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به نام خداوند بخشايندة بخشايشگر
مقدمه
يكي از رسالتهاي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،فراهم نمودن بستري
مناسب براي ارائه نظرات انديشهورزان ،صاحبنظران ،و متف ّكران عرصة
«پيشرفت» با رويكردها و ديدگاههاي مختلف در محيطي عالمانه و نقادانه
است تا از مسير بحث ،تبادل نظر و تضارب آراء به تدريج انديشهها پااليش و
ارتقاء يابد و به مرور ايدههاي برتر و جامعتر سر برآورد و اقناع عمومي در بين
صاحبنظران شكل گيرد.
براي تحقق اين هدف ،سلسله نشستهاي انديشهورزي در زمينههاي مرتبط
با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در چارچوب آئيننامههاي مصوب برگزار
ميشود .در اين نشستها ،انديشمندان حوزوي و دانشگاهي در جمعي
محدود از صاحبنظران و به دور از تشريفات و الزامات همايشهاي متعارف،
آزادانه ،نظاممند ،مؤدبانه ،صريح ،عقالني و منطقي در باب موضوعات مرتبط
با الگو به اظهارنظر و تبادل آراء و گفتگو همراه با استدالل ميپردازند.
نوشتار پيـش رو كه با عنوان مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه
معاصر شیعه منتشر گرديده است ،سخنرانی و گفتگوهاي مطروحه در یکی
از سلسله نشستهاي انديشهورزي است كه در تاریخ  1395/11/3در اين
مركز برگزار گرديده است.
معاونت علمي و تقسيم كار ملي
مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

حجتاالسالم دکتر داود فیرحی سال  ۱۳۴۳در زنجان
متولد شد .وی مقدمات دروس حوزوی را بین سالهای
 ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۵در حوزه علمیه ولیعصر شهرستان زنجان
گذراند .پس از آن ادامه سطح و دروس خارج را از ۱۳۶۶
تا  ۱۳۸۰در حوزه علمیه قم ادامه داد .از سال  ۱۳۶۶تا
 ۱۳۸۷وی به تحصیل در مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد
و دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران پرداخت .گرایش دکترای وی اندیشه
سیاسی بود .رساله کارشناسیارشد وی با عنوان «اندیشه سیاسی شیعه در دوره
قاجاریه» بود که در آن به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه دوره قاجار و مکاتب
مهم فقهی -سیاسی که در دوره قاجاریه بسط یافته و در تحوالتی چون نهضت
مشروطه و انقالب اسالمی تاثیرگذار بودند ،پرداخته است .رساله دکترای وی هم
«دانش ،قدرت و مشروعیت در اسالم» نام داشت که با الهام از روششناسی میشل
فوکو و هرمنوتیک هانس گئورگ گادامر تنظیم شد.
وی مولف بیش از10جلد کتاب و همچنین دارای حدود 60مقاله منتشره در مجلهها
و کنفرانسهای علمی در حیطه اندیشه سیاسی اسالم میباشد .همچنین راهنمایی
رسالههای متعددی در مقاطع کارشناسیارشد و دکترا در حوزه اندیشه سیاسی
اسالم راعهدهدار بودهاست.

فیرحی از سال  1378تاکنون عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
میباشد و دارای درجه «استادی» است .وی در مقطع دکتری تدریس دروس
«اندیشه سیاسی در ایران معاصر» و «اندیشه سیاسی در اسالم معاصر» ،در مقطع
کارشناسی ارشد تدریس «فقه سیاسی» و «افکار سیاسی در ایران و اسالم»« ،بنیاد
گرایی و رادیکالیسم اسالمی معاصر» و در مقطع کارشناسی تدریس «نظام سیاسی
و دولت در اسالم»« ،تاریخ تحول دولت در جهان اسالم» و «مبانی اندیشههای
سیاسی در اسالم» را عهدهدار است.
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زمان برگزاری نشست1395/11/03 :

از سالهای  1285-6قمری یعنی  30سیال پیش از مشیرطه ،بثیی بربیارظ ن یا
سشاس ایران مطرح است .بر این بطران جامع ،ما مانند هم ،جهان اسال با طضعشت
مواج ،شد ک ،اسم آن را عقبماندگ گذاشیتند .معویو بیوب کی ،بر مسیابق ،جهیان
مسومانها ط ب،طیژظ ایران کم آطربظ بوبند .این عقبماندگ میورب ووجی ،اایراب زییابی
قرار گرات ط بسشاری از ااراب بقشق راجع ب،عوت ایین عقیبمانیدگ سیلال کیربظانید.
طاقعشت این بوب ک ،بر آن زمان طقت ب ،اینجا رسشدند ک ،چرا عقیبمانیدگ ر بابظ
است ابتدا چند پرس اطلش ،هرح شد .اطلشن بثثها این بوب ک ،میا عقیب ااتیابظاییم
چون بر مقابل غرب ارو قوی نداشتشم میالً بر مواجه ،با جنگهای اییران ط رط،
این اطلشن ایدظ بیوب .بالاالیو ،ااسیا ،کربنید کی ،نی ،اتی مجاهیدان میا نشیرطی
ارزشمندی بوبند ط انگشزظ خوب باشیتند ط مسیال ،ونهیا نشیرطی مسیون نشسیت بو ی،
واکتشک ط وجهشزات است .لذا ا ر کربنید کی ،شیاید بهتیر اسیت عیدظای را بی ،ارطپیا
بفرستند وا اناطری ن ام را یاب بگشرند .پس از این بالاالو ،این بثث مطیرح شیدک،
الوالً عقبماندگ ب،هور کو بر اوزظهای متفاطت ب ،پششیرات اقتایابی نشیاز بارب.
اما وقریباً بر ادطب سالهای  1293-6قمری وا  1313ک ،نالرالدینشاظ ورطر م شوب
ایدظای پشدا م شوب مبن بر این  ،عوت عقبماندگ ما بششتر بر این است ک ،جامعی،
ما قانون ندارب .طقت اقدان قانون را عوتیاب کربند با پدیدظای ب،نا اسیتبداب مواجی،
شدند .بر این زمان مقدمات انقالب مشرطه ،ش ل گرات لذا این جریان ا ری بربارظ
عقب ماندگ ط نسبت آن با بوبن ط نبوبن قیانون بر جامعی ،شیرطش شیدظ بیوب .بعیدها
 .1استاب بانش دظ اقوق ط عوو سشاس بانشگاظ وهران
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سلال مطرح شد مبن بر این  ،اگر بنا هست جامع ،میا قیانون باشیت ،باشید مبنیای
قانون چ ،باید باشد ط این قانون چگون ،نوشیت ،شیوب ط بر کیدامشن م یانشز از بطلیت
مطرح م شوب .این بثثها جمو ،ایدظپربازیها بربارظ بطلت بطلیت جدیید ط نسیبت
بطلت جدید با پششرات یا قانون را ش ل م بابند .ایدظهای زییابی مطیرح شیدند کی،
بدانها اشارظ خواهم کرب .جالب اینجاست ک ،متف ران آن بطرظ ااسا ،م کربند کی،
الالاات سشاس مقد بر الالاات اقتاابی است ط این  ،کدا یک از اینهیا جویوور
هستند مناقش،ای است ک ،واکنون هم ابامی ،بارب یعنی بر بطرظ پهویوی بششیتر بیر
ووسع ،اقتاابی و ش ،م شوب ط بر بطرظ جمهوری اسالم هم این مناقش ،هنوز ابامی،
بارب ک ،پش شرط پششرات ووسع ،سشاس است یا اقتاابی ییا ایارا از پیش شیرط
م ووان پششرات را پش برب .این بثی کوشدی بوب ک ،بر برطن آنها نسبت بطلیت بیا
اق ،ط نسبت بطلت با بین عقبماندگ ط پششرات مطرح شد .نتشج ،این مقدمی ،ایین
است ک ،ایدظ پششرات یا ووسع ،از زمان است ک ،ما متوج ،عقبماندگ میان شیدیم.
از زمان ک ،متوج ،شدیم بر مسابق،ای نفس کم آطربظایم .مقدمی ،بط بنیدظ نسیبت
این موضوش را با مرکز الگو بشان می کنید .طقتی کی ،از پششیرات لیثبت می کنیشم
م بانشم ک ،هر پششرات بط مقدم ،الز بارب .مقدم ،اطل باشیتن ارابظ مث یم اسیت
یع ن جامع ،از وربید خارج شوب ط وامشم بگشرب .اما مقدم ،بط این است ک ،اساسیاً
برای پششرات یا ات ارابظ آن ب ،اندیش ،رطشن الز است .یعنی ایرب بیرای ارکیت
وامشم م گشرب اما اگر اندیش،ای ک ،سمت ط چگیونگ آن را پشیتشبان ن نید طجیوب
نداشت ،باشد معموالً ارابظها خست ،می شیوند .بنیابراین اندیشی ،رطشین پیش شیرط
پششرات است :ارابظ  +ا ر.
بربارظ ا ر پنج بثث رطشن ط مهم باریم .اطلشن بثث ایین اسیت کی ،اییدظ طضیعشت
جامع ،خوبش را چگون ،ووضشن م بهد یعن اساسیاً طضیعشت را چگونی ،می بشنید ط
چگون ،بشان م کند .مانند این  ،نسبت ب ،همسای،ها جهان ط خوبمیان کجیا هسیتشم.
بط عبارت از ن ا بانای است .از کدا بان ها بیرای ووضیشن طضیعشت ط نشیز بیرای
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وبششن آیندظ استفابظ م کنشم؟ نقاش آیندظ ما از کدا بانی میان ریشی ،می گشیرب؟
بان امرطز ما بششتر بر بط قسم است :مذهب یا اق ،ط عوو انسیان  .سیومشن طجی ،از
اندیش ،رطشن باشتن ن ا ارزشهای مشخص است میالً انسان آزاب هست یا نشسیت؟
انسان م وواند رأی بدهد یا خشر؟ اوزظ سشاست یا اوزظ عموم انتخاب است یا نی،؟
مال شت خاول است یا ن،؟ اینها ارزش هستند .چهارمشن طج ،ا ر رطشین بربیارظ
ا ومت ط ن ا ا مران است یعن هشچ جامع،ای نم وواند بدطن ا مران منسجم
از پششرات لثبت کند .م وواند ارکت کند اما هر ارکت لزطماً پششیرات نشسیت ط
هر جنبش لزطماً ب ،معنای مواقشت نشست زیرا مم ن است جنب ناش از سرگشج،
یا ناراات یا برب باشد .اینها ارکتهای بدطن ا ر یا آیندظ رطشن هسیتند .پنجمیشن
طج ،نشز سشاستگذاریهای مشخص است .طقت ک ،ب ،مسال ،پششرات نگیاظ می کنیشم
بارای بط مقدم ،ا ر ط ارابظ است اما ی از آن پنجگان،های ا ری نشز باشتن اندیش،
رطشن بر اوزظ ا مران است ک ،خشو مهم است .بر جامع ،ایران از سیال 1293-4
قمری ب ،بعد وا کنون ب،طیژظ از مشرطه ،ب ،ایین سیمت کی ،وقریبیاً  120-130سیال
م شوب بر اوزظ اقه چهار الگوی ا مران مطرح شدظاند .این الگوهیای ا مرانی
ب ،لورت واریخ هم مطرح شدظاند.
ی از این الگوها بطلت مشرطه ،بوب .بر سیالهیای  1303ویا  1307قمیری بطرظای
است ک ،نالرالدینشاظ نا آن را اتن ،قانون گذاشت ،بیوب یعنی بر آن بطرظ عیدظای
قانون م خواستند ط نالرالدینشاظ بیا آن مخیالب بیوب بنیابراین عیدظای را بی ،زنیدان
انداخت ط عدظ ای را نشز از کشیور بشیرطن کیرب مییالً مستشیارالدطل ،ط ایاج سیشاح را
بازباشت کرب ط سشدجمال را از ایران بشرطن کرب .بر آن بطرظ ایدظ بطلت مشرطه ،این
بوب ک ،هشچ پششرات ر نم بهد مگر این  ،مبتن بیر قیانون باشید ط قیانون هیم از
برطن قرارباب مو خارج م شوب .بعدها ایدظ بموکراس اسالم مطرح شد کی ،وقریبیاً
 10سال پش از ا ومت پهووی بر ادطب سال  1296قمری مطرح شید .بموکراسی
اسالم وفاطتهای با بطلت مشرطه ،باشت .سپس ایدظ جمهوری اسالم مطرح شید
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ک ،قانون اساس رسم ما است ط ایدظ بیگری هم ک ،ریش ،بر گذشت ،باشیت بعیدها
مطرح شد ک ،بعد از بطلت نهم ط بهیم مطیرح شید ط آن ا ومیت اسیالم بیوب .بر
بطگانهای مهم الب -بطلت مشرطه ،ج -جمهوری اسالم مبتن بر طالیت اقش ،ب-
بموکراس اسالم ط ب -ا ومت اسالم مبتن بر طالیت اقشی ،سیع خیواهم کیرب
گزین ،های ب ط ب را کنار بگذار ک ،ب ،بالیل آن اشارظ خواهم کرب ط رطی موارب الب ط
ج بششتر ومرکز خواهم کرب .اطلشن اییدظای کی ،می خیواهم کنیار بگیذار بموکراسی
اسالم است ک ،بعد از ش ست مشرطه ،مطرح م شوب ط بط الل بارب :الیب -قیانون
قرآن ط شریعت است ط ن ،قانون اساس ط ب -ریشس یا مجریان انتخاب  .خاللی ،اییدظ
بموکراس اسالم این است ک ،ااتشاج ب ،قانون مجوس نداریم .قانون همان شیریعت
ط کتاب اساس همان قرآن است ط هشچ ااتشاج ب ،قانونگذاری از هریق انتخابات ط
غشرظ نشست اما برای این  ،بتوان شریعت را اجرا کرب بی ،رییشس انتخیاب نشیاز اسیت
یعن مجریان را مرب باید انتخاب کنند ط بلشل بموکراس همشن اسیت .بموکراسی
هست وا مجریان را مرب انتخاب کنند ط اسالم هست یعن مرب ایق قانونگیذاری
ندارند .ایدظ از زمان پشدا شد ک ،بعض م گفتند اسال مانع قیانونگیذاری ط ووسیع،
است از اینرط متف ران بر ضد آن ارکت کربند ط ووانستند این گفتمیان را برجسیت،
کنند ط گفتند ازآنجاک ،ما ب ،شریعت عمل نم کنشم پششرات نم کنیشم .بنیابراین بی،
شریعت برگربیم ط ااکم را خوبمان انتخاب کنشم .این ن ری ،بر آن زمان مطیرح شید
اما بط ایراب اساس باشت ط هنوز هم این ایراب بر آن بیدظ م شوب .الب -ایین ن ریی،
ااکمشت مو را نابیدظ م گشرب یعنی هیر جیا می ویوان ا یومت را وشی شل باب ط
مسومانها رأی بدهند ط کس را انتخاب کنند ط هدف اط هیم اجیرای شیریعت اسیت.
بنابراین بر این ایدظ مفهو موشت غایب است .جالب این است ک ،بر اببشیات پیس از
انقالب اسالم نشز مفهو موشت غایب اسیت .طقتی کی ،از جمهیوری اسیالم اییران
لثبت م کنشم بیر جمهیوری اسیالم خشوی و کشید می کنیشم ط اییران را کوچیک
م کنشم .مش ل بطم ک ،پشدا شد ب ،جای مجویس وقنشنی ییا قانونگیذاری مجویس
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برنام،ریزی بوب .مفهو مجوس برنام،ریزی این است کی ،چگونی ،اا یا شیرع را بی،
کدهای قانون وبدیل کنشم ن ،این  ،مجوس نمایندظ ارابظ عمیوم باشید ط آنهیا رأی
بدهند ط قانون وابع ارابظ عموم باشد .بر مجوس کارشناسان هستند ن ،نماینیدگان.
این ایدظ ونها برای ما نشست .بر ایران بر سالهای پش از مشرطه ،ابتیدا مطیرح شید
سپس بر سال  1293بر عیمان وثت نا مجو ،عدلش ،یا مجو ،اا ا مطرح شید کی،
ادطب  1600-1700مابظ قانون باشت .بر این مجو ،اا ا شرع را ب ،مواب قیانون
وبدیل کربظ بوبند .سپس این ایدظ را مراو کاشبالغطاء بر عیراق آن را شیشع ،کیرب
یعن چهرظ سن آن را عوض کرب ط قالب شیشع ،بی ،آن باب ط بر سیال  1337قمیری
کتاب با نیا تحریر المجلهه نوشیت .بر طاقیع بموکراسی اسیالم

بط شی ل بارب.

ازآنجاک ،ب ،موشت ووج ،نم کند ط مجوس نشز مجوس قانونگیذاری نشسیت ط مجویس
برنام ،ریزی است ااتشاج ب ،کارشنا ،بارب (ط ن ،نمایندظ) نسبت آن با انتخابات ط رأی
مرب ط ااکمشت مو قطع م شوب .این ایدظای بوب ک ،نم ووانست ب ،جیای راظ یابید.
این ایدظ معتقد بوب ک ،قرآن قانون اساسی میا اسیت ط ایین هیور نشسیت کی ،قیانون
اساس مبتن بر قرآن باشد .قرآن کتاب سشاس اقوق ط اجتماع است ط باید بی،
آن و ش ،کنشم .از برطن این ا ر ب ،ودریج باعی شیشع ،خیارج می شیوب .ا ومیت ط
قضاطت مسوم ب ،غشر قانون اسال یا ا ومت ط قضاطت غشرمسوم ب ،قانون اسال کیدا
از این بط ملید ط مقو اسا ،اسال است؟ البت ،قسم بط اسال است یعن هر کجیا
شریعت اجرا شوب اسالم است ط هر کجا شریعت اجرا نشیوب اسیالم نشسیت .بثیث
بعدی اطل االمر انتخاب را مطرح م کند .بر این بثث بششتر ب ،آی ،اطل االمیر اشیارظ
م کنند ط معتقد هستند ک ،اطل االمر را مرب انتخاب می کننید ط چنید شیرط بارب:
ایمان باشت ،باشد ط امشن ط عابل باشد ط اگر این س ،را باشیت اطلی االمیر می شیوب ط
سپس م گوید ریشس اجرای مسومشن انتخاب است ط مسمانها ماداق آن را کشب
م کنند .بر ایین اببشیات اختشیار ایاکم انتخیاب هیم رطشین بیوب .ایاکم انتخیاب
اعمالکنندظ ا م قرآن بوب ط اختشار بیگری نداشت .مالا  ،م کنشد ک ،اگر اییران را
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از این بثث بربارید ط هر جای جهان بگذارید عمالً ارق نم کند زیرا م ان بیرای آن
اهمشت ندارب .این ایدظ ای بوب ک ،خشو زطب از وف ر مسیومان غاییب شید چیون کی،
جامع ،ما نشاز باشت ک ،ا ومت برای ایران هراا کنید کی ،نسیبت بیا اسیال هیم
باشت ،باشد.
بطمشن ن ری ک ،مطرح شد ا ومت اسالم مبتن بر طالیتاقش ،بوب .بر ایین ن ریی،
هم ااکمشت مو ط مفهو موشت جای نیدارب ط جالیب اسیت اگیر خیاهرات مرایو
هباهبای را بخوانشد ایشان خاهرظای از اما موس لدر نقل م کند ط م گویید کی،
ب ،طی گفتم جانششن مراو اما آقای سشدمثمدباقر لدر باشد یعن اساسیاً مفهیو
موشت بر آن جای ندارب زیرا آقای لدر ایران نشستند ط از ن یر ایشیان اقیا بانی
مهم است .مهمورین نمایندظ زندظ این ایدظ اضرت آیتاهلل ملمن قم (عضیو ارشید ط
مییل ر شییورای نگهبییان) اسییت .کتییاب مهییم اییین ایییدظ الوالیههاا االمهه میه و
حکومهاالم میه است .این ن ری ،هم  5الل باشت:
 -1طالیت ط ناب :معتقد بوبند ک ،اساساً ااکمشت برای اقش ،است ط جای برای مرب
بر آن طجوب نداشت.
 -2طالیت ط بشعت :طالیت مشرطط ب ،بشعت ط رأی مرب نشست.
 -3طالیت ط شورا :طالیت ااتشاج زیابی ب ،شورا ندارب.
 -4گسترظ م ان طالیت نامثدطب است یعن این ن ری ،مرزهای مو ندارب.
 -5ادطب ااکمشت نامثدطب است.
بر این ن ری ،نشز چشزی ب ،نا ایران بیدظ نم شوب .ایین ن ریی،هیا هیم بیا مشی الو
مواج ،است:
 -1بطلت بر م ان ب ،نا ایران مستقر بوب اما بی ،م یان ویوجه نداشیت .ایین اییدظ
ووسا آقای مثمدجواب الریجان هم با عنوان ا القرا مطرح شد .ا القیرا یعنی از بیاب
این  ،اینجا هست اعالً اینجا است یعن این ا ومت وعوق ذاو ب ،ایران ندارب .ا القرا
یعن جای ک ،برای اطلشن بار این ا ومت بارب ش ل م گشرب.
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 -2مجوس قوظ مقنن ،اساب نم شوب اوذا بست وقنشن اقش ،ااکم اسیت .بنیابراین
خشو طابست ،ب ،رأی مرب ط مشارکت آنان نشست.
 -3نف بطلت مدرن مانند وف شک قوا سازطکار قانونگذاری اازاب انتخابات ط غشرظ.
 -4ب ووجه ب ،وجرب ،یکلدسال ،کشور است .کشور میا بیدطن ویاریک ییکلدسیال،
اخشر آن کشور نشست .بر این یکلدسال ،وجارب خشو ارزشمندی بارب ط جای کی،
این یکلدسال را نابیدظ بگشرب با مش ل مواج ،خواهد شد.
 -5نف اقیوق میرب  :از سیال  1293-4ویا  1324قمیری ( 1905میشالبی ط 1285
شمس ) ب ،ذهن هر انسان ایران ااتابظ است ک ،اق ط اقوق بارب ط ان ار ایین ایق
کار نابرست است یعن جامع ،ایران بیگر ب ،قبل مشرطه ،بازنم گربب .این بثثها
باعث م شوب ک ،این بط ایدظ کارآمد نباشند یعن ن ،ایدظ جمهوری اسالم ط ن ،ایدظ
ا ومت اسالم اما ایدظهای اخالگری هستند یعن م ووانند اضور باشیت ،باشیند ط
برنام ،ریزی را آشفت ،کنند .طقت م خواهشم از پششرات لثبت کنشم بایید نخسیتشن
گا های پششرات را بر بطلت مشرطه ،شناسای کنشم ط ببشنشم ک ،بر آنجا چگونی ،بیا
عقب ااتابگ ط پششرات مواج ،م شدند .بطلت هست ک ،اطالً بر واریک نشست ،چهرظ
مو بارب ط بر عشن اال اسالم هم هست یعن بطلت مشرطه ،وجرب ،واریخ بارب
ب ،اقوق مو ط موشت ووج ،کربظ است ط بر چهارچوب بستگاظهای اقهی هیم جیای
م گشرب .بر بطلت مشرطه 6 ،الل باریم:
اطلشن کاری ک ،بر این بطرظ اوفاق ااتابظ وف شک اقوق مرب ط اا ا شریعت بیوب .ویا
پش از این چنان وف ش نبوب ط جامع ،ما متوج ،نبوب ک ،میرب بر ایوزظ عمیوم
اق بارند ط م ووانند انتخاب کنند ط رأی بهند ط قانون طضع کنند .این وف شک خشو
جالب است ط نتایج عجشب هم بارب .اطلشن نتشج ،آن الل بط است ک ،ظهور اقیوق
عموم ط اوزظ عموم است .هر جای ک ،اقوق عموم پشدا شدظ برای نخستشنبیار
بطلت عموم شدظ اسیت ییا وغششیر اساسی کیربظ اسیت .اقیوق عمیوم چشسیت ط
چارچوب ط ادطب آن چگون ،است؟ ط چ ،نسبت بیا شیریعت بارب بر عیشن ایال کی،
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مستقل است .مفهو ایران بر ایین بطرظ جیدی شیدظ اسیت یعنی موشیت بارب شی ل
م گشرب .ایدظ قرارباب ط قانون اساس گرای است .این ایدظ خشو مهم اسیت .قیرارباب
کاری بر ایر ان کرب ط آن این  ،بطلت امانت از هیرف میرب اسیت .بر اقی ،بط جیور
امانت باریم .امانت مال ان ،یا مال یعن کس میال خیوبش را پیش کیس بیگیری
امانت بگذارب .طقت کس امانت م گذارب م وواند ن ارت کند پس بگشرب یا بی ،کیس
بیگری بدهد یا م وواند برای نگ،باشت آن شرط بگیذارب .امانیت بط امانیت شیرع
است .امانت شرع امانت است ک ،مالک ندارب میل لباسی کی ،بیاب آن را بی ،منیزل
بیگری بشندازب .این ارزش مال بارب اما مالک مشخای نیدارب .یعنی شیارش جیای
مالک م نششند .اببشیات سینت ط کالسیشک میا ا ومیت را همششی ،امانیت شیرع
م بانست ک ،بست سوطان است .امانت شرع مال نیدارب کی ،آن را پیس بگشیرب.
بنابراین موقت بوبن بطلت یا ون شم قانون اساس بر آن شرط نبوب .چیون کسی کی،
بارای بر بست بوب بر برابر مرب مسئول نبوب بو  ،اقا بر برابر خدا مسیئول بیوب
اما بر بطلت مشرطه ،وغششری ر باب ط ا ومت امانت مال ان ،وما مرب ک ،هستند
زندظ اند ط اضور بارند ط این نمایندگ را از هریق انتخابات ب ،ایاکم می بهنید ط هیر
موقع ک ،خواستند م ووانند آن را بگشرند ییا بیر آن ن یارت باشیت ،باشیند ییا شیرط
بگذارند .این بثث نخستشنبار بر بطلت مشرطه ،ر م بهد .بنابراین ب ،ایدظ مشارکت
ط وقسشم قوا ب ،طیژظ بموکراس راظ پشدا م کند .بنابراین اوسیف ،قیانون اساسی ایین
بوب ک ،ااکم امشن شهرطندان است ط معشار برست یا غوط کارش هم قیانون اسیت
ک ،شهرطندان نوشت،اند ونها شرط هم این بوب ک ،قانون اساس نبایید مغیایر شیریعت
باشد ط غشر از این هم شره طجوب نداشت یعن میرب قیانون را وعشیشن می کربنید.
جالب است ک ،مراو نائشن بر این اوزظ کوم ،ای بارب کی ،بسیشار اساسی اسیت ط
م گوید قانون اساس جانششن معاو یا عامت است .یعن طقت معاو است اط از
هم ،بهتر امانتبار است اما اگر معاو نباشد هر کس غشر از معاو خطیا می کنید.
بنابراین مجبوریم معشار برست کنشم وا بر اسا ،آن کار کند ماننید ویرازی کی ،بیرای
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ساخت بیوار برست م شوب .نتشج ،این مبااث ب ،منزل ،الل چهار ارمالشسیم بیوب.
ارمالشسم یعن ظاهر خشو مهم است یعن ات اگر خوب سوطان هم قانون را امضیا
کند مجبور است ک ،ب ،آن پایبند باشد .این وفاطت م کند با زمان ک ،قیانون طجیوب
ندارب چون اساساً نم ووان چشزی را سنجشد .ارمالشسم اوسف،ای مبن بر این بوب کی،
ظاهر باهن را برست م کند .اگر انتخابات ط وشریفات آن یا وشریفات ون یشم قیانون
نداشت ،باششم خوب قانون هم اساساً کارآی ندارب .ارمالشسم اسا ،کشورها اسیت .بی،
همشن بلشل بر این بطرظ مجوس هم مو است ط هم مجوس قانونگذاری است یعنی
مجوس ایران ایران است ط مجوس برنام ،ریزی نشست بو  ،مجوس قانونگذاری است ط
چون مجوس قانونگذاری است باید نماینیدظ میرب باشید نی ،متشی ل از کارشناسیان.
متف ران این بطرظ مانند مراو آخوند ط مراو نائشن ط مثالو ط مدر ،ط غشرظ کی،
این ایدظ را باشتند ط معتقد بوبند ک ،پششرات مم ن نشست مگر این  ،جامعی ،قیانون
باشت ،باشد ط قانون هم مم ن نشست مگر این ی ،مجویس باشید ط مجویس نمی ووانید
قانونگذاری باشد مگر این  ،نمایندظ ااکمشت مو باشد .این ایدظ الالح بر جامعی ،را
ب ،الالح بر بطلت گرظ م زند یعن پش شرط هر الالا الالح بر بطلت بوب.
برخ از ایرابات این ن ری ،بدین شرح است:
 -1نوع بطگانگ بشن شریعت ط قانون بوب ب،هوریک ،طقت قانون طضیع می کربنید
شریعتمداران آن را خالف شرش م بانسیتند ط طقتی شیریعتمداران ارای می زبنید
قانونگذاران آن را خالف ماوثت مو م بانستند .بشن شریعت ط قیانون وضیاب طجیوب
باشت ط متف ران بطرظ مشرطه ،هشچ گاظ نتوانستند آن را ال کنند پس باعیث شید
ک ،رطشنف ران مذهب ها را ب ،استبداب متهم کنند ط مذهب ها هم آنها را ب ،طابستگ
ط زندق( ،کفر) متهم کنند .از اینرط جامع ،بطو  ،ط خراب شد.
 -2مثاکم جامع ،بط قسمت شدند بعض مثاکم برای امور شرع بوب ط برخی بیرای
امور عرا ب،هوریک ،اگر کس بر مث م ،شرش مث و م شد ب ،مث م ،عرف پنیاظ
م برب ط بالع س ط خشو بلبشو بوب یعن قوظ قضائش ،مقتدری نتوانست ش ل بگشرب.
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 -3بطلییت بطکییارظ شیید .بطلییت از برطن بطو یی ،بییوب .یییک الییی ،بطلییت مشییرطه،
شریعتمداران بوبند ط الی ،بیگر آن رطشنف ران یعن بطلتی کی ،ااکمشیت طاایدی
باشت ،باشد طجوب نداشت .بطلت یگان ،بوب اما ااکمشت بطگان ،بیوب ط ایین منجیر بی،
پارگ م شد یعن جامع ،نتوانست بطلتسازی رطشن کند.
 -4پارلمانتاریسم ناووان :ب ،هم ،قول بابظ بوبند ک ،پارلمیان همی ،مشی الت را ایل
م کند اما پارلمان نم ووانست چون مسال ،شریعت ط قانون شفاف ط رطشن نشدظ بوب
ب،همشن بلشل بطلت مشیرطه ،از  1905ویا  1285( 1915ویا  1295ط کمی هیم ویا
کوبوای رضاشاظ) لنگان لنگان ماند اما پششتاز ط مواق نبوب .ب،همشن بلشل از آن باید از
آن رب م شد ط ب ،بطلت ااتشاج بوب ک ،اگر پششرات ندارب اداقل امنشیت جامعی ،را
افظ کند یعن ب ،اداقلهای استبداب قانع شدند .وف ر این بثث بر ایین قیانون بر
اللهای مانند  35 26ط  36اختشارات زیابی را ب ،میرب می باب امیا نتوانسیت ایین
اختشارات را جمع بندی کند .با این  ،بطلت ب ،خوب وش شل نشد امیا بر ذهین ایرانی
باق ماند ط بنبال این بوب ک ،جای را پشدا کند وا این ایدظ رطزی بی ،بیار بنشیشند .بی،
نوع سای ،سرگربان بوب .ما گاظ پششرات هبشع بارییم ط گیاظ پششیرات مبتنی بیر
عقالنشت یا برنام ،یعن آگاهان ،است .پششرات هبشع مانند این  ،اگر هر جامعی،ای را
ب ،اال خوب رها کنشد امرطز ط بیرطزش ب ،هر نثوی وفاطت م کند یعن همیشن کی،
هواپشما ط مترط ط ات انتخابات است پششرات شدظ است امیا ایین پششیرات هبشعی
است یعن اگر انقالب هم نبوب همشن م شد .پششرات جای معنیا بارب کی ،آگاهانی،
هداگذاری کنشد ط ب ،آن برسشد میالً برنام،های چندبطرظای ژاپن ط آلمیان ییا برنامی،
110سال ،انگوستان ماداق پششرات است .طقت ک ،از الالح ا ومت ب،منزل ،مقدمی،
پششرات لثبت م شد ی از الگوها الگوی جمهوری اسالم است کی 6 ،الیل آن
برجست،ور از هم ،است.
پشوند بر اوزظ اق ط ا م یعن برخالف گذشت ،ط بطگیانگ مشیرطه ،بیشن اقیوق
مرب ط شریعت این بط بر جمهوری اسالم ب ،هیم بطختی ،شید .الیل بط اقیوق
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عموم مطرطا ،بر مشرطه ،را ب ،نسبت کم باز هم کرب یعن این امتداب آن اسیت
یعن الول از قانون اساس کمک می کنید کی ،جمهیوری اسیالم کمیابش ابامی،
آرمان های مشرطه ،هم هست یعن برگشت ب ،اقوق مرب طجوب بارب ط از بشن نرات،
است .بر مسال ،سو موشت طجوب بارب البت ،وناقضهای هم بارب امیا بی ،هیر وروشیب
انتخابات جمهوری اسالم بر باخل مرزهای مو است میل سوسشالشستها نشست ک،
کس از جای بشاید ط بر جای بیگر ااکم شوب .باستان جاللالدین اارس نشیان باب
همشن ک ،شایع ،شد ایشان ایران نشست ب،هور کو از گفتمان انتخابات ب ،کنار رات.
ب ،هر اال بر این بطلت موشت ماندظ است اما مقدار آن مورب بثث اسیت .لیذا بطلیت
مو نشز مانند وف شک قوا ط مجوس ط غشرظ بیدظ م شوب .بر الل بعد این بطلیت نشیز
نگفت ک ،قانون اساس اط قرآن است بو  ،نشاز ب ،قانون اساس را مطیرح کیرب .خشوی
مهم است ک ،کشوری ب ،قانون اساس و ش ،کند ط همشن ک ،این قانون هسیت یعنی
نوع ارمالشسم هست یعن هیر کیس بی ،هیر بلشوی از قیانون اساسی خیارج شیوب
رسان،ها مرب رطشنف ران ط غشرظ اعتراض م کنند ک ،قیانون اساسی چشیز بیگیری
م گوید یعن سرانجا قانون اساس بارب معشاری برای نقد م شوب .لذا هیر چی ،بی،
قانون اساس گرای و ش ،کنشم از این ن ر مهم اسیت .مجویس نشیز بر ایین بطلیت بط
بست،ای است یعن هم قانونگذاران ،ط ااکمشت است ط هیم برنامی،ریزانی ،ط وفریعی
است .اما این الگو نشز با مش الو مواج ،است.
 -1اطلشن مش ل این است ک ،قانون جامع شیریعت ط اقیوق مویت اسیت امیا این ی،
چگونگ وبششن ط ووضشن آن بشوار است یعن کسان ک ،گرای بموکراوشیک بارنید
معتقدند هم ،قانون ارابظ مو است ط کسان ک ،گرای اقتدارگرایان ،بارنید قیانون را
اا ا شرع م بانند.
 -2هنوز بر جمهوری اسیالم (اگرچی ،مفهیو بطلیت پذیراتی ،شیدظ اسیت) اعیاالن
سشاس ما اجماش ندارند بطلت مو است یا ا القیرا اسیت ط بیاالخرظ ایین رهبیر بیرای
جمهو ری اسالم است یا برای جهان است یا جهان مستضعفان یا جهان اسال اسیت.
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ازآنجاک ،این بثث رطشن نشست معوو نشست ک ،مراب از پششرات پششیرات کشسیت
ایران ها مسومانها ششعشان مستعضفان یا غشرظ؟ این هداگذاری هنوز گنگ است.
 -3الول بر قانون اساس است مانند الل پنجم ک ،م گوید بر زمان غشبت طالییت
امر با اقش ،است یا الل ششم م گوید امور مرب ب ،او ای آرای عموم ابارظ م شیوب
یا الل هشتم شورا را م آطرب یا الل نهم امر ب ،معرطف ط الل  56ااکمشت مطویق
بر جهان ط انسان از آن خدا است ط هم اط انسیان را بی ،سرنوشیت اجتمیاع خیوی
ااکم ساخت ،است.
جمعبندی
این ااکمشت مال کشست؟ آیا اقش ،باید ن ر بدهد وا رییشسجمهیور مشیرطش شیوب ییا
مرب باید ن ر بدهند وا اقش ،مشرطش شوب؟ این مسال ،بر ن ا اا ار عموم میا هنیوز
ال نشدظ است .قانون اساس بر زمان کوواه ودطین شد ط نشاز ب ،گفتطگو بششیتری
باشت اما شرایا جنگ ورطر منااقشن ط غشرظ باعث شد گفتطگو بربارظ قانون اساس
ب ،عقب بشفتد .بنابراین اگر الل این باشد ک ،ااکمشت برای مرب است چرا م ویوان
شخا را ب،منزل ،عال ورین مسئول بر شورای نگهبان گذاشیت کی ،معتقید بی ،ایین
ن ری ،نشست؟ این کار بارب م شیوب ط ازآنجاکی ،بارب می شیوب یعنی هنیوز ووضیشن
رطشن برای این مسال ،نداریم ک ،ااکمشت نهای برای چ ،کسی اسیت .مشی ل هیم
این است ک ،ما ارمالشسم هم باریم اما از آن ارار هم می کنیشم مییالً قیانون اساسی
معشاری برای باطری برای ا مران است اما بعض مواقع وامشمات اراقانون اساسی
هم مم ن است ط جالب این است بر قیانون اساسی الیو گنجانیدظاییم کی ،قیانون
اساس را م ش ند .الول خوبش نندظ بر قانون اساس زیاب است ط بی،همیشن بلشیل
هم ب ،ارمالشسم و ش ،م کنشم ط هر جا م رسشم آن را لیوری می بانیشم ط بی،بنبیال
اقشقت م گربیم وا آن را اجرا کنشم .بندظ ااسا ،م کنم بثیث از پششیرات طقتی
مشخص م شوب ک ،اندیش ،شفاف باشت ،باششم .اگیر اندیشی ،شیفاف نداشیت ،باشیشم
مضافالش ِ،پششرات (پششراتِ چ،؟ پششراتِ ک ؟ پششرات ووسا چ ،کس ؟ پششیرات
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برای چ ،کس ؟ ط غشرظ) اینها معنای ندارب .بنابراین ااتشاج باریم اندیش ،واریخ مان
را بر اوزظ ا ر یکبار بیگر مرطر کنشم ط ببشنشم ک ،برای ارار از عقبمانیدگ چگونی،
ا ر کربظایم .شاید اگر واریک را بخوانشم وجرب،هیا را بطبیارظ و یرار ن نیشم .قیدمای میا
گفت،اند پششرات با قانون مالزم ،بارب ط قانون را باید الالح کرب .قیانون را نمی ویوان
الالح کرب مگر این  ،ن ا ا مران را الالح کرب ط ن ا ا مران را نم ووان الالح
کرب مگر این  ،پششتر بربارظ ایدظ ا مران گفتطگو کرب .این گفتطگو ن ،بی ،معنیای
اعتراض است ط ن ،ب ،معنای انقالب ط نف شرایا موجوب است .اوفاقاً ب،خاهراین اسیت
ک ،چگون ،بتوانشم بارای خوبمان را نگهداری کنشم .مهمتر آن  ،چگون ،بتوانشم آنچی،
باریم ب ،گون ،ای ون شم کنشم ک ،ابزاری برای پششرات باشید .اییدظهیای میا هنیوز بر
اوزظ ا مران شفاف نشست .ایدظهایمان ی دیگر را نقض م کننید .اگیر هیم نقیض
ن نند اخالل ایجاب م کنند .این بر انگوستان بر سال  1885سابق ،باشت .ن ا لربها
با مجوس عوا بچار وناقض بوب ط م گفتند انگوستان شبش ،ماششن است ک ،بط مووور
بارب بط جور هم مارف م کند ط هزین ،زیابی هیم بارب امیا ایینبط موویور هیر ییک
والش م کنند بیگری را خنی کنند .چنشن وناقضهای بر ن یا ا مرانی میا هیم
بیدظ م شوب .این نتشج 20 ،سال بررس ط مطالع ،بندظ است.
نقد و نظر
حجتاالم م میدعباس نبوی

1

من چنشن واویری ندار ک ،از ادطب ایین  200سیال مسیال ،را ایین گونی ،وفسیشر ط
وثوشل کنشم البت ،این رگ ،ها بر کتب ط آ ار هست طلی از زمیان کی ،مرایو شیشک
جعفر کاشب الغطاء بر بطران عبا،مشرزا مباای را مطرح کربند ط نام،های نوشتند ط
ا م جهاب بابند ب ،بعد مثور الو مناقشات این بثثها نبیوبظ اسیت .بر اقشقیت
اگر ب ،واریکنگاری ناظماالسال یا واریک مشرطه ،کسرطی (بنیدظ آقیای کسیرطی را بر

 .1مدیر موسس ،پژطهش ارهنگ ومدن ط ووسع ،اسالم
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واریک مشرطه ،مور لابق ط بسیشار گوییای می بانیم) ییا خیاهرات مفایل یثشی
بطلتآبابی ط مبااث موکالشعرای بهار ط نام،های کی ،از مرایو بهبهیان ط مرایو
هباهبای ط مراو آخوند خراسان هست ونزی،المو ،مراو نائشن ط خوب ایواب ط
طقایع ک ،عوما مهاجرت کربند ط قهر کربند ط ب ،قم راتنید ط میدو ماندنید ط اتی
رضاخان ک ،ب ،وازگ نخستطزیر شدظ بوب ط رات ط استمالت کرب نگاظ کنشم رب پیای
این کالبدش اا ها را ب ،این نثو نم بشنشم .بعوای اساس ای کی ،خشوی جیدی بیوبظ
است این است ک ،آیا از شریعت بر بطران بطلتشهری جدید م ویوان عبیور کیرب ییا
خشر؟ این سلال اساس بوبظ است ط وما مناقش،ها ط بعواها ایول ایین بطر می زبظ
است .امرطز هم همشن هور است یعن مسال ،ب ،بط چال جامعی،شیناخت  -ویاریخ
وبدیل شدظ است .قوای مست هر ب ،مشرا ا ری -ومدن اسال ششع ِ ائم ،اهلبشیت
ارف بارند ط اهلسنت بر این زمشن،ها ایرف جیدی ندارنید بر اید همیان مباایث
ماطربی اما بش از این چشزی ندارند اما و ،آن رژیم سعوبی را معرا م کننید امیا
ائم ،اهلبشت بر این زمشن ،ارف باشت،اند ک ،نم ووان از آن عبور کیرب .جرییان هیم
شرطش شد مست هر ب ،آن خرب انتقابی ط رطشنف ری جدید ط آنها هم بر بنشیا قیدرت
گراتند ط جامع ،جدید ساختند ط عوم ط اناطری ط پششیرات مطیرح شید ط هنیوز هیم
ال منیاظرات ط مبااییاو باشیتشم بی ،اینجیا
هست .بندظ با بعض از بطسیتان کی ،قیب ً
رسشدیم ک ،ایشان برطند ط یک اقش ،معرا کننید کی ،بگویید از جانیب باخیل مبیان
کالم  -اقه عبور از شریعت بر ن ا قانونگذاری مم ن است .میا بی ،ییک نفیر هیم
قانعشم .کس ک ،بگوید اسال م گوید ن م مدن وان را سامان بدهشد اما از مین عبیور
کنشد .هر کدا شان سالهای سال است ک ،رات،اند ط بشاطرنید امیا نشیاطربظانید .همیشن
مثاج ،را خدمت بکتر اشرا هم عرض م کنم .ات اگر یک اقش ،پشدا کربیید کی،
بارای ش ن اقاهت ط آ ار اقه معتبر باشد ط بگوید ک ،این عبور مجزی ط مجاز است
م ووان هم ،این کالبدش اا ها را پذیرات .الل ماجرا همشن اسیت ط بقشی ،بثیثهیا
مانند قانون ط ارمالشسم ط غشرظ ارع است .ب ،هر اال آیا قرار است برای میا قیرارباب
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اجتماع را ش ل بهد یا ن ،نم ووان خارج از شریعت بر چشزی ووااق کنشم ط قیرارباب
اجتماع بر برطن ما ش ل نم گشرب .جواب این سلال مشان عوما ط اقهای رطشنا ر ط
غشر رطشن ا ر طاضن است ط مش و ندارند ط اقا نتوانست،اند آن را ب ،ش ل امیرطزی
پربازش کنند وا خرطج متناسب باشت ،باشد میالً مجمع وشخشص ماوثت ن یا ط
چشزهای بیگر خوبش بچار ارمالشسم م شوب یعن ب،جای این  ،ب ،اقشقیت مسیائل
برسد ب ،اینجا م رسد .طاقعشت واریخ هم اینهور نشست .الالً بر مشیرطه ،جرییان
انتخاب ای ش ل نگرات ک ،معنای طاقع باشت ،باشد ط بر طاقع موج ضداستبدابی
ضدسوط ،رطس ط ضدسوط ،انگوشس بوب ک ،خشو هم قاه شد یعن ب،هیوری کی،
بر اهرست وهران بر بطر اطل یا بط آرای بط -س ،نفر برست برنشامد یعنی برگی،هیا
کم آمد ط گم شد ط غشرظ مراو بهبهان بر مجوس بامابش را لیدا زب ط گفیت کی،
این ی از همان نمایندظها است ط ایشان هم نمایندظ شد! یا میالً مراو بهبهان بی،
مجوس م آمد ط بدطن این  ،طقت بگشرب طارب مذاکرات می شید ط می گفیت ایین راظ
غوا است ط مجوس هم مذاکرات را عوض م کرب پس بعض هیا سرطلیدا ط اعتیراض
کربند ط م گفتند ک ،شما این کارها را بر بشرطن مجوس م کربید ط الز نشست آنهیا
را بطبارظ بر مجوس کنشد .یعن سرطسامان پشدا ن رب ط بعداً بی ،نیوع اوهیا ط بهتیان
واریخ وبدیل شد ک ،میالً هم ،ا ر م کنند مراو ششک اضلاهلل نوری بطقبض ،پای
استبداب ایستابظ است ط مراو بهبهان کامالً هرادار آرای عموم است .طاقعشت ایین
است ک ،بر اسا ،عمومات قرآن ط رطایات عبور از شریعت بر اسیال مم ین نشسیت
البت ،بر مسشثشت هم مم ن نبوبظ است اما اساب بدن ،کوشسا خوبب،خیوب خیوبش را
مث و کرب ط ما هم بر معرض این خطر هستشم یعن رطاانشت بر معرض این خطیر
هست طلو این  ،مبابی مث م از اط امایت م کند اط خوبش مم ن است مسشری را
ه کند ک ،خوبش را خوبب ،خوب مث و کند .این اوفاق بی ،لثیاج جامعی،شیناخت
م وواند بشفتد اما از لثاج اقشقت مبابی ط الول چنشن چشزی ام یانپیذیر نشسیت.
هم ،این مواربی را ک ،وقسشم ارموبید همشن است .یعنی میا مجویس وقنیشن ذاوی
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نداریم ط ات نم خواهشم .شما اقشه پشدا کنشد ک ،ب ،اعتبار اقاهت طاقع خیوبش
بگوید مجوس مقنن ذاو ِ همعرض شریعت را قبول بارب .الالً مم ن نشسیت ط مفهیو
طاضث است .بنابراین ما ب،لورت واریخ م مانشم ک ،آیا می ویوانشم از ایین چیال
بزرگ واریخ مواق بشرطن بشایشم ک ،با التزا ب ،مبیان ط مبیابی ط عمومیات شیریعت
بتوانشم ن ا پاسخگوی ب ،جهات مختوب و مشن کنشم .بثثهیای هیم کی ،بر الیول
قانون اساس هست باید با هم جمع شوب ط نم وون ب ،آنها ویکویک نگیاظ کیرب .اگیر
وکوک باشد میل الل  110جواب هم ،چشز را م بهید ط اساسیاً بیر اسیا ،آن هیم
قانون نم خواهشم .قرار است اینها را با هم جمع کنشم .زمان آقای ابوالثسن بن لدر
بر جمع مثدطب بانشجوی ک ،اشرطنشر باشت ط شرکت م کرب ارف قشینگ زب ط
گفت بعوا برای این است ک ،بین را با قانون طاق بدهشم .بعد گفت ک ،میا ایین کیار را
م کنشم چون ایشان معتقد بوب ک ،مجتهد اع م منم! ایشان م گفیت  140شاخای،
مقدمات برای اجتهاب الز است ک ،عومای مرسو  10-15وای آن را بششتر ندارند امیا
من هم 140 ،وا را با هم بار ! بعد ایشان آهست ،این را م گفت :البت ،اسالم را هیم
خوبمان وفسشر م کنشم ط هر چ را با هم طاق م بهشم .اگیر چنیشن چشیزی شیدن
باشد باز هم از آن اسالم برنم آید یعن هرچ ،والش م کنشم از این آیات ط رطایات
آن اسال برنم آید .من اعتقاب بار ک ،ما با مش ل وربید ویاریخ مواجی ،هسیتشم ط
گمان م کنم این وربید واریخ مشان رطشن ا یران ط بدنی ،رطاانشیان ط خیوب همیان
رطاانشان سنت ک ،نم بانند با بنشای جدید چ ،کنند طجیوب بارب .ایین وربیید میا را
متوقب کربظ است ط الگوی پششرات باید ما را از این وربید واریخ بشرطن بشاطرب .هم،
باید مشتهایشان را باز کنند ط مبیان ط قواعید اسیتنتاجشیان را عرضی ،کننید طلی
طاقعشت این است ک ،ب ،چهار شاخا،ای ک ،مطرح شد اعتقیابی نیدار ط امیرطزظ هیم
بائماً م گویند ک ،عدظای قائل ب ،انتخاب ط عدظای قائل بی ،انتایاب هسیتند ط غشیرظ.
اساساً ارض انتخاب مطوق ارض ب معنای است ط شدن نشست .انتخاب مطوق اتی
بر کشورهای بیگر معنا ندارب .میالً بر رطایات ما موازین بیرای طلی شیرع بر ایین
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جامع ،ک ،قرار است بر سشاست ط ا ومتداری طارب شوب طجوب بارب .انتخاب بر برابیر
این چ ،م گوید؟ اگر بگویشم مرب انتخاب م کنند ط انتخابشان مطوق اسیت یعنی
قرار است خارج از این موازین انتخاب کنند؟ انتخاب مطوق ک ،اساساً ش ل نم گشیرب
اوذا بعوای ژطرنالشست ب معنای با عنوان انتخاب ط انتااب شی ل گراتی ،اسیت کی،
میالً انتاابشون م گویند ما الالً ب ،آرای عموم کاری نداریم ط انتخابشون می گوینید
آرای عموم وماماً وعششنکنندظ است .هشچ کدا از این بط مدعا قول نیدارب ط مسیائو
ک ،مطرح م شوب چشزی غشر از این است میالً آقیای مثمیدوق مایباح بی،الیطالحِ
جامع،شناس بر پارابایمِ اقطباهل مسایو را مطرح می کننید کی ،اگیر قیرار اسیت
باهو اکیر شوب ما این اکیر را قبول نداریم اما معنا این نشست ک ،بر ن یا جمهیوری
اسالم ط بر چهارچوب رعایت اقطاقوق ذاو ای ک ،بر چهیارچوب شیریعت مطیرح
شدظ است آرای جمع ر ا قبول نداشت ،باشیشم .آییات قیرآن کیریم لیراات بارب کی،
«امرهم شوری بشنهم» یعن بر امور خوبشان با شورای بشن خوبشان بر منطق،الفراا
وامشم م گشرند .این مبااث خشو طاضن ط رطشن هست .بندظ خدمت مراو آیتاهلل
اسشنعو منت ری هم ن او را عرض ط گالی ،کرب طل ایشان پیس از ایواب کی،
اوفاق ااتابظ بوب ناراض بوب ط م گفت ک ،نباید اینها این گون ،ر م باب .با این طلیب
اوخاذ مبنای بیگری نم کرب .گفتند ایشان ب ،انتخاب قائل است ط ایشان هم وعبشیری
کرب ک ،ما رطی انتخاب پااشاری م کنشم ک ،آن هرف غوشظ نشوب طل بثیث الیالً
بثث مبنای نشست ط خوب ایشان بر بثث طالیتاقش ،مفاالً بثث کربظ است.
گمان م کنشم مسشری ک ،بر مرکز الگوی پششرات پش م رطییم همیشن اسیت کی،
بتوانشم مبان ط قواعد پای ،ط عا جامع،سازی ط جهتگشیریهیای متعیدب ط متنیوش بر
جامع ،را ب ،بازوولشد ط بازشناس عمشق مبان شریعت ط مبان بینی کی ،جنبی،هیای
عقالن بر آن اضور بارب ط مستقر است برگربانشم ک ،می خواهید بی ،کارآمیدیهیای
وجرب هم کامالً برسد ط اگر این ب ،نتشج ،نرسد ط ش ست بخوریم مم ن است بگویشم
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سرنوشت مثتو بشر را خداطند این گون ،قرار بابظ است ک ،یا شریعت ط خدامیداری ط
یا عبور از آن ط اباا گری.
دکتر ج ل درخشه

1

اهم برست واریک وثول ط وطور اندیش ،سشاس بر ایران معالر م وواند کمک مل ری
ب ،وولشد ن ری ،پششرات ط الگوی پششرات کند .ی از مسایل اهم واریک معالر ما ک،
پاسک های متعدبی ب ،آن بشان شدظ است معضل عقبماندگ است ط انقالب مشیرطه،
ط انقالب اسالم ایران ط ات همشن مرکز برای پاسک ب ،این سلال وش شل شدظ است
ک ،کجا بوبیم کجا هستشم ط کجا باید بیرطیم .قاعیدو ًا ییک بعید مهیم بثیث بی ،نیوش
اندیشیی،طرزی مییا بر وییاریک معالییر برمی گییربب ط وییا پییش از اییین بطرظ مهییموییرین
چال های ک ،مقابل چهارچوب ،بین قرار م گرات عمدواً برطنبین بوبظ اسیت طلی
بر بطرظ معالر پرس بسشار سخت بر مقابل بین قرار گرات ک ،بیرطنبینی بیوب ط
اساساً هویت بین را مورب چال قرار بابظ است .بین باشد یا نباشید .سیابق بیر ایین
وفسشرهای مختوب بین مطرح بوب ط بر برطن بین بثث م شید طلی بر  150سیال
اخشر اساساً این  ،بین ا ر کارکرب پششرات هست یا م وواند مووور مثرک ،ط پششیران
ووسع ،باشد بثی جهان است .و مالت خشو گستربظای بر بنشا رطی این بثث شدظ
ط ما ب،عنوان یک جامع ،مذهب با پشششن ،بسشار گران ط قوی بین قاعدواً باید موضیع
خوبمان را بر مقابل این پرس مهم مشخص م کربیم .ب،ن ر بندظ متف یران بینی
ما آنچنان ک ،الز بوبظ است غور ط وتبع الز را بر این باب ن یربظانید .اگیر مجموعی،
اببشاو ک ،بر  200سال اخشر از زمان ک ،اطلشن ش ستهایمان را از رط،هیا وجربی،
کربیم وا ب ،امرطز طاقعاً اقر اببشات ط اندیش،طرزی بر این اوزظ کامالً مشاهدظ م شیوب
ط وقاشر این اقر شاید بششتر بر عهدظ بزرگان اوزظ است .بر مشرطهشت این چال ب،
ش ل جدی مطرح شد .آقای اشرا پرس هیای برسیت را مطیرح ارموبنید .اساسیاً

 .1عضو هشات عوم بانشگاظ اما لابق (عوش،السال )
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بربارظ نسبت شرش ط قانون من اد ،م زنم ک ،مراو شهشد ششک اضیلاهلل نیوری
مجوس را ب ،عنوان جاعل قانون ط بدعت ووق م کرب طلی مرایو نیائشن بی ،نیوع
بثث را ال م کند ط نسبت شیریعت ط قیانون را ذییل مباایث الیول اقی ،ووضیشن
م بهد .اوفاقاً این بثث بر ابتدای انقالب اسالم هم مطرح شد ط بثیی جیدی هیم
بوب ک ،اضرت اما خمشن (رظ) این مش ل را ال ارموبنید ط گفتنید کی ،نمی ویوان
بدطن چهارچوب قانون اساس کشور را ابارظ کرب .نم ووان هیر کیس ابعیا کنید کی،
م وواند مناسبات بسشار پشچشدظ سشاس اقتاابی ط غشرظ را بر مبنای قرآن ال کنید.
گمان م کنم هر چند ابها های بر این مسال ،هست ط بشواری وبششن طجوب بارب طل
چون بندظ قائل ب ،وطو ر ط وثول اندیش ،سشاس ششع ،بر ایران هستم گمان می کینم
این مسا ل ،وا ادطب زیابی ال شدظ است اما بر مشرطهشت بر ذیل الیل بط قیانون
اساس ک ،ب ،الل هراز مشهور شد این مسیال ،ایل شید ط بر قیانون اساسی میا بر
چهارچوب ش لگشری شورای نگهبان ب،عنوان سازطکار بشرطن مجویس ط بقشی ،الیول
مانند چهار ط پنجم مش ل ال شد البت ،اارا از ابها نشست اما سشر بثث عو رغیم
این  ،معرکی ،آرا از پششامشیرطهشت ویا پسیاانقالب اسیالم لثید ادن طجیوب بارب ویا
ادطبی ووانست،ایم این مسال ،را بر عمل ال کنشم .کامل ال ن ربظایم اما ب،ن ر من
ال شدظ است .لذا کال شما ک ،اگر ما بثث بربارظ ن ری ،پششرات یا الگوی پششیرات
را شفاف ن نشم مثل و مل است ب،ن ر من وا ادطبی م ووانید رابی یال ووقی شیوب.
نباید راظ ها را بست ،قومداب کنشم .بیدگاه کو این بوب ک ،بین ط سشاسیت جیدای از
هم است ط ات بر اوزظ هم این بثث مطرح است اما نسو بر مشرطه ،ایجاب شید ط
ووضشن جدیدی از مسال ،را ارائ ،کرب .نسل جدیدور بر اسا ،بنشانهای م تیب اقهی
قم پشدا شد ط ووضشثات جدیدی باب .عو رغم این  ،بر همان عار بثث نسبشت بین
ط سشاست مطرح م شد ط ات کنگرظای بر قم بر سال  1327برگزار شد ط اعال کرب
ک ،کاری ب ،این مسایل ندارند طل اما (رظ) آمید ط ایین را بی،منزلی ،بثیث بنشیابین
مطرح کرب ط ووضشن باب ک ،بین م وواند بر جهان مدرن ب ،پرس های جدید پاسیک
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بدهد ط ب،بنبال آن ن ری ،انقالب ط وثول اجتماع وقش ،انت ار ارج شهابت ط بیگیر
مقومات وثول بنشابین جامع ،را از من ر بین ووضشن باب .ب،ن ر بندظ نباید مطوق نگاظ
کنشم .البت ،شفاف شدن بطگان،ها را قبول بار ط ظراشتهای زیابی را از میا گراتی ،ط
بر آیندظ هم خواهد گرات اما ب،منزل ،و مالت اندیش،ای بثثهیای جیالب می ووانید
باشد .پش بشن بندظ این است ک ،این وثول ط وطور بر آیندظ هم ب ،این منته شیوب
ک ،بتوانشم بر اسا ،قواعد ط الول برطنبین ب ،همان وروشب ک ،جنابعال م بانشد
ک ،ی از لااب ن ران بر اوزظ وف یرات سشاسی مشیرطهشت هسیتشد ط بی ،همیان
نثوی ک ،مراو نائشن ووضشن باب بنشان های ا ری مراو نیائشن ط مرایو شیشک
اضل اهلل نوری را بطوا نم بشنم .میالً آرای ک ،شورای نگهبان ما ووضشن م بهد ذییل
بثث عد مغایرت گنجاندظایم ط نم خواهشم ک ،شورا بقشقاً ووضیشن بهید کی ،قیانون
موااق شرش است .یعن عد مغایرت کفایت م کند ط این بقشقاً همان بثی است ک،
مراو مدر ،طقت بثث سربازی یا اجباری بر مجوس مطرح شدظ بوب سخنران کرب
ط از همشن باب طارب شد ک ،بر منطق،االباا ،یا منطق،الفراا می گنجید .بی ،هیر ایال
وشنگ ای بر واریک ا ری معالر ما طجوب بارب ویا نگریید هفیل کی جوشید لیبن ط
هشف از متف ران بین هم والشها ط کوش های خوب را کربظاند طل اگیر بخیواهشم
ا ومت بین باشت ،باششم قاعدواً باید از سازطکارهای برطنبین بیرای ووضیشن ایین
شرایا استفابظ کنشم ط م ووان امشدطاران،ور از چشزی ک ،جنیابعیال ارموبیید پیش
رات .ضمن این  ،و یشد م کنم بشواری وبششن اقا نسیبت بی ،مسیائو کی ،ووضیشن
بابید نشست بو  ،میالً این  ،جایگاظ اقوق عموم بر اق ،ما چشست هم همیشن هیور
است .ب ،هر اال اق ،سشاس ط اق ،عموم بر اوزظهای ما باید مورب اقبیال ط ووجی،
بششتری قرار بگشرب وا ن ری،ای ک ،م گوید اقوق عموم بر اق ،جای نیدارب ط اقی،
اقا اقوق خاول است یا نقد یا رب ط یا و یشد شوب .این کار کار عوما ط کار اوزظها
است .البت ،بر باب الو مانند الل  56قیانون اساسی ووضیشن بابظا کی ،ااکمشیت
اله  -مربم را ک ،بعض آن را ااکمشت بطگان ،مطرح کربظاند ی از پششراتهای
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اساس بر وف ر سشاس ما است ک ،هم «إن الث م إال هلل» ک ،بر قرآن آمدظ اسیت بر
ادطب الل وعبش ،شدظ است ط هم این  ،اق مرب را بر هول اق اله ط اساسیاً ایق
اله م باند .یا بثثهای ک ،عمالً پس از انقالب بیا آن رطبی،رط شیدیم ماننید اا یا
انوی ،از باب ضرطرت مستثضر هستشد ک ،اما (رظ) قائل ب ،ضرطرت بوبند ط ن رشیان
این بوب ک ،اگر مجوس ب،منزل ،کارشنا،ها امری را و یشد کربند شیرع اسیت ط بعید
ک ،مخالفتهای ش د اکیر مطویق را بی ،اکییر بطسیو وبیدیل کربنید ط بعید هیم کی،
مسئوالن ن ا ب ،ایشان نام ،نوشتند ایشان باز الرار م کربنید کی ،مسیایل بر قالیب
اا ا انوی ،ال شوب طل بعد گفتند اال ک ،ن یر ایین اسیت .خیوب مایوثت بیاب
طسشع است ک ،م وواند بخشی از بغدغی،هیای ذهنی شیما را ایل کنید ط ااشانیاً
بنبستهای ن ری ای را ک ،مم ن است بر ذهن شما باشد ط بر عالم طاقع منازعاو را
بر پ بارب ال کند.
دکتر معید حاجیناصری

1

 -1برای وبششن مسال ،بکتر اشرا باید لورت مسال ،ایشان را بدانشم یعن وا لیورت
مسال ،ط مبااث بط کتاب اساس ایشان کی ،از سیال  1393بی ،بعید بیا عنیوان فقهه
میامت در ایران معاصر منتشر شد ک ،یک جود بربارظ بطرظ مشیرطه ،بیوب ط جوید
بط بربارظ جمهوری اسالم است .وا مش ل بکتر اشرا را متوج ،نشویم نم ویوانشم
بهرظ زیابی ببریم .خالل ،ای هم ک ،ایشان ارائ ،بابنید وقریبیاً خاللی،ای از بط کتیاب
مشرطه ،ط جمهوری اسالم ایشان بوب .بکتر اشرا از ن ری ،مششل اوکو بیا عنیوان
ا ومت باری مت ر هستند ک ،اوکو ایدظ ا ومت ط بطلت را مطرح کربند ک ،بطلیت
ایدظ ذاو ای ندارب اما ب،ن ر من پش از این  ،مششل اوکیو را ووضیشن بدهنید ایشیان
کتاب بیگری بارنید بیا عنیوان وثیول بطلیت بر جهیان اسیال کی ،بر آن از بییدگاظ
سندرابند استفابظ کربظ انید .ایین را بر قالیب مییال ووضیشن می بهیم :سیندرابند زن

 .1عضو هشات عوم بانش دظ اقوق ط عوو سشاس بانشگاظ وهران

26

سلسله نشستهای اندیشهورزی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

رطانشناس ی اسییت کیی ،بر اییوزظ جنسییشت کییار کییربظ اسییت .اط ن رییی،ای بیی ،نییا
هرحطارظهای جنسشت بارب .مراب از هرحطارظهای جنسشت با یک معما شرطش م شوب.
پدر ط پسری سوار خوبرطی هستند ط بر جابظای ارکت می کننید ناگهیان وایابف
م کنند پدر کشت ،م شوب پسر ب ،بشمارستان مثو بربظ م شوب جراا اراخواندظ
م شوب ط جراح وا پسر را م بشند م گوید خدایا این ک ،پسر من است! ایال باسیتان
چشست؟ اکیراً نم ووانند جواب بهند ک ،این جراح کشست .آن جراح مابرش هسیت!
چرا نم ووانند بگویند مابرش هست؟ زیرا بر ذهن آن انسانها ط بر عرف آن جامعی،
بشن جراح بوبن ط مرب بوبن پشوندی برقرار است ط این هرحطارظای جنس بر ذهن ما
انسانها م شوب ط این هرحطارظ اهالعات جدید را هبق،بندی م کند ط ما نمی ویوانشم
بگویشم ک ،اط چ ،کس بوب .با این مقدم ،طارب بثث الو می شیویم .ایین هیرحطارظ
جنسشت را بکتر اشرا با عنیوان هیرحطارظ معراتی ییا هیرحطارظ سشاسی معرای
کربظ اند .ایشان معتقدند ک ،بر هول واریک اسالم ط ب،طیژظ ششع ،اقهای ما وایوری
ک ،از بطلت باشت ،اند واور اقتدارگرایان ،بوبظ است یعن عرف موجوب بر جامع ،ایین
را ک ،بطلت یا ا ومت چشست را این معرا کربظ اند ک ،بطلت ومرکزگرا ط اقتیدارگرا
است .این هرح طارظ معرات بر ذهن اقهای ما نشست ،است ط ب ،ذهن اقهای ما بربارظ
هرح بطلت لرااً ومرکز ط اقتدار م رسد .این هیرحطارظ سشاسی بر ذهین اقهیای میا
است ط اقهای ما طقت ب ،نایو بینی مراجعی ،می کننید بیر اسیا ،آن هیرحطارظ
معرات هموارظ قایل ب ،این هستند ک ،از آیات ط رطایات ما وفاسشر اقتدارگرایانی ،ارایی،
م بهند .پس بر نتشج ،هموارظ اقهای ما وفسشر اقتدارگرایان ،از نایو بینی ارایی،
بابظ اند جز برخ امیال مراو نائشن  .این خالل ،ای از بیدگاظ ایشان بوب ک ،ب ،عرف
موجوب جامع ،و کشد م کنند ط معتقدند ک ،عرف ط ب،طیژظ عوو انسان را باید مد ن یر
قرار بدهشم ط اقهای ما باید بر پشوند با عرف باشند .عرف ک ،بموکراوشک شیدظ اسیت
پس اقهای ما هم باید وفاسشر بموکراوشک ارای ،بهند .این ن ت،ای بیوب کی ،بر بشانیات
ایشان طجوب باشت ط چهارچوب ن ری کل بشانات ایشان ب ،ن ر بندظ این بوب.
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 -2ایشان بر کتابشان آرای آیت اهلل ملمن را وثت عنوان آرای جمهوری اسالم قرار
بابظاند اما بر اینجا ذیل ا ومت اسالم قرار بابنید ط ایذا کربنید ط گفتنید کی،
جمهوری اسالم اروباه ندارب .این اش ال بر وقسشم ایشان طجوب باشت.
 -3بر بثث های مدیریت ط سیازمان بثیی بیا نیا ووی ،بنشانگیذار طجیوب بارب .ووی،
بنشانگذار هم بر اق ،مشرطه ،طجوب باشت ،است ط هیم بر جمهیوری اسیالم ایین را
نف نم کنم اما بر بشن این چهار الگو الگوی جمهوری اسالم قطعیاً پششیرات،ویر از
چهار الگوی پش است .ایشان الگوی مشرطه ،ط الگوی جمهوری اسالم اییران را بر
مقابل هم قرار م بهند ط بششتر هم معتقد هستند ک ،ب ،الگوی مشرطه ،بازگربیم .بر
الگوی مش رطه ،ک ،مراو مدر ،هم هرادار آن بوب ووی ،بنشانگیذار باشیتشم .ی ی از
شاخصهای وو ،بنشانگذار بر مشرطه ،این بوب کی ،میدر ،قاییل بیوب زنیان ایق رأی
ندارند ط نشم از جامع ،اذف م شدند اما بر الگوی جمهوری اسیالم اییران زنیان
اق رأی ط مشارکت سشاس بارند پس بیر اسیا ،لیرااً همیشن شیاخص می ویوانشم
بگویشم الگوی جمهوری اسالم پششرات،ور از الگوی اق ،مشرطه ،است.
محمدحسین ماجدینیا

1

آقای نبوی ارموبند ک ،هشچ اقشه مجوز عبور از شریعت را ندابظ است پس بثثهای
ا م انوی ،ط قرائت های مختوف ک ،از شریعت هست چشست؟ چگون ،می ویوان بیشن
شریعت ط قانون ط عقل بشری ط خربطرزی ط عقل جمع نزبی ایجاب کنشم؟
علیاصغر ربیعی

2

ی این  ،عنوان پژطه مبان ااکمشت ط الگوهای بطلت بر اق ،معالر ششع ،اسیت
اما آن چشزی ک ،ارائ ،شد از بثث مبان االو ،باشت .مبان آنچ ،است کی ،میا ینبنی
عوش ،اسیت کی ،بر ااکمشیت ط بطلیت بر اقی ،معالیر شیشع ،شیامل مبیاای ماننید
معراتشناس هست شناس انسانشناس ط رطششناس م شوب ط بر اقی ،معالیر
 .1سرپرست ببشرخان ،اندیش دظ خانوابظ ط معنویت مرکز الگو
 .2ببشر اندیش دظ عدالت مرکز الگو
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ششع ،بر  120-130سال اخشر هم اقهای بارزی باشتشم ک ،باید بررسی شیوب مبیان
آنها چ ،بوبظ است اما ب ،اینها اشارظای نشد بر اال ک ،مراو آخوند لیااب کفایی،
مشرزای نائشن ط میدر ،ط بهبهیان ط کاشیان ط شیهشد لیدر ط امیا خمشنی (رظ) ط
آیتاهلل خوئ ط آیتاهلل طاشید ط آییتاهلل سشسیتان ط رهبیر مع یم انقیالب اسیالم
اقشهان بارزی هستند ک ،مبان عوم را بر بثث الگو بارنید ط بی ،هیشچ ییک از اینهیا
اشارظ ای نشد .بر ا ر این ن ت ،ارائ ،ااضر بششتر سشر وثوالت ط وطیورات 120-130
سال اخشر را بشان م کرب ط شاید عنوان وثقشق باید سشر وثوالت باشد.
بط این  100 ،سال از بثران اقتاابی  1929م گذرب اما بر بثثهای اقتااب ط سشر
وثوالت اقتااب معالر کشنزیها گفتند ک ،بطلت باید بر اقتااب مداخوی ،کنید امیا بر
وثقشقات ط پژطه ها باید گفت ایران جزیرظ مستقو است ط هشچ وی شراو از جهیان
اقتااب ی آن رطز نداشت ،است؟ بر طاقع اروباط ایران با اضیای خیارج بر ایین وثقشیق
بیدظ نشدظ است.
حسن بخشیزاده

1

سلال بربارظ ساختار وقسشم بار  .قران ط شریعت جزء الول بموکراس اسالم آمیدظ
است اما جزء الول س ،گزین ،بیگر نشست شاید با ووج ،ب ،ووسع ،مبااث مربوط بی،
سوف ها ک ،بر سال های اخشر ووسع ،زیابی کربظ است این الول هیم جیزء ا ومیت
جمهوری اسالم هم باشد ک ،نابیدظ گرات ،شدظ است.
دکتر داوود فیرحی
مسال ،ما عبور از شریعت نبوب ط نشست .اگر ب ،متف ران بطرظ مشرطه ،وا کنون بنگریید
اقا آخوندزابظ اشاراو بارب آن هم بر نقد کتاب یک کومی ،مرایو مستشیارالدطل ،ط
آخرش هم شوخ م کند ک ،متن شما را بید ارلم برآمد قویم از کفیم بررایت ط
أستغفر اهلل رب ط أووب إلش !،هشچ کس نشست ک ،از شریعت عبیور کنید .مسیال ،پشیدا

 .1بانشجوی بکتری جامع،شناس ووسع ،بانشگاظ وهران
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کربن راظ ال است .یعن بثث این است ک ،بر برابر مرب س ،گزین ،قرار باشیت کی،
بط وای آن را انتخاب ن ربند ی گزین ،گریز ب ،غرب ک ،بر شهرطندانمان هست امیا
بر متف رانمان نشست .کدا متف ر را بارید ک ،ات بر غرب نشست ،باشد اما ب ،ایران
بیدی نداشت ،باشد؟ آن موقع هم کس ب ،غرب ارار ن رب ط ادن هم نم کند .کس از
غرب ارار هم نم کند .آنچ ،خشو مهم است این است کی ،میا متوجی ،شیدیم غیرب
هست ط بر آنجا وجرب،ای هست ط چگون ،م ووان از آن وجرب ،استفابظ کرب .این مسال،
بر جامع ،ما راظاو پشدا ن ربظ است .الوالً بثث پذیرش شرش ط عبور از شرش نشسیت.
مسال ،پشدا کربن راظ ال بر همشن جا است .همیشن جیای کی ،هسیتشم .مسیومانشم ط
ایران هستشم ط ب ،بنبال پششرات هم هستشم .این بثث جدی بوب .پششنهاب من ایین
است ک ،ب،جای این  ،وناقض ها را بپوشانشم کم هم جرئت برمال کربن آن را باشیت،
باششم یعن اقا ووج ،ن نشم میالً این قسمت با آن قسمت جور برم آید! اگیر جیور
برم آمد ک ،طضع ما این هور نبوب! ورکشی ،ووانسیت بر عیرض  10سیال از  2005ویا
 2015کم منسجم ا ر کند .ما بچ ،بوبیم ط م بیدیم ک ،وریو های ورکش ،اسقاه
بوبند اما بر اطاخر طاقعاً پششرات کیربظ اسیت .سیابظ نشسیت! از انقیالب میا  40سیال
م گذرب .اگر بر طاقع هرحطارظهای ما مش ل نداشت باید پششیرات می کیربیم .نبایید
قسمت های مختوب را ووجش ،کنشم .سرانجا زمان ما گذشت ،ط الثمد هلل ن ا مستقر
شدظ ط م ووانشم رطی آن لثبت کنشم ط ورس نداریم ک ،اگر ایراب بگشیریم ن یا بی،
هم بریزب .ب ،ادی از استقرار رسشدظ است پیس بشیایشم ونیاقضهیا را بیرمال کنیشم ط
بپرسشم ک ،جامع ،کدا مبنا را م پذیرب .شترسواری بطال بطال نم شوب .انگوستان کار
خوب کیرب .هیرح لیدطبظسیال ،ای را پیش بیرب کی ،چگونی ،کیاری کنید کی ،مرکیز
وامشم گشری مجوس عوا باشد اما لربها را ب ،مغز متف ر ط راهنما ط مشاطر وبدیل کند
ط کار را پش ببرب یعن ماشیشن را ییک موویوری کیرب ط ارکیت کیرب .مین هیم بی،
پششراتها اذعان م کنم اما اگر م خواهشم رطی پششرات برنام ،رییزی کنیشم اطلیشن
مسال ،شفاف سازی قانون اساس است .قانون اساس ما انایاااً شیفاف نشسیت .یعنی

30

سلسله نشستهای اندیشهورزی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

الل  5از طالیتاقش ،لثبت م کند اما الل بیگری از ااکمشیت میرب ط الیل  6از
وقسشم شورای لثبت م کند ط الل هفت از امرب،معرطف ط نهی ازمن یر ط الیل 56
بطبارظ از ااکمشت مرب ط الول  107ط  110بطبارظ از ااکمشت اقش ،لثبت م کند.
بطستان م گویند یک جوری جمع شدظ است اما هیشچ کیس اولیو ،نیدارب بثیث ط
سماجت کند ک ،این ایراب بارب.
اما بربارظ این  ،چال های ما قبالً بشرطن بوبظ ط ادن برطن شدظ ااسا ،م کنم کی،
برست است.
سخن بکتر ااج نالری هم برست است ک ،استعارظهای ما ب ،گون،ای مش ل ایجیاب
م کند ط من هنوز هم بر این باطر هستم.
این  ،چرا از مبان لثبت ن رب ب ،این بلشل است ک ،مبان ما اختالف ندارب ط همی،
ما از ااکمشت خداطند لثبت م کنشم ط معتقدیم ک ،خداطند ب ،ما اق بابظ ییا ایق
ندابظ ط بثثها از اینجا شرطش م شوب .بنابراین مسال ،الو میدلهیا اسیت ط مبیان
نشست .بثث بربارظ نوش هراا های ما است .ما خشو ن ا مان را ایدئولوژیک کربظایم
ط ا ر م کنشم ک 72 ،نفری بط ط س ،ماظ نشست،اند ط بدطن این  ،ایدظ رطشین باشیت،
باشند قانون اساس را واویب کربظاند ط ما آن را مقد ،کربظایم .چیرا مقید ،شیدظ
است؟ ب ،هوری ک ،این  80مشوشون نفر نم ووانند آن را الالح کنند؟ ارف مین ایین
است ک ،خشو ب ،قسمت های میبت ا ر ن نشم ط ب ،این قسمتها بششتر ووج ،کنیشم.
قسمت های میبت سر جای خوبش هست .اساسی ًا طقتی کی ،پزشیک بی ،بشمیار نگیاظ
م کند از سالمت های اط لثبت نم کند بو  ،اش االت را م بشند .از اینرط کار وف ر
برهرف کربن عشب است ن ،ووضشن بابن خوب ها .ب،ن ر من باید وناقضها را بی،جیای
مخف کربن برمال کنشم زیرا وناقضهای منف بر عمل وناقض ایجاب ط کیارگزاران را
آشفت ،م کند میالً م گویند رهبر وابع قانون اساس نشست ط طقت رهبری وابع نشد
بیگران هم نم شوند یعن نم ووان ن یا را جمیع کیرب .از شیفااشت هیم نترسیشم ط
امشدطار هم هستشم.

