از نظر اخالقی سقوط ننماید .با این همه ،هنوز پرسشهای زیادی
در این باب وجود دارد که نیازمند مباحث عمیقتری است.
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تأثیر فقه بر عقاید سیاسی
فقه و فقه سیاس��ی ،رفتار یا رفتار سیاس��ی فرد و جامعه را س��اماندهی میکند .انسان با
عمل خود ،واقعیتهای ش��خصیتی و روحی خود را میس��ازد ،و به نوبه خود در ساختن
واقعیته��ای جامع��ه اثرگذاری میکند .بنابراین ،هر عمل ،خ��ود به منزلۀ یک بلوک در
ساختار روانی ما -به طور مستقیم -و در جامعه -به طور غیرمستقیم -خواهد بود .بنابراین،
مجموعه مباحثی که در ذیل عنوان «تأثیراخالق بر عقاید سیاس��ی» بیان ش��د ،به نوعی
در اینجا نیز معنا پیدا میکند .مرتضی مطهری نیز به طور یکجا به بررسی واقعیتهای
عملی و اخالقی بر عقاید پرداخته است« .همانطور که مادیت اعتقادی منجر به مادیت
اخالقی میشود ،مادیت عملی و اخالقی نیز در نهایت امر به مادیت اعتقادی میانجامد؛
یعنی همانطور که فکر و اندیشه بر روی اخالق و عمل اثر میگذارد ،اخالق و عمل نیز بر
روی فکر و اندیشه تاثیر دارد» (مطهری .)230 :1357
دلیل ادغام اخالق و عمل اوالً در این است که هر دو حکمت عملی را تشکیل میدهند و
به عمل مرتبطند؛ ثانیاً به این دلیل است که با عمل فرد در درازمدت ،در اثر تکرار عمل،
ُخلق و ملکه اخالقی در انسانها شکل میگیرد و آنگاه در یک تأثیر متقابل و زنجیرهای،
ملکه اخالقی شکل گرفته و به طور ساختاری رفتار و عمل فرد را شکل میدهد .بنابراین،
ملکه اخالقی در یک وضعیت حلقه واسطی بین عقاید و عمل فرد قرار میگیرد« .ثم کان
عاقبه الذین اس��آؤا الس��وآی ان کذبوا بآیات اهلل» (روم .)1:فرمول زیر در این ارتباط قابل
توجه است:
تکرار گناه
ارتکاب عم��ل گناه
ف��رد مؤمن
شکل گیری ملکه اخالقی منفی
تغییر عقیده از ایمان به کفر
در جه��ت مثبت نیز این اتفاق رخ میدهد؛ یعنی ممکن اس��ت ی��ک عمل نیک و تکرار
آن موج��ب اص�لاح و تغییر عقیده فرد ش��ود .عمل ممکن اس��ت ،موجب تعمیق بینش
فرد ش��ود :در روایت اس��ت که هر کس به آنچه میداند ،عمل کند ،خداوند ،او را به آنچه
نمیداند ،آگاه میس��ازد و بر علماش میافزاید .عم��ل در راه خداوند ،موجب هدایتیابی
فرد میش��ود «والذین جاهدوا فینا ،لنهدینهم س��بلنا» «کس��انی که در راه ما ،جدوجهد
میکنند ،آنان را به راه خود هدایت میکنیم» (عنکبوت .)69:عمل در قالب گفتار ،یعنی
ذکر ،موجب تقویت اعتقاد میش��ود «انما المؤمنون الذین اذا ُذکراهلل َوجِ لَت قلوبهم و اذا 29
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تلیت علیهم آیاتُه زادتهم ایماناً» (انفاق .)2-4:اهمیت «عمل» در ادبیات قرآنی به نحوی
که ایمان (عقیده و اخالق) را در یک طرف و عمل را در طرف دیگر همواره به طور توأمان
ذکر میکند و در واقع همورزی و مکملس��ازی آنها را متذکر میش��ود «الذین آمنوا و
عملوالصالحات» (آیات مکرر).
رفتاره��ای اجتماع��ی و ج ّو اجتماعی حاصل از آن چه در جهت مس��اعد و چه در جهت
نامساعد بر اعتقادات فرد تأثیر میگذارد .این تأثیرات اجتماعی به طور غیرمستقیم است؛
لق ایجاد ش��ده با
یعن��ی ابت��دا اخالق و ملکات اخالقی فرد را منفی میکند و س��پس ُخ ِ
اندیش��ههای متعالی و توحیدی ناسازگار میش��ود و فرد را دچار تناقض رفتاری ،اخالقی
و اعتقادی میکند؛ اما این تناقض یک امر موقتی اس��ت و در دراز مدت اندیشههای فرد
تغییر میکند و با واقعیتهای رفتاری فرد همسو میشود.
امتیازها و کاربردهای الگوی پیشنهادی
الگوی س��هگانه پیشنهادی در این نوشتار اگرچه دارای پیشینه تاریخی بوده و مشابه آن
را میتوان نزد برخی از اندیشمندان سراغ گرفت ،اما کاربرد آن در حوزه اندیشه سیاسی
و توجه به مباحث معرفتشناختی و تعامالت ششگانه تازگی دارد .در مجموع ،میتوان
برای این الگو هشت وجه ممیز و کاربردی برشمرد:
 : ۱شکاف بین «سیاست آنگونه که باید باشد» و «سیاست آنگونه که هست» را برجسته
میکند .این فاصلهاندازی در جای خود ابزار پژوهشی مناسبی به دست پژوهشگر میدهد
تا همچون «مفاهیم خالص» با آن به گونهشناسی جریانها ،متفکران و یا متفکری واحد
یا مفاهیم و آثار سیاسی در دورههای زمانی متفاوت بپردازد و یا آن را در بررسی مقولهای
مشخص و یا مفهومی خاص به کار گیرد.
 : ۲ارکان س��هگانه اصلی و فروعات هر بس��ته معرفتی و تعامالت ششگانه و بسامدهای
فرعی هر مدخل امکانات پژوهش��ی مناسبی به دست دانشپژوه اندیشه سیاسی میدهد
تا در پژوهش موردی خود ،این قطعات تئوریک و مدخلها را وارس��ی کند و از این الگو
به مثابه یک نقش��ه راهنما مدد بگیرد .به طور مثال ،در محور عقاید سیاس��ی به بررسی
مدخ��ل فرعی «توحید» و فروعاتِ این فرع بر فرض توحید افعالی بپردازد و بازتاب آن را
نهای خاص بررسی کند و سهم معضالت سیاسی و حوادث
 30در واقعیتهای سیاس��ی زما 
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را در مس��ئلهخیزی آن و موضعگیریهای سیاس��ی مبتنی بر این اصل را توضیح دهد.
آنگونه که به طور مثال در جریانهای سهگانه معتزله ،مرجئه و خوارج چنین وضعیتی
قابل درک است.
 : ۳این قابلیت را دارد تا با نشان دادن ارکان و قطعات کمرنگ ،و یا حتی از پرسشهای
پاسخ این الگو در نظرات یک متفکر یا جریان خاص و از «نیستها» هم نکتهگیری و
بی ِ
الهامگیری کند .پژوهشگر با مدنظر قراردادن این چارچوب پژوهشی بر قدرت حساسیت
نظری خود در پژوهش موردی میافزاید و پرسشهایی را جهت کندوکاو بیشتر و تعمیق
شناسی مورد مطالعه در دستور کار قرار میدهد.
در مفهوم یا نظرات اندیشمند یا جریان
ِ
به این ترتیب بر مبنای محورهای اصلی ،فرعی و فرعی فِرعی و تعامالت چندگانه ،اندیشه
متفکر را به نطق وامیدارد.
« : ۴ق��درت انعط��اف» خاص الگوهای اندیش��های را دارد .از ای��نرو ،در همه متفکران و
جریانات و مذاهب ش��یعه و سنی و شعب فرعی آن ،قدرت توضیحدهندگی دارد .به طور
مثال نشان میدهد که چگونه اصلی واحد به نام امر به معروف و نهی از منکر در نحلهای
چون معتزله جزء اصول دین است و در نحلهای دیگر چون شیعه جزء فروع دین محسوب
میش��ود و یا در نحل��های چون زیدیه در دورهای جزء اصول دی��ن و در دورهای دیگر به
فروع دین و فقه انتقال یافته اس��ت .این قدرت انعطاف نشان میدهد به رغم آن که همه
متفکران به این سه سبد معرفتی توجه دارند ،چگونه در متفکری چون غزالی ،اخالق وجه
غالب الگو و در متفکری دیگر چون فارابی وجه عقالنی و کالمی و فلسفی وجه غالب و یا
در ماوردی فقه سیاسی وجه غالب است؛ یعنی در یکی فقه حداکثری ،در دیگری اخالق
حداکثری و در دیگری کالم حداکثری اس��ت و یا متفکری در یک دوره با رویکرد غالب
فقهی و در دورهای دیگر دارای تمایالت اخالقی و عرفانی است.
 : ۵به واقعیات فرد و بس��تر عینی و زمینههای سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
جامعه توجه نشان میدهد .این بستر میتواند مساعد و یا نامساعد باشد .هرچند این توجه
به واقعیات و مدخلیت آن در اندیش��ه سیاسی متفکران گوناگون همچون ارکان سهگانه
و عناصر فرعی آنها ،یکس��ان و یکنواخت نیست .به طور مثال در نحلههای فلسفی ،این
توجه کمتر و در نحلههای فقهی بیشتر است .اما قدر متیقن آن ،توجه حداقلی به واقعیات
31
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 : ۶جس��تار حاضر قدرت توضیحدهندگی گوناگونی و تنوع جریانها ،نحلهها و متفکران
را دارد .مشابه الگوی اسپریگنز ،این الگو نیز نشان میدهد که متفکران از کجا با یکدیگر
متفاوت میش��وند .اختالف در اصول عقاید است؟ در اصول عقاید و تعداد آنهاست؟ در
جابجایی اصول اعتقادی در زمانهای مختلف یا نحلههای متفاوت است؟ یا در تفسیر این
اصول علیرغم یکس��انی تعداد و محتوای آنهاست؟ گاه اختالفات در اخالقیات و گاه در
احکام سیاس��ی است .گاه نیز اختالف بسیار عمیق است و این اختالفات همه عرصههای
عقاید ،اخالق و احکام را در برمیگیرد .طبیعی اس��ت که اختالف در اعتقادات ،اختالف
عمیقتری اس��ت تا اختالف در فروع و فقه سیاس��ی .گاه نیز اختالف و تنوع در تعامالت
ششگانه و فروعات آنهاست.
 : ۷متعلَق الگوی سهگانه گاه «دین اسالم» و نفساالمر و وضع مطلوب است که از آن به
عنوان «اسالم حق» تعبیر میکنیم .گاه متعلَق الگوی سهگانه گاه «فرد» مسلمان است.
ب��ه این معنا که فاصل��ه عقاید ،اخالقیات و کنشهای وی به مح��ک هنجار معیار یعنی
اعتقادات ،اخالقیات و احکام اس�لام حق زده میشود .گاه متعلَق الگوی سهگانه جامعه و
دولت است ،هرچند به نظر میرسد این الگو فردگردایی خاص خود را دارد .زیرا تأثیرات
از طریق حلقه واس��ط جامعه و دولت با س��اختار نظام بینالملل بر فرد انجام میش��ود و
اخالقی نامساعدشدة فرد ،عرصه را بر اعتقادات اسالم حقانی
آنگاه ،به طور مثال ،بس��تر
ِ
تنگ میکند.
 : ۸ب��ا توج��ه به تأکید بر فرد و فردیت و هماهنگی ارگان س��هگانه اعتقادات ،اخالقیات،
احکام با ارکان س��هگانه ویژگیهای ش��ناختی ،ویژگیهای عاطفی و ویژگیهای کنشی
در روانشناس��ی مدرن ،الگویی بهروزش��ده است .کاربرد آن در اندیشه متفکران برجسته
مس��لمان شیعی و سنی نش��ان از قدرت توضیحدهندگی اندیشه سیاسی اسالم معاصر و
قدرت تولیدکنندگی اندیش��ه سیاس��ی در عصر جدید دارد .وجه انتقادی و رهاییبخشی
الگوی مذکور در قدرت فاصلهاندازی بین وضعیت موجو ِد مس��لمین و وضعیت مطلوب و
هنجارین اس�لا ْم قدرت پرکردن شکاف بین نظریه و عمل سیاسی مسلمین را دارد .این
ِ
قدرت فاصلهاندازی در اندیش��مندانی چون س��یدقطب و مودودی با اصطالح «جاهلیت
مدرن» مفهومسازی شده است.
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جمعبندی
اگرچ��ه حوزه اندیش��ه سیاس��ی در گس��تره اس�لامی از دامنه و عمق در خ��ور توجهی
برخوردار است ،اما مالحظات روششناختی و بهویژه تالش برای جستارگشایی از ساختار
اندیش��ه سیاسی اسالم کمتر مورد توجه بوده است .در این خصوص مقوالت عامی چون
طبقهبندیهای کالس��یک از مقبولیت نسبی برخوردارند ،اما عطف توجه به موضوع مهم
«نحوه تعامل اجزاء اندیشه سیاسی اسالم» در آنها کمرنگ است و همین امر منجرشده
تا بخشهای مختلف اندیشه سیاسی به صورت یکسان و متناسب رشد و تحول نیابند.
الگ��وی پیش��نهادی نگارن��ده در این نوش��تار با برجستهس��ازی اصل تعام��ل و طراحی
ش��اخصهایی برای تعریف و عملیاتی نمودن مناسبات بین حوزههای معرفتی ،اخالقی،
فقهایی ...توانس��ته است «شبکه تعامالت اندیشه سیاس��ی» را ترسیم ،و از این طریق به
تصویری بهروز و جدید از س��اختار اندیش��ه سیاسی اسالم دست یابد که از قابلیت باالیی
برای جلب نظر مثبت اندیشمندان مختلف این حوزه برخوردار است .این که منطق حاکم
بر این ش��بکه چه میباش��د و نتایج کاربرد آن در آینده اندیشه سیاسی اسالم چیست ،از
سؤاالت مهم و تازهای به شمار میآید که الزم است در نوشتارهای پژوهشی مستقلی به
آنها پرداخته شود.
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آزادی در الگوی سه گانه اسالم

فصل دوم :
2
آزادی در الگوی سهگانه اسالم
مقدمه
اين نوش��تار میكوشد تا مفهوم آزادي را در هندسه معرفتي اسالم و انديشه سياسي آن
طرح كند .بر مبناي طبقهبندیِ شناختهش��دة اسالم ،يعني اعتقادات ،اخالقيات و احكام
و به تبع آن انديش��ه سياس��ي اس�لام ،س��ه نوع آزاديِ اعتقادي ،آزادي معنوي و آزادي
سياسي فقهي را گونهشناسی میكند و سپس از تعامالت اين سهگانه ،به تاثيرگذاريهای
ش��شگانة آزاديها بر يكديگر میپ��ردازد .از خالل چنين بررس��ي كلگرايانه ،آزادي را
ی طرح میكند و براي پرس��شهاي مدرن آزادي
در يك چارچوب نظري اس�لامیـ بوم 
پاسخي اسالمی توليد و ادبيات آن را روزآمد میسازد .در عين حال همه شبهات در باب
«آزادي در اسالم» را نه در يك موقعيت تدافعي ،كه در يك موقعيت فعال طرح و توليد
پاس��خ میكند و نوعي اقناع فكري براي جوانان در بح��ث آزادي ايجاد میكند .در عين
حال ،سامانمندي يا سيستماتيك بودن بحث آزادي در دستگاه الگوي سهگانه و تعامالت
ششگانه میتواند براي سياستگذاري در بحث آزادي در نظام سياسي جمهوري اسالمی
توانايي داشته باشد.
طرح مسئله
مسئله آزادي در طول تاريخ همواره يكي از دغدغههای اساسي بشر در زندگي اجتماعي
و سياسي است .هرچند آزادي يكي از آرزوها و رابطههای عاطفي و همزاد بشر بوده است،
اما در طول تاريخ به اشكال مختلف و با موانع گوناگون دروني و بيروني اعم از هواي نفس
يا طاغوتهای داخلي و قدرتهای خارجي از افراد سلب شده است .برخورد تمدن جديد
 -2این نوشتار ،گزارشی کوتاه از پژوهش در دست انجام نگارنده است.
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مغربزمين با جهان اس�لام به طرح پرس��شهای نويني در حوزه آزادي انجاميده است و
لزوم پاسخگويي به آنها ،اولويت بيشتري پيدا كرده است.
فراتر از آن ،ايجاد نظام جمهوري اسالمی در ايران و تجارب عملي چند دهه مملكتداري
و موقعيت كش��ورداري بهنوبهخود به طرح پرسشهاي جديدي پرداخته است و نيازمند
پردازش نظري است .موقعيت عملي جمهوري اسالمی روزبهروز به ميزان گذر عمر آن،
ضمن تحكيم ريش��هها و ش��جره طيبه ،آن را با پيچيدگيهاي جديدي مواجه ميكند و
مملكتداري را وارد مراحل پيچيدهتري میسازد .بهويژه ،در يك محيط متعامالنه با نظام
بينالمل��ل متخاصم ،بهخصوص در ارتباطات با مطالبات غيرقابلجذب برخي از مخالفان
و آزادي مخالفت و مخالفان در جمهوري اسالمي ،سياستگذاري كالن و مرحلهاي نظام
جمهوري اسالمی در ابعاد نظريهپردازي و سياستگذاري در مسائل و محذورات عيني و
تزاحم مفاهيم گوناگون را ضروري میكند.
پرسشهاي معطوف به آزادي ،چه از خاستگاه غربي آن و چه از خاستگاه موقعيت آزمون
عملي اس�لام در جمهوري اسالمی  ،نمیتواند پاسخ خود را از انديشههای سياسي غرب
مدرن اخذ كند .پاسخ اين پرسشها بايد در دستگاه نظري اسالمی ِ بهروزشده توليد شود.
از اين مقدمات كپسولي ،مسئلهوارگي موضوع متولد میشود و بنابراين پرسش پژوهشي
آن اس��ت كه در دس��تگاه نظري و ميراث غني و گرانمايه اس�لامی اعم از قرآن و سنت
و س��يره معصومين ،مفهوم آزادي ،انواع ،ابعاد و ش��اخصهای گوناگون آن چگونه تصوير
پردازي میشود؟آزادي چگونه توليد و چگونه محدود ميشود؟
فرضيه يا مدعاي پژوهش آن است كه آزادي در اسالم معطوف به الگوي سهگانه اعتقادات،
اخالقيات و احكام و تعامالت ش��شگانه آنها و معطوف به ظرفيت و واقعيت فرد (اعم از
نق��اط ق��وت و ضعف) و واقعيتها و ظرفيتهای جامعه (اعم از فرصت يا تهديد) توليد يا
محدود میش��ود و پرسشهاي خاص و مس��ئلهواره روز آزادي در اين دستگاه سهگانه به
توليد پاسخ و راه حل عملي میرسد.
مفروضات
اين نوشتار بر مفروضات ذيل استوار است:
 -1 36برخ�لاف برخي از مفاهيم كه خاس��تگاه آن در مغربزمين اس��ت ،آزادي در ميراث
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ی وارداتي از مغرب زمين نيست ،و در
اسالمی كهن داراي قدمت طوالني است و مفهوم 
ذات اسالم و متون ديني و سيره معصومين به مثابه اسالم مجسم وجود داشته است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این باب می فرمایند:
«اینکه بعضی تصور کردهاند ،آزادی با چنین مفهومی ،دو س��ه قرن است که در دنیا پیدا
مبین این اس��ت که آزادی ،درست با همین
ش��ده ،اش��تباه است .آیات و روایات اسالمی ّ
مفهوم کلی در اسالم سابقه دارد( ».خامنهای .)31 :1387
 -2پرداخت نوين از آزادي نيازمند مطالعه انديش��ه سياس��ي مدرن غرب در باب آزادي
است .مطالعه آراء صاحب نظران كانت ،الك ،مونتسكيو ،بدن ،آدام اسميت ،جميز ميلف
نوزيك ،توکویل ،رولز ،برلين و س��ون اريك ليدمن براي صيقل زدن بحث آزادي و توليد
پرس��شهای نوين و تحرير محل نزاع مفيد است .به دليل ضيق وقت در اين نوشتار اين
ادبيات مفروض گرفته میشود.
با این همه ،بسیاری از ابعاد نظری و عملی آزادی در مغربزمین برای ما الهام بخش است:
وجود منظومهها و چارچوبها و سازههای نظری متفاوت در پرورش آزادی؛ مباحث غنی
و عقبههای تئوریک طوالنی؛ عالوه بر پرسشهای الهامبخش در بحث آزادی ،متدلوژیها
و روش شناس��یهای متعدد متفکران گوناگون در ای��ن بحث؛ مالحظه آزمونوخطاهای
عملی عبرتگی��ری از این اف��راط و تفریطها؛ مالحظه
گوناگ��ون نظری ،و در سیاس��ت
ْ
ناسازگاری نظریهپردازها و بازتاب اجرای عملی آنها در سیاست عملی و مشاهده سبک
فکر آزادی و س��نگینی واقعیت آزادی در عمل؛ مشاهده تعارض مفاهیم آزادی با عدلت،
تزاحم آزادی با امنیت ،تزاحم آزادی با دینداری ،تزاحم آزادی فرد و قدرت دولت ،تزاحم
آزادی ب��ا وحدت ،تزاحم آزادی با آرامش (آنگون��ه که مورد اخیر را اریک فروم در «گریز
از آزادی» (  ) 1381به تصویر کش��یده اس��ت ،در بررسی آزادی در اسالم و جهان اسالم
بسیار تأمل برانگیز است).
 -3پرس��شهای غرب در آزادی پس از پاالیش و قابلیت طرح داشتن ،باید در درون یک
منظومه اصیل اس�لامی طرح شود .باید پرس��ش از آنجا و پاسخ از درون دستگاه و سازة
بومی داده و تولید ش��ود .یکی از دس��تگاههای پاسخس��از منظومه س��هگان ْه اسالم است.
اسالم داراي بخشهای سهگانه اعتقادات ،اخالقيات و احكام است .اين بخشهای سهگانه
متناسب است با با ابعاد وجودي انسان ،يعني ويژگيهای شناختي ،ويژگيهای عاطفي و 37
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ويژگيهای رفتاري .به دليل محدوديت اثبات آن طبقهبندی و انطباق آن با نيازهاي انسان
و ادبيات روز دنيا مفروض گرفته میشود.
 -4واقعيت دگرگوني ژرف جهان مدرن ،بهويژه بعد از فروپاش��ي ش��وروي و دگرگوني در
شيوه اطالع رساني و ايجاد و گسترش فضاي مجازي و تكنولوژي ارتباطات ،نحوه مواجهه
با مفهوم آزادي فرد و قدرت دولت را بهشدت متحول كرده است و صورتبندي جديدي از
بحث آزادي در اسالم را اقتضاء میكند .به تعبير ديگر ،يا موضوع آزادي در موضوعشناسی
فقهي آن متحول شده است ،و يا اينكه اصوالً پرسشهاي جديدي در رابطه فرد ،دولت و
حاکمان توليد كرده است و بهناچار توليد پاسخ جديد را میطلبد و دستكم نيازمند آن
است كه منطق اسالم در بحث آزادي به زبان روز دنيا و با ترمينولوژي روز ،روزآمد شود.
 -5مفه��وم “آزادي” در درون دس��تگاههای نظري و جهان بين��ي گوناگون ،داراي معاني
متفاوتي میش��ود .آزادي در دس��تگاه نظري سوسياليسم يا دستگاه نظري ليبراليسم دو
معناي كام ً
ال متفاوت دارد .آزادي در اسالم نيز داراي معاني خاص و نظام ترجيحاتي ويژه
است.
 -6مح��دود بودن آزادی .یکی از نکاتی که از سرنوش��ت و تجربه تاریخی مغربزمین در
بح��ث آزادی و حتی پس از آزمون و خطای تئوری��ک به صورت یک اصل اجماعی قابل
نتیجهگیری است ،محدود بودن آزادی است ،عبارتی که به ظاهر متناقضنما است .آزادی
مطلق افراد و اجتماعات امکانپذیر نیست« .هیچ یک از دعاوی آزادی ،بدون قید و شرط
نیست .همه لیبرالها قبول دارند که دعاوی آزادی بیقید و شرط نیست .یک نمونه روش
آن محدودیت ،این است که کاربست آزادی فرد ،نباید مداخله در آزادی دیگران شود .در
این مقدار از محدودسازی آزادی ،هیچ مناقشهای نیست» (کیکس .)7 :1376 ،شاید یکی
از پیش��گامان تولید این قاعده در آزادی ،جان اس��توارت میل است .وی این نکته را طرح
کرد که انسان آزاد است تا زمانی که آزادی او در عمل ،آزادی دیگر انسانها را خدشهدار
نکند .به این ترتیب بی درنگ آزادی مطلق به آزادی محدود و مقید تبدیل میشود.
به همین دلیل این شاخص در همه تعامالت ششگانه ،با عنوان «محدود کننده آزادی»
در کنار تولیدکننده آزادی ،عملیاتی شده است.
 -7موان��ع آزادی .در هر تعریف آزادی« ،کارگزار ،هدف و مانع» مش��ترک اس��ت .آزادی
 38چه کس��ی (فاع��ل)؟ در قبال چه و آزادی از چه؟ و در چه ام��ری و برای انجام دادن چه
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امری(هدف)؟ مککالوم این سه عنصر را عناصر مشترک آزادی میداند :آزادی کسی از
چیزی (مانع) برای انجام دادن چیزی یا برخورداری از چیزی (هدف یا غایت) (میراحمدی
 .)25 :1381عامل ( )Aمانع ( )Bانجام دادن عمل خاص (( )Cپری)30 :1379 ،
مانع آزادی نوعی ناتوانی و نتوانس��تن فاعل و کارگزا ِر خواهان آزادی است .این نتوانستن
در دو مفهوم بنیادین آزادیِ مثبت و آزادیِ منفی ،متفاوت است .این دو مفهوم را اول بار
تی.اچ.گرین ارائه کرد و بعدها توسط آیزایا برلین و دیگران توسعه یافت (گرانت:1387 ،
)120
الف) نوع نتوانس�تن در آزادی منفی از جنس مقوالت بیرونی اس��ت :طبیعت (غلبه
ب��ا تکنولوژی) دیکتاتوریها و دولتها (غلبه با انقالب و ایجاد مردم س��االری)؛ اربابان و
فئودالها و کلیس��اها؛ حتی استبداد اکثریت (راهحل مراعات حقوق اقلیتها) و سرانجام
دخالت قدرتها در کشورهای غیر غربی مانع اختصاصی در کشورهای غیرغربی و جهان
اسالم است .مانع و نوع نتوانستن گاه ساختار در مقابل کارگزار است.
ب) نوع نتوانستن در آزادی مثبت از جنس مقوالت درونی است نه از جنس مداخله
دیگران .نداش��تن فرصت و امکانات و پول و تبلیغات؛ نداش��تن شناخت و دانش؛ سیطره
غریزهها و ترس و بیماریهای عصبی و روانی نظیر اضطراب غیرعقالنی که قدرت انتخاب
را از درون نابود میکند (گری .)27-28 :1379 ،در اینکه کدامیک از نتوانستنها و کدام
یک از آزادی مثبت یا منفی از اهمیت بیش��تری برخوردارند میان صاحبنظران اختالف
است .بهطورمثال ،برلین آزادی منفی را اصیل میداند و ترجیح میدهد و آزادی مثبت را
معیوب و مستعد سوء استفاده میپندارد (گری  .)15 :1379این دو نوع آزادی با نامهای
( Libertiyرهایی) و ( Freedomآزادی مثبت) نامگذاری ش��ده اس��ت( .کیکس:1376 ،
.)6-7
آزادی مثب��ت که از س��وی لیبرالهای جدید به کار میرود به نق��ش مثبت دولت برای
حمای��ت و توانمندس��ازی اف��راد اش��اره دارد .آزادی افراد بدون مق��داری مداخله دولت
منفی مور ِد حمایت لیبرالهای کالسیک به شدت با
امکانپذیر نیست ،درحالیکه آزادی
ِ
مداخله دولت مخالفند و بزرگترین مانع آزادی را دولت و مداخله دولتی میدانند (گرنت،
.)121-122 :1387
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تعريف ،مفهوم و انواع آزادي
آزادي در انديش��ه سياس��ي غرب معموالً به دو نوع آزادي منفي و آزادي مثبت تعريف و
تقسيم میشود؛ اما در الگوي سهگانه انديشه سياسي اسالم به سه نوع يا سه سطح آزادي
میتوان دست يافت.
آزادي فكري-كالم 
ی
اين نوع از آزادي از چگونگي رابطه انسان و خداوند توليد میشود و موجوديت میيابد.
اين نوع از آزادي در ادبيات ديني با مفهوم و دو گانه «جبر /اختيار» پيوند خورده اس��ت.
الزم��ه آزادي وجود اختيار و اراده آزاد اس��ت .در عين حال اين وضعيت به آزادي مطلق
انسان نمیانجامد.
انس��ان از نظر تكويني آزادي عمل دارد و برخالف س��اير موجودات میتوانند به راههاي
گوناگوني حركت كنند .بااينهمه ،با توجه پذيرش مفروضات هستيشناس��انه و اسالمی
انسان مومن ،آزادي تكويني انسان با تشريع و فقه محدود میشود و از اين حيث «آزادي
مسئوالنه» مفهومسازي میشود .انسان آزاد است اما بايد پاسخگوي انتخابهای خود در
قبال خداوند باشد.
اين نوع از آزادي به طور «غير مستقيم» بر سياست اثرگذاري دارد و نه به طور «مستقيم».
به طور مثال ،اگر فردي جبرگرا ش��ود اين اعتقاد به جبرگرايي به طور واس��طهاي رفتار
سياسي فرد را تحت تاثير قرار میدهد.
ی تولید میكند.
اصل نفي واليت انسان بر انسان ديگر ،مگر به اذن الهي ،آزادي كالم 
با توجه به سنت آزمايش الهي ،ضرورت آزادي عمل انسان تبيين میشود .آزمايش الهي
داراي مفروضي به نام آزادي است.
مفاهيم خالفت الهي انسان بر زمين نيز خبر از آزادي عمل انسان و استعداد دو گانه وي
براي تحقق يا عدم تحقق عيني آن میدهد.
نظارت مومنان بر رفتار يكديگر و امر به معروف و نهي از منكر نيز نش��ان از آزادي عمل
انسانها دارد و اينكهاین نظارت میتواند بر رفتارها اثرگذاري داشته باشد.
آزادي در انديش��ه سياسي اسالم ،ارزش مطلق نيس��ت .آزادي بر خالف مفاهيمیچون
 40عدالت كه ارزش مطلق است ،يك ارزش نسبي است؛ يعني آزادي فينفسه هدف نيست،
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بلكه وس��يله اس��ت« .آزادي» در ارتباط با مفهوم ديگر نظیر «رش��د و كمال» معنا پيدا
میكند و آزادي براي رش��د و كمال انس��ان ،جامعه ،دولت و نظام بينالملل الزم اس��ت.
بنابراين ،آن نوع آزادي كه تاثيري منفي بر رشد و كمال داشته باشد ،پذيرفته نيست.
آزادي اخالقي -گرايشي يا معنوي
نوع ويژه آزادي در انديشه سياسي اسالم است .اين نوع آزادي ،آزادي از تعلقات نفساني،
آزادي از اميال و تمنيات نفس��اني و آزادي انسان از اسارت و قيود نفساني خودش است.
استاد مطهري آن را با عنوان «آزادي معنوي» مفهومسازي كرده است.
مالکی��ت نفس نیز با آزادی معن��وی پیوند دارد .فردی که مالکیت نف��س ندارد ،آزادی
معنوی هم ندارد« .حب دنیا» ،به عنوان یک مقوله گرایش��ی ،میتواند مالکیت نفس فرد
بر خود را از کف فرد برباید ،اختیار را از او سلب کند ،او را به مرکبی تبدیل کند و او را به
هر سویی که عالقهمند است ببرد .امام عل 
یعلیهالسالم خطاب به دنیا میگوید:
«ای دنیا ...از من دور شو ،سوگند به خدا رام تو نخواهم شد تا مرا خوارسازی .زمام اختیارم
را به دست تو نخواهم سپرد،که به هرجا میخواهی ببری (نهج البالغه)397 :۱۳۸۲ ،
اين نوع آزادي بهطور غير مس��تقيم بر آزادي سياس��ي و رفتار سياسي تاثيرگذاري دارد.
بنابراين ،بس��ته به آنك��ه آزادي معنوي تحقق بيابد يا نياب��د و در صورت تحقق ،فعال يا
منفعل باش��د ،آزادي سياسي و رفتار سياس��ي متحول خواهد شد .در واقع ذخيره مثبت
يا ذخيره منفي ناشي از آزادي معنوي ،آزادي در سياست را به دو مسير متفاوت هدايت
میكند.
ممکن اس��ت گفته ش��ود «آزادی معن��وی» ربطی به آزادی سیاس��ی اجتماعی ندارد ،و
بنابراین ،در جایی که س��خن از «آزادی اجتماعی و سیاس��ی» اس��ت ،نباید از آن سخن
شدن
گفت .اتفاقاً در تعامالت ش��شگانه همین نکته مد نظر بوده و همین وجه سیاسی
ِ
آزادی معنوی نش��ان داده ش��ده اس��ت .هنگامی که یک امر باطنی نظیر آزادی معنوی
زمینهس��از یک امر سیاسی میشود ،آن آزادی معنوی متع ّلَق بحث ما در آزادی سیاسی
قرار میگیرد .این اتفاق هم در تعامالت ششگانه رخ میدهد .بنابراین ،میتوان از دو نوع
آزادی معنوی سخن گفت:
41
الف) «آزادی معنوی معطوف به خود» که غیر سیاسی است.
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ب) «آزادی معنوی معطوف به دیگری» که سیاسی است.
آزادي فقهي -كنشي
نوع سوم آزادي ،آزادي رفتاري است كه متعلَّق آن اعضاء و جوارح انسان است ،درحاليكه
نوع اول با فكر رابطه دارد و نوع دوم به عواطف و گرايشهای انسان مرتبط است.
باوجود اینکه آزاديهای نوع اول و دوم بهطور غيرمستقيم توليد آزادي سياسي میكردند،
اين نوع از آزادي ،به طور مس��تقيم به سياس��ت و رفتار سياسي و آزادي سياسي مربوط
است؛ يعني به طور مستقيم آزادي سياسي را توليد يا آن را محدود میكند.
درحاليكه نوع اول آزادي در ادبيات اسالمی با مفهوم «جبر  /اختيار» و نوع دوم آزادي با
«نفس و پرستش نفس و شهوت» تداعي میشود ،نوع سوم آزادي با دوگانه «حر  /عبد»
همداستان و همسخن میشود.
درحاليكه مانع آزادي نوع اول ،برداشتهای نادرست اعتقادي نظير اعتقاد به جبر الهي
اس��ت ،و در آزادي نوع دوم ،هواي نفس و تمايالت دروني ،در نوع س��وم آزادي ،موانع و
محدود كنندههای آزادي متعدد و عيني و بيروني میشود كه عبارتند از:
محدودكنندة اول روابط فرد با ديگران و مزاحمت ديگر افراد است كه آزادي وي را محدود
میكنند .اين نوع محدودکننده بين انديشه سياسي غرب و اسالم مشترك است.
محدودکننده دوم ،دولت اس��ت .دولت میتواند ب��ه نوبه خود به حق (با توجه به كاركرد
تربيتي خود) و يا ب ه ناحق (به اقتضاي طبع ديكتاتورگونه احتمالیاش) آزادي را محدود
كند.
محدودکننده سوم آزادي ،تكاليف شرعي است .هرچند انسان داراي آزادي تكويني است؛
اما انسان مومن از حيث آزادي تشريعي بايد در چارچوب تكاليف الهي و شرعي عمل كند.
اين محدودکننده خود حاوي صورتهای ذيل است:
 محدودكنندههای اوليه (ذاتي) فقهي نظير حرمت ربا ،ش��رب خمر و اسراف ،كهاینگونهمحدودكنندهها ثابت و غير قابل تغييرند (حكم اوليه).
 محدودكنندهه��ای ثانويه كه هنگام تعارض و تزاحم احكام در يك متعلق خارجي بروزمیكنند .مانند قاعده «الضرر» .اين بخش از محدوديتها ،ثابت و هميشگي نيستند.
 - 42محدود كنندههای ش��رعي در صورتي كه متعلق آزادي به زيان فرد باش��د .بنابراين در
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اسالم حتي فرد در ارتباط با خودش هم آزادي عمل ندارد كه با خود هر كاري كند و به
خود زيان برساند.
تعامالت ششگانه در بحث آزادي
تاثير آزادي اعتقادي بر آزادي اخالقي
پرس��ش اين است كه با فرض سبدهاي س��هگانه اعتقادات و اخالقيات و احكام ،و بازتاب
آن بر بحث آزادي ،آزادي اعتقادي (اعتقادات كلي و اعتقادات سياسي) ،اوالً چگونه آزادي
اخالقي و معنوي در سياس��ت را توليد میكند؟ثانياً چگون��ه آزادي اخالقي و معنوي در
سياست را محدود میكند؟
توليدکننده آزادي
 اعتقادات توحيدي و خدامحوري میتواند هنجارهاي اخالقي توليد كند و اين هنجارهاياخالق��ي رفتارها را قاعدهمند ميس��ازد و به رفتار منصفان��ه و اخالقي حتي با مخالفان
سياسي و اعتقادي میانجامد« :اگر خدا نباشد هر كاري مجاز است».
 اعتق��ادات در موقعيت حكمت نظري بر اخالقيات در موقعيت حكمت عملي به صورتسلسله مراتبي اثرگذاري دارد.
 اعتقادات الهي ،فرد را در تعامل با «مخالفان سياس��ي» خود در مقياس فردي ،حزبی ودولتي يا بينالمللي وادار میكند تا مطابق با هنجارهاي اخالق اسالمی عمل كند.
 اعتقاداتي چون حس��نظن به خداوند ،حسن خلق فرد با مردم را به دنبال دارد و خودسازوكار توليدکنندة آزادي است.
 اعتقادات الهي -اسالمی به فرد وسعت نظر میدهد و اينكه هستي را محدود بهاین دنيانكند و متوجه باش��د ذرهاي از اعمال انس��ان بدون محاسبه نمیماند .اين نوع نگاه ،نوعي
بستر مساعد اخالقي براي فرد فراهم میكند و اين امر اوالً توليدکننده آزادي در خود فرد
و آزادسازي دروني اوست؛ ثانياً توليدکننده آزادي ديگران از سوي او میشود .بهويژه اگر
اين فر ْد دولتمرد باشد ،در شعاع وسيعتري به رعايت آزادي ديگران میانجامد.
 اعتقاد به آخرت ،فرد را از بند تعلق به دنيا میرهاند .اين امر موجب میش��ود در عملآزادي ديگران را محترم شمارد .زيرا انسان تا زماني كه دوستدار دنيا باشد ،اسير شهوات43 ،
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خش��م و حرص خود باشد ،نمیتواند پاس��دار آزادي ديگران شود (مطهري .)26 :1371
اعتقاد به معاد ،سرچشمه همه آزاديهای واقعي است .او را از اسارت و بندگي هواي نفس
میرهاند و راه را براي آراستگي به اخالق جاودانه و آزادي معنوي فراهم میكند ( اسحاقي
.)135 :1384
 اعتقاد به کرامت و شرافت انسان («لقدکرمنا بنی آدم» اسراء )7:از یک سو مبنایی برایتولید آزادی معنوی است ،زیرا این باور موجب میشود که انسان قدر ارزش خود را بداند؛
و از س��وی دیگر ،این باور تولیدکننده آزادی از س��وی فرد نسبت به رعایت کرامت دیگر
انسانها و رعایت حرمت آزادی آنان میشود (اسحاقی.)136 :1384 ،
محدودکننده آزادي فرد خاطي يا توليدکننده آزادي ديگران
اعتقادات الهي ،در محورهاي توحيد ،معاد ،نبوت موجب ش��كلگيري ملكه "عدالت" در
فرد میشود .ملكه عدالت در فرد ،آزادي لجامگسيخته فرد را ،که موجب خدشهداركردن
آزادي ديگ��ران میش��ود ،مهار میكند .اين مهار از س��وي يك ني��روي قدرتمند دروني
است .بنابراين عدالت به مثابه يك ملكه اخالقي كه خود از سرچشمههاي معرفتي ناشي
میشود ،رفتارهاي عادالنه و منصفانه معطوف به ديگران و زيردستان توليد میكنند .اين
نوع «محدوديت آزادي» معطوف به فرد در واقع به گونه متناقضنمايي به «توليد آزادي»
براي ديگران ميانجامد .نکته جالب آنکه حتی این نوع محدودکنندهها هم نسبت به خود
فرد محدودکنندهاند و نسبت به دیگران محدودکننده نیستند ،بلکه تولیدکننده آزادیاند.
تاثير آزادي اعتقادي بر آزادي رفتاري
آزادي اعتق��ادي (اعتقادات كلي و يا اعتقادات سياس��ي) اوالً چگونه آزادي فقهي ،آزادي
رفتاري و آزادي سياسي را توليد میكند ؟ ثانياً چگونه آزادي فقهي ،آزادي رفتاري و آزادي
سياسي را محدود میكند؟
توليدکننده آزادي رفتاري
 - 44اعتقاد به نفي واليت انس��ان بر انس��ان و نفي عبوديت انس��ان نسبت به انسان ،موجب
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فضاي آزادي براي انسان مومن میشود.
 اعتقاد به توحيد افعالي ،موجب میشود كه فرد مومن در قبال سلطه ديگران به عنوانمحدودکننده به مقابله برخيزد.
 در بخش اعتقادات معطوف به آزادي ،وظيفه دفاع عقالني از آزاديهای مش��روع انجاممیش��ود .اصالت اصل آزادي انس��ان میتواند تمام ابواب فقه را مش��روب كند و بر آنها
اثرگذاري كند.
 قول به «اختيار» میتواند آزادي فرد را توليد كند .مباحث آزادي به مفهوم هستيشناسانهآن ،بهنح��وي بنيادين به توليد آزادي فردي ،اجتماعي و سياس��ي میانجامد .اين آزادي
بدون پيش فرض انسان خودمختار و مسئول نسبت به انتخابهایش وجود نخواهد داشت.
محدودکننده آزادي رفتاري
 اعتقاد بهاینكه انس��ان «ذات نامس��تقل» است و به طور مستقل نمیتواند به سعادت وخوش��بختي دست يابد .او محتاج هدايت الهي با واسطه پيامبران الهي است و در نتيجه،
شريعت ،آزادي انسان را از اين حيث محدود میكند و فرد مومن آزادي عمل مطلق ندارد.
 اعتق��اد به عدالت به عنوان يك اصل اعتقادي و ب��ه عنوان يك «ارزش مطلق» (يعنيدر همه زمانها ،مكانها و وضعيتها) بر آزادي به عنوان يك «ارزش نسبي» ،بهويژه در
هنگامه تزاحم آزادي و عدالت ،به محدود شدن آزادي به نفع عدالت میانجامد.
 اعتقاد به حق بودن و طرح دوگانه حق و باطل موجب میش��ود كه آزادي داراي پيشفرض حقانيت و حقبودن باشد و بنابراين موجبات محدود كردن آزادي در عرصه باطلها
میشود.
 اعتقاد به اصل «آزادي مس��ئوالنه» يعني مس��ئوليت انس��ان در قبال خداوند ،موجبمحدود شدن آزادي عمل انسان میشود؛ زيرا انسان در هنگام آزادي بايد بينديشد و بايد
پاسخ گوي اعمال خود باشد.
ی و فلس��في و اعتقادي
 اعتقاد به «فطرت اجتماعي» انس��ان به عنوان يك بحث كالم ب��ه آنجا میانجام��د كه فرد بايد تن به ضرورت زندگي اجتماع��ي دهد و اين امر موجب
میشود كه برخالف آزادي تكويني و اوليهاش ،به ناچار «اراده اش را با اراده و فعاليتهای
ديگران ،همراه و س��ازگار كند .نتيجه آن میشود كه انسان در برابر يك سري از قواعد و 45
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قوانين كه ارادهها و فعاليتهایش را محدود میكنند ،خاضع و تسليم شود .در واقع همان
تكوين و طبيعتي كه به وي آزادي اراده و عمل بخش��يده است ،خود محدود کننده اراده
و عمل انسان هم شود و آن آزادي طبيعي اوليه را محدود كند (طباطبائی ،1369 ،ج :۴
.)116-117
 اعتق��اد به نفي غايت بودن آزادي و نفي ارزش مطلق آزادي و نقش ابزاري آزادي برايني��ل به اهداف عالي تر نظير رش��د و كمال و س��عادت دنيوي و اخ��روي ،خود به نوعي،
محدودکننده آزادي است.
 اعتقاد به اصل «س��ودمندي» آزادي براي انس��ان ،به نوعي آزادي را مش��روط میكند.بنابراي��ن در صورت مضر بودن آزادي ،فرد حتي نمیتواند در رفتار با خود ،آزادي مطلق
عملياتي داشته باشد.
تاثير آزادي اخالقي (خلقيات) بر آزادي انديشهاي
پرسش اين است كه اوالً خلقيات فضيله چگونه آزادي انديشهای را توليد میكند؟يا آن را
متأثر میكند ؟ ثانياً خلقيات رذيله چگونه آزادي انديشهای را محدود میكند؟
توليد آزادي
«1.1تقوا» موجب تاثيرات مبتني بر آزادي انديشه ،و موجب «روشنبيني» و ايجاد قدرت
فرقان حق و باطل در فرد میشود« .ان تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا».
2.2اخالص ورزيدن موجب تاثيرات مثبتي بر آزادي تفكر و انديشه ورزي میشود ،اخالص
در چهل روز موجب جاري شدن حكمت بر زبان مخلص میشود.
3.3تهذيب نفس و ورود «علم» به قلب فرد مهذب اخالقي «ليس العلم بالتعليم ،انما هونور
يقذف اهلل في قلب من يشاء» (امام صادق ع)
4.4تهذيب نفس موجب ماندگاري علم و انديش��ه ناب در ش��خص مهذب میش��ود .و در
واقع بس��تر اخالقي مس��اعد ،زمينه مثبتي براي آزادگي فكري و انديشهای و پرورش
انديشههای ناب فراهم میكند.
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خلقیات محدودکننده آزادي انديشه
 تعصبات و خلقيات منفي قبيلهگرايانه و حب و بغضهای نابهجا ،چش��م و گوش فرد رااز كاركرد میاندازند و تعطيل میكنند .در نتيجه فرد به درستي نمیتواند تفكر و انديشه
كند« .حب الشي يعمیو يصم».
 عدم ورود انديش��ههای ناب و اصيل در بس��تر اخالقي نامس��اعد فرد يا جامعه يا عدمماندگاري آن« .ال يدخل المالئكه فيه كلب اوصوره الكلب».
 اندیشه معطوف به هوس يا انديشه غيرقابلاحترام به دليل اتكاي غيرفكري آن مشمولآزادي نمیش��ود .صرفاً انديش��ههای حقاني از آزادي برخوردارند و انديشههای باطلگرا،
شايسته احترام و حمايت و آزادي نمیباشند.
اين همان تفكيك استاد مطهري بين انديشه (اعتقاد مبتني بر تفكر) و عقيده (اعتقادي
ك��ه مبناي فكري ندارد بلك��ه مبناي آن وراثت ،تقليد ،عادت ،تعصب ،خصومت و هوي و
هوس اس��ت -انديشهای كه بعضاً نسل به نسل منتقل میشود) قائل میشود .به نظر وي
انديش��ه فقط میتواند قابل احترام باشد و مشمول آزادي شود .اما عقيده نمیتواند قابل
احترام و شايسته حمايت باشد و مشمول آزادي قرار گيرد( .مطهری)۱۳۶۸ ،
مش��ابه تفکیک «عقیده» از «اندیشه» مرحوم مطهری در مغربزمین نیز وجود دارد .به
طور مثال ،یکی از دالئلی که نهادهای قضایی مغربزمین در اروپا و کمیته حقوق بش��ر
از رسیدگی به اهانت به ادیان و نقض آزادی دینی اجتناب میورزند این است که عقاید
مذکور را به عنوان یک عقیده قابل احترام تلقی نمیکنند .در واقع این پرسش را مطرح
میکنند که آیا اعتقاد مورد نظر از عقاید ش��ناخته ش��ده اس��ت؟ آیا اعتقادات مورد ادعا،
شایسته حمایت هس��تند یا نه؟ پس از احراز «شایسته بودن عقیده مربوط به حمایت»،
نهاده��ای قضایی اروپایی درصدد بر میآیند مراحل قضایی و رس��یدگی را آغاز کنند .به
طور مثال ،کمیته حقوق بشر علیه کانادا و بنا به تقاضای خواهانها که اعضای یک گروه
مذهبی به نام «مجمع کلیس��ای جهانی» بودند ،به موضوعی رسیدگی کردند .خواهانها
بر این اعتقاد بودند که «ماریجوانا» یک گیاه مقدس است و آن را «درخت الهی حیات»
میش��مارند .به این سبب ،تولید ،نگهداری و پخش آن را از مراسم عبادی خود میدانند.
برخورد پلیس کانادا با آنان باعث دستگیری خواهانها شده است و موضوع شکایت آنان
از پلیس به دلیل نقض «آزادی دینی» بود .کمیته حقوق بشر پس از ارزیابی ،اظهار داشت 47
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که اعتقاد به «مقدس بودن مواد مخدر» و استعمال ،تولید و پخش آن ،از حیث موضوعی،
نمیتوان��د در حوزه آزادی دینی و ماده  18میثاق جای گیرد( .رهائی.)64-66 :1389 ،
بنابراین ،هر عقیدهای قابل احترام نیس��ت و به تب��ع آن آزادی عقیده و آزادی گفتاری و
رفتاری ندارد و برخورد رفتاری با آن در صورت تبدیل شدن به رفتار قابل پذیرش است.
نکته مرحوم مطهری ،نکتهای است که در عمل در مغربزمین اجرا میشود.
تاثير آزادي اخالقي بر آزادي سياسي
آزادي اخالق��ي و معنوي يا روحي در قالب مدخلهایي چون تهذيب نفس و مالك نفس
شدن ،تقوا و خويشتنداري ،اخالص ،عبادت ،زهد و تمايالت خيرخواهانه میتواند به طور
مستقيم بر آزادي سياسي در دو قالب توليدکننده يا محدودکننده آزادي فرد تاثيرگذاري
داشته باشد.
توليدکننده آزادي
 آزادي معن��وي يا روح��ي از ديرباز در كانون توجه حكيمان و عارفان از جمله حكيمانرواقي يونان و عالمان بودايي و قديسان مسيحي و عارفان و زاهدان يهودي و مسلمان بوده
است .استاد مطهري آن را در حد اعالي خود توصيف كرده است.
 هرچند اين نوع از آزادي به نوعي منطق فردگرايانه دارد ،ولی به طور غيرمس��تقيم برآزادي سياس��ي و اجتماعي اثر میگذارد؛ زيرا فردي ك��ه صاحب آزادي معنوي و روحي
شده باشد و صاحب روح بلند و همت واال و رهيده از وابستگيهای حقير باشد ،به راحتي
میتوان��د ب��ا پرداخت هزينه جان و م��ال و وقت و اعتبار براي رس��يدن به آزادي خود و
آزادسازي ديگران اقدام نماید و عليه سلبكنندگان آزادي خود و مردم قيام كند.
 تربيت اخالقي اس�لام مبتنی اس��ت بر محور احس��اس كرامت انسان نسبت به خود وديگران ،به وجه عام آن ،و به مقتضاي آيه ش��ريفه «ولقد كرمنا بني آدم» ( )70:17و نيز
ح��س تكري��م خاص كه يك فرد مومن از آن برخوردار میش��ود .فردي كه حامل تكريم
و گرامیداش��ت الهي اس��ت ،او الً اين احس��اس كرامت او را بعدها در آزادي سياسي مدد
میكند تا از حريم آزادي سياس��ي به عنوان بخشي الزم از عزت و كرامت خود پاسداري
 48كند ،و ثانياً همين احساس كرامت را نسبت به همنوعان و نسبت به مومنان ديگر اعمال
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میكند و آزادي سياسي آنان را لگدمال نمیكند (مالكبننبي.)115 :
 هنجارهاي اخالقي میتواند اعطاءکننده آزادي به فرد باشد و فرد را از درون آزاد كند.اين فر ِد ازدرونآزادش��ده ،داراي ذخيره مثبت و زمينه مس��اعدي براي اكتس��اب آزادي
بيروني يا آزادي سياس��ي اس��ت .وقتي آزادي معنوي در آزادسازي سياسي و بيروني اثر
گذاري مثبت داشته باشد ،میتوان از آن به «آزادي معنوي فعال» ياد كرد.
 در آزادی معنوی می توان نکات زیر را بیان کرد:اوالً فرد خود را از بند هوی و هوسهای خود میرهاند و آزادی درونی به دست میآورد.
این امر فی نفسه سیاسی نیست ،اما میتواند تبعاتی در سیاست و آزادی سیاسی داشته
باشد.
ثانی��اً :این آزادیِ معنویِ معطوف به دیگری ،دارای بازتاب سیاس��ی و با آزادی سیاس��ی
مرتبط میشود.
ثالثاً :با نفی انظالم ،اجازه ظلم از جانب دیگری را نمیدهد و نمیگذارد دیگری آزادی او
را به ظلم و به ناحق محدود سازد.
رابعاً :آزادی دیگران را محدود نمیسازد و به آزادی دیگران به ظلم و به ناحق دستدرازی
نمیکند.
خامساً :آزادی معنوی ،آمادگی فکری و گرایشی فرد برای پرداخت هزینه حداکثری برای
نیل به آزادی سیاسی و عزت فردی و ملی فراهم میکند.
محدودکننده آزادي فرد
 محدود كنندههای آزادي نس��بت به فرد محدودکننده تلقي میش��ود و نسبت به غير،فرصت براي آزادي توليد میكند.
 آزاديهای سياسي بايد همواره داراي يك «پيوست اخالقي» باشد .بدون تحقيق آزادياخالقي در فرد و جامعه ،آزادي سياس��ي براي فرد و ديگ��ران زيانآور خواهد بود .بهاین
ترتيب ،آزادي اخالقي و آزادي سياسي مكملساز يكديگرند.
 آزادي معنوي و ملكه شدن هنجارهاي اخالقي در فرد میتواند به عنوان يك اهرم قويبازدارن��ده براي فرد ،بهويژه حاك��م ،در قالب عدم تجاوز به حقوق و آزادي ديگران و عدم
ظلم به ديگران عمل كند .در نتيجه دو نقش توأمان محدودکننده آن نوع از آزادي فردي 49
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كه تجاوز به آزادي ديگران اس��ت و در عين حال ايجادکننده آزادي براي غير اس��ت ،را
ايفاء میكند.
 آزادی معنوی و آزادی از قید ش��هوت و غضب در سیاست و آزادی سیاسی نقشآفریناس��ت« :دستگاههای جاسوسی دنیا مش��غولند در همه جای دنیا  ...شخصیتهایی را که
 ..فکر میکنند ممکن اس��ت برایش��ان مزاحمتی ایجاد کنند ،اینه��ا را با تدابیر خاصی،
با ش��یطنتهای خاصی هل میدهند در دام یک امر ش��هوانی ،در دام زن ،در دام پول،
در دامه��ای گوناگون اینها را میاندازند؛ آن انس��انی که آنج��ور آزاد بود؛ آنجور فریاد
میکش��ید؛ آنجور اظهار وجود میک��رد ،ناگهان میبینید مثل یک برده و اس��یر ،مثل
یک غالم میش��ود مطیع آنها .پس شهوات اسیر کننده انسان است و آزادی را از انسان
میگیرد (رهبر انقالب اسالمی.)1365/10/5 ،
 آزادي معنوي و روحي میتواند يكي از قويترين ضمانت اجرايي براي پاسداري از حريمآزادي افراد از سوي حكومتكنندگان در مرتبه اول و از سوي حكومتشوندگان در مرتبه
دوم باشد.
 آزادي روحي و معنوي ،آسيبهای احتمالي كاربرد آزادي سياسي در عمل را مصونيتمیبخش��د و نوعي بيمهكردن رفتار سياسي اس��ت ،آنهم از نوع بازدارندگي ،و در مرتبه
بعدي ،جبران خس��ارت احتمالي و اعالم توبة سياس��ي از خدشهدار كردن آزادي ديگران
در گذشته.
 آزادي معنوي ،به معناي آزادي مثبت ،بهگونهای كه از آزادي صرف نظر كند ،نيس��ت.بلكه آزادي معنوي خود بسترساز و مشوق فرد و جامعه براي اكتساب آزادي سياسي است.
از اين روس��ت كه میتوان از آن بهعنوان «آزادي معنوي فعال» و نه «منفعل» ياد كرد.
نوعي عرفان اصيل اس��ت كه فرد را از جامع��ه دور نمیكند ،بلكه برعكس او را به مبارزه
براي ايجاد مدينه فاضله و رشد سياسي -الهي سوق میدهد.
 اخالقيات اس�لامی فرد مومن ،نوعي نظارت دروني ،كنترل درون يا خود كنترلي را بهصورت خودكار بر فرد اعمال میكند و او را از دس��تيازي به آزادي ديگران باز میدارد.
حتي سازوكارهاي بيروني نظير قوانين رسمیدر صورتي كارآمد است كه به طور توأمان با
سازوكارهاي دروني به منظور حفظ آزادي سياسي ديگران همزمان اعمال شود.
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تاثير فقه بر آزادي اعتقادي
در دو سبد  5و  6كه از تاثيرگذاري فقه بر اعتقادات و اخالقيات حكايت میكند ،نكته كلي
آن است كه بهواسطه زور و اجبار و تحميل صرفاً در قلمرو ظاهر انسانها میتوان اعمال
قدرت كرد و اثرگذاري داش��ت؛ اما زور و اجبار نمیتواند بر باطن اثر داش��ته باشد و آن را
تصرف كند .باطن هم دو وجه دارد :يكي وجه اخالقي و ديگر وجه اعتقادي.
رفتارها و واقعيتها و بس��ترهاي عيني به عن��وان متعلق فقه و احكام چگونه میتواند بر
اعتقادات و آزادي اعتقادي اثرگذاري داشته باشد؟
محدودکننده يا توليدکننده آزادي
احكام فقهي چگونه میتواند به توليد آزادي معطوف به انديشه و اعتقاد بينجامد؟چگونه
به حفظ اعتقادات مددرساني میكند؟
-1جهاد ابتدائي .جهاد ابتدائي يكي از مباحث مناقش��ه برانگيز در بحث آزادي اس��ت.
جهاد به عنوان يك دس��تور فقهي ،تالش براي رفع موانع ايمان آزاد اس��ت؛ يعني افراد يا
حاكميتهایي مانع رس��اندن پيام فطرت و توحيد و دعوت اس�لامی به فرد میشوند ،در
اي��ن وضعيت ،جه��اد ابتدائي نه بهقصد اظهار قولي ظاهري و اجباری بر اس�لام ،بلكه به
منظور نجات دادن انس��انها از س��اختار شركآميز و كفرآميز است و پس از از بين رفتن
اين س��اختار ،و آزادس��ازی فطرت مشركان و كافران در سرزمینهای آزادشده مجبور به
پذيرش اسالم نمیباشند (سروش 191 :1381 ،؛ سيدقطب 88-89 :1994 ،و .) 71-73
-2هجرت .هجرت به عنوان يك دستور فقهي در مواضع مكرر و آيات متعدد قرآنكريم
به عنوان س��ازوكاري براي بستر مساعد براي اظهار عقايد و آزادي عقيده و امکان اجراي
قوانين اسالمی است .هجرت از سرزميني كه در آن آزادي انديشه و عمل وجود ندارد به
سرزميني كه در آن آزادي ايمان وجود دارد در كانون توجه است.
ی است براي حفظ
 -3تقيه .تقيه به عنوان يكي از س��ازوكارهاي فقه ش��يعي خود اهرم 
اعتقادات و آزادسازی اعتقاد (.داعی نژاد .)174 :1386
 .4حرمت نش�ر و مطالعه كتب ضالل .اين دستور فقهي نيز سازوكاري جهت حراست
از ايمان و اعتقادات اس��ت .هرچند به دليل تح��والت ژرف در تكنولوژي ارتباطي برخي
ب��ه جاي «كتب ضال��ه» از «امواج ضاله» ياد میكنند (رفي��ع .)322 :۱392با اين همه 51
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حرمت كتب ضالل براي حفظ اعتقادات شخصي همچنان میتواند كارساز باشد .بهبهانه
تس��هيالت ارتباطي نمیتوان آن را كنار نهاد .در عين حال باید به طرح مطالب آنها در
محيطهاي علمیكه توانايي پاسخگويي به آنان را دارند و توليد نقدهای عالمانه پرداخت.
-5ارت�داد .حكم فقهي ارتداد نيز يكي ديگر از س��ازوكارهاي حف��ظ اعتقادات و آزادي
اعتقادي اس��ت( .قراملکی )134-150 :1382 ،ارتداد به معنای برگشت از ایمان به کفر
با اختیار و پس از وجوه بنیه و وضوح راه حق اس��ت .این کار در قالب دیگر انکار یکی از
ضروریات دین اس�لام اس��ت .البته ارتداد اگر صرفاً به داشتن عقیده بدون اظهار و تبلیغ
باشد ،مصداق پیدا نمیکند .ارتداد زمانی است که این برگشت خود را اظهار کند .لذا به
بحث آزادی عقیده مربوط نیست .بلکه به آزادی بیان و رفتار ربط پیدا میکند(شیرخانی،
.)248 :1386
ارت��داد برای جلوگیری از ضربه زدن «نفوذیها» و دش��منان به نظام اس�لامی و جامعه
اسالمی و توهین به مقدسات و بازیچه قرار ندادن آن است .ارتداد مصونیت بخشی از نفوذ
دش��منان اس��ت .این کار با ظاهر کردن اعتقادات مرتدی امکانپذیر است؛ یعنی شخص
مرتد ،ارتداد خود را ظاهر کند و مخالفت خود را با اس�لام علنی و یا حتی به مخالفت با
اس�لام دعوت کند (داعی نژاد .)179 :1386 ،بنابراین ،ارتداد نوعی واکنش��ی در مقابله
با توطئه دش��منان است .در جمهوری اسالمی یکی از موارد نادر آن صدور حکم سلمان
رشدی توسط امام خمینی است که به دلیل نگارش رمان «آیات شیطانی» و رمان علیه
پیامبراسالم و توهین به اهل بیت ایشان صادر شد و مورد تأیید عموم مسلمانان جهان و
حتی به تأیید سازمان کنفرانس اسالمی رسید.
در مجموع ،ارتداد بهمنظور حفظ و مصونیتبخش��ی به جامعه و نظام اس�لامی از
طرحهای دشمنان ،جلوگیری از اینکه این امر موجب اظالل و گمراهی مردم شود ،تعبیه
شده ،و نوعی عمل بازدارنده جهت عدم توهین و اهانت به مقدسات است .ارتداد به آزادی
عقی��ده ربط ندارد .بلک��ه محدودیت در آزادی بیان و آزادی رفتار اس��ت .ارتداد و احکام
شدیدش در عمل در فقه اهلبیت اجرا نشده است .ارتداد در جمهوری اسالمی هم مسئله
نیست .در مورد کمونیستهای اوایل انقالب هم که در عمل مرتد بودند ،این احکام اجرا
نشد.
 -6 52عدم تکفیر .یکی از سازوکارهای فقهی تولید آزادی معطوف به اندیشه ،محدودیتهای
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تکفیر مسلمانان است .خوارج و تکفیریهای زمان ما به راحتی دیگر مسلمانان را به دلیل
داشتن عقاید متفاوت در فروعات اسالم تکفیر کرده و میکنند .خوارج حتی مسلمانان را
به دلیل ارتکاب گناه یا گناه کبیره از دایره ایمان خارج و به دایره کفر منتقل میکردند.
در حالی که ایمان با گناه ،به فسق و فاسق می انجامد و نه کفر.
یکی از بیماریهای اندیشه سیاسی و آزادی اندیشه ،تکفیر مخالفان فکری است.
در قرآنکریم به این بیماری توجه داده ش��ده و از آن نهی شده است« :یا ایهاالذین آمنوا
اذا ضربتم فی سبیل اهلل فتبینوا والتقولوالمن القاء الیکم السالم ،لست مؤمناً  :ای کسانی
که ایمان آورده اید چون در راه خدا س��فر میکنید ،بررسی کنید و به کسی که نزد شما
اظهار به اسالم میکند .نگویید تو مؤمن نیستی »(نساء.)94:
در روایتی ،امام صاد 
قعلیهالسالم در مذمت تکفیر مسلمانان ،پیامدهای مخرب تکفیر دیگری
را مانند کشتن او میداند« :ملعون معلون من رمی مؤمناً بکفر و من رمی مؤمن بکفر فهو
کقتله» (قمی.)97 :1379 ،
نکته بس��یار جالب آنکه امام عل 
یعلیهالس�لام مخالفان خود را در جنگهای سهگانه ،متهم به
السالم
کفر و ارتداد نکرد .امام باقرعلیه در این باب می فرمایند« :ان علیاً لم یکن ینسب احدا ً
علیهالسالم
ی
من اهل حربه الی الشرک والالی النقاق و لکنه کان یقول هم اخواننا بغوا علینا :عل 
هیچ یک از افرادی را که با او جنگیدند به ش��رک و نفاق متهم نکرد بلکه میگفت آنان
برادران ما هستند که به ما ستم کردند( به نقل از ایازی.)98 :1379 ،
سخت کردن دستگاه تئوریک در باب تکفیر و مبارزه با فرهنگ تکفیر ،یکی از سازوکارهای
فقهی مهم برای تولید آزادی اندیشه سیاسی و بسترسازی برای تضارب آراء میباشد.
 - 7تاثير رفتار و اقدامات دولتها در ش�كلگيري اعتقادات خاص .به طور مثال،
پيدايش اعتقاد به جبر در دوره معاويه و امويان يا مس��لط ش��دن اين انديشهها ريشه در
واقعيات عيني سياسي و منافع حاكمان آن زمان داشت.
-8س�وء اس�تفاده از آزادی .تجارب تاريخي و بازخوردهاي آزادي در سياست عملي
نيز به نوبه خود در قبض و بس��ط آزاديهای سياس��ي اثرگذار است .به طور مثال ،افراط
و تفريطها در نحوه كاربرد آزادي سياس��ي در دورههای مش��روطه و نيز س��الهای 1320
ت��ا  1332و یا  1357تا  1360و بعض��اًدر دوره اصالحات منجر به احتياطكاريهایي در
باب گس��ترش آزادي شده و میش��ود .این وضعیت حتی در کشورهای دیگر هم صادق 53
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است .به طور مثال ،بیدرنگ بعد از هر بار کشتار در مدارس و دانشگاههای آمریکا ،بحث
محدودسازی حمل سالح و آزادی حمل سالح در دستور کار سیاستگذاران آمریکا قرار
میگیرد.
تاثير فقه بر اخالق معطوف به آزادي (آزادي اخالقي)
 عدم تاثيرگذاري فقه بر اخالق و آزادي اخالقي .اجبار و زور فقط در قلمرو ظاهرافراد كارساز است ،كه قلمرو فقه است؛ در حوزه اخالق و عقايد افراد كارساز نيست .عقيده
و ايمان در منطقهای قرار دارد كه از دس��ترس تحميل و اجبار خارج اس��ت .با ابزار زور
نمیتوان فكري را به كسي قبوالند و نه میتوان اعتقادي را به او انتقال داد و نه میتوان
خلقيات فردي را دچار تغيير کرد .اين نكتهای است كه در تفسير آيه شريفه «ال اكراه في
الدين» از سوي عالمه طباطبائي (ج  )166 :16اظهار شده است« .عالقه و مهر و محبت
را به زور نمیش��ود ايجاد كرد ،گرايش باطني را به زور نمیش��ود ايجاد كرد» (مطهري،
 .)49 :۱۳۶۹بنابراين بايد از اين سبد به عنوان عدم تاثيرگذاري فقه بر اخالق آزادي ياد
كرد .با اقدامات ظاهري و تسلط بر ظاهر نمیتوان باطن را تصرف كرد« .در جمله «الاکراه
دین اجباری نفی ش��ده است .چون دین عبارت است از یک سلسله معارف
فی الدین» ِ ،
علمی ،که معارف عملی به دنبال دارد و جامع همه آن معارف ،یک کلمه است وآن عبارت
اس��ت از «اعتقادات»؛ و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی اس��ت و اکراه و اجبار در آن راه
ندارد .چون کارایی اجبار ،تنها در اعمال ظاهری اس��ت ،که عبارت است از حرکات مادی
و بدنی؛ و اما اعتقاد قلبی ،برای خود ،علل و اس��باب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک
دارد»(طباطبائي ،۱۳۷۴ ،ج .)334 :2
 نف�اق و ريا .اثر معكوس و زيانبار كاربرد زور در قالب بروز پديده نفاق يا رياكاری يكياز پيامدهاي کاربرد زور در امور اعتقادي و اخالقي اس��ت .موضوعي كه نهتنها به بهبود
ساختار سياسي -اجتماعي و فرهنگي كمك نمیكند ،بلكه پيچيدگي برخورد با موضوع را
دشوارتر میسازد .بروز این عارضه خطرناک ،بهویژه در موقعیت کسب قدرت ،نظیر دولت
پیامبرصلیاهللعلیهوآله و دولت جمهوری اس�لامی ایران امکانپذیر است .تولید موضعگیری در
برابر آن به مراتب دشوارتر است.
 - 54مذمت اشاعه فحشاء .پيرو آيه شريفه «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین
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آمنوا لهم عذاب الیم :کس��انی که دوست دارند ،فحش��ا و منکر درمیان مردم اشاعه پیدا
کند ،برای آنان عذاب دردناکی است (نور )19:و روایات متعددی که در این مضمون وجود
دارد (ق��دردان ،قراملکی170:۱۳۸۲ ،؛ مه��دوی کنی )268 :1390 ،مومنان را از اينكه
قبح امور ناپسند با بيان آزاد و مكرر ريخته شود و اين تكرار در درازمدت خلقيات جامعه
را تغيير دهد ،برحذر داشتهاند .در اینجا نیز رابطه رفتارهای تکراری بر اخالق معطوف به
آزادی بیان مشهود است.
 واقعيات بحراني و ظهور آزادي روحي و معنوي .تجربه تاريخي نشان داده است كهانسانها همواره در برابر شدائد و بحرانها به درون هجرت میكنند و بستر مساعدي براي
پ��رورش «آزادي روحي و معنوي» فراهم میش��ود .رواج صوفيگري و ظهور ف َِرق صوفی
و عرفاني در زمان بعد از تهاجم مغول بهایران يكي از مصاديق آن اس��ت( .بیانی)1381 ،
هر چند كهاین آزادي معنوي میتواند در دو قالب «فعال» و «غير فعال» عمل كند و در
آزادي سياسي تاثير داشته يا نداشته باشد.
 واقعیات به عنوان متع َّلق فقه .در این س��بد به جای تأثیر فقه براخالق معطوف بهآزادی ،از واقعیات به عنوان متعلَّق فقه و فقه سیاسی یاد شده است .ساختارهای اجتماعی
سیاس��ی و فرهنگی میتوان��د خلقیاتی را در کوتاهمدت یا درازم��دت ایجاد کند که این
خلقی��ات به تولی��د آزادی معنوی میانجامد .اگر «آزادی معنوی معطوف به غیر» ش��ود
و عارف به درون خود صرفاً نرود و به اجتماع و سیاس��ت و سرنوش��ت عموم مسلمانان یا
جامعه خود توجه کند ،در آن صورت به حوزه آزادی سیاسی وارد میشود.
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جمع بندی
آزادی در اندیش��ه سیاسی اس�لام  ،مفهوم ،داللت و منطق ویژه و منحصربهخود را دارد.
آزادی به مثابه یک جزء معرفتی در دنیای مدرن باید با کل دستگاه معرفتی اسالم رابطه
برقرار کند .دستگاه نظاممند اندیشه سیاسی اسالم ،سه نوع آزادی را در سه قلمرو فکری،
عاطفی و رفتاری هم تولید و هم به تعبیری محدود یا ریلگذاری میکند .ازخالل تعامالت
سهگانه و شش صورتبندی بهدستآمده  ،راهنمایی برای تحقق عینی و عملی آزادی در
رفتار سیاسی فراهم میکند .این تعامالت چندگانه ،بحث آزادی را با واقعیت عینی فرد،
جامعه ،دولت و نظام بینالملل پیوند میزند ،آسیب شناسی میکند و قدرت تولید پاسخ
برای پرسشهای جدید در محور آزادی را فراهم میسازد.
در این سازة نظری ،هر پرسش و ابهام در موضعگیری در باب آزادی جایگاهیابی میشود.
هم نیازهای نظری و هم نیازهای کاربردی فرد ،جامعه ،دولت و نظام بینالملل در سیاست
عمل��ی در دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب موردتوجه قرار میگیرند .بنابراین ،س��ه
آزادی متفاوت در تعامالت با یکدیگر به شش و در دو وضعیت تولیدکننده یا محد ودکنندة
آزادی به دوازده میرسند .و در چهار وضعیت موجو ِد فرد ،جامعه ،دولت و نظام بینالملل
به چهل و هش��ت و س��پس در چهار وضعیت محدود یا مطلوب به نود و ش��ش س��ناریو
میرسند .البته همانگونه که مالحظه شد در هریک از تولیدکنندهها یا محدودکنندهها
بعضاً به ده محور فرعی برخورد میش��ود و به این ترتیب در موضوع آزادی در الگوی سه
شاخه اسالم تقریباً به هزار شاخه فرعی میتوان دست یافت .البته در این نوشتا ِر مختصر،
فرصت ش��رح و بس��ط آنها میسر نیس��ت و هریک از آنها در حد چند سطر به صورت
گزارههای کوتاه و کپسولی اشارهوار بیان شد.
در سیاستگذاری آزادی باید هستیشناسی انسانی مد نظر قرار گیرد .انسان «آنگونه که
هس��ت»« .انسان آنگونه که میتواند باشد» که از آن به عنوان والدت ثانویه یاد میکنند.
بین افزایش نگرش بدبینانه به انس��ان و افزایش محدودیته��ا نوعی رابطه وجود دارد و
برعک��س .با اینوجود ،در هر جامعهای درصدی از افراد ش��رور وجود دارند که همواره از
فرصتهای آزادی س��وء اس��تفاده میکنند و این تنوع مخاطبان کار را بر سیاستگذاران
دشوار میسازد.
 56در سیاستگذاری در باب آزادی باید «تجارب بعد از وقوع» در جهان مغربزمین و ایران
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را م��د نظر ق��رار داد :وقوع ناامنی درونی و بحران هویت (اریک فروم ،)1381 ،اس��تبداد
اکثری��ت (توکوویل ،جان اس��توارت میل) سوءاس��تفاده از آزادی(م��ادام رونالد در جمله
مشهورش « :آزادی  ،چیزی است که جنایتها و جرائم به نام آن انجام میشود (گرانت،
 ،))125 :1387تعارض گسترش آزادیها و بعضاً پدیده حرمت شکنی به ارزشهای دینی
در جوامع اسالمی و ایران.
در سیاستگذاری آزادی ،باید فراز و نشیبهای آن را مد نظر داشت و آنها را به تجارب
انباش��ته نس��لها تبدیل کرد .به طور مثال ،در غرب ابتدا آزادی منفی به طور افراطی در
کانون توجه قرار داش��ت؛ اما بعد از آس��یب دیدن محیطزیس��ت (طبیعت به عنوان مانع
آزادی) و بعد از ظهور بحرانهای تنهایی و احس��اس ناامنی و هویت (اریک فروم) و بعد
از تضیی��ع حق��وق عموم افراد زیر چرخهای س��رمایهداری ،آزادی مثبت و پذیرش نوعی
مداخله دولت تجویز شده است .با ظهور پدید تروریسم ،خود به خود ،آزادیهای شخصی
محدودتر شده است.
در سیاستگذاری آزادی باید توجه داشت که شکوفائی انسان مؤمن و ایمان و درونیسازی
ارزشهای واالی دینی در پرتو آزادی امکانپذیر است .در غیر این صورت ،ویروس مهلک
نفاق و تظاهر جامعه اس�لامی را بیمار میکند .با این همه ،به آزادی باید در درون بس��ته
واحدی توجه کرد که در آن مفاهیم دیگر مثبت و رقیب همچون وحدت ،هویت ،امنیت،
نظم ،قانون ،حقوق و عدالت هم قرار دارند و باید نوعی رش��د متوازن و تؤامان و همزمان
بین آنها رعایت شود.
همانس��ان که مالحظه شد ،اکثر مس��ئلهخیزی و مسئلهوارگی و دشواریهای آزادی در
اسالم در سبد پنجم است .اصوالً میتوان با دیدگاهی مسئله محوری این سبد را در کل
دس��تگاه سهگانه و تعامالت ششگانه در کانون توجه قرار داد .بهعنوان نمونه میتوان به
عنوان یکی از مس��ئلهوارههای آن ،به رابطه عقیده با بیان آن عقیده به مثابه رفتار اش��اره
کرد .عقاید باطل و گمراهکننده و فاس��د و یا لهو و لعبگونه فینفسه امری باطنی است.
این عقاید تا با گفتار و نوشتار و یا فیلم به مرحله ظهور تبدیل نشود و وجه بیرونی پیدا
نکند وجود یا عدم آن یکسان است و تا از باطن به ظاهر در نیاید ،مسئلهواره نخواهد شد.
عقاید ناحق تا در باطن اذهان و قلوب اس��ت ،مس��ئله نخواهد شد .وقتی بیان میشود به
57
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درگذش��ته با توجه به تکنولوژی ارتباطی محدود به ش��عاع و برد صدا و زبان گوشتی و یا
شفاهی ارتداد
محدود به نوشتار و کاغذ و کتاب بود ،برای جلوگیری از بروز مسئله ،بیان
ِ
ممنوع و تولید و نش��ر و خرید و فروش و نگهداری کتب ضاله حرام ش��ده بود .اکنون با
تح��ول موضوع و تغییر ش��رایط و اوضاع و احوال و نیز تحول ش��گرف در تکنولوژیهای
ارتباطی ،با راهکار حرمت کتب ضاله نمیتوان از نشر آن جلوگیری کرد.
از سوی دیگر برخی به رابطه ناگسستنی میان آزادی عقیده و آزادی بیان (در رکن رفتاری
و فقهی) اش��اره کردهان��د .آزادی عقیده بدون آزادی بیان (رفت��اری متعلَّق فقه) بیمعنا
خواهد بود( ایازی .)150 :1379 ،این موضوع نیازمند تدبّر بیش��تری اس��ت و در نوسان
بحث ارتداد و مقوالت مشابه در سبد اعتقادات یا سبد احکام و رفتارها مؤثر میباشد.
نتیجه گیری
منظومه س��هگانه اسالم و تعامالت ششگانه میتواند یکی از منظومهها در حوزه اندیشه
سیاس��ی اسالم و معارف اسالمی باشد .این منظومه تنها منظومه ممکن نیست .میتوان
منظومههای متعددی را تصور و طراحی کرد .منظومهسازی یکی از لوازم مواجهه متفکرانه
و نه مقلدانه با اندیش��هها و مقولهها و مفاهیم و پرس��شها وشبهات و دشوارههای تمدن
غرب است (نک :بیانات رهبر معظم انقالب)1391/8/24 :
منظومهس��ازی راهکاری برای پرهیز از ارائه معرفتهای پاره پاره و طراحی سامانهای که
معرفتهای پارهپاره درباب موضوعات تخصصی را در یک کل نظام مند وارد کند و جایگاه
هر قطعه از قطعات را مش��خص سازد ،بهنحویکه این قطعات در مجموع یک کل را ارائه
کنند .ارتباط اجزاء در یک کل منظومهای بهگونهای است که اجزاء به طور منفرد در کنار
یکدیگر قرار نگرفتهاند ،بلکه این اجزاء با یکدیگر تعامل و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند.
منظومهس��ازی میکوشد با ارائه سبدهای خالی و عرضه آنها به صورت نمونههای عالی
پژوهشگر را در کشف دادهها ،قالبریزی محتوا و ایجاد ارتباط میان آن دادهها یاری دهد.
حتی اگر در بررس��ی اندیش��ه متفکری یا مفهومی خاص  ،آن س��بد خالی بماند و یا در
سبدی دیگر لبریز از داده شود ،خود این خالی بودن نکتهای الهام بخش است.
هنگام تطبیق منظومة س��هگانه بر مطالعات موردی گوناگ��ون نظیر بحث «آزادی» باید
 58ب��ه اصل انعطاف توجه داش��ت .باید از تنبلی فکری پرهیز ک��رد و به جای آن خالقیت و
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نوآوری را فعال ساخت .به طور مثال ،هنگام تطبیق منظومه به مفهوم آزادی ،به اقتضای
مبحث آزادی دو مدخل «تولیدکننده آزادی» و «محدودکننده آزادی» در همه تعامالت
ششگانه اضافه شد .در مفاهیم دیگر نیز درصدی انعطاف و خالقیت و نوعی دستکاری
در فروعات منظومه سهگانه و تعامالت ششگانه ضرورت دارد.
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سیاسی در تاریخ تفکر اسالمی ،جلد ،2تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نراقی ،احمد ( ،)1380معراج السعاده ،تهران ،انتشارات پیام آزادی ،چاپ پنجم.
نهج البالغه ( )1382ترجمه دشتی  ،قم ،موسسه تحقیقاتی امیر المؤمنین.
نهجالبالغه ( ،)1382ترجمه محمد دشتی ،قم ،موسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
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