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  پيشگفتار
وجوه  بيني است و ظرافتهاي نظري و عملي زيادي از جميع عرفان و تصوف اسالمي يك جهان

بيني كه دربارة تمام موضوعات ريز و درشت  هاي يك جهان دارد. و مسلماً بيان و شرح ويژگي
  اي نيست.  هستي نظري و بياني و تفسيري دارد كار ساده

تفسير و حتي خالصه كردن و يا ارائة برداشت از سخنان و مكتوبات بزرگان همواره دچار 
تواند تمام وجوه بيانات آن بزرگواران را دريابد و  نمي شود زيرا ادراك ضعيف ناقل تنزل معني مي

كند؛  منتقل كند. و بنابراين اساس است كه نقل قول مستقيم كمترين تحريف در معاني را ايجاد مي
در اين تواند بسياري از اشارات و رموز و مالحظات مكاني و زماني را منتقل نمايد. لذا  هرچند نمي

هاي مختلف كتاب مستند مباحث  را در بخشو صوفيه متون عرفا  الزاماًهمانند مجلدات سابق كتاب 
معانيي كه مد نظر تا حد وسع و ادراك كنيم  و با استفاده از تفاسير عرفا سعي مي ،دهيم قرار مي

 ولي چون آراء خاص باعث تصديع خواننده است اگرچه طوالني شدن متن .دريابيمايشان است را 
در هر بخش ابتدا لذا  .باشديد تا حد امكان استناد به صاحبان آن آراء بيشتر با ايشان مد نظر است

 اسالميسپس نظريات عرفا  و نظريات مطرح در موضوع در ديدگاههاي فكري مختلف آورده شده
  شود. مطرح مي

نظرات خوانندگان چه از بعد انتقادي و چه از بعد تكميلي براي تكميل كتاب بسيار سودمند 
نگارنده نيز هست و حتي  درخواستنظرات افراد با نگرشهاي مختلف فكري مورد  افتياست و در

در برنامه تنظيمي خود براي شرفيابي به مكّه معظّمه و انجام مناسك حج تمتّع در نظر دارم در حاشيه 
انجام اين فريضه ديني مطالب اين كتاب را با محققين آنجا نيز مطرح تا از نزديك نظرات و 

از خوانندگان درخواست دارد تا از تذكّر لذا  ت برادران اهل سنت را نيز دريافت نمايم.انتقادا
  هاي بعدي اصالح گردد.  نقائص و اشتباهات خودداري نفرمايند تا در ويرايش

  1بيژن بيدآباد
                                                                                                                                                                                              
1- Email: bijan@bidabad.ir              bidabad@yahoo.com         Web:  http://www.bidabad.ir 





 

  مقدمه
باشد.  ها و حقوق افراد و حكومت مي  تنظيم روابط افراد و حكومت نياز به تعيين حدود آزادي

لذا مبحث حقوق اساسي به عنوان مجموعه اصول و قواعدي كه حدود روابط حكومت با مردم را 
سازد و ميزان اقتدار حاكميت را در مداخله در امور افراد مشخص و نتيجتاً ميزان مجاز  مشخص مي
 كند به عنوان سند اصلي و ميثاق اجتماعي بين افراد يك جامعه هاي فردي را تعيين مي سلب آزادي

  نمايد.  و حكومت نقش اساسي بازي مي
در اين كتاب هدف ما اين نيست كه به جزئيات مطرح در قوانين اساسي بپردازيم كه اين 

طلبد كه خارج از حوصله اين مجموعه است. بلكه سعي خواهيم كرد  موضوع تفصيل زيادي مي
اي كلي در تنظيم آن را كليات و اصول حاكم بر روح حقوق اساسي را مد نظر قرار دهيم و معياره

بررسي نمائيم. مسلماً ورود به مباحث فلسفي در كليات حقوق اساسي خود نيز بسيار وسيع است 
كنيم تا حد الزم به اختصار به موضوع پرداخته و به اهم اصول مبنائي آن در  ولي در اينجا سعي مي

قانون  نصيصتواند سرمشق ت عد ميارتباط با اسالم و نظريات عرفا بپردازيم. اين اصول در مرحلة ب
  اساسي باشد و متن قانون با توجه به اين اصول مبنائي تنظيم و تدوين گردد.

تشكيالت و سازمان قوا و حاكميت يكي از مباحث مهم در حقوق اساسي است و تنوع آن در 
ار كشورهاي مختلف بيش از اصول مبنائي در رابطه با حقوق و آزاديهاي فردي و ميزان اقتد

شويم كه ما را از كليات اصول مبنائي حقوق اساسي  حكومت است. در اينجا در اين قلمرو وارد نمي
جنبة  ي حاكمهقوا حقوقحقوق افراد و  دو مبحثسازد زيرا سازمان حكومت نسبت به  خارج مي

  كند. فرعي پيدا مي
   

  
  
  
  





 
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  
  

  فلسفه حقوق





 

  مقدمه
اي برمبناي  راي تنظيم روابط افراد بين هم و دولتها در هر جامعهاي ب حقوق به منزلة وسيله
گيري قواعد حقوقي به  ين تنظيمات قرار دارد و لذا مبناي اساسي شكلانگرش انسانها به چگونگي 

گردد. اينجاست كه فلسفه حقوق نقش بنياني در تدوين  درك و فهم انساني از اين چگونگي برمي
هاي قواعد زندگي در اجتماع را ترسيم  گيرد و عمالً بنيان ا برعهده مينظامات اجتماعي و حقوقي ر

فلسفه حقوق در اصل وظيفة تدوين اصول قضاوتهاي اجتماعي به جاي قضاوتهاي فردي را  كند. مي
آور بودن حقوق، مباني ارزشي قواعد حقوقي، قلمرو  به عهده دارد. فلسفه حقوق بايد علت الزام

يز قانون خوب و ي، مرز و قلمرو حقوق و اخالق و دين، معيارهاي تمقنينحقوق در جامعه، هدف ت
بد، منطق و روح قانون و قانونگزاري، تحوالت اجتماعي و تغيير قوانين و بسياري از موارد مشابه را 

در غير اين صورت قوانين نه تنها موجب تنظيم روابط  2قبل از قانون و همراه با آن روشن نمايد.
   نظمي جامعه نيز منجر خواهد شد. شود بلكه به بي تها در جامعه نميافراد و دول

در اين بخش هدف ما اشاره گذرا به برخي مفاهيمي است كه از لحاظ كلي برخي خطوط 
پردازيم و در  نمايد و بيش از اين به جزئيات موضوع نمي كلي در رابطه با سؤاالت باال را ترسيم مي

ن ديدگاه را دربارة اصول مهم در حقوق فردي و حقوق عمومي شود تا همي فصول بعد سعي مي
   عرفان اسالمي ادامه دهيم.باالخص از منظر 

  و مكتب اصالت عدل حق
در تعريف حق و منشاء آن از لحاظ متون حقوقي و ديدگاههاي فلسفي، اجتماعي و سياسي، 

. از لحاظ نتيجه حق كنند اي حق را تعريف مي مباحث زيادي وجود دارد كه هركدام به سليقه
را  وقدهد و مجموعه اين امتيازات قانوني حق عبارت از امتياز خاصي است كه قانون به شخص مي

هاي حقوق فطري كه مشتمل بر  حق را از لحاظ منشاء آن به دسته 3توماس دهند. سن تشكيل مي
نشاء آن باشد و حقوق الهي كه شامل حقوقي است كه م حقوقي است كه در طبيعت انسان مي

بسياري منشاء  نمايد. كند تقسيم مي دستورات الهي است و حقوق بشري كه خود بشر آن را وضع مي
                                                                                                                                                                                              

 .1365نگاه كنيد به: كاتوزيان، ناصر فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر،  -2
3  - Saint Thomas Aquinas, (1225-1274). 
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دهند. و با  ها را تحت ظلم و ستم قرار مي دانند كه ملت بوجود آمدن حقوق را ستم حكومتهائي مي
ردند. براين گذاري ك پايهرا اي برتر از ارادة حاكم نيز وجود دارد حقوق  طرح فكري كه قاعده

دانند يعني هم قانونگذار بايد  اساس مكاتب حقوق فطري و طبيعي مبناي اصلي حقوق را عدالت مي
كوششي  راحقوق ديگري از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان و تابعين قانونگذار. تعريف 

هاي  مكتب .شود براي محقق ساختن عدالت در يك جامعة معين انجام مينمايد كه  معرفي مي
دانند و نه عدالت و منشاء حقوق را ارادة مقامات دولت  تحققي مبناي حقوق را قدرت حكومت مي

 4شناسند. براين اساس آگوست كنت ة عمومي وقايع اجتماعي ميرادو مبناي قواعد حقوق را در ا
د داند و وجدان عمومي را مبناي اصلي تشكيل قواع اخالق و مذهب را در ايجاد حقوق مؤثر نمي

اين عقيده است كه حقوق ناشي از قدرت دولت است ولي  فرانسوي بر 5شناسد. ريپر حقوقي مي
اصلي مبناي را و عدالت اصول اخالقي او  ع اين قواعد آزاد و خودمختار نيست.وضقانونگذار در 
بان و آلماني حقوق را نيز مانند ز 6ساويني نمايد. منجمله تعهد به اجراي قانون تلقي ميهمة تعهدات 

دارد كه سازنده قواعد  ته و ابراز مينسعادات محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي اجتماع دا
به عبارت ديگر  باشد. حقوقي ملت است و ملت مفهوم واحدي از مردمان گذشته و حال مي

احساسات ملي هر قومي از ابتدا مبناي آداب و رسومي شده است كه، سرانجام ، به صورت عرف 
در ايجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعي تاثير گذاشته و حقوق يك ملت را به درآمده 

ايتاليائي و منتسكيو در فرانسه نيز حقوق  8انگليسي و ويكو 7ركوقبل از وي بوجود آورده است. 
  اند. هر ملت را وابسته به عادات و رسوم و شرايط خاص زندگي دانسته

 خيص هدف آن است. در مكتب اصالت فرد قواعد حقوقشناختن مباني حقوق مستلزم تش
اين  اين ارتباط الك بر ام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست. درحترتأمين آزادي فرد و ا برمبناي

گذرند كه براي تشكيل دولت  اي از آزادي و حقوق خود مي باور است كه افراد فقط به اندازه

                                                                                                                                                                                              
4  - Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; (1798 –1857). See: Mary Pickering, Auguste 
Comte: An Intellectual Biography, Cambridge University Press (1993), Paperback, 2006.  
5  - George Ripert. 

چنين كاتوزيان، ناصر فلسفه ، تهران. و هم1374نگاه كنيد به: كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، نشر يلدا، 
    .1365حقوق، انتشارات بهنشر، 

6  - Saviny (1779-1861). 
7  - Edmund Burke (1729 –1797). 
8  - Giovanni Battista (Giambattista) Vico or Vigo (1668 –1744) 
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تمام قواي مملكت ناشي از ملت است و از نظر اي از نظر سياسي  ضرورت دارد. در چنين جامعه
كنند منتج به منافع عمومي  اي كه اشخاص براي حفظ منافع شخصي خود مي اقتصادي مبارزه

دهد و قرارداد مبناي اصلي  شود و از لحاظ حقوقي ارادة فرد روح قواعد حقوقي را تشكيل مي مي
  رود.  هاي حقوقي بشمار مي حل تمام سازمانها و راه

مكتب اصالت جمع هدف قواعد حقوقي تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در روابط  در
و براي تعيين  يستمشترك افراد است. براين اساس فرد داراي حق مطلق در برابر منافع عمومي ن

اي از قواعد  وضع حقوقي فرد بايد از مفهوم سازمان حقوقي استفاده كرد. اين مفهوم مجموعه
نظر  منظور رسيدن به هدف خاص رابطة معين و ثابتي را در زندگي اجتماعي مدحقوقي است كه به 

كند درصورتي كه در مكتب  دهد. در اين مكتب دولت در تقسيم ثروت آمرانه دخالت مي قرار مي
مسلماً ديدگاههاي  كند. اصالت فرد دولت همانند يك شخص خارجي حقوق افراد را تضمين مي

در مكتب اصالت فرد بايد گفت كه اجتماع از گروهي  .تفريط است هر دو مكتب دچار افراط و
توان براساس قرارداد  هاي اجتماع را نمي اشخاص آزاد و مستقل تشكيل نشده و همة ضرورت

م ميتوانند اجتماعي حل كرد و در مكتب اصالت جمع حكومتها بدون تمسك به معيارهاي مسلّ
مسلم است كه همة  محتمل است.بسيار ع حقوق اشخاص بين ببرند و تضيي هاي فردي را از آزادي

اند و قواعد حقوقي را براي تحقق  داده ف خاصي را براي عدالت مدنظر قرارياين مكاتب تعار
اند. به نظر ارسطو عدالت به معني عام كلمه جملة فضائل انساني  عدالت تعريفي خود تدوين نموده

بايد به هركس هرچه كه حق اوست را داد به شرط براين باور است كه  9سيسرون شود. تلقي مي
اليستها براين باورند كه حق افراد تا آن واينكه به منافع عمومي ضرر نرسد. به عبارت ديگر انديويد

دانند  جا بايد گسترش يابد كه به منافع ديگران ضرر وارد ننمايد. گروهي ديگر عدالت را نظامي مي
تأمين كند و عقيده دارند كه چنانچه اين مفهوم نفي شود نظم لرعايه را ا كه برتري منافع واجب

  شود. الرعايه و قابل احترام مي گيرد و تنها منافع قوي واجب اجتماعي بر مبناي زور قرار مي
براي طرح ديدگاه حقوق اسالم دراينجا به مفهوم اصالت عدل بعنوان يك مكتب اساسي و 

ين مكتب براساس تعريفي از عدالت مبناي تمام قواعد نگريم كه ا منطبق با دستورات اسالمي مي
 ننمايد كه كمتر به عمق آن نگريسته شده است. عدالت به مفهوم قرارداد حقوقي را تعريف مي

باشد. معني  مي 10شيء در موضع خود است. اين تعريف از لحاظ مفهوم رياضي به معناي بهينة محلي
                                                                                                                                                                                              
9 - Marcus Tullius Cicero (106 BC–43 BC).  
10 - Local Optimum 
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متغيرهاي  11اين مفهوم است كه در حوزة تعريف دامنةريزي رياضي به  اين واژه در مسائل برنامه
نمايد.  ما را برآورده مي 13هدفتابع كمترين) مقدار  اييابيم كه بيشترين ( اي را مي نقطه 12مستقل

تعريف فوق از عدالت به معني يافتن بهترين حالت براي يك فرد در ارتباط با دامنة امكانات 
 ةبهينه اضافه شد. حال اگر دامنة حاالت ممكن مشمول كلي محلي به واژة دباشد لذا پسون خودش مي

اي يا حالتي بهينة  يابد. ممكن است نقطه تغيير مي 14افراد جامعه باشد معناي بهينة محلي به بهينة كلي
محلي باشد ولي بهينة كلي نباشد ولي عكس آن صادق نيست. پس در ارتباط با تعريف عدالت بايد 

مفهوم قراردادن شيء در موضع خود كه باالترين رشد را داشته باشد  عدالت را در حالت كلي به
تعريف كنيم. به عبارت ديگر نه تنها دامنة افراد و تعامل آنها با يكديگر بعنوان دامنة متغيرهاي 

شناخته شده است بلكه مسئله از لحاظ رياضي شامل زمان آينده نيز  15سازي مستقل اين مسئله بهينه
نظر  دهد. اگر اين تعريف از عدالت را در نظر قرار ميرا نيز مد 16سازي يي بهينهشود كه پويا مي

باشند  و نارسا مي تر بگيريم، مكاتب اصالت فرد يا اصالت جمع در مقابل مكتب اصالت عدل عقب
و بلكه تمايالت بشري هدف قرار نگرفته  هدفچون در هيچكدام از اين دو مكتب تعالي بشري 

. مكتب اصالت عدالت براساس تعريف فوق ديدگاه اساسي حقوق الهي و بطور ستقرار داده شده ا
(ع) همگي در اكثر  (ص) و بطوركلي انبياء دهد. زيرا پيامبر اكرم خاص حقوق اسالم را تشكيل مي

(ع) قضاوت بر  نمايند و ائمه هدي و بطوركلي اولياء مواقع براساس ظاهر وقايع قضاوت و حكم مي
اند. لذا بايد گفت مبناي اساسي حقوق الهي كه  يع را در اكثر حاالت مدنظر قرار دادهمبناي باطن وقا

هاي آسماني و يا سنّت اين بزرگواران است همه به نحوي از همان تعريف  منتج از استنباط از كتاب
  گيرد كه فوقاً به آن اشاره شد. دالت نشئت ميع

شود هرچند از لحاظ نظري  اغماض مي در مكاتب اصالت فرد يا اصالت جمع تفاضل انساني
هركس به اندازه نيازش و «هايي چون عبارات  به صورتي متعالي نيز مطرح گردد. براي مثال سرمشق

باشد  بسيار قابل توجه است و در جهت شعائر مكتب اصالت عدل هم مي »هركس به اندازه كارش
ها توانايي  امع انساني به اين آرمانسازند در حصول جو ها را مطرح مي ولي مكاتبي كه اين سرمشق

شمارد.  داند كافي نمي اين مكتب هدف حقوق را كه تنظيم روابط اجتماعي مي ابزاري ندارند.
                                                                                                                                                                                              
11 - Domain 
12 - Independent variables. Policy variables. 
13 - Objective function 
14 - Global Optimum 
15 - Optimization problem 
16 - Dynamic optimization. Optimization over time. 
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انديشد كه چگونه  انديشد بلكه به اين مي مكتب اصالت عدل تنها به تنظيم روابط اجتماعي افراد نمي
افراد جامعه احصاء نمود. گرچه اخالق بعنوان بتوان حداكثر رشد و تعالي را در ارتباط با تك تك 

در مكاتب حقوقي مدنظر الزم است قواعدي كه رعايت آنها براي نيكوكاري و رسيدن به كمال 
در دو  .ولي نگرش مكتب اصالت عدل با مكاتب ديگر بسيار متفاوت است شود فته ميقرار گر

ي در اجراي عدالت فردي در مكتب ا يك هدف جانبي و حاشيهبه عنوان الذكر اخالق  مكتب سابق
ولي در مكتب  ،شود اجراي عدالت اجتماعي در مكتب اصالت جمع تلقي ميدر اصالت فرد و 

اي قواعد  گونه اصالت عدل هدف اصلي در اجراي عدالت فردي و اجتماعي است يعني بايد به
  حقوقي تنظيم گردند كه انسان را به استكمال رساند.

براي مثال  .حقوق با اخالق تفاوت بسيار دارد ،هاي متنوع لحاظ ويژگي بايد اضافه كرد كه از
هدف از اخالق اصالح معايب شخص و ايجاد جامعة فاضله است و اخالق بر وجدان و افكار باطني 

كند ولي حقوق به حفظ نظم در اجتماع بيش از پاكي روح و وجدان و  افراد نيز حكومت مي
دف حقوق گرچه در راستاي هدف اخالق است ولي به آن اندازه نتيجتاً ه .انسانيت توجه دارد

و نگرد. از طرف ديگر ضمانت اجراي قواعد حقوقي با دولت  را مي ردورنگر نيست كه اخالق دو
تحقق وي ني وهاي در مكانيزمفرد و است ولي ضمانت اجراي قواعد اخالقي با قواي ضابطة آن 

  يابد.  مي
گرش و توجه خود به اخالقيات و استكمال بشريت حوزة مكتب اصالت عدل با توجه به ن

عمل خود را بيش از اهداف تحقق حقوق يعني تحقق اخالق در جامعه قرار داده است و لذا 
دادن به روابط  هاي ديگر حقوقي است كه تمام هم و غم خود را مصروف نظم تر از سيستم متعالي

مكتب اصالت عدل  اند. متر از آنچه كه بايد انگاشتهاند و اخالقيات و تعالي بشر را ك مادي نموده
طوري كه  تر از مكتب اصالت فرد يا اصالت جمع است به اي متكامل معتقد بر تساوي حقوق به گونه

كند منابع  گيرد بلكه سعي مي نظر مي نه تنها اعطاي حقوق حياتي و مدني مساوي را براي همه در
قابليت و توان رشد بيشتر دارند. به عبارت ديگر در اين  حق افزوني را متوجه گروههايي كند كه

بلكه عدل بر مبناي پتانسيل رشد قرار دارد.  .مكتب عدل به معناي تساوي عددي يا حسابي نيست
ارتباط با  شود كه بي اي متفاوت در ادبيات مكتب اصالت جمع مشاهده مي گونه شعاري مشابه ولي به

ة فاضله يا يوتوپياي كمونيسم توزيع حقوق براساس اين شعار مكتب اصالت عدل نيست. در مدين
حق تخصيص يابد. اين شعار  »به هركس به اندازة نيازش و به هركس به اندازة ارزشش«است كه: 
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گذاري  شود ولي چنانچه محتواي معنوي آن و هدف گرچه آرمان مادي خوبي براي جامعه تلقي مي
شويم. به عبارت ديگر در  شعار مكتب اصالت عدل نزديك ميپتانسيل رشد را در آن لحاظ كنيم به 

به هركس به اندازه رشدش و به هركس به «مكتب اصالت عدل اين شعار موضوعيت مهمتري دارد: 
اي است كه اگر  يعني حقوق توزيعي بين افراد بر مبناي قاعده »لق گيردعاندازه استعدادش حق ت

شتر بود يا استعداد آن را داشت عالوه بر حقوق مشابه با مراحل رشد و استكمال معنوي در فردي بي
در اين ارتباط حضرت حاج  ديگران شرايط الزم براي شكفتن استعداد او نيز مهيا گردد.

به مباحث مشابهي از تساوي  فرمايند حقوق بشر مي ةمذهبي به اعالمي ةسلطانحسين تابنده در نظري
ارتباط با روابط زن و مرد مربوط به مادة شانزدهم اعالمية  حقوق افراد و عدم تساوي طبيعي افراد در

موضوع تساوي حقوق هم كه در اينجا «نويسند:  مي 17جهاني حقوق بشر اشارات ظريفي دارند.
اشاره شده خيلي مجمل است زيرا اگر مقصود اين است كه هر دو بايد در زندگي خود راحت بوده 

شد درست است زيرا نه مرد حق تعدي و ستم نسبت و هركدام در رعايت آسايش همسر خود بكو
به زن دارد كه او را از آسايشي كه شرع مطهر براي او تعيين نموده و موافق عقل و شرع و وجدان 
است باز دارد و نه زن بايد ايجاد تحميالت و زحمتهائي براي مرد نموده و زياده از اندازه وسع بر او 

فقاً در كارهاي خانوادگي بكوشند و معاضد و كمك همدگر بوده تحميل نمايد بلكه هر دو بايد مت
باشند. و در امور مالي نيز هركدام نسبت به آنچه مالك است اختيار دارد و مرد حق دخالت در 
ملك زن ندارد و زن ميتواند در ملك خودش تصرف كند ولي نسبت به ملك مرد بدون اجازه او 

  وي حقوق نسبت به ملك و دارائي فرد دارد.حق ندارد پس در مالكيت فردي نيز تسا
و اگر مقصود تساوي طبيعي است كه بر اثر آن بايـد كارهـا و اختيـارات هـم در هـر دو مسـاوي            

كند زيرا طبيعت بـراي هريـك از آن دو وظـايفي تعيـين      باشد هر عقل سليمي به بطالن آن حكم مي
در هر خانواده هريك از اعضـاء بايـد وظيفـة     نموده كه بايد آن را عهده دار باشد و واضح است كه

معيني را كه با وضع طبيعي او نيز متناسب باشد عهـده دار شـود تـا همـه امـور انجـام يابـد مـثال اگـر          
تكليف آشپزي يا لباس شوئي يا تهيه وسايل زندگاني از خارج يا غير آنها به شخص معينـي واگـذار   

دهد آن را ترك نموده و سبب اخـتالل نظـم زنـدگي     ينباشد هركدام به خيال اينكه ديگري انجام م
شود. و اين امور بايد مطابق اسـتعداد و تناسـب طبيعـت هركـدام باشـد چنانكـه در خـود         خانواده مي

انسان نيز وظيفه چشم غير از گوش و وظيفه دست غير از پـا ميباشـد و تسـاوي حقـوق آنهـا بـه ايـن        
                                                                                                                                                                                              

 ، تهران.1345، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر. انتشارات صالح، حضرت حاج سلطانحسين تابنده -17
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ضاي شنيدن كنيم زيرا اين درخواست ظلم به هـر  نيست كه از گوش درخواست ديدن و از چشم تقا
  دو است.

  جهان چون چشم و خط و خال و ابروست             كه هر چيزي به جاي خويش نيكو است
و طبيعت بعض امور خانوادگي را مانند پرورش فرزند و شير دادن او به عهدة زن قرار داده كه از 

اقه پر زحمت مانند كشاورزي يا جنگ يا مرد ساخته نيست و در عوض آن كارها و امور ش
تر است از اينرو ديانت مقدسة اسالم هم براي اينكه بر  فعاليتهاي شاقه زندگاني از مرد ساخته

هيچكدام تعدي نشود براي هركدام طبق اقتضاي طبيعت وظيفه اي قرار داده و رياست خانواده را به 
و در مقابل آن زن را از كارهاي سخت و تهيه  18»الرجال قوامون علی النساء«مرد واگذار نموده كه 

مخارج زندگاني معاف فرموده و نفقة او را بر عهدة مرد قرار داده است كه موارد اختالف را بعداً به 
   »كنيم. طور اختصار ذكر مي

علت اصلي اين نوع نگرش اين است كه اصوالً تمام انسانها يكسان نيستند و اين عدم تساوي 
هاي  يتلقابودر اين است كه استعداد بلكه شود  غلبه يا استثمار يكي بر ديگري مطرح مينه از بابت 

رشد در هر انساني و در شرايط متفاوت يكسان نيست. براي مثال حق طفل برخورداري از مراقبت 
مادر است و داشتن مادر از حقوق اساسي كودك است ولي آيا براي يك جوان رشيد و بالغ اين 

شدت كودك است؟ مسلماً اينطور نيست. آب دادن كشت گندم متفاوت از آبياري  حق به همان
هاي گندم و برنج يكسان آب دهيم؟ مرد و  شاليزار برنج است. آيا تساوي در اين است كه به كشت

زن با خصوصيات خشن و لطيف در ارتباط با يك زندگي زناشوئي و خانوادگي قرار دارند. آيا زن 
هاي  هاي كار با وي شراكت داشته باشد و يا زن هم متحمل سختي اي مرد در سختينيز بايد پا به پ

حمل و زايمان و رضاع و مراقبت كودك باشد و هم در سختي كار بيرون همراهي كند؟ مسلماً 
تخصيص وظايف و تقسيم كار بر مبناي استعداد انسانها بلكه موجودات به طوركلي همگي حقوق 

كند. به عبارت ديگر هر عضوي در جامعه از حقي برخوردار است و آن حق  متفاوتي را اقتضاء مي
حق بدن انسانها دريافت غذا است ولي آيا اين حق براي نوزاد مشابه  مثالً .بايد به او اعطاء شود

برد همان است كه بيني از رؤيت مناظر زيبا  بالغين است؟ آيا لذّتي كه چشم از مناظر زيبا مي
شود مساوي سختي و دردي است كه  ختي كه گوش از صداي ناهنجار متحمل ميبيند؟ و آيا س مي

شود؟ مسلماً حق هر عضو يا موجودي درخور استعداد همان  چشم از صداي ناهنجار نصيبش مي
                                                                                                                                                                                              

 . مردان نگهداري كنندة زنان هستند.34يه سوره نساء، آ -18
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. اين امر نه تنها در مسائل طبيعي قابل شهود است بلكه اختالفات طبيعي منجر عضو يا موجود است
لذا تساوي حق براي همه  نمايد. شده و اين پديده را در اجتماع نيز بارز مي به اختالفات اجتماعي نيز

باشد كه اگر همة اين  توجهي به نياز آنها و شرايط بالفعل و استعدادهاي بالقوه ايشان مي بي
   گردد. شود و عدل واقعي جاري مي مالحظات مدنظر قرار گيرد سبب احقاق حق مي

يش از بها  هاي مختلفي مطرح شده و اين گزاره ت گزارهكريم به صور اين نگرش در قرآن
خباري باشند استفهامي هستند و شايد دليل آن در اين نهفته باشد كه اوالً مستمعين تحمل آنكه ا

برانگيزانندة فكر  ،قبول تفاضل در بين انسانها را نداشته باشند و دوم طرح موضوع به عنوان سؤال
خوبي و بدي برابر «فرمايد:  شود كه مي ضل در خوبي و بدي ناشي ميخواهد بود. اين تفاضل از تفا

ي نبودن حسنه و سيئه از فطريات واساعتقاد به م«: 20فرمايند در نكتة تفسيري اين آيه مي .19»نيستند
 كبراي، و در يك »فهمد ميكند و معناي آن دو را  ميبر حسنه و سيئه اطالع پيدا  يهركس .است

هرچند فراواني ناپاك تو را به اعجاب افكند، پس  ،: ناپاك و پاك برابر نيستندبگو«فرمايد:  كلي مي
آيا آب دادن به حاجيان و «فرمايد:  و مي .21»اي خردمندان از خداي بترسيد شايد رستگار شويد

عمارت مسجدالحرام را با كردة كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد 
زند كه  خدا بنده مملوكي را مثال مي«فرمايد:  و مي .22»دانيد؟ نه نزد خدا برابر نيستند كرده برابر مي

كند آيا  ايم و او در نهان و آشكار انفاق مي قدرتي بر چيزي ندارد و كسي كه رزق نيكويش داده
ان و د از روزي نيكو علم حكمت، اعيرام«: 24فرمايند . در نكته تفسيري اين آيه مي23»اين دو برابرند؟

و خفا به ملك  و از طريق سرّ آنآن است كه به بركت  تصرف در ملك و ملكوت است و انفاق سرّ

                                                                                                                                                                                              
لَّيت«، 34سوره فصلت، آيه  -19 ِ َنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ   َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع  َنَك َو بـَيـْ ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَّذي بـَيـْ

 » َمحيم
 .504، صفحه ترجمه 12 السعاده، ج تفسير بيان -20
لَُّكْم ُقْل ال َيْسَتِوي اْخلَبيُث َو الطَّيُِّب َو َلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة اْخلَبيِث فَاتـَُّقوا اهللََّ  ُأوِيل اْألَْلباِب َلعَ «، 100سوره مائده، آيه  -21

 .»تـُْفِلُحون
هللَِّ َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو جاَهَد يفَأ َجَعْلُتْم ِسقايََة اْحلاجِّ َو ِعمارََة اْلَمْسِجِد احلَْ «، 19سوره توبه، آيه  -22 ِ َسبيِل اهللَِّ ال   راِم َكَمْن آَمَن 

ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمني  .»َيْستَـُووَن ِعْنَد اهللَِّ َو اهللَّ
زَْقناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسرًّا َو ٍء َو َمْن رَ  َشيْ   َضَرَب اهللَُّ َمَثًال َعْبدًا َممُْلوكًا ال يـَْقِدُر َعلى«، 75سوره نحل، آيه  -23

  .»َجْهرًا َهْل َيْستَـُووَن اْحلَْمُد هلِلَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 
 .158، صفحه ترجمه 8 السعاده، جلد تفسير بيان -24
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و  .»رسد و انفاق جهر و علني آن است كه بر حسب ظاهر ديگري او را تلقين و تعليم داده باشند مي
و  .25»آيا آن كه ايمان آورده همانند كسي است كه فاسق است، نه برابر نيستند«فرمايد:  مي
كه در شب به عبادت يا در سجود است يا در (اشاره به خود رسول خداست) آيا آنكس «فرمايد:  مي

قيام و از آخرت بيمناك است و به رحمت پروردگارش اميدوار است با آنكه چنين نيست يكسان 
 .26»پذيرند يدانند برابرند؟ تنها خردمندان پند م دانند با آنهائي كه نمي است؟ بگو آيا آنهائي كه مي

زند: شخصي را كه چند تن در او شريكند و بر سر او اختالف دارند و  خدا مثلي مي«فرمايد:  و مي
نه بيشترشان  ،را يشخصي كه تنها از آنِ يكي باشد، آيا اين دو با هم برابرند؟ سپاس خدا

براي كافر و مؤمن و مثل زد،  خداوند» َضَرَب اهللَُّ َمَثالً « :28فرمايند . در تفسير اين آيه مي27»دانند نمي
كافر و منافق از  كند ور پروردگارش كحالش و شرا به مؤمن مخلص تا متذكّر نمايد منافق و موافق 

فيِه ُشرَكاُء « است بتقدير مثل رجل »مثالً «بدل از مردي را،  »رَُجالً « منزجر گردد و توبه نمايد. آن
مردمي  و »َو رَُجًال َسَلمًا ِلَرُجلٍ «مختلف عسردهنده،  برايش شركاء ناسازگار هست، يا» ُمَتشاِكُسونَ 

شايسته است نمايد  ميتبعيت مر ا از غير ولي است كهي كس از هواهاو متّبع است، دي كه تسليم مر
كه متحير  حيثيبه  كند مشتهيات كثيره جذب ميو  هديهاي عد او را به ارادهكه در نفسش بنگرد كه 

ا هواي نفس پيروي كند تبعيت از تو ، دورز نفسش بغض مي و بهايستد،  مي از همه  بازو شود،  مي
نگرد كه او مستريح به  غير از متّبع هوايش است، در نفسش ميامر  تابع وليو رئيس باطل نمايد، 

 ظر وقتي نظر به حالاو اين ن ،كند پروردگارش جذب نمي به غيراو را  هوائياست، اراده و ربش 
تنبه يابد  شهواها اگر از حالمتّبع  ، وكند شكر ميكند المحاله پروردگارش را  ميهواها  متّبع

(دليل) انغمارشان در  قليلند كساني كه متنبه شوند بهكند، لكن  و توبه مي گردد المحاله منزجر مي
فيه  رجالً «در اخبار عديده به علي ع و شيعة او و » سلم«هواهايشان و سكرشان و غفلتشان، و به تحقيق 

ِن َمَثالً « ع تفسير شده است. علي به اعداء» شركاء  اًيا حكايت حاالًمساويند؟ آيا آن دو نفر » َهْل َيْسَتِو

                                                                                                                                                                                              
  .»ال َيْستَـُوونَ  َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً «، 18سوره سجده، آيه  -25
َء اللَّْيِل ساِجدًا َو قاِئمًا َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ا«، 9سوره زمر، آيه  -26 لَّذيَن يـَْعَلُموَن َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آ

ا يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلباب  .»َو الَّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
ِن َمَثًال اْحلَْمُد هلِلَِّ «، 29سوره زمر، آيه  -27  َبْل َضَرَب اهللَُّ َمَثًال َرُجًال فيِه ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسوَن َو َرُجًال َسَلمًا ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِو

 .»َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 
 .358-360، صفحات ترجمه 12السعاده، جلد تفسير بيان -28
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َبْل « .عدم تساوي براي تعليم عبادشكر بر نعمت  ي است براياظهارحمد خداي را، » اْحلَْمُد هلِلَِّ «
دانند  ساوي آن را نميتمقام علم نيست، يا يا بر آنها  ند،رداعلم نبلكه بيشتر آنها » َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 
دانند تا اين مثل را بر احوال  ست، يا احوال خويش را نميدنيا مطمح نظر آنهاچون متاع فاني 

  .»ه و منزجر شوندكنند تا متنب نازلخودشان 
آنان كه بعد از  از ميان شما آنان كه پيش از فتح انفاق كرده و به جنگ رفته با«فرمايد:  و مي

. در تفسير اين آيه 29»اند برابر نيستند. درجات آنان فراتر است رفتهناند و به جنگ  فتح انفاق كرده
كه قبل از از شما كسي مساوي نيست » ال َيْسَتوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َو قاَتلَ «« :30فرمايند مي

پس قرين را حذف كسي كه بعد از فتح انفاق و مقاتله كرد، و فتح انفاق كرد و به قتال پرداخت، 
، بر نصر و ظفرشود بر  بدان كه فتح اطالق مي: انفاق قبل فتح .شود كرد به قرينه آنچه آورده مي

بر فتح بالد و بر  ، فتح بالد و فتح باب قلب استظفر ةرا كه الزم هو اخروي هم دنيويائدادن خدا غن
و  بالدو فتح  ظفر بر اعداءبر  ايشان رها همت اكثرمسلماناني بودند كه  كهين فتح باب قلب، و مخاطب

بر فتح باب قلب و جمع را هايشان  ، و مؤمنين بيشتر همتمقصور كرده بودندم دنيوي ائجمع غن
شان نازل سعه ت مردم با كثرت و و آيات قرآن بر مراتب حاالند بودمقصور كرده  هم اخرويائغن

وجوه و سعه ع به اعتبار اختالف احوال مردم است،  از معصومين واردهتالف تفاسير شده است و اخ
احوال مردم است پي صحيح است كه گفته شود: مساوي نيست از شما كسي كه  سعهقرآن بحسب 

مسلمين، يا قبل از  فتح بالد بر، يا قبل از هيا اخروي هم دنيويائيا قبل از غن انفاق كندنصر و ظفر قبل از 
گفته شود: مساوي نيست از شما كسي كه انفاق كند قبل از فتح باب قلب به ملكوت و  كهتح مكه ف

رجاء متعاقب و  و قوتغنايم  حين كثرتآنان انفاق نمايد، در  ةقوت مسلمين و غلببعد كسي كه 
ي چيزي كه نه چشمي آن را ديده و نه گوش و مشهودباب قلب  و حين انفتاحفتح بالد  آن و تعاقب
كه انفاق و مقاتله قبل از اين جز از قوت يقين و ثبات قلب و قوت شجاعت و زيرا  ،آن را شنيده
باشد، و  صعبماند تا مقاتله  و اما بعد حضور ديگر دشمني و نيرومندي باقي نمي شود. سخاوت نمي

بهتر يافته لي شرف اعا يماند، چون عوض ت باقي نمياو قوا و اناني شو محبتي به اموال يديگر ميل
اش بزرگتر است چون يقين  ضعف مسلمين درجه منفق و مقاتل حينپس صعب باشد انفاق كه است 

                                                                                                                                                                                              
َفُقوا ِمْن بَـ «، 10سوره حديد، آيه  -29 َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َو قاَتَل ُأولِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّذيَن َأنـْ ْعُد َو ال َيْسَتوي ِمْنُكْم َمْن َأنـْ

 .»قاتـَُلوا
 .565-568، صفحات ترجمه 13السعاده، جلد  تفسير بيان -30
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دارد و  نفق و قتال در حضورمبزرگتر از  ياجرمنفق و مقاتل در غياب البته تر است و  او قوي
ند، چه به سبب معراج انفاق كنص اند: مساوي نيست از شما كساني كه قبل از فتح رسول  گفته

آن است تر بود و كسي كه قبل از معراج انفاق كند مانند  قوي اً(ص) بعد از معراج تأثير رسول خدا
در بيان اين آيه رضوان اهللا عليه و مولوي  .كه روغنش روشني بخشد ولو آتش به آن نرسيده باشد

  چه خوب گفته:
 بايد مرا يؤمنون بالغيب مي

 ليك يك درصد بود ايمان به غيب
 ي در غيب آيد خوب و كشبندگ
 داري كز كنار مملكت قلعه
 دارد قلعه را از دشمنان پاس

 نزد شه بهتر بود از ديگران
ه حفظ كارپس به غيبت نيم ذر 

 

 زان ببستم روزن فاني سرا 
 دان و بگذر از ترديد و ريب نيك

 حفظ غيب آيد در استبعاد خوش
 دور از سلطان و سايه سلطنت

 يكرانقلعه نفروشد به مال ب
 فشان كه به خدمت حاضرند و جان

 به كه اندر حاضري زان صد هزار
 

َفُقوا ِمْن بـَْعُد َو قاتـَُلوا« آنها درجه باالتري دارند از كساني كه بعد آن  »ُأولِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَّذيَن أَنـْ
اهل  ،ا هم برابر نيستنداهل آتش و اهل بهشت ب«: 31فرمايد و مينمايند.  كنند و مقاتله مي انفاق مي

   .»بهشت خود كاميافتگانند
تابند با كساني كه به مال و  مؤمناني كه بي هيچ رنج و آسيبي از جنگ سر مي«فرمايد:  و مي

كنند برابر نيستند. خدا كساني را كه به مال و جان خويش جهاد  جان خويش در راه خدا جهاد مي
هاي نيكو  به درجاتي برتري داده است. و خدا همه را وعدهتابند  كنند بر آنان كه از جنگ سر مي مي

 ،تابند به مزدي بزرگ برتري نهاده است داده است و جهادكنندگان را بر آنها كه از جهاد سر مي
 »ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدونَ ««: 33فرمايند در تفسير اين آيه مي .32»درجاتي از خدا و آمرزش و رحمتي

از تهديد بر قتل عمدي مؤمن و ديه  ناشي جواب سؤال مقدر استتأنف مسمساوي نيستند نشستگان، 

                                                                                                                                                                                              
ْ�حاُب النَّاِر َو «، 20سوره حشر، آيه  -31 ْ�حاُب اْجلَنَِّة ُهُم اْلفاِئُزونَ ال َيْسَتوي َأ ْ�حاُب اْجلَنَِّة َأ  ».َأ
ُر ُأوِيل الضََّرِر َو اْلُمجاِهُدوَن يف«، 95-96سوره نساء، آيات  -32 َِْمواهلِِْم َو   ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنَني َغيـْ َسبيِل اهللَِّ 

 َِ ُفِسِهْم َفضََّل اهللَُّ اْلُمجاِهديَن  ُفِسِهْم َعَلى اْلقاِعديَن َدَرَجًة َو ُكالًّ َوَعَد اهللَُّ اْحلُْسىنَأنـْ َو َفضََّل اهللَُّ اْلُمجاِهديَن َعَلى   ْمواهلِِْم َو َأنـْ
ُ َغُفورًا َرحيما  .»اْلقاِعديَن َأْجرًا َعظيماً َدَرجاٍت ِمْنُه َو َمْغِفَرًة َو َرْمحًَة َو كاَن اهللَّ

 .168-172، صفحات ترجمه 4، جلدالسعاده تفسير بيان -33



 اسالم در  حقوق اساسيمباني عرفاني     14

حالش  و چونمالقات كسي كه حال او معلوم نيست،  درخطا، و از امر به تبيين او و كفّاره بر قتل او 
را  يبن زيد است كه يك يهودي فدك مةاساو آن  كه مورد نزول آيه استكسي معلوم است 

و به  راند تا به ناحيه كوهستان رود گوسفندانش را مي و مع كردهو مالش را ج شكشت، كه عيال
اللّه،  محمدرسول ،اللّه اال گفت: سالم بر شما، الالهم آورد پس بعد ديدن لشگر اسامه تحقيق اسال

 پرده قلب: آيا گفت(ص) به او  برگشت رسول خداو او را كشت و چون اسامه مبادرت به او كرد 
 ودانستي،  بود نفسشزبانش آورد قبول كردي، و نه آنچه را كه در  هه را كه بآنچ هاو را شكافتي؟ ن

ين عذر االلّه بگويد نكشد و با  اال را كه الالهبعد آن احدي د كه رپس اسامه سوگند خو آيه نازل شد.
ها مردي را  هاند: دربارة مردي ديگر نازل شده كه در يكي از سري و گفته (ع) تخلّف نمود. از علي

او را كشت و به رسول خدا  پسبود، آن مرد با تحيت اسالم، تحيت گفت  حقدديد كه بين آن دو 
و به هر حال اين  بخشد.ن: خدا تو را گفترسول خدا پس آمد و گفت: براي من استغفار كن ص 
جهاد نيست؟ پس  افضل ازنشستن  آياآفات در جهاد  گردد كه گفته شود آيا با اين مقامي مي مقام
كساني كه دعوت ظاهري از مؤمنين،  »ِمَن اْلُمْؤِمننيَ « نيستند.نشستگان از حرب مساوي : تعالي گفت

يا در دعوت ظاهري باشند بيعت كرده  هدعوت باطني را پذيرفته و با بيعت خاص چهاند  را قبول كرده
ُر « .فيهاز مستتر يا» قاعدون«، و ظرف مستقرّ است حال از واقف باشند هاسالمي هقبول بيعت عامبر و  َغيـْ

و  »غري«كه باشد، زيرا  »قاعدون«خوانده شده كه صفت  »غري«غير عذردارندگان، به رفع » ُأوِيل الضََّررِ 
اضافه شود صفت به معرّف ولي وقتي  به (سبب) غايت ابهام آنشود  اگرچه با اضافه معرفه نمي

 »غري«معرفه شده باشد آن دو نيز مانند يا موصول  يهمعرفه با الم جنسو اگر گيرد  معرفه قرار مي
يا از مستتر  »قاعدون«به نصب خوانده شده  حال از  و بين دو نقيض قرار گيرد.   »غري«اگر   ياهستند، 

اند: آيا دربارة  گفته .مؤمنينبراي و به جرّ خوانده شده صفت  ،، يا منصوب است بر استثناءفيه
آن نبود، پس ابن در ف كردند و جز صاحبان ضرر كسي جماعتي نازل شده كه از غزوة تبوك تخلّ

اللّه چه كند كسي كه استطاعت جهاد  گفت: يا رسول پسكرد  گريه ميو نابينا بود،  آمد وام مكتوم 
و » غري اويل الّضرر«: بخوان پس گفتبرطرف شد سپس از او ندارد؟ پس وحي، براي دوم فرا گرفت 

نظر  نبه ملحق آ در صدع كتفدست اوست من  بهنم ، قسم به كسي كه جابه آن ملحق كن
َِْمواهلِِمْ   َو اْلُمجاِهُدوَن يف« كنم. مي ، به بذل آنها ه اموالشانبدر راه خدا  مجاهده كنندگانو  »َسبيِل اهللَِّ 
قوايشان كه اموال آن بر خودشان در جهاد و صرف انفاق  وراه خيرات و صرف آن در مجاهدين  بر

 »َو أَنـُْفِسِهمْ « و اوصافشان به خودشان شانافعالاست نسبت كنند، و چنين  صرف مي حقيقي آنهاست
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، و اين تهييج مجاهد است در  تاجهاد آن در خيرات و رياضادر جهاد و  اتعاب آنبه و خودشان، 
جواب سؤال مقدر است خداي برتري داد، » َفضََّل اهللَُّ «از عقودش است  قاعدجهادش و ترغيب 

َِْمواهلِِْم َو «: خداوند برتري داده گفته گفته شده چه فرق است بين آن دو؟ پس گويا ك اْلُمجاِهديَن 
قاعدين را ظاهر  را به اموالشان و انفسشان بر قاعدين، مجاهدين ومجاهدين  »أَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلقاِعدينَ 

باشد و اموال به تفضيل آن دو  تهييجاً و ترغيباً داعيآورد تا اشعار به علّت حكم و تكرار وصف آن 
حكم تفضيل را به يك درجه بر حالت بقاء نسبت تعالي خواست كه  وو انفس را ظاهر آورد چون ا

ظاهر  )در آيه بعديآتي (تا فرق بين اين مجاهدين و مجاهدين  عليق نمايدت آنها هاموال و انفس ب
كرده است، و اشاره به بقاي نسبت اموال  را بر قاعدين با درجات ذكرآنها شود، زيرا در آنجا برتري 

، و اموال را بر انفس مقدم داشت، آنهاو انفس ممكن نبود مگر با تصريح به آن دو و اضافة آن دو به 
دارد و از طرفي تا اول نسبت اموال نباشد،  خودش مقدم مي در جهاد برمجاهد اموال را  زيرا كه

ا كه گويا سؤال از حال زيرمؤخّر،  وماول مقدم آورد، و د قاعدين را و ،شود نسبت انفس محقّق نمي
به خالف مجاهدين كه برتري آنها معلوم  ؟رسند يا نه آنها به درجة مجاهدين مي آياقاعدين بود و 

هر دو در كه نيست مگر به يك درجه، زيرا فرقي بدان كه بين قاعد و مجاهد به اموال و انفس  بود.
ترك  انفس راال و وما )سبب(قاعد راحتي به  نكيل اند، خودشان مساوينسبت اموال و انفس به 

از حيث اينكه او راحتي به اموال و انفس را ترك كرده و از او باالتر است  اي درجهو مجاهد كرده ن
، يك درجه »َدرََجةً «باشد، لذا در اينجا برتري را مقيد به:  مي تيآ ةدو برخالف مجاهدين در آيآن 

ثواب داد، خدا وعدة  »َوَعَد اهللَُّ «هريك از آن دو را  »َو ُكالًّ «كرده است.  شمطلق تيآيه آمود و در ن
آيه اختصاص به قاعد و مجاهد صوري  و از عذري نباشد. وقتي كه قعودداد  بهترين را»  اْحلُْسىن«

المش كه است كه در نواحي دار اسالمش نشسته باشد يا به دار اس جاريندارد بلكه دربارة مؤمن 
اللّه در حالي كه  باشد و دربارة مؤمن مجاهد في سبيل متوقّف است رسيده و در آن صدرعبارت از 

نسبت مال و كه به قلب رسيده در حالي يا باقي مانده و نسبت مال و نفس بر او  استدر حدود نفس 
در  طرح كند ونفسش را از نفس كند تا  نسبت مال و  و نفس را از نفسش گسسته است، و جهاد مي

بيند.  لك وجودش غير از شيخش چيزي نميا، پس در ممبه فناء در شيخش حضور امام كشته شود
 براي مجاهد در فنايش مراتب و درجاتي است خداوند آن را به ما و جميع مؤمنين روزي نمايد. و
ت اموال و انفس به طرح از نسبو برتري داد خداوند مجاهدين، مجردين  »َو َفضََّل اهللَُّ اْلُمجاِهدينَ «
 نشستگان، برتري داد و آن يعني بر خانه »قاعدين«ن نسبت و فنا از نسبت اموال و صفات و انفس بر اي
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شود، زيرا كه  كه به حدي محدود نميبر قاعدين اجري بزرگ است،  »َعَلى اْلقاِعديَن َأْجرًا َعظيماً «
از او  »ِمْنُه َو َمْغِفَرةً «بزرگي  ت،درجا» تٍ َدرَجا« اند. اين مجاهدين از حدود مادي خارج شده

بزرگ، زيرا كه رحمت و » َو َرْمحَةً « مغفرت، بزرگ به ستر نسبت افعال و صفات و انفس از آنها
و وجه عدم  آنان از دار سخط خارج، و در دار رحمت داخل گرديدند و خودشان رحمت شدند

و خداوند غفور رحيم است،  »كاَن اهللَُّ َغُفورًا رَحيما  وَ « اموال و انفس در اينجا دانسته شد. اتيان به
مجاهدين كه  بهمغفرت و رحمت است و اختصاصي به رحمت و مغفرت يعني اينكه شيمت او 

براي ع اطماشود، و در آن تهييج و  مستحقّ آن هستند ندارد، بلكه شامل قاعد غير مستحقّ نيز مي
  ».قاعدين است.
 :35در تفسير اين آيه آمده است .34»انديشيد؟ ا و بصير يكسانند؟ چرا نميآيا نابين«فرمايد:  و مي

به و بصير،  »َو اْلَبصريُ « ت و كيفيت آنااز نبوبگو آيا مساوي است نابينا  » ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى«««
ساير  برشود همه  ه بر او جاري مي، كسي غير بشر باشد و هر چنبياينكه جايز نيست كه به آن؟ و 

داند و به او وحي  كه غير او نميداند آنچه  ميجز اينكه او به تعليم خدا  ،شود افراد بشر جاري مي
تا از در عدم تساوي آن  ،كنيد نمي فكرآيا  »َأ َفال تـَتَـَفكَُّرونَ «شود.  به غير او وحي نمي وشود  مي

  ».؟خارج شويدظلمت كوري به نور بصر
در تفسير اين آيه  .36»و بصير برابرند؟ يا تاريكي و روشني يكسانند؟ بگو آيا نابينا«فرمايد:  و مي

نفعش نه و  شكه راه ضرربگو آيا مساوي است نابينا، كسي  » ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى««: 37فرمايند مي
 احاطه دارد و هرطور شو نفع شبيند و به ضرر كه غير خودش را ميبصير، و  »َو اْلَبصريُ «بيند  را نمي

رساند و  ميضرّر نه نابينايي كه بين كسي كه ساوي است مآيا يا  كند؟ تصرّف مي آنكه بخواهد در 
كه و بصيري گذارد  مانند مشرك فرق نميبرد  رساند و نفع مي ميو نفعي دارد و كسي كه ضرر نه 
ساوي است ظلمات، آيا م» َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلماتُ « گذارد مانند مؤمن؟ بيند و فرق مي ن را ميآ

  ».؟و نور، مانند ايمان »َو النُّور« مانند كفر
مثَل اين دو گروه مثَل كور و كر و بينا و شنواست. آيا اين دو به مثَل با هم «فرمايد:  و مي

                                                                                                                                                                                              
  .»َو اْلَبصُري َأ َفال تـَتَـَفكَُّرونَ   ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 50سوره انعام، آيه  -34
 .54-55، صفحات ترجمه 5 السعاده، جلد تفسير بين-35
 .»الظُُّلماُت َو النُّورَو اْلَبصُري َأْم َهْل َتْسَتِوي   ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 16سوره رعد، آيه  -36
 .632، صفحه ترجمه 7 السعاده، جلد تفسير بيان-37
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مثل آن دو گروه  »َمَثُل اْلَفريَقْنيِ ««: 39فرمايند در تفسير اين آيه مي .38»گيريد؟ برابرند؟ چرا پند نمي
َ�مِّ   َكاْألَْعمى«رنده از راه خدا و مؤمنين به او. بازدا مانند كور و كر مانند كسي كه راهش را و  »َو اْألَ

شود،  بيند، و مانند كسي كه كر است از آنچه كه از صداها مقصود اوست نميموبقات راهش را نمي
ند كسي كه كور و كر شود. يا مان يا اينكه نداي منادي خدا در عالم كبير و در عالم صغير را نمي

و بينا و شنوا. تقديم كافرين  »َو اْلَبصِري َو السَّميعِ «است، يك تشبيه واحد باشد نه تشبيه دو تشبيه. 
ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّرونَ «جهت مراعات لف است    ».كنيد؟آيا مساويند؟ آيا توجه نمي» َهْل َيْسَتِو

اند و كارهاي شايسته  يستند. نيز آنهايي كه ايمان آوردهنابينا و بصير برابر ن«فرمايد:  و مي
َو «« 41فرمايند: در تفسير اين آيه مي .40»پذيرند اند با زشتكاران يكسان نباشند. چه اندك پند مي كرده

ي عذر علمكه عدم زيرا رفع توهم است و مساوي نيست كور و بصير، » َو اْلَبصريُ   ما َيْسَتِوي اْألَْعمى
قلب عمي، عمي د از رام و دكررا مقدم  »یاعم« اين و براي شانجدالت در كبرشان و براي آنهاس

به معني جهل، چنانچه مراد از بصر بصيرت قلب است كه باشد  مياست كه از اوصاف قوه عالّمه 
 نكرد برايمقدم اينجا را  »مسي« و كساني كه ايمان آوردند،» َو الَّذيَن آَمُنوا« عبارت از علم است.

و عمل صالح كردند و نه  »ءُ  َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َال اْلُمسي«» یأعم«تقديم حصول غرض از 
 خاصه، يا نفس بيعتيا است،  هيا خاص هبيعت عامحاصل از از ايمان انقياد و تسليم  بدكاران، و مراد

هعام رامو است،  هيا خاصهر دو بيعت در طي كه است، يا عمل به شرو هد از عمل صالح بيعت خاص
است كسي عدم تساوي بين مقصود بيان پس باشد نهريك از معاني فوق مراد يا و  شود. گرفته مي

براي  »مسيئي«در  »ال«شدن  هو زياد نكرده باشدآن را كامل كسي كه و اش كامل باشد  كه قوه عماله
او سن گويي كه دخول نفي بر معدوم است به خالف محمنفّي و » مسيئي«است به اينكه  هخفي ةاشار

منوا و عملوا آاّلذين «براي تاكيد نفي بر  »ال«بود كه  اين ميوگرنه سوق عبارت  ست.اجايز 
جواب سؤال مقّدر است، گويا قليل هستند كه پند گيرند،  » َقليًال ما تـََتذَكَُّرون« داخل شود. »الّصاحلات

ت ساع : فرق در قيامگفتشود؟ پس  نميظاهر محسن و مسي كه گفته شده: پس چرا فرق بين 
                                                                                                                                                                                              

ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّرونَ   َمَثُل اْلَفريَقْنيِ َكاْألَْعمى«، 24سوره هود، آيه  -38 َ�مِّ َو اْلَبصِري َو السَّميِع َهْل َيْسَتِو   .»َو اْألَ
 .294، صفحه ترجمه 7 السعاده، جلد تفسير بيان-39
ُء َقليًال ما  َو اْلَبصُري َو الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َال اْلُمسي  َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 58سوره مؤمن، آيه  -40

 .» تـََتذَكَُّرون
 .450-451، صفحه ترجمه 12 السعاده، جلد تفسير بيان-41
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  ». شود. ظاهر مي
نابينا و بصير برابر نيستند و نه تاريكي و روشني و نه سايه و حرارت آفتاب و «فرمايد:  و مي

و  »َو اْلَبصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى««: 43اند . در شرح اين آيه فرموده42»زندگان و مردگان برابر نيستند
ضار و نافع تا كساني كه از و در تميز حسن و قبح و در تميز اشياء، و بصير،  مساوي نيست كور

 نهو » َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّور« ندخشيت داردر انذار خشيت ندارند با كساني كه پروردگارشان 
بب ساين است و از پروردگارشان به  مستنيرنور علم  هشان بقلبهايتا كساني كه  ،نورنه تاريكي و 

و نه مردگان و نه زندگان، و نه جنت و نه نار معني  »َو َال الظِّلُّ َو َال اْحلَُرورُ «غير آنها با  خشيت دارند
و  اسم باد گرم است. »حرور«زيرا گرماست، نه سرما و نه روز، يا نه شب و نه اند:  گفتهدهد و  مي

مؤمن و  ممثّل به است و، يا استش كنايه از مؤمن و ايمانش و كافر و كفر ها همه اين دو متقابل
و مساوي نيست  » َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياُء َو َال اْألَْموات«باشد  ممثّل له ميايمانش و كافر و كفرش 

به  حبل وكه از آن دو به دو  هتكليفي هيا ايماني هفطري هحيات ايماني زندگان و نه مردگان، يا احياء به
  »شود. ير ميتعب هو تكليفي هواليت تكويني

دارند  لذا وجود تفاوت در اعطاي حق قابل اغماض نيست و انسانها در درجات مختلف قرار
بلكه درجه هر موجودي متفاوت از موجود ديگر است و دو موجود در عالم يكسان نيستند گرچه 

ت بلكه ر استشيشباهت دارند ولي متمايزند. اين تمايز نه به معني برتري در استحصاء حقوق طبيعي ب
   به معني استعداد، مسؤوليت و كماالت بيشتر است.

ايم تا بعضي، بعضي  قرار داده يبعضي را به مرتبت باالتر از ديگر«فرمايد:  كريم مي در قرآن
در شرح  .44»آورند بهتر است ديگر را به خدمت گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد مي

و بعضي آنها را بر بعضي  »َو َرفـَْعنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعضٍ ««: 45فرمايند السعاده مي اين آيه در تفسير بيان
پس چگونه اين منصب بزرگ درجاتي،  »َدرَجاتٍ «ه صب ظاهراو من هدر مراتب دنيوي برتري داديم،

                                                                                                                                                                                              
َو ما َيْسَتِوي  َو َال الظِّلُّ َو َال اْحلَُرورُ  َو اْلَبصُري َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّور  ْعمىَو ما َيْسَتِوي اْألَ «، 19-22سوره فاطر، آيات  -42

  .»  اْألَْحياُء َو َال اْألَْموات
 .131-132، صفحات ترجمه 12السعاده، جلد تفسير بيان -43
ٌر ِممَّا  َو َرفـَْعنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاتٍ «، 32سوره زخرف، آيه  -44 ِليَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعضًا ُسْخِرًّ َو َرْمحَُت رَبَِّك َخيـْ

  .» َجيَْمُعون
 .114-116 ، صفحاتترجمه 13السعاده في مقامات العباده، جلد بيان -45
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به خدمت تا بعضي از آنها بعضي را  »ِليَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعضًا ُسْخِرًّ « كنيم آنان موكول مي ءرا به آرا
كسر  هب »سخريت«و  »هسخريّ «باشد و همچنين است  مي »سخر به و منه«اسم مصدر از  »یّ سخر «گيرند، 

ٌر ِممَّا «به معني تذليل  باشدن آتسخير و اسم براي  ةشايد در اينجا از مادو سين،  َو َرْمحَُت رَبَِّك َخيـْ
و اعراض، از اموال و اوالد و  ،كنند ميو رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه كه جمع  » َجيَْمُعون

نياز كرده و صورتش را  بيني كه خداوند چگونه يكي را بي خدا آيا نمي ةدر خبري است: اي بند
و چگونه به يكي  ،و او را فقير نموده است حسن دادهو چگونه صورت يكي را  نموده است؟ قبيح

سپس به  ؟فرومايه كرده استز كرده و او را نيا شرافت داده و او را فقير كرده و چگونه يكي را بي
 كه جميلبگويد چرا به ثروت من جمال فالني اضافه نشده است و  نيست كهغني  برموجب اين 

شريف بگويد چرا به شرافت من مال و نه بگويد چرا به جمال من مال فالني اضافه نشده است، 
ولكن  ن شرف فالني اضافه نشده است.مضعت بگويد چرا به نه كه وضيع فالني اضافه نشده است و 

طور كه در  حكيم است همان شدر افعالو او كند،  حكم از خداست هرطور كه بخواهد تقسيم مي
رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـََتْنيِ   َو قاُلوا َلْو ال نـُزَِّل هَذا اْلُقْرآُن َعلى«: استتعالي  قول اوو اين  اعمالش محمود است.

معيشت و ما  يا محمد؟! كنند : آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم ميتگفخداي تعالي  46»َعظيمٍ 
احتياج به  اينها را محتاج بعضي قرار داديم، آن و بعضي 47،زندگاني آنان را در دنيا تقسيم كرديم

كه اجلّ ملوك و اغني بيني  ميپس  ي آن دارد و به خدمت او.كاالبه اج يحتادارد و آن  آنمال 
زيرا كه كاالي با او با او نيست و يا خدمتي كه از كارها محتاج به فقيرترين فقراست  يكاردر اغنياء 

علوم و  بابيا از  تواند انجام دهد. نميي است مگر به آن غنكند را ملك كه مست او ارائه مي
است غني ملك حتاج به مال آن مفقير استفاده كند و اين فقير او فقير است به اينكه از آن  ها حكمت

بگويد چرا  پس بر ملك نيست كه .يا معرفت او رأي اين فقير دارد يانيز احتياج به علم و آن ملك 
و علم من و آنچه من بگويد: چرا به رأي  ان كهفقيرو نه مال من با علم اين فقير جمع نشده است، 

  »اضافه نشده است؟!ملك غني دانم مال اين  ها مي كه از فنون حكمت
بنگر كه چگونه بعضي از آنها را بر بعضي ديگر برتري داديم و «: 48رمايدف ديگري مي ةدر آي

                                                                                                                                                                                              
 گفتند: چرا اين قرآن بر مردى از بزرگمردان آن دو قريه نازل نشده است؟. 31آيه ، سوره زخرف - 46
ْنيا َأ ُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت رَبِّكَ . «32آيه ، خرفسوره ز - 47  ».َحنُْن َقَسْمنا بـَْيَنُهْم َمعيَشَتُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ
  .»بـَْعٍض َو َلْآلِخَرُة َأْكبَـُر َدَرجاٍت َو َأْكبَـُر تـَْفضيالً   اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«، 21سوره االسرا، آيه  -48
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آنها را نزد خدا درجاتي است «: 49فرمايد . و باز مي»ها برتر و باالتر است در آخرت درجات و برتري
بايد توجه داشت كه اين تفضيل و درجات ناشي از حصول مراتب علم و معرفت است  .»گوناگون

و آنان كه با ايمان نزد او آيند و كارهاي «فرمايد:  شود. و مي انيت حاصل ميكه با طي مدارج انس
  .50»شايسته كنند صاحب درجاتي بلند باشند

و هريك را نسبت به كاري كه «فرمايد:  گيرد كه مي ميشكل اين تفاضل با اعمال شخص 
دركات (مراتب مقصود از درجات اعم از درجات (مراتب برتر) و «و  .51»اي است كرده است درجه

فرمايد:  . و اين تفاضل در كليه سطوح انساني حتي پيامبران نيز وجود دارد. مي52»تر) است پست
  .53»بعضي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم«

جويي يا برتري جويي نسبت به ديگران است.  الزم به ذكر است كه اين تفاضل نه براي سلطه
ما را خليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي اوست خدائي كه ش«فرمايد:  مي

: 55فرمايند در شرح اين آيه مي .54»برتري داد تا شما را در چيزي كه عطايتان كرده است بيازمايد
يا حال است و  »ُهَو َرّب ُكّل َشيء«عطف است بر قول خدا  »َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرضِ ««

هاي سابق و تعليل ديگري است براي انكار اختيار كردن ربي غير او، و بياني  از جملهمعمول يكي 
است در كيفيت ربوبيت او كه آن حد اعالي انعام به طريق حصر است، يعني اوست و نه غير او 

هاي زمين قرار داده است. و مقصود اين است كه او شما را جانشينان  كسي نيست كه شما را خليفه
در زمين عالم كبير قرار داده است بدين نحو كه قوه تميز و تصرّف در آن را به شما داده است خود 

كه هرطور بخواهيد عمل كنيد و تصرّف در آن را براي شما مباح ساخته است. و همچنين شما را 
جانشين در زمين عالم صغير كرده است، و شما را در آن متمكّن ساخته است، و آنچه از لشكر و 
حشم كه براي خود قرار داده، براي شما نيز قرار داده و آنها را همانطور كه براي خودش مسخّر 

                                                                                                                                                                                              
ُ َبصٌري ِمبا يـَْعَمُلون«، 163آل عمران، آيه  سوره -49  .» ُهْم َدرَجاٌت ِعْنَد اهللَِّ َو اهللَّ
َْتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلاِت فَُأولِئَك َهلُُم الدََّرجاُت اْلُعلى«، 75سوره طه، آيه  -50  .» َو َمْن 
 .»ُلواَو ِلُكلٍّ َدَرجاٌت ِممَّا َعمِ «، 19سوره احقاف، آيه  -51
 .230، صفحه ترجمه 13 السعاده، جلد تفسير بيان -52
 .»بـَْعضٍ   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«، 253سوره بقره، آيه  -53
ُكم  ْم يفَو ُهَو الَّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاٍت ِلَيْبُلوَكُ «، 165سوره انعام، آيه  -54  .» ما آ
 .228-230، صفحات ترجمه 5السعاده في مقامات العباده، جلد  بيان -55
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كرده مسخر شما ساخته است. و اين نهايت انعام است كه شما را بر مثال خودش خلق كرده است. 
ُلوَُكمْ « ر داد تا شما برتر قراضي ديگر بع درجاتي برو بعضي را  » َو َرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرَجاٍت ِليَـبـْ

ُكم  يف« مرفوعاناي  ،را بيازمايد و  يتانو قواشما و مال شما جاه آنچه به شما داديم، در در » ما آ
 وشكر  به اداء كنيد عامل ميتو با خدا  تانشما تا چگونه با نفسهاي بسط شما و احتياج غيرمرفوعين به

 مرفوعيناين خطاب براي حقوقشان به آنها، پس  به ايصالمحتاجين  نعمت در وجه آن ياصرف 
شود،  مي ابتالءش تجاح هباشد، زيرا كه محتاج ب مي جميعاً غير آنانمرفوعين و خطاب براي  يااست 

  » د.دگر مي ابتالءمحتاج كما اينكه مرفوع به 
توجه به اين نكات است كه بسياري از قواعد حقوقي در فقه اسالم براي افراد مختلف  

نظر گرفته شده است. براي مثال عدة زيادي تفاوت زن و مرد را دال بر عدم عدالت در  اوت درمتف
اند. البته ورود به اين  آميز تلقي نموده ته و اين موضوع را تبعيضنساسالم نسبت به اين موضوع دا

 مبحث خود كتابي مجزا نياز دارد ولي در اين ارتباط فقط بايد گفت كه يكي از علل تخريب
هاي خانواده در جهان امروز بخصوص غرب تالش براي استقرار حقوق فيزيكي مساوي براي  بنيان

اند كه  كه اين دو هيچوقت تساوي فيزيكي نداشته در صورتي .مرد و زن استدو فيزيك نامساوي 
حقوق آنها براساس اين تساوي توزيع گردد. اميد است در كتابي مجزا به اين مبحث در ارتباط با 

  وانشناسي حقوقي مرد و زن و زوجيت بپردازيم.ر
متشابه با مباحث مكتب اصالت عدل در مباحث توزيع درآمد و عدالت اقتصادي اخيراً در 

بايد همراه با  56كه تساوي اند المللي باالخص بانك جهاني به اين موضوع پرداخته مجامع بين
گيرند. در مبحث برابري توزيع عادالنة هر دو به عنوان اهداف توسعة كشورها مدنظر قرار 57برابري

. به 58شود ها ديده مي امكانات و ثروت مدنظر است ولي در مبحث برابري توزيع عادالنة فرصت
عبارت ديگر اين نوع نگرش در اين جهت بوده است كه اجازه دهد استعدادها به ميزان قابليت افراد 

تري از منابع به عمل خواهد  دة بهتر و پربازدهاين حالت نيز از لحاظ اقتصادي استفا رشد يابد. در
  آمد.

                                                                                                                                                                                              
56 - Equity 
57 - Equality 
58 - François Bourguignon, "New Perspectives on the Study of Inequality, Poverty and Redistribution: 
Equity and Development", First meeting of the Society for the Study of Economic Inequality 
(ECINEQ), Palma de Mallorca, July 20-22, 2005. Spain. 
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  اق تكليف با تكوينبطان
يكي از مسائل مهم در تقنين تطابق قوانين با خصوصيات فطري بشر است. هرچه قوانين انطباق 

افزايش  بيشتري با خصوصيات فطري و طبيعي انسانها داشته باشد كارائي آنها افزايش خواهد يافت.
افزايش تأثيرگذاري مثبت و كاهش تأثيرگذاري منفي اعمال قانون است. قوانين هم  كارايي به معني

گير  باشند. اگر قانون حاد و شديد و سخت داراي تأثير مثبت بر جامعه و هم داراي تأثير منفي مي
شود و هرچند ماديات و روحيات  باشد مسلماً سبب آسيب به ماديات و روحيات افراد جامعه مي

مسلماً سطوحي از  ،بخشد. وقتي تنبيهات قانوني شديد باشد راد جامعه را ارتقاء ميبرخي از اف
بينند  بند و بارتر هستند در اين بين آسيب بيشتر از جرم خود مي انسانهاي جامعه كه نسبت به قانون بي

و اين موضوع به معني ضايع كردن حق آنهاست. يكي از وظايف تقنين جلوگيري از جرم است 
نون وظايف ديگري نيز چون تربيت افراد و ارتقاء و حمايت از همة اقشار و سطوح افراد ولي قا

ترين فرزندان  به عهده دارد. قانونگذار همچون پدري بايد عمل كند كه صالح متخلفنيز جامعه را 
  شوند را نيز درنظر بگيرد. ترين افراد جامعه تلقي مي خود كه خاطي

بقـا و دوام احكـام و قـوانين هـر ديـانتي بـر حسـب        : «59رماينـد ف در تناسب احكام با محـيط مـي  
شود و تا موقعي كه مقتضيات موجود  اختالف اوضاع محيط و زمان و مكان و اشخاص، مختلف مي

باشد آن دين برقرار است و نسخ نمي شود و چه نسخ موقعي است كه بـين حكـم و محـيط تناسـب     
. و چـون قـوانين ديانـت اسـالم بالتّمـام موافـق بـا        موجود نباشد و با وجود تناسب نسخ صحيح نيست

طبيعت و فطرت و عقل است و هيچيك از آنهـا مخـالف وجهـة فطـري انسـاني نيسـت و آنچـه كـه         
بالتّمام موافق فطرت است (مانند اصول و اخالق) تغيير ناپذير است، لـذا غيـر قابـل نسـخ و انقـراض      

كه بـين احكـام و مقتضـيات زمـان و اهـل آن       باشد. چه همانطور كه گفتيم انقراض موقعي است مي
تناسبي نباشد، ولي ديانت اسالم با مقتضيات زمان و مكان مخالفت نـدارد و حكـم عقـل را كـه غيـر      

كند و براي اصناف مختلفه مانند مسافر و حاضر و صحيح و مـريض و غيـر    قابل تغيير است تأييد مي
ست. و حتّي مدح و ذم كه در قرآن است نسبت آنها بر حسب مقتضيات احوال آنها دستورات داده ا

به اشخاص نشـده بلكـه نسـبت بـه حـاالت اسـت، چـه اشـخاص فانينـد و ذكـر آنهـا خصوصـيت را             
شـود و ايـن قبيـل     رساند، ولي حاالت تعميم دارد و هر كه را داراي آن احـوال باشـد شـامل مـي     مي

                                                                                                                                                                                              
، 1372حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم،  -59
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باشد و آن نيز راجع  بل ضعف و فتور مياحكام و امور قابل نسخ نيستند. منتها دولت صوري اسالم قا
  »به خود اسالم نيست بلكه راجع به مسلمين است.

لذا با توجه به مطالب فوق كشيدن مرز قانون كه تخلف و غيرتخلف را متمايز كند بسيار مهم 
ارد حيطة اخالقيات شده و خيلي مسائل وباشد. در بسياري از كشورها مشاهده شده كه قوانين  مي

را جرم دانسته و در خيلي كشورها مشاهده شده كه قوانين اخالقيات را رها كرده و تحقق اخالقي 
جرم را براي اعمالي تعريف نموده كه مالحظات اخالقي در آنها اغماض شده است. در هر دو اين 
حاالت افراط و تفريط در تعريف جرم از حد اعتدال قانونگذاري عدول كرده است. علت اين 

عدم توجه به لزوم تطابق تكليف با فطريات بشري بوده است. براي مثال وضع قوانين  موضوع مشابه
دهد چون اين قانون در تقابل  ج ميضگريزي را ن گيرانه در مورد روابط مرد و زن عمالً قانون سخت

گيرد. وضع قوانين آزادسازي روابط مرد و زن نيز سبب  شديد با فطرت تمايل جنسي انسانها قرار مي
گردد. كشيدن خط مرز جرم در رابطه بين زن و مرد  شيدن خانواده كه بنيان جامعه است ميپا

نيازمند علم و هنر خاصي است كه در بشر معمولي كه خود در افراط يا تفريط غريزه شهوت 
بينيم ادياني مثل  اين زمينه مي قراردارد در اعتدال وجود ندارد. با بررسي قوانين تشريعي اديان در

اند و  گيري شديد در اين موضوع نهايتاً تحقق جرم را غيرقابل اثبات نموده م با نهايت سختاسال
گرداند. يعني موضوع  اند كه اثبات جرم را تعليق به محال مي شرايطي را در اثبات جرم الزم دانسته

د دهد ولي اگر كسي مرتكب ش را از لحاظ رواني در نزد افراد مهم و با عقاب شديد نشان مي
داند كه در روابط جنسي غلبه ميل سبب انقضاي اختيار  كند. زيرا قانونگذار مي مجازاتش نمي

اين مبحث از موضوعات خاص حقوقي نيست و تقريباً در تمامي شئون قانونگذاري قابل  گردد. مي
مالحظه است. براي تأكيد بيشتر بر اهميت اين موضوع به چند مورد ديگر در اين ارتباط اشاره 

: 60فرمايند توان به قانونگذاري در سن ازدواج اشاره نمود. در اين ارتباط مي براي مثال مي نمائيم. يم
در مسئله تغيير سن ازدواج (كه خود محتاج بحث مفصل و مقاالت جداگانه است) قانون جديد «

يين آمدن تحت تأثير تبليغات و بخصوص مسأله تنظيم خانواده قرارگرفته است و نتيجه اين تغيير پا
هاي رواني و انحطاط نسل است و الاقل  تعداد مواليد، ازدياد انحرافات بدني و رواني، شيوع بيماري

ثابت  نگونه كه قانون فرانسه مقرر داشته است درصورتي كه عمالً استعداد بدني طرفي بهتر بود همان
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نظر از سن طرفين).  شده بود (مثالً حامله شدن) بتوان معافيت از شرط سن تحصيل نمود (صرف
ازدواج امري طبيعي است و غريزه در كليه حيوانات به محض ظهور دنبال اطفاي خويش است. 

پرستي و تبليغات  جلوگيري از آن ويرانگر حيات است. به بهانه مسايل اقتصادي، اجتماعي، لوكس
عوض كردن  توان سن ازدواج را عوض كرد. بلكه اين عوامل مخرب را بايد عوض كرد و االّ نمي

غريزه محال است. بايد عوض ممانعت از ازدواج سعي كرد روال زندگي جامعه چنان باشد كه 
  »موانع و مشكالت را مرتفع سازد.

همينطور در مورد طالق و چگونگي تقابل حقوق زن و شوهر در خانواده اين موضوع را به 
پايمال شده و حتي زن اجازه  برخي از كشورها حقوق زنان به كليدر توان دريافت.  راحتي مي
باشد و درعوض در  نشده مي ة رسمي هم ندارد و هويت اجتماعي وي به كلي تعريفنامداشتن شناس

برخي كشورها آنقدر به زن حقوق برتر از مرد اعطا شده كه ادامة زندگي زناشوئي براي هردوي 
 ةليا كه طالق براساس رويآنان را مشكل كرده است. در برخي قوانين قديم كشورهائي نظير ايتا

بردند و برخالف  در مشقت و سختي بسر ميناموافق ع ممنوع اعالم شده بود شوهر و زن  عيسي
بسر جدا متاركه غيرقانوني  دررضاي خود تن به تحمل ادامه زندگي مشترك داده بودند و يا 

ي كوچك با برخي از كشورها طالق آنقدر سهل گرفته شده كه با يك ناراحت بردند. در مي
فرستادن كادو به درب منزل ارتباط با زن خويش را ندارد و حتي اجازه درخواست زن مرد حق 

همسر خويش را نيز ندارد و يا حق ندارد تلفني از وي دلجوئي كند مگر اينكه زن خودش تماس 
ب شده كه كانادا عمالً سبكشور بگيرد و مرد را دعوت به مكالمه يا مالقات نمايد. نمونة اخير در 

  دچار تالطم خانواده شوند.موجب و زن در زندگي زناشوئي به اندك ناماليمي مرد و 
امروز دنيا براي توجيه و تعريف طالق سه نظام وجود دارد. از نظر بعضي  يهاي حقوق در نظام

از كشورها طالق عبارت است از قطع رابطه زناشوئي به تقاضا ي يكي از زوجين و هم اينكه هدف 
طور ضمني حقوق آلمان). در  (نص قانون مدني سوئيس و به ،واج غيرقابل وصول تلقي شدازد

گروهي ديگر همانند روسيه و فرانسه طالق به منزلة مجازات خطاي يكي از زوجين نسبت به 
همانند ايران كه طالق عبارت از  يديگري و قصور در انجام وظيفه است. سوم در نظامهاي حقوق

ي وساتاست كه اخالق و حقوق را به  61ابغض االشياء عندي الطالقبا رعايت  »حازاله قيد نكا«
                                                                                                                                                                                              

ُب َكَراِهَيِة َطَالِق الزَّْوَجِة اْلُمَواِفَقِة، . كتاب الطالق۵۴-۵۵: صص ۶الكايف ج:  -61 َ ْ�َحابَِنا َعْن َأْمحََد  - ۱،  ٌة ِمْن َأ َأْخَربََ ِعدَّ
يَلَة عَ  ْن َسْعِد ْبِن َطرِيٍف َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَاَل َمرَّ َرُسوُل اهللَِّ ص ِبَرُجٍل فـََقاَل َما فـََعْلَت اْمَرَأَتَك ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْبِن َفضَّاٍل َعْن َأِيب مجَِ

← 
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  .62الذكر است دهد و از لحاظ حقوقي مخلوطي از دو نظام سابق دخالت مي
امكان از اين اقدام  حد اتقانون طالق در اسالم با درج نكات سختي عمالً سبب شده كه 

ولي درصورتي كه زوجين به هيچ وجه نتوانستند  .اشدها را برقرار داشته ب جلوگيري كند و خانواده
يكديگر را تحمل نمايند اجازه طالق را هم صادر فرموده. در اسالم اختيار طالق به مرد داده شده 

اي است كه  شود. طبيعت زنان به گونه چون مرد كمتر از زن دچار احساسات منجر به طالق مي
باشند و سرعت اقدام آنها  تر از مردان در امر طالق مي قداماال تر و نتيجتاً سريع احساسات آنها لطيف

قرار داده شده و چنانچه  هدر اين امر از مردان بيشتر است. ديگر اينكه در شريعت مطهر اسالم عد
از سوي 63ه از نزديكي خودداري نمايندزوجين تصميم به متاركه گرفتند بايد هر دو در مدت عد .

موده تا ميل خود را در اين مدت اطفاء ننمايند. از سوي ديگر مرد را ممنوع نسخت ديگر زنا را 
مكلف كرده كه حتي اگر زن مرتكب فحشا شده بود او را تا هنگام فوت در منزل خودش نگهدارد 

. لذا به هرحال احتمال نزديك شدن زوجين به يكديگر و برقراري مجدد رابطه 64و بيرون نكند
                                                                                                                                                                                              ← 

َ َرُسوَل اهللَِّ قَاَل ِمْن َغْريِ ُسوٍء قَاَل ِمْن َغْريِ ُسوٍء مثَُّ قَاَل ِإنَّ الرَُّجَل تـََزوََّج  النَِّيبُّ ص فـََقاَل تـََزوَّْجَت قَاَل نـََعْم مثَُّ َفَمرَّ ِبِه قَاَل َطلَّْقُتَها 
نَّ الرَُّجَل تـََزوََّج َفَمرَّ ِبِه النَِّيبُّ ص فـََقاَل قَاَل َلُه بـَْعَد َذِلَك َما فـََعْلَت اْمَرَأَتَك قَاَل َطلَّْقُتَها قَاَل ِمْن َغْريِ ُسوٍء قَاَل ِمْن َغْريِ ُسوٍء مثَُّ إِ 

ٍء فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص ِإنَّ َعْم مثَُّ قَاَل َلُه بـَْعَد َذِلَك َما فـََعْلَت اْمَرَأَتَك قَاَل َطلَّْقُتَها قَاَل ِمْن َغْريِ ُسوٍء قَاَل ِمْن َغْريِ ُسو تـََزوَّْجَت فـََقاَل نَـ 
َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن  -۲ِمَن النَِّساِء.  اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ يـُْبِغُض َأْو يـَْلَعُن ُكلَّ َذوَّاٍق ِمَن الّرَِجاِل َو ُكلَّ َذوَّاَقةٍ  َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

اْلِمْطَالَق الذَّوَّاَق.  ٍء ِممَّا َأَحلَُّه اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ أَبـَْغَض ِإَلْيِه ِمَن الطََّالِق َو ِإنَّ اهللََّ يـُْبِغضُ  َغْريِ َواِحٍد َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َما ِمْن َشيْ 
َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ حيُِبُّ  ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْحلَُسْنيِ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َأِيب َخِدَجيَة َعْن َأِيب  -۳

ُد ْبُن  -۴ٍء َأبـَْغَض ِإَىل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِمَن الطََّالِق.  ْبِغُض اْلَبْيَت الَِّذي ِفيِه الطََّالُق َو َما ِمْن َشيْ اْلَبْيَت الَِّذي ِفيِه اْلُعْرُس َو يُـ  ُحمَمَّ
ْعُت َأِيب ع يـَُقوُل ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ يـُْبِغُض  َحيَْىي َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي َعْن َطْلَحَة ْبِن زَْيٍد َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَ  اَل مسَِ

َ أَيُّوَب يُرِيُد َأْن ُيَطلَِّق اْمَرَأَتهُ  -۵ُكلَّ ِمْطَالٍق َذوَّاٍق.  ِِْسَناِدِه َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل بـََلَغ النَِّيبَّ ص َأنَّ َأ  فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َو 
  َالَق ُأمِّ َأيُّوَب َحلُوٌب.ِإنَّ طَ 

 - استفاده شده از مقاله مباحثي در مورد حقوق خانواده، حضرت دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي -62
 .27-40اجتماعي، صفحات 

واگر عزم طالق كردند خداوند شنوا و داناست. بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پاك ". 227-228سوره بقره، آيات  -63
َنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َو « شدن از شوهر كردن بازايستند. ِ ال حيَِلُّ َو ِإْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ اهللََّ َمسيٌع َعليٌم َو اْلُمَطلَّقاُت يـَتَـَربَّْصَن 

هللَِّ   َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق اهللَُّ يف ِ ِهنَّ يفَأْرحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ  ْ�الحًا َو َهلُنَّ   َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو بـُُعوَلتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ ذِلَك ِإْن َأراُدوا ِإ
ُ َعزيٌز َحكيم ْلَمْعُروِف َو ِللّرِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو اهللَّ ِ  .» ِمْثُل الَّذي َعَلْيِهنَّ 

شوند، از چهارتن از خودتان برضد آنها شهادت  كب فحشا مي، و از زنان شما آنان كه مرت15سوره نساء، آيه  -64
  َو الالَّيت« پايشان نهد. بخواهيد اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پيش

← 
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زياد است و همة اين تمهيدات تقنين منطبق با فطرت بسيار ن مدت زناشوئي و زندگي مشترك در اي
ها با طبيعت، اميال و روحيات آنها درجهت نفع  بشر است كه خواسته حقوق افراد را در همة زمينه

مصالح ايشان و جامعه اعطاء نمايد. اضافه براين آنقدر شرايط سهل براي رجوع مقرر كرده كه انگار 
  بوده است.اصالً طالقي دربين ن

اين ارتباط تقنين  باشد. در ه در انسان ميبيضنمونة ديگر اين موضوع در برخورد با قوة غ
المللي قصاص قتل را  هاي بين قصاص قابل ذكر است. حقوق بسياري از كشورها و حتي كنوانسيون

ر ارتكاب اند. و اين موضوع عمالً سبب جلوگيري از قتل نشده بلكه خيال جاني را د منتفي دانسته
اي است كه  تر از شيوه كرده است. برخورد اسالم با جزاء قتل بسيار حكيمانهنيز قتل تا حدي راحت 

  اند.  برخي از كشورها باالخص غربي در نفي قصاص قاتل به قتل اتخاذ كرده

  حيطه تقنين
باشد. به  اين موضوع يكي از مباحث اصلي دخالت حكومت در زندگي اتباع خويش مي

ديگر تشكيالت حكومت تا چه حد مجاز است دخالت خود در امور افراد را گسترش دهد. عبارت 
ها مجازند رنگ لباس مردم را نيز مشخص كنند آيا حق دارند در نوع  براي مثال آيا حكومت

ها مستقيم  هاي مصرفي و يا منوي غذاي اتباع خود دخالت كنند؟ لزومي ندارد اين دخالت خوراكي
براي مثال اگر دولتي بر چغندر قند  .ورت غيرمستقيم نيز قابل طرح و بررسي استباشد بلكه به ص

ماليات ببندد به معني اين است كه به توليدكنندگان نيشكر سوبسيد داده و اين موضوع داللت براين 
ده اي پنهان دا و يا به عبارتي به واردكنندگان قهوه يارانهدارد كه بر توليدكنندگان چاي ماليات بسته 

و اگر دنبال اين رشته را بگيريم بايد سؤال كنيم آيا دولت مجاز بوده است تا با الگوي مصرف چاي 
هاي نسبي و تغيير الگوي مصرف محدود  مردم از اين طريق مخالفت كند و آن را با ابزار قيمت

ات اين مباحث همه موضوع نمايد؟ هرچند كه قانوني براي منع نوشيدن چاي وضع نگرديده است.
ظريف و قابل بررسي است كه عدم توجه به آنان غالباً تحوالت حكومتي را در سطوح مختلف 

هاي حقوقي كه قانون  يعني نظام 65ناليستوسيوهاي حقوقي كنستيت در نظام فراهم آورده است.
                                                                                                                                                                                              ← 

ُ  َْتَني اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربـََعًة ِمْنُكْم َفِإنْ  َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ ِيف اْلبُـُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل اهللَّ
 .»َهلُنَّ َسبيال

65 - Constitutionalist 
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كند مرزهاي اصلي و  اساسي اساس حيطة تقنين و كليات روابط قوا و افراد جامعه را مشخص مي
شود كه اين مرزها به راحتي توسط قوة  ولي همواره ديده مي .شوند راي تقنين تعريف ميراهنما ب

قضائي قضات و يا قوة قضائيه خواسته يا ناخواسته مورد تعدي  ةمقننه يا مصوبات قوة مجريه و يا روي
گيرد يعني هركدام از مراجع فوق با تفسيري حتي خالف روح قانون اساسي قانون  قنن قرار ميم
   رسانند. وردنظر خود را به تصويب ميم

 ،يا استبدادي 69، ديكتاتوري68، اتوريتارين67، مونارشي66هاي مونوكراسي در نظام
حاكم، پادشاه، هيئت حاكمه، اشراف يا هر فرد يا گروهي كه  71،و توتاليترين ،70آريستوكراسي

كنند. ميزان  عيين ميدهد عمالً مرز اصلي قانونگذاري را ت اقتدار حكومت را به خود اختصاص مي
ها، رهبران  اهميت تابوها براي مردم و اعتقاد آنها به عقايد مختلف، عرف، دين، اشياء مظاهر، خرافه

هاي كوچك و بزرگ مرز دخالت دولت در امور اتباع خود را مشخص  مذهبي و... نيز ديواره
ين مالحظه را مدنظر قرار نمايد. براي مثال در سرزمين هند گاو محترم است لذا حيطة تقنين ا مي
م افكار عمومي نسبت به گاو كم شد مسلماً نحوة برخورد حكومتي با گاو نيز حترادهد اگر اين ا مي

حد و حصر  تغيير خواهد يافت. به عبارت ديگر مرزهائي وجود دارد كه به نحوي از دخالت بي
قانون اساسي باشند و چه ن چونمايد. اين مرزها چه قوانيني  حكومت در امور افراد جلوگيري مي

گردند. زيرا ورود به آنها  ساير تابوها همواره محدوديت دخالت اقتدار در حيطة انسانها تلقي مي
  ها خواهد شد. ها و مقابله موجب برانگيختن مقاومت

يابد و اصوالً  ها معموالً در اثر روند تغيير پندارهاي اتباع يك سرزمين تغيير مي اين مرز بندي
ها در طي تاريخ به تغيير قوانين  هاي انسان به اين تحول يك نگرش تكاملي است كه خواسته اهنگ

منجر شده است. براي مثال پوشيدن لباس مردانه توسط زن در اروپا آنقدر زشت و قبيح و نامشروع 
م پوشيدن لباس پسرانه در آتش ررا در انگلستان براساس قوانين كليسيا به ج 72ركابود كه ژاند

آنقدر اختالط در اين امر وجود دارد كه گاهي مرد در همان كشور حال حاضر  زاندند ولي درسو
از طرف ديگر بايد توجه نمود كه  .نيست تشخيصبودن يا زن بودن افراد با بررسي البسة آنان قابل 

                                                                                                                                                                                              
66 - Monocracy 
67 - Monarchy 
68 - Authoritarian 
69 - Dictatorship 
70 - Aristocracy 
71 - Totaliterian 
72 - Joan of Arc (1412 –1431) 
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علت تبعيت از قانون مجموعة متنوعي از موارد است كه هركس با توجه به يك يا چند تا از اين 
  كند. عوامل حرمت قانون را حفظ مي

دانند و اين دو  طوركلي به دو علت مردم خود را ملزم به اطاعت از قانون مي به خي،بربه نظر 
ام به قانون است حترمورد اينكه منشاء قانون علت ا علت منشاء قانون و عقاليي بودن آن است. در

اء دولت را به عنوان منشاء افضل منش 75و هگل 74و هابز 73نظرات بسيار متضاد است. افالطون
هيچگونه حقانيت  77و نيچه 76ساند و برعكس آن پروتاگورا تهدانس يننسبت به ساير گذاريقانون

گويد اتباع دولت  مي 78السكي اند. هارولد ذاتي براي حكومت بعنوان منشاء قانونگذاري قائل نشده
علت  79فق عدالت بدانند. ارسطومكلف به اطاعت از قانون هستند كه آن را موا  فقط درصورتي

  داند. تبعيت از قانون را عادت مي
ام، عادت، قدرت دولت، حس وظيفه، ترس از كيفر حتربه هرحال در مجموع عواملي نظير ا

شكني،  سن نظر ديگران، حفظ آبرو و ميل به پرهيز از بدنامي ناشي از قانونقانوني، عالقه به ح
تواند  انون خاص، آسايش خاطر و موارد و عوامل مشابه ديگر ميذيعالقه و ذينفع بودن از اجراي ق

همگي بعنوان علل تبعيت از قانون شناخته شوند. از طرف ديگر اشخاصي كه خود را تحت 
اند يا استثمار  كنند يا گروههائي كه به هر علت مورد تبعيض قرار گرفته حكومت بيگانه حس مي

به هرحال به طوركلي همه نيازمنديها و توقعاتي كه برآوردن  اند به فرار از قانون رغبت دارند. شده
دارد. از طرف ديگر وقتي فرد  ها را به اطاعت از قوانين وامي آنها به جامعه بستگي دارد انسان

شود از اجراي قانون طفره  تشخيص دهد كه عدم اطاعت از قانون سبب منفعت بيشتري براي او مي
راي برآورد ميزان كيفر الزم براي هر جرم است يعني مجازات رود. اين موضوع اصل مهمي ب مي

يك جرم آنقدر درنظر گرفته شود كه اميد رياضي وقوع جرم منفي باشد. يعني احتمال موفقيت 
ضرب در منفعت ناشي از جرم كمي كمتر از قدر مطلق حاصل ضرب احتمال عدم موفقيت در زيان 

كند كه منفعت احتمالي كمتر از كيفر احتمالي  ح ميتصري عبارت اخيركيفر ناشي از جرم باشد. 
فشار بر انسانها جرم بين بردن انگيزه  بيش از بار تنبيهي الزم براي ازكه به دليل اين است و آن باشد 

                                                                                                                                                                                              
73 - Plato (428/427 BC – 348/347 BC) 
74 - Thomas Hobbes (1588 –1679) 
75 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) 
76 - Protagoras (490 BC – 420 BC) 
77 - Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 –1900) 
78 - Harold Joseph Laski (1893 –1950) 
79 - Aristotle (384 BC – 322 BC) 
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  تر نگهداشته شود. ارد نشود و هزينة اجراي حدود و كيفر و مجازات نيز پائينو
پديدة مقابل يكديگر  وذاري و قانونپذيري دتوجه به اين موضوع بسيار مهم است كه قانونگ

بندد و قانونپذيري  قانونگذاري زيادتر باشد قوانين دست و پاي زندگي افراد را مي هدارند. هرچ قرار
شود كه  نمايد. اين پديده در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز مشاهده مي را دچار اشكال مي

شود كه برخي آن را  ري همواره انبوهي از قوانين مشاهده ميبه دليل عدم توجه به مسائل قانونگذا
دردسر  توانند راه حل عملي و بي نمايند كه به سختي اتباع يك كشور مي به جنگل قوانين تعبير مي

لذا بايد به اين موضوع توجه كرد كه قانونگذاري را هرچه  خود را از البالي قوانين متعدد دريابند.
لذا مرز حيطة تقنين از مسائل بسيار مهم قانونگذاري در  .ايم يري را كم كردهبيشتر نمائيم قانونپذ

  باشد.  هاي حقوقي مي نظام
ريشه و در باب قانونگذاري نظريات متنوع وجود دارد كه حتي برخي از آنها به اصل 

 كنند كه اصالً آيا حكومت واجب شرعي است يا صرفاً واجب عقلي قانونگذار و دولت رجوع مي
الزام شرعي است و يا موضوعي تخييري. قانونگذاري  ت. و براين اساس آيا تبعيت از حكومتاس

 در حيطة واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات و مباحات هركدام ظرافتهاي خاصي را
شود را از چارچوب آنچه  طلبد كه وضع قانون در مورد فعل يا ترك عمل كه منجر به جرم مي مي

 هر در شريعت وضع فرموده بيرون نكشد. از ديرباز به اين مسئله پرداخته شده كخداوند براي بش
تواند  السويه باشد و حاكم اسالمي مي مباح موردي است كه فعل و ترك عمل از ديدگاه شارع علي

در حيطه امور مباح بپردازد و برخي قلمرو مباحات را تنظيم زندگي شخصي  يبه قانونگذار
اينجا در اين است كه آيا با  . مسئله ظريف در80اند نه بدعت و نه تشريع دانسته اند و آن را دانسته

وضع قانون ميتوان مباحات را محدود يا ممنوع نمود؟ اگر چنين باشد حيطة قانونگذاري تشريع 
شارع را تحديد كرده است و اگر اينگونه نباشد خيار وضع قانون منع شده است. لذا از اين موضوع 

جه از شرع بايد پرداخت و فلسفة اصلي وضع و تشريع ستنتول مبرهن در قوانين مبه مبحث اص
ابداع نمود. پس در را شاخ و برگ الزم  ،دريافت و سپس در راستاي تكميل آنبايد شريعت را 

  ابتدا بايد به حكمت تشريع پرداخت تا مباني فلسفه حقوق تعريف و تدوين گردد.
آيا  ؟آورد كه به راستي تقنين بايد در كجا باشد ش ميبررسي اين پديده اين سؤال را پي

و چگونه بايد خطي با ثبات كشيد كه مرز  ؟قانونگذاري نمايند ،توانند در همة مسائل ها مي دولت
                                                                                                                                                                                              

  .74نائيني، تنبيه االمه و تنزيه المله، صفحه  -80
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حيطة تقنين را ترسيم نمايد كه ضمن اينكه تكامل قواعد حقوقي را بپذيرد ثبات احكام عقلي را در 
مرزبندي مشخصي دارد كه نه تنها ثبات قانونگذاري  ياسالمحقوق  در اين ارتباط؟ آن ايجاد نمايد

مسئلة  نمايد. ميو محدود نمايد بلكه حيطة دخالت دولت در امور اتباع را نيز مشخص  را مهيا مي
طوركلي وجوب يا حرمت رعايت قوانين  بندي احكام است به اصلي در قانونگذاري اسالمي رتبه
هميت و ميزان برخورد با هركدام از آنها متفاوت است. دراين همانند يكديگر نيست و شدت ا

واجب يا مستحب يا مباح يا بندي  از لحاظ اين طبقهباشند. افعال  مي توجهارتباط احكام خمسه قابل 
بينيم كه دامنة  باشند و اگر آنها را به ترتيبي كه ذكر شد در دنبالة هم بگذاريم مي مكروه يا حرام مي
دهد يعني شدت برخورد قانون با افعال مختلف  عمل تا حرمت آن را پوشش مي كاملي از وجوب

اين ارتباط گرچه مستحب به واجب نزديك است يا از سوي  در بطن احكام آن مندرج است. در
شود و مستحبات انواع مؤكد و غير مؤكد دارند ولي همه از لحاظ سلسله  ديگر به مباح نزديك مي

افتاده است. همينطور اين ترتيبات  منطق فازي تعريف و مفاهيم آنان جامراتب ترجيحي هرچند با 
به هرحال قواعد فقهي در اسالم  .مشاهده كردتوان  ترجيحي را در مكروهات و محرمات مي

االمر و كتاب را  اي است كه ميزان تقنين يعني اولي باالخص فقه اماميه كه منابع فقهي آنان به گونه
كند كه حيطة تقنين  مي پيدادانند احكام خمسه جايگاه حقوقي خاصي را  مي بر سنت و اجماع ارجح

   اند: وجهنمايد در اين ارتباط اصول زير قابل ت را مشخص مي
در قرآن كريم در سورة  تقنين و اتخاذ تصميم در امور به شورا واگذاشته شده است. -1

يز بر اين است و حدود عرفي ني عقلي دستور كلّ 81.»ستآنهابين  بر شور انامرش «فرمايد:  شوري مي
نيز مبين آن است. براي مثال در زماني گچ زدن به ديوار (معروف به سفيد كردن) در ايران مختص 
ها  به اعيان و متمولين بوده ولي در زمان فعلي از لوازم بهداشت و الزامات معماري و از حداقل

ع در اين مقوله قابل بررسي است و طيف آنها بسيار باشد. كلّية قوانين و مقررات الزم براي اجتما مي
تواند در اتخاذ تصميم درباره مشروعيت  وسيع است و معيارهايي كه منطبق با معيار عقل است مي

اين قوانين رهنمون باشد. زيرا در اصل حكمت تشريع بسياري از قوانين و رها نمودن و مباح 
مين موضوع بوده كه حرمت يا وجوب احكام جزئي گذاشتن بسياري ديگر از موضوعات به دليل ه

در ازمنه و امكنة مختلف متفاوت است. لذا در همة موضوعات تشريع نفرمود و اتخاذ تصميم دربارة 
آنها را به عقل سليم منوط فرمود كه با رعايت حال مردم و شرايط مختلف بهترين مصلحت مد نظر 
                                                                                                                                                                                              

  بـَْيَنُهْم.  َو َأْمُرُهْم ُشورى ،38سورة شوري، آية  - 81
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 خدا مرعي شود. 
بطور كلي و فارغ از در حقيقت اين اصل  .ام نيست و بالعكسحالل قابل تبديل به حر -2

ص حالل  ددارد كه آنچه را كه محم ميز رااباستثنائات احتمالي كه بر هر قاعده كلي سرايت دارد 
ت و . اين حلي82اعالم نموده همواره حالل است و آنچه را كه او حرام كرده همواره حرام است

بايد علي ن ياسالم قانونگزار. لذا و نه سنّت و اجماع استناد است وحرمت براساس قرآن قابل اثبات 
ص حالل دانسته است را با وضع قوانين جديد حرام اعالم كند  چيزي را كه رسول گرامي االصول

  و عكس آن نيز همينطور است.
براساس اين اصل فقط  .گردد حرمت مياجتماعي تنها شامل موارد و تعزيرات حدود  -3

به صراحت  شرعآنها در اجتماعي نمود كه حرمت  تعريفيفر را در مورد اعمال و افعالي توان ك مي
و تفسير با وضع و افعال فردي كه آثار اجتماعي ندارند توان براي ساير موارد  آمده است و نمي

نيز مستحب مباح و مكروه اجتماعي وضع و يا جاري كرد. در امور و تعزير حد شرع قانون موسع از 
حد يا تعريف نمود كه به نوعي تعزيري توان مستند فقهي براي وضع قوانين  شرايط معمول نميبا 
  ير در آن باشد.زتع

وجوب بسياري از احكام خود  .اجتماعي ضروري است قانونگذاري در حيطه واجبات -4
و  اي از تقنين مشروع منشاء حق براي ديگران است و تنظيم اين حقوق براي افراد اجتماع حيطه

به وضع قانون در اموري است  لزمم ييعني براساس اين اصل دولت اسالم نمايد. مجاز را تعريف مي
  شرعاً واجب شناخته شده است. -و نه خود فرد –فعل يا ترك آن در ارتباط با حقوق ديگران كه 

 .قانونگذاري در امور مباح، مستحب و مكروه براساس قرارداد اجتماعي قابل حصول است -5
ي براي آنان تصريح نشده است را براساس اين اصل انجام بسياري از ترتيبات كه حرمت يا وجوب

هايي از قراردادهاي ضمني در بين ملت يا صريح از طريق عقود با تلقي  توان براساس شيوه مي
اد براي افر هاي شديدقرارداد اجتماعي به تقنين كشاند ولي اين امور الزاماً نبايد سبب ايجاد كيفر

توان براساس يك قرارداد اجتماعي يك الزام تلقي كرد  گردد. مثالً ثبت نام در مدارس را ميخاطي 
آموز در  آموز يا والدين وي كه اقدام به ثبت نام دانش دانشرسانيدن  به كيفرولي اجازه براي 
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ار قراجتماعي -شرعي. چون تحصيل سواد در زمرة واجبات جاي سؤال دارداند  مدارس ننموده
  . است مدني -هرچند از اوجب واجبات عرفي گيرد نمي

طوركلي فلسفة جزا در حقوق مدنظر قرار  هاي متنوعي در حقوق جزا و به اين مباحث به گونه
طوركلي در مكتب كالسيك حقوق جزا كه تركيبي از عقيده سودمندي مجازات و  گرفته است. به

بيش از آنچه كه مفيد است و نه بيش از آن چه  عقيدة عدالت مطلقه است اساس براين است كه: نه
كه مقتضي عدالت است مجازات براي جرم تعريف نشود. بنابراين براساس اين عقيده مقنن نبايد 
اعمالي را كه مخل نظم عمومي نيست جرم بشناسد اگرچه برخالف اخالق باشد. از سوي ديگر در 

  د.كن اين مكتب مجازات با شخصيت مجرم تناسب پيدا مي
ها و عرف اجتماع نيز تعميم داد. براين  توان به انطباق قانون با سنت اين مباحث را حتي مي 

تاريخ جوامع را از گذشته خود منقطع نمايند. زيرا در اين حالت فرهنگ و تجربه  يدانباساس قوانين 
اري را هائي از اين نوع قانونگذ گردد. نمونه اندوخته اجتماع دستخوش انقطاع و گسستگي مي

هاي مستبد  ها و يا حكومت توان در هنگام تسلط گروههاي ايدئولوژيست افراطي بر حكومت مي
ها به سمت قطع فرهنگ مردم از گذشته و  مشاهده نمود. معموالً قانونگذاري در اين نوع حكومت

: 83خوانيم يرساند. در اين ارتباط م ان فرهنگي فراواني به جامعه مييباشد كه مسلماً ز تاريخ خود مي
نكته مهم ديگر خط و به دنبال آن وضع زبان است. به ياد دارم در دوران دانشجويي در پاريس با «

دانشجوئي اهل تركيه بحثي داشتم، وي مولوي را شاعر و عارف ترك خواند. در پاسخ گفتم: 
د سؤال من كساني مانند مولوي به جهان و بشريت تعلق دارند، ولي از اين مطلب كه بگذريم به چن

پرسيدم: مقبره  كه پاسخ بدهي آن وقت از شما خواهم پرسيد كه مولوي متعلق به چه ملتي است.
تواني آن كتيبه را  هاي مزار وي سطوري نوشته شده است آيا مي موالنا در قونيه است. در كتيبه

سابق است، الخط  ها با رسم بخواني؟ پاسخ داد: اتاتورك خط ما را تغيير داد و چون آن نوشته
نويس  ها پيش توانم بخوانم. ادامه دادم و گفتم: در موزه توانم آن را بخوانم. گفتم اما من مي نمي

ها را بخواني؟ پاسخ داد: به همان  تواني آن بعضي آثار موالنا به خط خود او موجود است آيا مي
از اين دو پاسخ تو منصرف شده  توانم بخوانم و توانم بخوانم. گفتم: اما من مي الذكر نمي دليل سابق

هايتان جدا كرد  گذارم كه با تغيير الزامي خط، شما را از گذشته گناه آن را به گردن آتاتورك مي
                                                                                                                                                                                              

اجتماعي، انتشارات -ايران سياسي، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي –ايران فرهنگي  -83
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توانم خط موالنا را بخوانم از لطف خداوند متشكرم كه  ولي من به شكرانه اين نعمت كه مي
توانم آنها  فهمم و خود هم مي ن را ميهاي موالنا و اشعارش اگر برايم خوانده شود، معناي آ نوشته

فهمي؟ پاسخ داد: نه. باالخره گفتم: اينك تو خود بگو،  را بنويسم. اما آيا تو معناي آنها را مي
نظير تمام يا قسمتي از اين  مولوي ايراني بود يا ترك؟ در اينجا آن دانشجوي ترك ساكت شد.

از شوروي سابق داشت. جشن هزاره بوعلي به عنوان توان با برادران فرهنگي آزاد شده  مكالمه را مي
توانند بخوانند. آيا آثار نظامي گنجوي  ها آثار او را نمي شود ولي تاجيك حكيم تاجيك گرفته مي

شود؟ آيا آثار رودكي در سمرقند و بخارا قابل قرائت است؟ و حال آن كه  در گنجه خوانده مي
ها را بخوانند و بفهمند.  ايد كاري كنند كه بتوانند آثار آنآنان به افتخار اين همشهريان قديم خود ب

هايشان نبايد در ايراني خواندن اين نامداران تعصب به خرج دهيم.  ها و دولت خصوص اين ملت در
توان به وحدت رسيد، بلكه  انگيزد و در تعصب متقابل هرگز نمي ها را برمي زيرا تعصب متقابل آن
  »نند آثار اين بزرگان را بخوانند.بايد تشويق كرد كه بتوا

نمائيم كه به جزئيات  اي از حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده را درج مي در همين ارتباط نامه
 -دوست گرامى و فاضل محترم آقاى صدر واثقى«: 84نويسند اين مبحث اشارات فراواني دارد مي

و با مطالعه سطور آن بسيارى از  ) خواندم1363(مردادماه  كيهان فرهنگىعالى را در  مقاله جناب
دردهاى دل تازه شد. اين جمله محض تيمن (و نه خداى نكرده تشبيه يا تمثيل) بر دلم جارى شد 

باكه:  َ بينم آنچه از چند هزار سال قبل از تاريخ بشريت، از تاريخ ايران و از عظمت  . مىَاَرى تُراثى 
راج حوادث شده، به دست دوستان نادان و دشمنان دانا چهارده قرن اسالم براى ما بجا مانده است تا

عالى آنچه در ذهنم آمد با اين نامه  گردد! برحسب امر خود جناب شود و يا ناپديد مى نابود مى
خورد، ديگرى به او  داستان كسى كه به رو افتاده بود و آب مى كنم: خصوصى حضورتان عرض مى

اى باشند كه بايد اول به آنها فهماند كه حفظ آثار  نا) عدهرسيد و گفت.... مشهور است. شايد (و يقي
گذشتگان ولو ظلمه و طاغوتيان براى عبرت حال و آيندگان ضرورى است، زيرا اين امر را قبول 

اندازند اثر باستانى قديمى را نيز  اى را دور مى ندارند و به همان اندازه كه ليوان پالستيكى شكسته
برند در  آشغال (و شايد به اصطالحى كه در اين مورد غلط به كار مىنابود كرده و در سطل 
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اى داشتيد اما  ايد به اين نكته اشاره كنند. شما در مقدمه كوتاهى كه نوشته دان تاريخ) پرتاب مى زباله
ترى نوشته و احيانا اگر مفيد دانستيد  كوتاه بود و غيركافى. بهتر است در اين زمينه مقاالت مفصل

شود، با فكر دقيق و قلم شيواى خود در مقام تفهيم  لبى را كه مخلص ذيالً حضورتان يادآور مىمطا
كند، آيا منظور زمين خشك و  اين همه آيات قرآنى كه ما را مأمور به سير در زمين مى برآييد.

ها و  هاى داير و جنگل آب و علف كوير لوت است؟! و حتّى آيا منظور فقط زمين بى
هاى ايوان مدائن هنوز پا برجا بوده عظمت خود را حفظ كرده است و هر  ؟! خرابههاست زراعت

انگيزد تا زبان حال  دارد، و خاقانى را به سرودن قصيده مشهور خود برمى بيننده را به تفكّر وامى
  ايوان مدائن را براى بينندگان چنين بيان كند:

 اين رفت ستم برما ما بارگه داديم
  

 تا خود چه رسد خذالن نبر كاخ ستمكارا  
  

  دارد: يا خيام را به سرودن اين رباعى لطيف موفّق مى
 آن قصر كه بر چرخ همى زد پهلو

 اى اش فاخته ديديم كه بر كنگره
  

 بر درگه او شهان نهادندى رو  
 گفت كه كوكو كوكو بنشسته و مى

  

م و ويرانى فعلى خرابه را ببينند و باشد كه آيندگان ايوان را ببينند، اين اشعار را بخوانند، عظمت قدي
بود  قرآنهمين دستورالعمل و استنباط از  در مقام مقايسه با آبادانى روزافزون كعبه، عبرت گيرند.

كه مسلمين مصر را فتح نمودند، اما اهرام را خراب نكردند و حال آنكه جنازه فرعونى كه با 
فَالَيوَم نـَُنّجيك بَِبَدِنَك مورد اين فرعون گفته بود:  موسى(ع) مبارزه كرد در آنجا بود، زيرا خداوند در

... و مالحظه او را براى آيندگانش عبرت كرده بود. خانه ابوسفيان را كه 85ِلتكوَن ِلَمن َخْلَفك آيةً 
مركز توطئه و فسق و فجور بود نه تنها خراب نكردند بلكه به دستور پيغمبر مأمن تلقّى شد. كاخ 

داستان ساختگى آتش زدن كتابخانه  فاسق و ستمگر قديم را خراب نكردند. مدائن و قبر شاهان
اند و حتّى مرحوم مطهرى  ايران را كه از مجعوالت دشمنان اسالم است، محقّقين اخير رد كرده

را به اين مطلب اختصاص داد، ولى  خدمات متقابل اسالم و ايرانحدود پنجاه صفحه از كتاب 
و دشمنان دانا آن را زنده كرده و مجددا نابجا داليل صحت بر آن داستان متأسفانه دوستان نادان 
سوره عنكبوت بعد از ذكر داستان قوم لوط و نابودكردن آنها  35آيه  اند. مجعول به وجود آورده

نًة (و َلَقد تـَرَْكنا ِمنها آيًة بـَيّ ايم تا عبرت آيندگان باشد  فرمايد كه يادبودى از آنان به جاى گذاشته مى
كنيم؟ دشمنى با ظالم و ستمگر را به دشمنى با اموال و يادگارهاى  چرا ما اشتباه مى ِلقوٍم يـَْعِقلون).
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توان وجود آن را انكار  دهيم، به هر جهت گذشته گذشته است؛ اما نمى جان و قيمتى او تسرّى مى بى
اند.  كرده حكومت مىكرد. گذشتگان چه ستمگر و دادگر، زمانى وجود داشته و بر اين جامعه 

اى وجود دارد كه از شدت  كاوى قاعده شناسى و روان در روان توان آن ايام را فراموش كرد. نمى
بديهى بودن محتاج به اثبات و بيان علمى نيست. قاعده وحدت هويت و شخصيت بدان معنا است 

ايم. من در ده  مر گفتهاست كه از اول ع "من"گوييم: من گفتم، من كردم، اين همان  كه وقتى مى
سالگى چه كردم، چه گفتم...، من در دوازده سالگى...، من در بيست سالگى...، من ديروز و امروز 

هايى است كه در چهار  سالگى داشتم،  هاى بدن فعلى من غير از ياخته گرچه تمام ياخته و فردا... .
يك سلسله زنجير به هم مرتبط است هستم. تمام خاطرات عمر يك انسان مانند  "من"اما من همان 

دهد. هرگاه خاطرات و يادگارهاى دورانى از اين  و مجموعه آن شخصيت فعلى او را تشكيل مى
عمر، فراموش شده از بين برود شخص دچار بيمارى عصبى يا روانى شده است كه بايد درمان شود. 

جامعه و ملّت  شود. التى مىهاى شديد بدنى و يا روانى موجب چنين ح گاهى اوقات شوك و ضربه
تر و مملو از  نيز مانند يك انسان است و اگر خاطرات يك دوران را ــ ولو تلخ و هرچه تلخ

شود و اين همان حالتى است كه  ستمگرى ــ از او بگيريم، دچار تزلزل يا تعدد شخصيت مى
يز موفّق شده است و ما خواهد در ما به وجود آورد و تا حدودى ن هاست استعمار فرهنگى مى مدت

را از خود بيگانه كرده از خويشتن خويش دورافكنده است. تا جايى كه بعضى از قدماى ايران و 
گفتند: بايد همه چيز گذشته را دور انداخت  آالت اراده استعمار چه با سوءنيت چه با حسن نيت مى

ته را دور بيندازند، در همين خواهند همه چيز گذش و فرنگى شد. آيا بعضى دوستان نادان كه مى
مسير نيستند؟! منظور آن نيست كه هيچ قدم مترقّى رو به جلو برنداشت، بلكه منظور آن است كه 

هاى گذشته را براى عبرت  قدم رو به جلو برداريم و حتّى يك لحظه ساكن نمانيم منتها آثار قدم
وضع فعلى خويش بتوانيم قضاوت  خويش و آيندگان حفظ كنيم، تا همواره از مقايسه آن آثار با

َفسريُوا ِىف اَالْرِض فَاْنظُروا َكيَف كاَن ايم يا سير ارتجاعى؛ و اين است معناى آيه  كنيم كه پيشرفت نموده
از خراب كردن عمارات عاليه صفويه و «ايد كه  حاج سياح نقل كرده خاطراتاز كتاب  .86عاقبة...

. بسيار بسيار اوقاتش تلخ ]سيد جمال الدين اسدآبادى استمنظور [قلع آثار آن دوران مطّلع شد 
رفت به من گفت: در  الملك و مشيرالملك، كسان  ظلّ السلطان، مى شد. روزى كه به بازديد ركن

اين باب به ايشان طعن سخت خواهم كرد. گفتم چيزى نفرماييد فايده ندارد. قبول نكرده، گفت: 
                                                                                                                                                                                              

  ، سوره روم در زمين بگرديد و عاقبت كار... را ببينيد.42، سوره نمل؛ آيه 69، سوره نحل؛ آيه 36آيه  -86
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خدا  ».بينند ماست كه محض خوف و يا طمع دنيا حق را نمىها از سكوت و صبر عل همه اين بدى
ها نيز از همين قبيل است و  گفت! حتّى بسيارى تغيير نام رحمتش كند كه اگر حاال زنده بود چه مى

: من شخصا مرحوم مطهرى اعلى اللّه مشمول همين محو آثار گذشتگان مى مقامه را   گردد. مثالً
قدر باقيات صالحات گذاشته است كه تا دنيا دنياست نام او به  م. آنشناختم و به او ارادت داشت مى

نيكى برده خواهد شد. آن مرحوم به هيچ وجه نيازمند نبوده و نيست تا مسجدى را كه حتّى يك 
بسا روح بزرگوارش از اين تسميه  خشت آن به وى تعلّق نداشته است به نام او تغييرنام دهند و چه

ف ديگر مردمان از اينكه ببينند مسجدى را كه ديگرى زحمت كشيده است ناراحت شود، و از طر
بوده است يا نه به ما ربطى ندارد، خودش داند با خداى   اهللّ  قربة اىل(حال چه با خلوص نيت و 

دارند و نام  خودش و ما طبق قاعده فقه اسالمى بايد عمل او را حمل بر صحت كنيم) نام او را برمى
يا بعضى  شود. رند. الاقلّ مختصرى از انگيزه آنها براى اعمال خير كاسته مىگذا ديگرى مى
ها تملّق و ريا مشهود است ـ  هاى شهرها ـ كه متأسفانه بسيارى اوقات در اين نامگذارى نامگذارى

المثل كرمانشاه شايد هزارها سال به همين نام خوانده شده است يا شاهرود.... بديهى است كار  فى
ى كه رضا شاه كرد و مثًال اروميه را به رضائيه، سلماس را به شاهپور، انزلى را به پهلوى، نادرست

هاى قديم آن احيا شود، زيرا ما بزرگان  تنكابن را به شهسوار تغيير داد بايد به جاى اول برگردد و نام
ان بدانند كه اند و بايد نسل حاضر و آيندگ بسيارى داريم كه ارموى، سلماسى، يا تنكابنى بوده

اند.  هاى خارج برده ايد كه بسيارى آثار هنرى را به موزه تأسف خورده موطن آنها كجا بوده است.
 87ام مثالً درِ ورودى اند. حتّى من شنيده اين امر  مثل روز روشن است و در تأسف شما همه شريك

ن حك شده است، در موزه روى آ "وقف"مقامه كه لغت   الدين اردبيلى اعلى اللّه مقبره شيخ صفى
رم موجود است و يا بسيار كتب نفيس ديگر و آثار باستانى از دوران قديم ايران كه به خارج منتقل 
گرديده است، و اين امر بسيار تأسف دارد. من و همه ايرانيان در اين تأسف با شما شريكيم. اما اگر 

طاغوتى يا ساختمانى است كه فالن طاغوت  شد و به بهانه اينكه يادگار فالن اين آثار خراب مى
تر از حاال نبود؟ آيا نابود شدن آنها بدتر و  خورد تأسف شما عميق ساخته است، تيشه به ريشه آن مى

هايى است كه درد آن از  گويند در جهنم عقرب هاى خارجى؟ مى تر است يا انتقال به موزه دردناك
در  برند. راى فرار از نيش او به آغوش مار غاشيه پناه مىها ب درد مار غاشيه شديدتر است و جهنّمى

گردد كه تعبير نادرست  اينجا بايد يادآور شويم كه بحث فعلى ما تا حد زيادى به مسأله ملّيت برمى
                                                                                                                                                                                              

  قالى مقبره. -87



  37   از ديدگاه حكمت يلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي و ادارة امور عمومف

 

كش ما را در مسير آن دشمنان به راه  و تبليغات نارواى دوستان نادان و دشمنان بسيار زيرك و نقشه
هاى بارز  شود و نمونه رستى درست نيست، زيرا به اعتقاد برترى نژادى منجر مىملّيت پ اندازند. مى

پرستى اروپاييان و امريكاييان است. اما  آن آلمان هيتلرى، صهيونيسم، و تا حدى خودخواهى و ملّيت
فك فطرت و ، خيلى طبيعى بشر و جزء الين88و َجَعْلناُكْم ُشعو و قَباِئَل ِلَتعارفواملّيت در همان حد كه 

ايم و  كنيم كه در طى تاريخ ملّيت خود را حفظ كرده فكر اوست. ما ايرانى هستيم و افتخار مى
گاه كه در مسير تاريخ خود با مكتب الهى و پرعظمت اسالم مواجه شديم اسالم را گرفتيم، ولى  آن

اسالم  گردن نهادند. زيربار عربيت و تعصب نرفتيم؛ به خالف ساير ملل كه عرب و  اسالم را با هم
ها اسالم اصيل و پرمغز تشيع است و در طى تاريخ اسالم ركن اساسى و جزء اتم ملّيت ما  ما ايرانى

بوده و خواهد بود. در برابر سيل مكتب ماترياليسم و كمونيسم مقاومت كرديم، زيرا دو سپر عظيم 
عميق دشمنان درصدد است كه اين دو هاى  يعنى ملّيت و دين ما را حفظ كرده است. متأسفانه نقشه

سپر را نابود سازد. شما بعد از ذكر اينكه در اين چند سال پنجاه و پنج اثر هنرى باستانى نابود شده 
ايد. داستان مردى كه تنها فرزندش را به قيمت  توجهى اولياى امور ناليده است با ابراز تأسف از بى

درد حاكم ستمگر به كار رود مشهور است. متأسفانه اولياى گرانى فروخت تا مغز سر او براى درمان 
امور به اصل قاعده حفظ آثار هنرى معتقد نيستند و اين بر شماست كه قلم شيوا و سحار خود را در 

موضوع ديگر مسأله زبان فارسى است كه باالترين  قلم زدن در اين مسير ادامه دهيد و به كار گيريد.
ن اسالمى و حفظ و ادامه هويت ملّت ايران نموده است. متأسفانه حتّى خدمت را به فرهنگ و تمد

نويسند. جرايد نيز يا متملّقانه و يا طبق  خوانند و مى بعضى بزرگان و اولياى امور نيز آن را غلط مى
رند گذا دهند و حتّى بديهيات زبان را زير پا مى ، آن غلط را رواج مىاَلّناُس َعَلى ديِن ُملوِكِهمقاعده 

كه حرف  "است"دهند يا به جاى  واسطه ــ را نابجا قرار مى ــ عالمت مفعول بى "را"المثل جاى  فى
هاى يك امر است و بيمارى و  اينها همه عالمت و نشانه برند. را به كار مى "هست"رابط است، فعل 

براى هر يك  دهد و همه اين مسائل به هم مربوط است كه انحراف را در جامعه و حكومت نشان مى
  شاءاللّه به هر جهت مقاله شما بسيار جالب و به موقع بود. ان از آنها مقاالت مفصل ضرورت دارد.

اى باشد كه در اين مسير مقاالت و تحقيقات فراوانى را از ناحيه خود شما و ديگران به دنبال   مقدمه
  »آورد.
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  قضاء
و بار اين قوه بر مقام قاضي نهاده شده و اگر  بناي قوه قضائيه بر قضاء و اقامه عدل استوار است

صحت عمل قاضي با علم كافي وي همراه و حمايت الزم از جايگاه او به عمل آيد شروط الزم 
گردد. در ارتباط با اين مبحث مهم  براي تحقق امنيت قضايي و اقامه عدل در جامعه پديدار مي

و مقام قوه قضائيه در قانون اساسى جمهورى موقعيت و مقامى كه براى شغل قضاوت : «89نويسند مي
بينى شده است با الهام از كتاب و سنت و بخصوص رفتار دوران خالفت على(ع)  اسالمى پيش

باشد. اميد است كه قوانين عادى در اين زمينه كوتاه نيايند و عظمتى را كه مقرّر شده است سبك  مى
مقامات و قوه اجراييه و قضاييه عبارات قانون را  رود كه روش كه اميد مى تر آن نشمارند و باز مهم

معطل نگذارد و براى اجراى صحيح قانون اساسى به هيچ بهانه مصلحتى توسل نجويد. روش 
داد. نقش  ها ترجيح مى على(ع) آن بود كه اجراى قانون اسالم و عدالت را بر همه مصلحت انديشى

شود به مقررات عمومى قانون عرضه  او مطرح مىاى كه نزد  قاضى آن است كه هر واقعه و پرونده
بايد فرضياتى را كه نزد او  هاى علوم نيز عالم مى كرده و حكم آن را استنتاج كند. در ساير رشته

المثل پزشك از حاالت مريض، درجه حرارت،  هاى علمى تطبيق دهد و فى مطرح است با نظريه
يك از قواعد طبى كه در كتب خوانده  فشارخون، رنگ صورت، نبض و غيره تشخيص دهد كدام

باشد. اين قدرت علمى داراى دو ركن است: اول ـ اطالعات  است براى اين مريض قابل اعمال مى
كافى و تحصيالت الزم و وصول به درجه معينى از علم مربوطه؛ دوم ـ شم خاص علمى كه در هر 

، قوه اجتهاد و... .كسى كه در هر شود: شم طبابت، شم قضايى علم به اسم مخصوصى خوانده مى
توان او را مجتهد يا به اصطالح دانشگاهى آن دكتر ناميد و فقهاى  علم حايز اين دو شرط باشد مى

، حايز اين �ائنا لنفسه، حافظا ِلدينه خمالفا َعلى َهواه، ُمطيعا ِالَ◌مر موالهقدر كه گذشته از شرايط  عالى
چنين قضات دادگسترى واجد اين دو شرط  فقهى هستند. هم دو شرط باشند مجتهد در علوم دينى و

گردند. در دوران سلسله پهلوى كه ضديت با اسالم به نحو شديدى  در شغل خود مجتهد تلقّى مى
هاى مملكت سرايت نمود، مجالس شوراى ملّى نيز از اين ضديت به دور  ظاهر شد و به همه ارگان

آمدند. بدون درنظر گرفتن مقررات دينى به تصويب  حساب مىگاه اين ضديت به  نبودند بلكه تجلّى
                                                                                                                                                                                              

- 52اقامه عدل، صفحات  -الت فقهي و اجتماعي، امنيت قضاييحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقا -89
شد و همانند حمالت  به دنباله حمالت ناروايى كه به مجموعه قضات و قوه قضائيه مى. 1378، انتشارات حقيقت 48

 درج گرديد. 1359خرداد  18غالب به مغلوب بود، مقاله زير در روزنامه اطالعات، 
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شد و حتّى در موردى كه وصول به هدف قانون از راه شرعى نيز امكان داشت،  قوانين اقدام مى
داشت  اى را كه در مقرّرات طالق مقرّر مى شد. مثالً ماده طريق غيرشرعى براى آن درنظر گرفته مى
گونه  ها گنجانده شود، حذف كردند. و اين د در قبالهموارد طالق به صورت شرط ضمن عق

هايى كه امكان تحقّق آن به صورت شرعى وجود داشت، در اثر عمد مخالفين به صورت  طالق
هاى مملكتى و در طول تاريخ حافظ نظام موجود است و  غيرشرعى درآمد. قوه قضائيه در همه نظام

دهد. اگر مقرّرات قانونى اسالمى باشد، رأى  رأى مىطبق مقرّرات هر قانونى كه به دست او بدهند 
شود. بنابراين به دنبال رأى قاضى اضافه  اسالمى خواهد بود و اگر طاغوتى باشد، رأى طاغوتى مى

كردن صفت طاغوتى يا اسالمى اصالت ندارد بلكه اين قانونِ مورد اجراست كه طاغوتى است يا 
با اجتهاد در دادگسترى اگرچه در دوران طاغوت هذا اجتهاد در قضاوت فقهى  اسالمى. على

متفاوت و بلكه متضاد بودند اما واقعا تفاوت ذاتى ندارند. مانند تفاوت اجتهاد در پزشكى با اجتهاد 
كه قوانين خالف اسالمى دادگسترى از  اند و به محض اين در علوم مهندسى يا در فقه كه متفاوت
كردند و رأى  ن قضاتى كه به اجتهاد قانونى خود عمل مىگردونه عمل و استناد خارج گردد هما

دادند، از آن پس رأى آنان منطبق بر موازين اسالمى خواهد بود. اين كار هم قسمتى با قوه مقنّنه  مى
است كه بررسى نمايد و قوانين مضرّ و دست و پاگير را ملغى كند و قسمتى هم با خود قوه قضائيه 

عه دقيق قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران آن را ناسخ تمام مقرّرات ها با مطال است كه دادگاه
ضداسالمى گذشته دانسته و صريحا نسخ چنان قوانينى را ــ اگر مورد استناد قرار گرفت ــ اعالم 
نمايند و آن استناد را مردود بخوانند. قضاتى كه در دادگسترى ماندند البته داراى فهم و استنباط 

ها عرضه كنند به بهترين نحو خواهند  نحوى كه قوانين مصوبه اسالمى را كه به آنقوى هستند به 
توانست حكم مورد را از قوانين مصوبه استنتاج نمايند. با تصويب قوانين مدون اسالمى توسط 

كه صاحب فتوا  توان آنان را مجاز دانست كه هريك به فتواى خاصى ــ و يا آنان مجلس شورا نمى
ها به  تواى خود ــ عمل كنند. زيرا در فقه اختالف فتاوى موجود است كه اجراى آنهستند به ف

كند كه  تشتّت و تفرقه قضايى منجر شده و سرنوشت متداعيين را به بخت و اقبال وابسته مى
اش نزد صاحب چه فتوايى مطرح گردد. لذا بايد قانون مصوبه تعيين كند كه قاضى چگونه  پرونده

اند در  كه فعالً در شغل قضا باقى مانده سأله شروط اخالقى قضات هم بايد گفت آنانرأى دهد. در م
اند و  طى سنوات خدمت خود كم و بيش با وساوس شيطانى و شياطين جن و انس مواجه شده

ها كمتر اثر گذاشته است و از امتحان مناسب با وضع  جاى جاه در آن تطميع يا تهديد و حب بى
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اند و مسلّما امتحان شده بر امتحان نشده ترجيح دارد. مسأله از امتحان درآمدن  خود موفّق درآمده
َو ِإذ ابـَْتَلى ِإبراِهيَم رَبُُّه فرمايد:  به عنوان تجليل از حضرت ابراهيم(ع) مىقرآن قدر مهم است كه  آن

احيه خداوند به عنوان كه حضرت ابراهيم از امتحان موفّق درآمد، از ن بعد از آن 90ِبَكِلماٍت فََأمتَُّهنّ 
. لذا بهتر آن است كه به جاى توسل به امتحان 91قاَل ِإِىن جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماپيشواى مردم تعيين شد: 

ها به خدمت ملت اسالم گمارده شوند. در دوران طاغوت حمالتى كه  ها همين امتحان شده نشده
ت: عدليه بهشت جنايتكاران است، براى اين گف آمد و حتى مى مرتبا از ناحيه شاه سابق به عمل مى

هاى آرام و  بود كه نتوانست دادگسترى را دربست دراختيار گيرد و قضات دادگسترى با مقاومت
كردند و قوانين  ها مقاومت مى هر يك تا حدود قدرت ذهنى و روحى خويش در مقابل ستم

نمودند. روزى كه نظام طاغوتى ناچار  ىتوانستند نرمش داده و لبه تيز آن را كند م طاغوتى را تا مى
هاى جرايم ضد رژيم را به دادگسترى بفرستد به عنوان شكست رژيم و  فريبى پرونده شد براى عوام

هاى دادگسترى به  تصرّف يك سنگر جديد از طرف انقالب اسالمى تلقّى شد و ديديم كه دادگاه
رغم فشارهاى دولت به  ن مملكتى كه علىتريبون فعاليت سياسى ضددولت تبديل گرديد. تنها سازما

نويسى امتناع  اى وارد حزب رستاخيز نشد عدليه بود كه بسيارى قضات از نام صورت بخشنامه
اى به رييس ديوان عالى كشور و وزير دادگسترى الزام به شركت در  چنين طى نامه كردند. هم

رشيد انقالب هستند كه  حزب خالف قانون و مصلحت مملكت اعالم گرديد. اينان فرزندان
نمود تا  هايى كه دولت مى رغم مقدمه چينى كرد و على ها مى رغم حمالتى كه دولت به آن على

هذا استقالل قوه قضائيه و  ها تحريك نمايد، اصالت خود را حفظ كردند. على مردم را عليه آن
اى كه به  نظر عدهآميز از قضاتى كه نخبه و صلحاى قوم خود هستند حتّى در برداشت احترام

باشند ضرورت دارد. زيرا كمتر كسى است  مى» خيرالموجودين«اصطالح متداول در آن زمان الاقل 
كه تن به اين همه خطرات و حمالت بدهد تا وظيفه محوله به خود را انجام دهد. امنيت مملكت با 

لح نيست. امنيت مملكت با ارتش يا پاسدار يا پليس و ژاندارم و به طور خالصه با اسلحه و قوه مس
  »استقالل قوه قضائيه و قدرت قانونى قاضى صالحى است كه همه قوا اوامر او را اجرا كنند.

                                                                                                                                                                                              
 .124سوره بقره، آيه  -90
 .124ره بقره، آيه سو -91
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  مشورتي - نهادهاي نظارتي
گردد، لذا  روند تقنين در طي زمان سبب انبوه شدن قوانين و تخصصي شدن درك آن مي

شود. در  رتباط اجتناب ناپذير ميفعاليت تخصصي افراد و گروهها و نهادهاي ويژه در اين ا
هاي  اي الزم شده و مشورت هاي خصوصي و عمومي، نياز به وكيل پديده هاي حقوقي بخش فعاليت

تر شدن  االختيار از درجات استفاده از خدمات وكال بوده كه با توجه به پيچيده حقوقي تا وكالت تام
، اجتماعي، فرهنگي، فني و نظامي و هاي مختلف اقتصادي هاي مختلف انساني در زمينه فعاليت

باشد. وكال به تنهايي و يا به صورت متشكل در  تراكم قوانين مرتبط با آنها امري ضروري مي
 -دهند كه هم در احياء حقوق و هم در ارائه نظرات نظارتي كانونهاي وكال تشكيل مراجعي را مي

  نمايند.توانند در سطوح جزء و يا كالن نقش مهمي ايفا  مشورتي مي
اي كه در وكالت مطرح است و اين موضوع همواره در تاريخ حقوق و وكالت  مسئله

هاي آن توجه داشته مسئله وكالت باطل برعليه  پراهميت بوده و جهان امروز كمتر به عواقب و زيان
حق است. اين مسئله از اين لحاظ پراهميت است كه بعضي از وكالء عليرغم علم به اينكه موكل 

نمايند. اين امر از لحاظ عقل  محق نيست اقدام به تالش در احقاق حق به نفع موكل خود ميخود 
  شرعي قابل قبول نيست.

فرمايد. قرآن كريم دستور معاونت و ياري در نيكي و  قرآن كريم اين نوع وكالت را نفي مي
نيكوكاري و پرهيزگاري در «فرمايد:  نمايد. مي فرمايد و از ياري در گناه و تجاوز منع مي تقوا مي

همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه او عقوبت سخت كننده 
وكالت باطل يعني تالش براي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و لذا براي اينكه  92».است

رم سهيم و شريك روند جريان محاكم رو به صالح و فالح باشد بايد معاون در جرم در عقوبت مج
گردد. يعني وكيل بايد فقط درصدد احقاق حقّ محق باشد نه احقاق حقّ موكل خود. البتّه موارد 
استثناء بر اين موضوع نيز وجود دارد كه بسياري از اختالفات، ناشي از تفسير متفاوت قانون توسط 

هركس در كار نيكي «د: فرماي باشد. قرآن كريم در آية ديگري مي طرفين دعوي و وكالي آنها مي
اي است و  ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هركس در كار بدي ميانجي شود او را از آن بهره

وكالت كه نوعي شفاعت و ميانجيگري است نيز مشمول اين آيه  93».خدا نگهبان بر هر چيزي است
                                                                                                                                                                                              

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعقاِب.  َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى. ٢ سورة مائده آيه -92    َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
ُ َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب مِ «. 85سورة نساء آية  -93 ْنها َو َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنها َو كاَن اهللَّ

← 
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الزّحمه دريافت  ل خود حقّگيرد و بر اين اساس بايد چنانچه در احقاق حق كوشيد، از موك قرار مي
دارد ولي اگر در محق كردن باطل كوشيد بايد به جرم معاونت در جرم، بخشي از مجازات را به 
عهده گيرد. مسلّم است اعمال اين روش، وكالت را به سمت قضاوت عادالنه و ياري صادقانة وكيل 

ه زير حاوي نكات مهمي دراين باب نام خواهد كشانيد و فساد اين شغل را تقليل خواهد داد.
 - نامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكال و وكالت دادگسترى: «94نويسند باشد، مي مي

: به دنباله بعضى جريانات، اخيرا طرح قانونى در مجلس مطرح گرديد كه به موجب آن  محترماً
آقايان اعضاى  عالى، گردد. بعد از خطبه نمازجمعه جناب پروانه كارشناسان رسمى ابطال مى

را به متن و » و وكالى دادگسترى«كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى عبارت 
دقّت بوده است كه هنوز  قدر عجوالنه و بى عنوان طرح مزبور اضافه كردند و اين اضافه كردن آن

ابطال پروانه طرح قانونى «هم در مقدمه گزارش كميسيون به مجلس طرح مذكور كماكان به عنوان 
ناميده شده است. مخلص كه بهترين ايام عمر خود را متجاوز از » كارشناسان رسمى دادگسترى

ام، اين طرح را ميخ  چهل سال در قلمرو امور حقوقى و به عنوان قضاوت و وكالت گذرانده
 دانم كه با دانم و خود را تا آن حد مطّلع و خبره مى محكمى به تابوت قضاوت و عدالت مى

صراحت اين نظر خويش را حضورتان عرضه بدارم. بديهى است در هر لباس، شغل و صنف افراد 
توان رفتار آنها را مالك تشخيص و قضاوت قرار داد و  نادرست و ناشايسته وجود دارند، ولى نمى

االّ اگر چنين روش تشخيص متداول گردد معلوم نيست حتّى يك لباس، شغل و صنف بتواند 
تمام مواردى كه دخالت وكيل شرافتمند كمك كرده است تا قاضى بتواند  قرار گيرد. مورداعتماد

ماند و هرگز يك نامه تشكر از  حقيقت را تشخيص داده، احقاق حق نمايد از نظرها مكتوم مى
ترين تقصير يا قصورى از وكيل سر  رسد. اما اگر در يك پرونده خداى نكرده جزئى محكوم له نمى
شود تعداد وكالى ناسالم كه بسيار اندك  گردد. اين امر موجب مى يت سرازير مىبزند سيل شكا

دانند،  است مالك تشخيص قرار گيرد. از طرف ديگر بعضى متقاضيان پروانه كه خود را صالح مى
نفوذ باشند اين  گيرند؛ كه اگر ذى ولى حايزشرايط قانونى نيستند انتقام خود را از صاحبان شغل مى

درست  كند تا آنان وسيله اخذ انتقام شوند. صورت خلط مبحث بر اولياى امور جلوه مى انتقام به
                                                                                                                                                                                              ← 

 .»ٍء ُمِقيتاً  ُكلِّ َشيْ    َعلى
حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي، نامه به رياست محترم قوه قضائيه در  -94
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تواند هر كه را  است كه در شرع انور براى وكيل شرايط خاصى مقرّر نشده است و هركس مى
بخواهد ــ ولو در موضوع مورد وكالت عالم يا اعلم نباشد ــ به وكالت خود تعيين كند، اما بديهى 

كوشد اعلم آنها را  كند و از ميان اطبا نيز مى طور كه بيمار هرگز به بيطار مراجعه نمى اناست هم
سپارند تا در ميان اين همه قوانين  انتخاب كند، مردم نيز هرگز دعواى خود را به شخص ناوارد نمى

لّما در دهد ــ غرق شده و نابود گردند. لذا مس ــ كه هرساله محتواى يك كتاب قطور را تشكيل مى
آيند. در اينجا وظيفه هيأت حاكمه است كه اين جستجو را تسهيل  جستجوى عالم و پرهيزكار برمى
نمايد، اعالم دارد چه اشخاصى  اى كه اين همه مقرّرات تدوين مى كند. يعنى همان هيأت حاكمه

ت چنين خبرويتى دارند. از اينجا ضرورت وجود شغل وكالت دادگسترى و صدور پروانه وكال
شود، و همچنين چون تقوى نيز شرط اساسى هر شغل و بخصوص وكالت دادگسترى  استنتاج مى

اكنون ضرورت يك بازسازى در  است، تشخيص اين امر نيز بايد به عهده خبرگان وكالت باشد.
سازد، بلكه  شود. اما متأسفانه طرح مذكور نه تنها اين نياز را مرتفع نمى شغل وكالت احساس مى

دارد. چنين است كه اصل  گيرى وامى شرافتمند را مأيوس و دلسرد كرده آنان را به كناره وكالى
شناسد و اصل  را به رسميت مى» وكالت دادگسترى«قانون اساسى شغل مستقل و باارزشى به نام  141

گر ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و ا در همه دادگاه«كه مقرّر داشته است:  35
نظر به وكيل » توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد

بينى وكيل تسخيرى و وكيل معاضدتى همراهى و كمكى است كه  رسمى دادگسترى دارد و پيش
بت شده است به تجربه ثا باشد. كانون وكال نسبت به نيازمندان برقرار كرده و به منزله زكات علم مى

اى كه از طرف مقامات مافوق و به صورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده  هر تصفيه
بايد طبق قوانين فعلى و از طريق  اند. تصفيه صحيح مى و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شده

توان گفت  مثل مى هيأت مديره كانون وكال عملى گردد. براى تشكيل اولين هيأت مديره به طور
كه چون فرض قانونى بر آن است كه وكالى مجلس شوراى اسالمى در مورد تمام امور و از طرف 

جمله وكالى دادگسترى ــ وكالت دارند، اولين هيأت مديره كانون وكال را  همه مردم ــ و من
كيل دهد و موظّف ها و دادسراهاى انتظامى را تش گاه اين هيأت مديره دادگاه انتخاب نمايند. آن

گردد ظرف دو سال (مدت دوره هيأت مديره) صالحيت تمام وكال را بررسى نمايد و هر كه را 
صالح ندانست پروانه او را ابطال كرده يا درجه او را تنزّل دهد. به اين نحو هيجان و احيانا تبليغات 

رف مورد حمله است در سوء مخالفين متوجه حكومت نخواهد گرديد، و دولت نوپايى كه از هر ط
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جبهه جديدى ــ ولو جبهه كوچكى ــ به جدال نخواهد پرداخت. اينكه همه كارها به وسيله قانون 
شود كه با  خاص و از طريق هيأت حاكمه عملى گردد موجب اشتغاالت فراوان دولت مى

ى دست از وكالت ا ها عده هاى جديد نتواند به مسائل اساسى بپردازد. با ابطال پروانه تراشى دشمن
خواهند كشيد. در موارد ديگرى مراجعات موكّلين به وكيل قبلى خود موجب خواهد شد كه وكيل 

كند و ماليات  كماكان به عنوان مشاور دخالت كند. در اين ميان خزانه دولت است كه ضرر مى
د دولت و ها را ديگر دريافت نخواهد كرد و بدين طريق سكته ولو كوچكى به درآم الوكاله حقّ

المللى اين امر و اينكه حكومت ايران اتباع خود را به  انعكاس بين توازن بودجه وارد خواهد شد.
قانون  35اى را كه طبق اصل  طور غيرمستقيم از حق داشتن وكيل محروم كرده و رسما وظيفه

فين هاى تبليغاتى مخال اساسى به گردن دارد نفى كرده است، بهانه و مستمسكى به دست بوق
بايد دعاوى خود را طبق  هاى حقوقى خارجى كه طبق قرارداد انجام كار مى دهد. شخصيت مى

قوانين ايران و در محاكم صالحه ايران مطرح سازند با توسل به عدم آشنايى با قوانين و عدم 
هاى ملّى خويش طرح خواهند كرد كه اين  دسترسى به وكيل دادگسترى دعاوى خود را در دادگاه

طور كه تجربه نشان داده است ــ  شود ــ همان گذشته از آنكه توهين به ملّت ايران تلقّى مى امر
المللى به واسطه عدم شركت وكيل و  منجربه محكوميت ما خواهد شد. همچنين در كلّيه مراجع بين

د فقدان دفاع مؤثّر محكوم خواهيم شد، و از اين حيث بر بودجه ضعيف ما ضربه سنگين ديگرى وار
بنا به نظريه علماى حقوقى، وكيل دادگسترى به منزله نورافكنى است كه اطراف و  خواهد شد.

كند و وى بهتر  تر مى سازد و ابعاد مختلف قضيه را براى قاضى مشخّص تر مى جوانب قضيه را روشن
عالى و برحسب احساس  تواند حقيقت را ببيند. عرايض فوق براى روشن نمودن ذهن جناب مى
  »ه به عرض رسيد.وظيف

توانند به عنوان نهادي ناظر بر حكومت قانون  هاي وكال مي از ديد كالن، وكال در قالب كانون
نقش بسيار مهمي را ايفا نمايند. در اين ارتباط مقاله زير حاوي نكات مهم در اين موضوع است. 

و به رسميت شناخته  قانون اساسى وكالت دادگسترى را يكى از مشاغل آزاد دانسته: «95نويسند مي
) و همچنين قوانين عادى مصوبه مجلس شوراى ملّى سابق ــ كه عدم اعتبار آن 141است (اصل 

ها و دادسراهاى  اعالم نشده باشد ــ و قوانين مصوبه شوراى انقالب اسالمى در مورد سازمان دادگاه
                                                                                                                                                                                              

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي، كانون وكال: نهادي ناظر بر حكومت  -95
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ها و دادسراهاى انقالب  امه دادگاهن آيين 7برد. حتّى ماده  انقالب همه جا از وكيل دادگسترى نام مى
هر متّهم حقّ تعيين يك وكيل ايرانى را خواهد داشت كه بر مسائل قضايى و حقوق «دارد:  مقرّر مى

تصويب گرديده است كه  27/3/1358بديهى است اين ماده در تاريخ » جزايى اسالم آگاه باشد.
يد و بالنتيجه آگاهى از مقرّرات گرد هنوز قوانين جزايى سابق در محاكم دادگسترى اجرا مى

اسالمى جزء موارد اطّالعات وكيل نبود، ولى اينك كه اولياى امور با تصويب قوانين جديد در 
نمايند،  مورد حدود، قصاص و ديات، تعزيرات و غيره سازمان دادگسترى را اسالمى اعالم مى

م ــ سالبه به انتفاء موضوع قسمت اخير ماده مذكور ــ يعنى شرط آگاهى بر قوانين جزايى اسال
يابد  ها توسعه مى روز تخصص در شرايط فعلى تمدن بشرى و زيست در جهانى كه روزبه باشد. مى

مسأله استفاده از حقوقى كه قانون براى افراد تعيين كرده، احقاق حقّ قانونى و احتراز از منهيات 
خصص و همچنين صالحيت آنان مورد قانونى محتاج رجوع به كارشناس و خبره فن است كه بايد ت

پذيرد و سر و  بررسى مراجع صالح قرار گرفته باشد. در مسائل عبادى كه در طى قرون تغيير نمى
گويند بايد به مرجع تقليد كه  باشد مى كار انسان با رحمت الهى، باز بودن در توبه، استغفار و... مى

ل حقوقى و اجتماعى كه همواره در معرض كارشناس صالح اين امور است رجوع كرد. در مسائ
طبق قوانين وكالت و قانون  تحول و تغيير است، چنين رجوعى به طريق اولى ضرورت دارد.

استقالل كانون وكال، سازمانى به نام هيأت مديره كانون وكال توسط وكالى حايز شرايط انتخاب 
وكال، اخذ وجوه قانونى، برداشت از شوند. فقط و فقط اين هيأت است كه حقّ دخالت در امور  مى

هاى كانون، صدور چك، صدور پروانه وكالت و كارآموزى و... را دارد. هرگاه به اصالت  حساب
اعتنايى به اصول قانون اساسى و مقرّرات ياد شده تخلّف و احيانا  حاكميت قانون معتقد باشيم، بى

اعتنايى در مردم  به قوانين چنان جو بى جرم است. متأسفانه خودسرى و عدم تمكين مقامات مسؤول
و حتّى وكال و حقوقدانان ايجاد كرده است كه با فراموش كردن وظيفه اخالقى احتراز از انظالم 

ها و  توجهى اولياى امور را به نامه اند و بى حتّى در زمينه شغل شخصى خود سكوت اختيار كرده
د. توجه به قانون، اهميت دادن به قوه قضائيه و كنن اعتراضات قانونى دليل اين سكوت معرفى مى

گاه در اخبار جرايد از  به اى از آزادمنشى و ثبات يك رژيم است و بالعكس... گاه كانون وكال، نشانه
المللى  شويم و آثار بين هاى وكال در ساير كشورهاى جهان باخبر مى اقدامات و اعتراضات كانون

توانست در احقاق  داشتيم مى ر كانون وكالى قانونى و مقتدرى مىبينيم. ما نيز اگ آن را نيز مى
المللى نقش مؤثّرى را برعهده گرفته و اين همه مظالمى را كه از هر  حقوق ملّت ايران در عرصه بين
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در مبارزه سياسى و حقوقى عليه نظام گذشته، وكالى دادگسترى  رود دفع كند. طرف بر ملّت ما مى
خواه را بايد  اى داشتند (و نيز نقش مؤثّر قضات شريف آزادى قش عمدهو جمعيت حقوقدانان ن

يادآور شد و از آن تجليل نمود). مصلحت كشور و تمكين به اصل حاكميت قانون اقتضا دارد كه 
هيأت مديره كانون وكال به نحو مقرّر در قوانين انتخاب شود. مستمسك مقامات مسؤول در امتناع 

است كه صالحيت همه دارندگان اين شغل مورد تأييد نيست و چون در اين از اجراى اين امر آن 
توان اشخاص غيرصالح را مجاز به انتخاب كردن و  قلمرو بازسازى الزم به عمل نيامده است، نمى

تواند مجوز  انتخاب شدن دانست. اما اوالً؛ وجود معدودى اشخاص ناصالح در ميان يك طبقه نمى
باشد و براى حمله به همگان مستمسك قرار گيرد. در ميان تمام طبقات و  تضييع حقوق سايرين

مشاغل ممكن است افراد ناصالح وجود داشته باشد حتّى در ميان روحانيون نيز افرادى كه هيأت 
نامد وجود دارند كه به زعم هيأت حاكمه ضرورت بازسازى  مى» روحانى نما«حاكمه آنان را 

وحانيت تشكيل گردد؛ ولى اين امر هرگز حقوق حقّه سايرين را موجب گرديد دادگاه ويژه ر
شود ممكن بوده و اين دو نقطه نظر  كند. ثانيا؛ رفع اين تعارض به نحوى كه ذيالً بيان مى تضييع نمى

اى متضمن نكات زير به تصويب مجلس  توان ماده واحده قابل جمع است بدين توضيح كه مى
است كه وكالى مجلس نماينده همه مردم در همه امور ــ و چون فرض قانونى بر آن  رساند.

جمله نماينده وكالى دادگسترى در انتخاب هيأت مديره ــ هستند، اولين دوره هيأت مديره  من
ها) از طرف مجلس انتخاب شود. بدين طريق كه نود نفر  كانون وكالى ايران (شامل تهران و استان

معرفى گردند و مجلس دوازده نفر عضو اصلى و شش نفر از وكال از طرف شوراى عالى قضايى 
القاعده بايد بتواند در ميان  البدل را از ميان آنان برگزيند و شوراى عالى قضايى على عضو على

ها، دادگاه و  هزاران وكالى دادگسترى نود نفر مورداعتماد خويش بيابد. اين هيأت، سازمان
كند و سپس  ها از قضات نيز دعوت مى شكيل دادگاهدهد و در ت دادسراى كانون را تشكيل مى

يابد. بعد از  هاى قانونى در مدت دو سال اعتبار كانون انجام مى بازسازى توسط دادسرا و دادگاه
هاى بعدى  انقضاى دوره اول هر استانى كه حايز شرايط باشد كانون مستقل خواهد داشت و دوره

. براى مشروعيت دادن و بررسى قانونى احكام غيابى كه كانون انتخابى از طرف وكال خواهد بود
هاى بازسازى يا دادگاه عالى انتظامى  عليه وكال داده شده است كليه آن احكام غيابى در هيأت

اى  شود. اميد است دولتمردان كه هر يك براى خود واليت مطلقه قضات قابل اعتراض شناخته مى
در دهند  باشد تن هاد قانونى كه مبين حكومت مردم بر مردم مىاند، به تشكيل اين ن مافوق قانون قايل
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  »اعتنايى دست كشيده، مهر سكوت از لب بردارند. و همچنين وكال و حقوقدانان نيز از بى
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  حقوق فردي





 

  مقدمه
ها موظف به رعايت و استيفاء  اي از حقوق انسانهاست كه دولت حقوق فردي شامل مجموعه

عطا كرده و  فردهستند. منشأ حقوق فردي منتج از حقوق طبيعي است كه طبيعت و خلقت به  آنان
چنانچه در محيطي تعريف شود كه دولت در آن تعريف نشده است شامل همه گونه حق و اختيار 

داند و  اي زندگي كند علي القاعده خود را مختار مطلق مي گردد. فردي كه تنها در منطقه مي
دهد. هنگامي كه فرد در جوار ديگر افراد قرار  به تصرف هر چه كه هست تعميم مياختيارش را 

شوند و حقوق افراد محدودكنندة  گيرد به دليل اينكه ديگران نيز همين حق را براي خود قائل مي
آيد و چون دولت و حكومت  حقوق ديگران است لذا محدوديت براي حقوق فردي الزم مي

اد محكوم به ايثار و اعطاي بخش ديگري از حقوق خود به دولت هستند تا تشكيل شود، الزاماً افر
هاي  يك جامعه سياسي شكل گيرد. از اين جهت است كه مباحث اصلي حقوق فردي به بخش

  گردد. بندي مي د و حقوق منتج از اجراي عدالت طبقهافراآزادي 
به فرد است. حقوق طبيعي  نگاه حقوق طبيعي به حقوق فردي بسيار منطبق با نگاه حقوق الهي

دانان  داند و اگر واژه طبيعت در دايره لغات حقوق حقوق فرد را منتج از طبيعت و خلقت او مي
طبيعي را به معناي آن بگيريم كه خالق وجود بشر است در اصل به همان معاني حقوق الهي در 

ير فسشود و بلكه در ت ده نميالقاعده تفاوت اصلي در اصل معنا مشاه ايم. لذا علي خلقت بشر رسيده
افزوده نيز به آن خلقت بشر  ازشود كه در حقوق الهي منظور خالق  آن اين تفاوت مالحظه مي

آيا «نمايد كه:  گردد. به عبارت ديگر حقوق اسالم اين سوال را عالوه بر حقوق طبيعي مطرح مي مي
  96»شويد؟ انده نميگمان كرديد كه شما را بيهوده خلق كرديم و شما به ما باز گرد

  آزادي فردي
آزادي از جمله حقوقي نيست كه يك انسان به انسان ديگر داده باشد بلكه آزادي از  بطور اعم

د و چه نشناسند. اگر حقوق طبيعي انسان است چه حكومت و جامعه و ديگران آن را قبول كنن
 براي حفظ جامعه و نمايند عمالً و حقوق موضوعه اقدام به محدود كردن اين حق مي ها دولت

هاي  شود. نظام ها به حقوق افراد تلقي مي ي حكومتانتظامات آن است و در غير آن ظلم و تعد
                                                                                                                                                                                              

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َو أَنَُّكْم ِإَلْيَنا َال تـُْرَجُعونَ َأ فَ . «115سورة مؤمنون، آيه  - 96   ».َحِسْبُتْم َأمنَّ
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حقوقي مختلف حفظ جامعه و انتظامات آن را به تعابير مختلف تفسير و لذا قواعد حقوق وضعي بر 
بوده و افراد جامعه و اين مبنا شكل گرفته است. اين تفاسير همواره با افراط و تفريط روبرو 

اند. اين گونه بوده  ير و تفسير كردهعبها ت حكومت ايجاد شده تعالي جامعه را در نوع اين محدوديت
وناگون يافته و فعل يا عملي در يك جامعه گاست كه در جوامع مختلف ميزان آزادي فرد تعاريف 
ترين  ري مسلماً از پيچيدهتعادل در قانونگزا نصواب و در ديگري جرم شناخته شده است. يافت

نمايد. نگاه اسالم به  ميمعيارهاي عقلي است كه مرز محدوديت حقوق فرد و آزادي وي را ترسيم 
گنجد و نه تنها اصالت فرد و  گرا نمي هاي فردگرا و جامعه اين مرز تنها در شرايط تعريف شده نظام

نگرد كه تعالي انساني بشر با توجه به  ميدهد بلكه به اين  نظر قرار مي اصالت اجتماع را هر دو مد
اصالت فرد در جامعه چگونه بايد تنظيم گردد كه انسان و جامعة انساني را به خصوصيات طبعي وي 

  منتهي نسازد بلكه منجر به شكوفائي روحاني وي نيز گردد.

  آزادي عقيده
اند  ن اصل را شناختههاي آزاد نيز اي هاي فردي آزادي عقيده است. نظام يكي از موارد آزادي

هاي سياسي تبعيضات مختلف را براي افراد  نمايند. ولي در عوض بسياري از رژيم و آن را تائيد مي
هايي ايدئولوژيك هستند كه  ها نظام نمايند. معموالً اينگونه رژيم با عقايد مختلف وضع مي

يده مبناي قم حقوقي اسالم عشود. در نظا مشروعيت حقوق افراد بر مبناي ايدئولوژي آنها تعريف مي
تبعيض در حقوق نيست مگر به جهت ترغيب افراد به اعتالي فكري آنها. براي مثال دارندگان 

دانند عقالً باطل است و مسلماً ترغيب  اي را خالق خود مي پرستي كه مجسمه اعتقادات شرك و بت
يد حقوق دارندگان آنها ايشان دحتواند حتي با ت نسبت به اين عقيده سخيف مي هاديد آنحافراد و ت

ري باالتر حركت نمايند. با اين را به تعمق در عقايد خود بكشاند تا از آن دست بردارند و به تفكّ
ايجاد شد كه حكومت  در صدر اسالم ها در زمان ي بايد گفت كه اينگونه محدوديتوجود حتّ

حكومت در آن دوره خاص به  و عدم قبول اسالم به دليل تداوم عقيده وگرديد اسالمي تشكيل 
مفهوم عدم متابعت از حكومت بود و شايد نتوان اين قواعد را به ازمنة بعد تعميم و تسري داد زيرا 

زم اعتقاد به اسالم و تبعيت از حكومت وجود نداشت چون در دوران بعد از پيامبر الدر ازمنة بعد ت
  د.شار نع حكومت اسالمي برقر ص بجز چهار سال خالفت علي اكرم
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هر چند واژة دين  97.»اكراهي در دين نيست« فرمايد: در صراحت آزادي عقيده قرآن كريم مي
شود  در اين آيه معاني بسياري دارد كه شامل طيف وسيعي از اعتقادات تا روش زندگاني نيز مي

طرف او  به گوينده اين آيه يا كسي كه به نمايندگي ازنسبت ق به اعتقاد قلبي وولي مفهوم اين منط
استيناف  »َال ِإْكَراَه ِىف الدِّين«« 98فرمايند: باشد. در شرح اين آيه مي اين آيه بر او نازل شده است مي

اسالم، عادت، عبادت، طاعت، غلبه، سلطان، ملك، حكم، و جزا،  »دينال«از سابقه است و  منقطع
د راملّت، عزّت و ذلّت و مشود و  سيره، توحيد و اسم جميع چيزهايي كه به آن خداوند عبادت مي

 مرادباشد، يا  طريق آخرت ميآن به ايمان است كه  طريقدر اينجا اسالم حقيقي است كه آن به آن 
سلوك  يا مراد شود. است كه از آن به واليت تعبير مي هولوي هبيعت خاصآن ايمان حقيقي است كه 

وگرنه دين به معني مطلق اسالم يا  اكراه را از آن نفي كرد براي آن و ،به ايماناست به آخرت 
چنانكه ص فرمود: من نبي شمشير  شود با شمشير حاصل مي اكثراًعبادت يا طاعت يا سيره يا ملّت، 

آن امر كه اسالم حقيقي و ايمان حقيقي و سلوك به آخرت امكان اكراه ندارد، زيرا  اماو  هستم.
 هبيعت خاص نيست كه آنيم: دين جز واليت گوي يا مي ست و اكراه جسماني در آن نيست.امعنوي 
هولوي م دين ناميده مي كه به ماسواء آنست، و ا هو قبول دعوت باطنيب  است، يا آن ةشوند مقدمسب

بعد تماميت حجت  دهد كه يا معني مي در واليت اكراه نيست. و ي براي آن استكلامشاز آن، يا 
 »دين اكراهي در دين نيست.رسول ص بر صاحب  نصيصبه قبول رسالت و ت

و بگو حق از پروردگار شماست هر كس كه خواهد « 99فرمايد: همچنين در اين ارتباط مي
  .»ايمان آورد و هر كس كه خواهد كفر ورزد

  آزادي اراده
ها و كلمات مختلف ابراز  در مباحث مختلف حقوق به گونهاو اراده فرد و اختيار  نآزاد بود

آزادي تن، آزادي بيان، آزادي عقيده،  ،و حقوق ديگر نظير آزادي مذهب ها شده كه انواع آزادي
بر  يفرد چآزادي اجتماع و نظاير آن از جمله موارد آزادي اراده هستند. از لحاظ حقوق اسالم هي

برتري را ندارد كه ارادة مشروع و حقوق ديگري را از او سلب نمايد مگر طبق نوع ديگري آن فرد 
                                                                                                                                                                                              

 ».َال ِإْكَراَه ِىف الدِّين. «256سورة بقره، آيه  -97
 .94-95ترجمه، صص  3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -98
  ».اَء فـَْلُيْؤِمن َو َمن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ َفَمن شَ    َو ُقِل احلَْقُّ ِمن رَّبِّكمُ . «29سورة كهف، آية  - 99
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عي ضمني و حقوق موضوعه مبتني بر آن كه افراد حقوق خود را در قبال زندگي آن قرارداد اجتما
و سلطه بر ارادة افراد به معني  ءو استيال گينمايند. در غير آن حق چير اجتماعي به جامعه اعطاء مي

در قرآن كريم خطاب به رسول اكرم(ص)  سلب آزادي ارادة فرد است كه نامشروع است.
 ءو به عبارت ديگر خداوند پيامبرش از اعمال استيال ».چيرگي براي تو نيست بر آنان« 100فرمايد: مي

فرمايد، هر چند كه او را نسبت به  نمي ءنمايد و اين حق را نيز به او عطا و چيرگي بر خلقش منع مي
  كند. ولي اجازه سلطه به او عطاء نمي 101داند مؤمنين اولي مي نفوس

حقوق فطري فرد است و اين آزادي را فرد با خلقت  اصل آزادي اراده در حقيقت منشعب از
آورد. ناگفته نماند كه تحميل اراده جامعه طبق موازين حقوق وضعي يا انواع  خود به همراه مي

دي است كه توسط جامعه يا فطرت رديگر آن نظير تحميل اراده توسط والدين به فرزند از جمله موا
  ده است.نگاهداري و حفظ فرزندان وضع يا ايجاد ش

كشي فرد از فرد را  ديدگاهها و نظريات قرون اخير در فلسفه ماركسيسم و مشابه آن كه بهره
داند نيز در اصل وجهي از اصل آزادي اراده است كه نبايد حقي براي فردي قائل شد كه  ممنوع مي

بل طرح است هر داري نيز قا منجر به استثمار ديگران گردد. در ارتباط با اين موضوع مسئله منع برده
گنجد و آن اين است كه اسالم در شرايط قوانين و  چند اين پديده با استثنائاتي در اين مقوله مي

داري مستقر بود يكباره به هم  عرف جامعه آن زمان نخواست شالودة جامعه را كه بر اساس برده
دگان را سهل ريزد و اين موضوع را با وضع قواعدي خاص كه برده شدن را سخت و آزادگي بر

ف نمايد. اگر پيامبر اكرم ص در آن زمان ذداري را در طول زمان ح كرد، حل نمود تا برده مي
گرفت، منجمله بردگان دچار  ي در جامعه نضج ميفرمود عمالً مسائل حاد مي يداري را ملغ برده

خود  شاشدند چه كه اين گروه توان كافي براي اداره مع هاي معيشتي و گذران عمر مي آسيب
نداشتند و از طرف ديگر دستگاه و تشكيالتي تأسيس نشده بود كه اسرا را سامان دهد و خرج آنها 
را بپردازد و تحت مراقبت امنيتي و معيشتي قرار دهد و در جنگها و غزوات تعداد آنها نيز كم هم 

آزاد نمودن برده لذا از شيوه بردگي در اصل براي سرپرستي آنان استفاده نمود ولي در عوض  ،نبود
يا رقاب را از موارد زكات و كفارات و مستحبات مؤكد قرار داد تا به آهستگي خيل بردگان در 

در جامعه حل بتدريج و  مند شود جامعه همانند ساير شهروندان از حقوق اجتماعي خود بهره
                                                                                                                                                                                              

  ».لَست علَيهِم بِمصيطر. «22سورة غاشيه، آية  - 100
ْلُمْؤِمنَني ِمْن َأنـُْفِسِهم  النَِّيبُّ َأْوىل. «6سورة احزاب، آية  -101  پيامبر به مؤمنين از خودشان برتر است.». ِ
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  102.گردند

  آزادي مذهب
صرف هزينه در رواج دادن عقايد در عالم براي اينكه حكّام را از  جقوانين اساسي مختلف راي

گردند و از طرفي اقدام به نو مذاهب خاص مانع شوند و موجب تضعيف عقايد و مذاهب ديگر 
نمايند، اصل آزادي مذهب و آزادي نيا عليه صاحبان عقايد مختلف و اربابان مذاهب تقنين در له 

د. اين اصل در عمل اجازة ان عقيده را به عنوان ركن اصلي در اصول قانون اساسي مطرح نموده
نمايد. و اجازه  هاي مختلف در قلمرو عقايد و مذاهب ديگران را سلب مي فعاليت دولت و گروه

دهد كه افراد آزادانه عقايد خود را در مالء عام ابراز و ديگران را به آن دعوت و تشريفات و  مي
به مذهب مورد عالقة خود بگروند سنن و مراسم مذهبي خود را مجري دارند و افراد آزاد باشند تا 

گردد كه  و دولت و حكومت مانع آن نشود. استثناء بر اين آزادي در حيطة حقوق جزاء مطرح مي
برخي آداب و سنن يا احكام مذهبي در حيطة جرم تعريف شده باشد. هر چند اين موضوع 

ي قرار گيرد بلكه فقط ناقض قانون اساسو تواند آنقدر گسترده باشد كه حقوق جزا در تعارض  نمي
گردد و روح قانون  حيطة تعريف جرم در حقوق جزاء مطرح مي بايد استثنائاتي را بپوشاند كه در

اساسي نيز مؤيد آن است. براي مثال مراسمي نظير قرباني كردن افراد در پاي بت هر چند يك رسم 
به عنوان جرم در  از آزادي مذهب در قانون اساسي است و يمذهبي جاهليت است ولي مستثن

شود كه به حق  حقوق جزاء قابل پيگيري است. اين موراد استثناء عمالً در جايي قابل بررسي مي
كسي تجاوز يا حقي از ديگري تضييع شده باشد. در اين حالت است كه با تعريف جرم در حقوق 

  يابد. جزاء مطابقت مي
فته شده است. آيات متعددي در آزادي عقيده و مذهب در اسالم بعنوان يك اصل كلي پذير

در آزادي مذهب در اسالم منع  قابل توجه  قرآن كريم بر اين اصل تصريح دارند. شايد تفاوت
ين معني كه حقوقي خاص از صاحبان اين عقايد مشخصاً سلب شده ه ااسالم دربارة شرك است. ب

ا ساخته و آن را خالق اي ر تا آنها دست از خرافات خود بردارند. براي مثل آن كس كه مجسمه

                                                                                                                                                                                              
الملل عمومي، سياست  الملل در اسالم، حقوق بين اني روابط بينشرح بيشتر اين موضوع در كتاب مباني عرف -102

  خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت، توسط نگارنده داده شده است. 
http://www.bidabad.ir/doc/islam-inter-relation.html  
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اين عقيده  داند عمالً دچار يك نوع نقص فكري است و براي اينكه به او كمك نمود تا از خود مي
سخيف دست بردارد لذا يك راه حل عمومي در اين ارتباط تحقير اين عقيده و سلب برخي حقوق 

كم دست از  ده باشند كماجتماعي و يا تخفيف اين حقوق براي ايشان است تا افرادي كه به اين عقي
ار ارتقاء فكري شوند. از طرفي راه خروج از اين محدوديت چعقيده خود بردارند و به فكر افتند و د

از  ال اله اال هللارا فقط به اظهار شهادت و نه شهادتين و نه شهادت ثالث قرار داده و هر كس بگويد 
اين اقرار خود اعتقاد داشته باشد و چه شود، چه به  دار ميرحقوق مساوي ديگران در جامعه برخو

  .و چه در اداي اين اقرار صادق باشد و چه نباشد نداشته باشد
اند. قرآن كريم  در اين ارتباط و برخالف شرك كليه عقايد الهي معتبر تلقي شده

ان هر بئگمان كساني كه ايمان آورند و كساني كه يهودي شدند و نصرانيان و صا بي« 103فرمايد: مي
ان است رشايمان آورد و عمل صالح كند پس بر ايشان اجرشان نزد پرودگا آخربه خدا و روز  كس

ِإنَّ الَّذيَن «« 104فرمايند: . در شرح اين آيه مي»و نه بيمي بر آنهاست و نه آنان اندوهناك خواهند شد
عت عامه است، يا كساني كه ايمان آوردند، به ايمان عام كه نفس بيعت عامه يا حاصل بي انهما »آَمُنوا

ايمان اينجا  بهحاصل اينكه، مراد  و گذشت چنانچه مفصالً است هاز بيعت عامحاصله شبيه به حالت 
آن  تصرّفاتمهاد و تهود و ديگر و كسي كه يهودي شده، » َو الَّذيَن هاُدوا« همان معني اسالم است.

يهود اگر انتحال آن، و يا  نوديت شداز يهود است به معني داخل در يهه مأخوذ از مشتقّات جعلي دو
به به اين اسم ناميده شدند براي اينكه . باشد ه است ميتوبه كردهنگامي كه  عربي باشد، از هاد است

 اوالد ايهود و اگر معرّب .از عبادت گوساله توبه نمودندبراي اينكه دست پيامبرشان توبه كردند، يا 
شدند، از نصراني و نصارا، و كساني كه »  َو النَّصارى« شدند. اين نام ناميدهبه كه  باشديعقوب  اكبر
هم آن از نصرانيت استعمال نشده و معني لغوي مأخوذ عدول كرد، زيرا نصر  آن تصل و صول مو
 شاستعمالاست لكن اغلب از نصرانيت مأخوذه تنصروا اگرچه از مشتقّات جعليه و  ستامقصود غير

و سكران  ◌ٰ جمع نصران، مانند سكاري ◌ٰ نصاريدر دخول در آن، و در انتحال نصرانيت است نه 
يا  را ياري كردند. )ع( اند كه آنان عيسي ناميده ◌ٰ از نصر و از اين رو نصاريمأخوذ وصفي است 

از مصر آنجا رجوع از بعد  )ع(اي كه مريم و عيسي  قريهاسم جعلي از ناصره يا از نصرانه مأخوذ 
                                                                                                                                                                                              

�اِحلاً   ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن هاُدوا َو النَّصارى. «62قره، آية سورة ب -103 هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل  ِ َو الصَّابِئَني َمْن آَمَن 
َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ   ».فـَ

 .76-80ترجمه، صص  2ات العباده، جلد بيان السعاده في مقام -104
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 اخير نسبت به ايدر نصراني براي مبالغه است، يا بر »ي«و  ا جمع شدند.در آنج نصارافرود آمدند و 
صب شدند يا آنها به دين خدا  ، و صابئين، عبد كواكب، به آن ناميده شدند زيرا كه»َو الصَّابِئنيَ «

قرائت شود يا از دين خدا صب شدند يا صب شدند به بدون همزه اگر يا از دين خدا متمايل شدند 
چنانچه در  از موصول عدول كرداگر با همزه قرائت شود و  از دين خدا يا خارج شدند دين خدا

هللَِّ «كسي كه ايمان آورد، از آنان » َمْن آَمنَ «نصاري ذكر شد  به ايمان خاص حاصل از به خدا، » ِ
و ايمان وارد  و دخول انسان در دار قلبقبول دعوت باطني و دخول ايمان در  ولويه وبيعت خاصه 

 عليبه اذعان به خدا يا  است يا كسي كهايمان معني لغوي آن قلب، يا مراد به قبول واليت و احكام 
و قبول بيعت عامه به يعني كسي كه  استاسالم  يا مراد به ايمان. ظهر وي استم ) كند كه اوع(

�اِحلاً «به خدا ايمان آورد  هدعوت ظاهر كنند،  صالحعمل آخر و وز به رو » َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل 
دو  ايمان يا مراد به عمل صالح برمعني اول  كند برعمل يعني به اعمال مأخوذه بر آن در بيعتش 

است، زيرا كه آن اصل اعمال صالحه است و بدون آن  هولوي هايمان بيعت خاص براي معني اخير
ي است، يا اجري است كه شايسته است پس براي آنان اجر» فـََلُهْم َأْجُرُهمْ «صالح نيست عمل اصًال 

نزد پروردگارشان، و » ِعْنَد َرِِّمْ «به آنها به اضافه  كه براي آنان باشد و معرفت آن امكان ندارد مگر
 و يهوديت و مقصود آن كه اسالمبراي او و  استتعظيم ديگري نزد پروردگارشان  تقييد به بودن

به واليت و قبول  تساويند هنگامي كه هركدام از آنهاثبوت اجر عظيم مئيت در بنصرانيت و صا
در اين صورت، منتهي نشوند، به واليت قلب منتهي شوند، و اگر دعوت باطني و دخول ايمان در 

 نيستپروردگارشان  براي چيزي از آنها نزدكه اجري بر اينكند  مفهوم مخالف داللت مي بهعبارت 
تفصيل اين اجمال، آن طور و  .گارشان نباشد يكي استنزد پرورد ولي باشد چهچه اجري نباشد، 

عقوبت  را انكار كند بر اوكه واليت  كسيين است كه اشود،  كه از آيات و اخبار مستفاد مي
اگر عذاب كند و  ،خدا خواهد بودمرجي به امر  دنماياذعان ننكند و ر انكاكه كسي و بود، خواهد 

ننمايد و اذعان  كندر نانكاكسي كه يكي است، و باشد،  هيرمنكر چه مسلمان چه غ كنداو توبه  ريا ب
زيرا كه است،  با رسول ناجيباشد و بر بيعت عامه توقف نمايد، به بيعت عامه  در زمان رسول و لكن

و خوفي بر آنها » َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ « خدا چيزي از اعمال او را فروگذار نخواهد كرد.
  »يم.گرد نميبرو به  ذشتاين آيه گ و حزني بر آنان نباشد، بيان مفصل براي نيست

نيست. زيرا اسالم به معني تسليم است  »دين نزد خدا اسالم است« 105آيه فوق در تعارض با آيه
                                                                                                                                                                                              

ْسالم. «9سورة آل عمران، آية  -105 يَن ِعْنَد اهللَِّ اْإلِ  ».ِإنَّ الدِّ
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و هر آنكس كه تسليم امر نبي خود باشد مسلمان است و در حقيقت اين آيه در دنبال شرحي است 
ر آورده شد و به عبارت ديگر تذكار به پيروان اديان ديگر است كه دنباله راه كه از آية اخيرالذك

و اهل كتاب در آن، راه مخالفت « 106فرمايد: گذرد. در دنباله آيه مي پيامبران سلف از اسالم مي
كردند و كسي كه به آيات خدا و بغي شان  نپيمودند مگر پس از آنكه بر آنها علم حاصل شد بين

 »ِإنَّ الدِّينَ «« 107فرمايند: .  در شرح تمام اين آيه مي»نا خدا سريع حساب كننده استكفر ورزد هما
نزد » ِعْنَد اهللَِّ اْإلِْسالم« به خداست. وبه آخرت  طريقدر اينجا به آن  راددين، معاني دارد و مهمانا 

انيتي كه در به خدا منحصر در اسالم گرديد، و حق طريقاسالم، ظهور  بعديعني خدا اسالم است، 
َو َما اْخَتَلَف الَّذيَن ُأوُتوا « .ذشتاسالم و ايمان گ بيانبقره  ةساير اديان بود منقطع شد، و در اول سور

انيت آن از يهود و نصاري در حقّو آنچه كساني كه كتاب داده شده بودند اختالف كردند، » اْلِكتابَ 
علم آمد، به ظهور او مگر بعد آن كه براي آنها  »اَءُهُم اْلِعْلمُ ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ما ج«آن انحصار دين در  دريا 

ر دين در دين انحصابر حقانيت محمد ص و دين او و متّفق بودند يعني  با او آمد، و بعثت محمد ص
نبي موعود است، پس اختالف در او تا اينكه مبعوث شد و يقين كردند كه او قبل از مبعث او 

يقين  اوآنها به بعثت  ةآنكه هم بعد، كردند بعضي اقرار و بعضي انكار ه اينكهحقانيت او كردند ب
لتشان يا طلب مĤكل ماهل رياست در طلب  و طلبي سلطهبغيي بينشان، » بـَْغيًا بـَْيَنُهمْ « پيدا كرده بودند.

عطف، حال است يا و كسي كه كفر ورزد، » َو َمْن َيْكُفرْ «مقرره براي آنها در اهل ملتشان است. 
ِت اهللَِّ « به حقانيت دين ناطقه ، مانند آيات تورات و انجيل كه هو تكويني هتدوينيبه آيات خدا، » ِ

كند،  او مي حقانيت وصيو اسالم و صدق محمد ص است، و آيات قرآن كه داللت بر حقانيت او 
كفر بورزد عذاب  آن، پس خداوند كسي را كه به ع و مانند محمد ص و علي ع و اوالد آنان

فَِإنَّ اهللََّ َسريُع « شود. د، و كفر كافر از او فوت نميده نمي سخپاالجزاء او عملي را بكه كند، زيرا  مي
ي كه از كسو  ايشانوعيد است براي آنكه كافر شد از  است،پس خداوند زود حساب » احلِْساب

 »بعد محمد ص به علي ع كفر ورزد. اوامت 
و هر كس غير از اسالم ديني اختيار كند هرگز از او پذيرفته نيست و در « 108همينطور است آية:

                                                                                                                                                                                              
ِ. «9سورة آل عمران، آية  -106 ِت اهللَِّ َو َما اْخَتَلَف الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغيًا بـَْيَنُهْم َو َمْن َيْكُفْر 

 ».فَِإنَّ اهللََّ َسريُع احلِْساب
 .208-209ترجمه، صص  3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -107
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دهد كه مفهوم اسالم را در اصل با ايمان  ان را به آخرت نسبت ميي. و ز»آخرت از زيانكاران است
كند  و كسي كه ابتغا» َو َمْن يـَْبَتِغ َغْريَ اْإلِْسالمِ «« 109فرمايند: منطبق دانسته است. در شرح اين آيه مي

است براي عهد ذهني الم غير دين اسالم كه  است يابراي عهد ذكري غير اسالمِ، مذكور، پس الم 
شود از او، ابتغاء او و  پس هرگز قبول نمي »فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنهُ «را  آخرتي طريقيا ملت ، را ديني» ديناً «

حيث اينكه بضاعتش در ز زيانكاران است، و او در آخرت ا »َو ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرين«جهد او 
رساند  در طلب چيزي كه نفعي به او نمي كرده و عمرش را به پايان رسانيدهرا انفاق رك ادمقوا و 

به حسب طلب دين و بقاي بر آن و  تحقيق در اصناف مردم رساند. بلكه به او ضرر مي
اشاره به اقسام نهگانه مردم  مفهوممنطوق و ا ب تتعالي در اين آيا وبدان كه ا -ارتداد از آن 

كند كه  ابتغا مياسالم را دين  ياو طالب  ،طالب غير انسان يا طالب دين است يا به اينكه ،كند مي
يا ديني و  باشد. مي »َو َمْن يـَْبَتِغ َغْريَ اْإلِْسالمِ «ن مفهوم مخالف آاست، و  رابحيناو مقبول و از  جهد

غير داخل، طالب يا داخل در اسالم است يا  غيراست. و  شه آن منطوقكند ك مي بتغاءغير از اسالم ا
داخل در  غيرتوقّف باشد. و مطبع  هاي ا در جهنّميديگري باشد، سواي اينكه داخل در دين و ملت 

در حال احتضار يا بر كفر، ميرد حين ظهور واليت بر او  يا در اسالم ميدين اسالم كافر است، و او 
 و به مفهوم آن، و »اّن اّلذين كفروا ماتوا و هم كّفار«: اومنطوق قول ه كرد به آن دو به و به تحقيق اشار

در ازديادي ماند، بدون آنكه  ن باقي ميآر بشود يا  اسالم مرتد ميملت داخل در اسالم است يا از 
و  ادي باشدازديماند بدون آنكه در آن بتوبه كند يا بر ارتدادش باقي  اگرشد، و مرتد ملّي باآن 

تا قول  »كيف يهدي اهللَّ قوماً «: ومنطوق قول ا ين سه بااه بدون آنكه منجر به ارتداد فطري گردد، و ب
بوا«: وا به انجرار  بااشاره كرد بر ارتداد تحقيق به باقي اشاره نمود، و به و با مفهوم آن  »اّال اّلذين 

به مراتب او با  ايمانازدياد آن و انجرار او به  الم بابر اسو بر باقي  بر او نيست، توبهكه ارتداد فطري 
م«تعالي:  وا قول بدان كه  همچنينو  .با منطوق آن و مفهوم آن »...تا آخر آيهاّن اّلذين كفروا بعد اميا

و اين اتّصال  است. اش هو پدران علوي طيبهانسان بر حسب فطرت و خلقت داراي اتّصال به ارواح 
در كتاب مذكور  آغازين اوست، و اين همان حبل از خدا لي ارتقا به علبرا شاستعداد رثمو

يا  هر نموده. پس اگر با اين با بيعت عاموفطماست، و آن فطرتي است كه خداوند مردم را بر آن 
ه واين اتّصال و دخول تحت احكام الهياز شود، و  به خلفاي خدا متّصل شد مسلم يا مؤمن مي هخاص 
 مذكوراز مردم  حبلاين اتّصال همان  و شود ، به اسالم و ايمان و ملّت و دين تعبير ميهيا قلبي هقالبي
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د، و اين اتّصال را به انكار خدا يا مرتد شواگر از اين اتّصال  لاتّصبه اين اتّصل و مدر كتاب است، 
بدين معني كه شود،  د، مرتد ملّي ميسقطع نمايد، و ارتدادش به قطع فطرت نريا احكام او  وخلفاي ا
و  از خدا مرتد به حبلن اياز مردم قطع كرده است نه از فطرت، و از حبل  مرتد شده، و شاز ملّت

اش  دوباره توبه براي اتصال شاستعداد به بقاءاگر توبه كند  ،ست باقي استعدم قطع فطرت باقي ا
ر مرتد شود و در ارتدادش اگ و ، و اين همان مرتد ملّي است.يابدشود و به ارواح ارتقا  قبول مي

به سبب ارتداد او از شود  قطعاز خدا  حبلتا منجرّ به قطع فطرت و ابطال آن گردد، و  زيادي كند
و اتّصالش كه سبب استعداد او  شمرتد فطري گردد، و اين مرتد به جهت بطالن فطرتاتصال فطري 

مردود شيخي را اگر «ارسي گفته شده: در ف و لذا، شود مينقبول  اش وبهتبراي اتّصال تكليفي بود 
و آنچه در اخبار وارد شده و فقها ». تمام مشايخ عالم جمع شوند و خواهند اصالح نمايند نتوانند

شده و  متولداينكه مرتد ملّي كسي است كه بر كفر  ، از اشاره بهاند فتوا داده به آن وان اهللا عليهمرض
كه بر و مرتد فطري  است، پس از آن مرتد شدهسده، در اسالم شداخل بر آن نشو نموده، سپس 

سپس از آن مرتد شده اشاره به اين داخل در آن گشته  سپساسالم متولّد شده و بر آن نشو كرده 
و نشو كننده بر آن داخل در آن گشته  اسالم دارد كه آن دو، دو ارتداد را كاشفند، زيرا كه متولد بر

و كفر شود و متولد بر  فطرتش قطع نمي خارج شودآن از چون باشد و  اسالمش مانند ذاتيات مي
شود بدون  داخل در اسالم اكثراً اسالمش عرضيات است، از اسالم خارج نميبر آن نشو كننده 

عدم مرتد فطري و  ةتوبقبول باطني به تكلّف  اجتي بر ما نيستو در اين صورت حابطال فطرت 
 ».ظاهري آنقبول 

ند او نيكوكار سالمت (تسليم) كرا بر خدا  شبلي هر كس وجه« 110فرمايد: و بلكه بطور كلي مي
. در شرح اين »است پس پاداشش نزد پروردگارش است و بيمي بر آنها نيست و نه اندوهگين شوند

 »یلن يدخل اجلّنة ّاال من كان هودًا او نصار «براي آنچه با اثبات است آري،  » بَلى«« 111آيه آمده است:
كسي كه  »َمْن َأْسَلمَ «به زبان آوردند، يهود و نصاري كسي به بهشت داخل نشود)،  (هرگز غير از

شود  و چيزي كه به سبب آن توجه بر شيئ مي مخصوصوجه عضو وجهش را، » َوْجَههُ « كند سالمت
هلِلَِّ َو ُهَو « خالص كند خودش راتوجهش را يا جهت كسي كه  دهد معني ميو است شيئ  نفسو 

َلُه َأْجُرهُ «و ا خلق به محسن استدر افعالش، يا براي خدا و او محسن است،  »ُحمِْسنٌ  پس اجرش » فـَ
                                                                                                                                                                                              

َلُه َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّه َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ   بَلى. «112سورة بقره، آيه  -110  ».َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِلَِّ َو ُهَو ُحمِْسٌن فـَ
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نزد » ِعْنَد رَبِّهِ «بر او آن تعين آن ممكن نيست مگر با اضافات آن است،  الئق، كه ستبراي او
و ترسي بر » ْيِهمْ َو ال َخْوٌف َعلَ « نكرد.و اجر آن را موكول به غير اآن به  اممتبه خاطر اهپروردگارش، 

َو ال ُهْم « .جمع كردو معني آن  »من«به اعتبار لفظ فراد در ضمائر سابقه با ا راضمير آنان نيست، 
 »بيان اين آيه در اول سوره گذشت.و حزني بر آنان نيست، » َحيَْزنُونَ 

رشد (هدايت) از « 112فرمايد: اصل آزادي در دين در قرآن كريم به صراحت آمده است. مي
. آيات ديگري نيز بر همين موضوع »كجراهه مشخص و آشكار شده و اكراهي در دين نيست

گويند داناتريم، ليكن تو بر آنها جبار نيستي  ما به آنچه كه كفار مي« 113فرمايد: تصريح دارند. مي
اگر پروردگارت بخواهد همگي  114فرمايد: . و مي»وعيد بده به قرآن تذكر كسي را كه بترسد پس

خواهي آنان را مجبور  آورند، آيا تو براي آنكه مردم ايمان بياورند مي ر زمين ايمان ميمردم د
َو َلْو شاَء رَبَُّك َآلَمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم َمجيعًا َأ فَأَْنَت ُتْكرُِه «« 115فرمايند: . در شرح اين آيه مي»كني؟

ايمان خواست تا هركه در زمين است همگان جميعاً  ارت ميو اگر پروردگ »النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمننيَ 
ا ين تو بصدقمو كني تا از ايمان آورندگان باشند،  آيا پس تو مردم را ناگزير (اكراه) ميند دورآ مي

حاصل ايمان خاص  بهيا  هبيعت عام نبوييا مؤمنين با ايمان عام حاصل با واليت علي ع يا رسالت يا 
آن  ررا باحد بشري ايمان به هر معني كه باشد ممكن نيست باشند، يعني همانا  هولوي هخاصبا بيعت 

اكراه  . پسايمان امر قلبي است وكند  اكراه بشر از حد قالب تجاوز نميكه د، زيرا رك(اكراه) ر اجبا
كه كسي عني يشود،  و دخول در احكام رسالت محقّق ميه در انقياد سلطنت و صورت بيعت عام

ند، بلكه نام كند ولي اين را اكراه نمي اكراه (اجبار)محاط را  مكن استماست محيط سخر و م
ش تو بشري امكان ثلاين باشد كه م رادافاده حصر است اگر م برايتسخير است، و تقديم مسنداليه 

  ».استافاده تقويت حكم ، يا براي محض ها نمايد به خالف ملكوتي )اجبار(ندارد كه اكراه  را
كند كه عليرغم كوشش انبياء  ر آيات قرآن كريم به وضوح اين موضوع را مبرهن ميت ددقّ 

در هدايت خلق به صالح و فالح آنها را در اتخاذ روش و دين خود آزاد گذاشته است. آيات 

                                                                                                                                                                                              
يِن َقْد تـََبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي. «256سورة بقره، آية  -112  ».ال ِإْكراَه ِيف الدِّ
ْلُقْرآِن َمْن َخياُف َوعيد. «45سورة ق، آية  -113 ِ  ».َحنُْن َأْعَلُم ِمبا يـَُقوُلوَن َو ما َأْنَت َعَلْيِهْم ِجبَبَّاٍر َفذَكِّْر 
 ».َك َآلَمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم َمجيعاً َأ فَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمننيَ َو َلْو شاَء رَبُّ . «99سورة يونس، آية  -114
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و بگو حق از پرودگار شماست هر كه خواهد « 116فرمايد: زيادي بر اين موضوع داللت دارند. مي
از پرودگار شما دالئلي بر شما آمد پس « 117فرمايد: . و مي»ه خواهد كفر ورزدايمان بياورد و هر ك

. »هر كس كه بصيرت يابد بر خودش است و كسي كه ديده بربندد و من حفظ كننده بر شما نيستم
به تحقيق بر شما آمد، جواب سؤال مقدر است، گويا » َقْد جاءَُكمْ «« 118فرمايند: در شرح اين آيه مي

ها او را درك نكنند پس آيا ادراك او ممكن است؟ پس گفت: براي شما  قتي ديدهگفته شده: و
بصائر، آمد، جمع بصيرت مانند ابصار كه جمع بصر است و بصيرت براي قلب مانند بصر » َبصاِئرُ «

شود و بر ادراك آن و بر حججي كه به آن  اي كه به آن معقوالت درك مي براي بدن و بر قوه
گردد و مراد از بصائر در اينجا اين است، و آن اعم از انبياء و اولياء و  طالق ميشوند ا ادراك مي

معجزات آنها و كرامات آنها و سيره آنها و اخالق آنها و كتب آنها و شرايع آنهاست و از باليا و 
اما  واردات و عبرتها و آياتي است كه براي افراد خاص يا براي عموم عباد است. اين در آفاق بود. و

در انفس، آن عبارت از عقول و زواجر و نفوس و خواطر و الهامات و منامات خصوصاً صادقات از 
آنهاست كه آن ادل دليل در عالم صغير بر وجود آخرت و بقاي آن است، و وجود هر جزئي از 

يرتي بص باشد و اين دليل وافي براي هر ذي هايش در آن مي هايش و آينده اجزاي عالم طبع، گذشته
از پروردگار شما است » ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصرَ «است بر بقاي انفس بعد فناي ابدان. پس كل اين بصائر 

پس براي خود » َفِلنَـْفِسهِ «پس هر كس كه ديد، به آن از اسماء خدا و صفات او و از امور آخرت 
پس بر او خواهد بود، نابينائيش » َلْيهافـَعَ «و هر كس در عما بود، از آن » َو َمْن َعِمیَ «اوست، كه ديد 

َ َعَلْيُكْم ِحبَفيظٍ « و من حافظ شما نيستم، اين حكايت قول نبي ص است به تقدير قول، يا آن از » َو ما َأ
خداست و لكن آن به اين اشاره دارد كه حفظ او تعالي و تدبير او بر عباد موكول به سبقة استحقاق 

  . »آن احتجاج نكنند. و استعداد است تا بندگان بر
اگر تو را تكذيب كردند بگو عمل من براي من است و عمل شما براي شما، « 119فرمايد: و مي

و بگو « 120فرمايد: . و مي»كنيد بيزارم كنم بيزاريد و من نيز از آنچه  شما مي شما از عملي كه من مي
                                                                                                                                                                                              

ْلُيْؤِمْن َو َمنْ . «29سورة كهف، آيه  -116 ْلَيْكُفر َو ُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن شاَء فـَ  ».شاَء فـَ
َ َعَلْيُكْم ِحبَفيظٍ . «104سورة انعام، آية  -117  ».َقْد جاءَُكْم َبصاِئُر ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَي فـََعَلْيها َو ما َأ
 .125-127ترجمه، صص  5بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -118
َ َبري  َعَملي  ِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل يل وَ . «41سورة يونس، آية  -119 ُتْم َبريُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َو َأ   ». ٌء ِممَّا تـَْعَمُلون َو َلُكْم َعَمُلُكْم َأنـْ
رَبُُّكْم َلنا َأْعمالُنا َو َلُكْم  َو ُقْل آَمْنُت ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ ِمْن ِكتاٍب َو أُِمْرُت ِألَْعِدَل بـَْيَنُكُم اهللَُّ رَبُّنا وَ . «15سورة شوري، آية  -120

ُ َجيَْمُع بـَْيَننا َو ِإَلْيِه اْلَمصري َة بـَْيَننا َو بـَْيَنُكُم اهللَّ  ».َأْعماُلُكْم ال ُحجَّ
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ان عدالت كنم، خدا پروردگار به هر كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم ميانت
ما و پروردگار شماست، اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست، حجتي در بين ما و بين شما 

  .»كند و بازگشت به اوست نيست، خداوند بين ما را جمع مي
بر « 121فرمايد: فرمايد. و مي ن ميو خداوند وظيفة رسول خودش را رساندن و بالغ و تذكر معي

كنيد  و اطاعت كنيد رسول را و حذر ااطاعت كنيد خد« 122فرمايد: . و مي»نيست نل جز رساندرسو
پس تذكر « 123فرمايد: . و مي»ة رسول ما جز بالغ آشكار نيستظيفپس اگر روي گردانديد بدانيد و

كه بخواهي با اكره يا اجبار  »بده و نيست جز اينكه تو تذكر دهنده هستي تو بر آنان چيره نيستي
بر تو جز  اگر اعراض كردند تو بر آنها نگهباني نيستي« 124فرمايد: نان را منقاد خود كني. و ميآ

. بلكه وظيفه رسول به همان مأموريت الهي خود منحصر است كه دربارة مردم اينگونه »ابالغ نيست
داوند دستور . و خ»باشد خواه كفر ورزد شاكرما راه را به او نشان داديم خواه « :125ناميد كه رفتار مي

دارد و به پيامبر خود  ين را به بهترين وجه آن هم با بيان حكمت و سخن نيكو مقرر ميددعوت به 
اي  به راه پروردگارت با گفتار حكيمانه و مواعظ نيكو دعوت كن و با آنها به گونه« :126كند امر مي

دعوت كن به راه َسِبيِل رَبَِّك   ادُْع ِإىل«اند:  در شرح اين آية فرموده 127.»به بهترين وجه مجادله كن
 پروردگارت، كالمي منقطع از ماقبلش است و لذا ادات وصل نياورده است و مقصود به راه رب

لَِّيت باشد.  دين اسالم يا بزرگترين ركن آن كه واليت است مي ِ حلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم  ِ
موعظة نيكو و به طرز نيكوئي با آنها صحبت كن، حكمت به معناي تشبه به  به حكمت وِهَي َأْحَسُن 

خدا از نظر علم و عمل تفسير شده است و به معني اطالع بر دقايق علوم كه بشر از مانند آن عاجز 
 است و توانمندي بر دقايق اعمالي است كه امثال او از آوردن آن عاجز هستند، و در فارسي به آن

گويند و آن شأن واليت است. و مقصود از آن دعوت از طريق باطن يا  مي كاري خرده بيني و خرده
تصرّف در مدعو برحسب استعدادش، و از طريق ظاهر برحسب اقتضاي حال او با اظهار معجزات و 
                                                                                                                                                                                              

 ».ما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالغُ . «99سورة مائده، آية  -121
ا َعلىَو َأطيُعوا اهللََّ َو َأطيُعوا الرَّ . «92سورة مائده، آيه  -122  ». َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمبني  ُسوَل َو اْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا َأمنَّ
ا َأْنَت ُمذَكِّرٌ . «21-22سورة غاشيه، آيات  -123   ».َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطر. َفذَكِّْر ِإمنَّ
 ». َلْيِهْم َحفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغفَِإْن َأْعَرُضوا َفما َأْرَسْلناَك عَ . «48سورة شوري، آيه  -124
َّ َهَدْيناُه السَّبيَل ِإمَّا شاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورا. «3سورة انسان، آية  -125  ».ِإ
لَّيت  ادُْع ِإىل. «125سورة نحل، آيه  -126 ِ حلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم  ِ  ». َي َأْحَسنهِ   َسبيِل رَبَِّك 
  .212-214ترجمه، صص  8بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -127
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اعالم به او بوسيلة خطورات و خياالت تا بدين وسيله او را به سوي حق برگرداند. و موعظه حسنه 
ظهار چيزي است كه براي مدعو نافع باشد تا آن را طلب كند، يا اظهار آنچه كه ضرر عبارت از ا

دارد است كه موجب اجتناب او شود، بطوريكه مدعو ببيند كه دعوت كننده ناصح و خيرخواه 
اوست و اين شأن نبوت است. و مجادلة حسنه عبارت از الزام خصم با حجت و برهان يا به چيزي 

باشد است اعم از اين كه موافق با برهان باشد يا نباشد. در اخبار نيز پيرامون  م ميكه پيش او مسلّ
تفسير مجادله به همين معني اشاره شده كه مجادله اعم از آن چيزي است كه منطقّيين آن را 

زيرا كه رسول خدا ص مأمور است مردم را اگرچه با   اند و اين شأن رسالت است، اصطالح كرده
دار به قبول دين كند. براي اين است كه رسول ص صاحب هر سه شأن است و مردم نيز شمشير وا
كنندة نصيحت نبي ص و معاندي كه نيازمند الزام است. و  اند: آمادة تصرّف ولي، قبول بر سه طبقه

براي هر شخصي از اين طبقات احوال خاصي متصور است، لذا خداوند متعال نبي اكرم ص را بر 
گانه امر كرد و مجادلة غيرحسنه بنابر آنچه كه در اخبار آمده اين است كه حقّي را كه  سه دعوتهاي

كند انكار كني، يا آن را باطل تلقي كني تا او را ملزم سازي و يا اين كه نتواني با  دشمن ادعا مي
ضعف حجت و برهان در مقابل او مقاومت كني و در نتيجه با او به جدال پرداخته و به موجب 
  »خودت خصم را بر اهل دين خودت جرأت دهي و قلوب مسلمين و عقايدشان را سست كني.

ل كتاب مگر به شكلي احسن مجادله هو با ا« 128فرمايد: و غير از اين نوع مجادله را نهي مي
تاِب َو ال ُجتاِدُلوا َأْهَل اْلكِ «« 129اند: . در شرح اين آيه فرموده»مگر كساني از آنها كه ظلم كردند مكن

لَّيت ِ  تادالآن نيكوترين، از مج »ِهَي َأْحَسنُ «اي كه  و با اهل كتاب مجادله نكنيد مگر مجادله»  ِإالَّ 
ترين باشد. و جدل و جدال به معني نيكواي كه  كلمهبا باشد، يا آن نيكوترين كه  اي باشد يا به طريقه

حبس،  ضرب وذهبش و اين با شمشير، به م كُشدرا ب مجادل لهخواهد  مجادل ميزيرا كه تل است، ق
ليكن در عرف به صرف خصم  ،شود ميابطال حقّ و اثبات باطل متصور و خشونت شتم و مكالمه با 
كسي است كه به هر اهل كتاب و مراد به  است. يافتهاختصاص  هعلمي ةبا مباحثه و مكالم شاز مذهب

ين حلاسالم و منت ملّتباشد، پس اهل  حلنتم هالهيملّت و هر كسي كه به يك  هايمان آورداي  نبي
به اين اسم  معروفانيا مراد  شود. ها مي و مهابادي ها شود، چنانچه شامل زردشتي آن را شامل مي

شامل اهل  يا به طريق قياس اولويت تعريضه طريق بيهود و نصاري هستند ليكن حكم  است و آنها
                                                                                                                                                                                              

لَّيت. «46سورة عنكبوت، آية  -128 ِ  ».ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّذيَن َظَلُموا ِمْنُهمْ   َو ال ُجتاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ 
  .267-268ترجمه، صص  11بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -129
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منتسب انتحالشان نسبتشان به نبي يا  ةبه آن به واسط ينحلو منت هالهي ملتو چون اهل باشد،  مي اسالم
 اًاهل كتاب را ذكر نمود اشعارة آنها صااز بين اقسام كفّار خ ،حرمتندداراي في الجمله هستند به او 

نيكو آن است كه باطلي  ةو مجادل  .ئي بر آنها نباشدو مدارابر آنها نيست  يبه اين كه مشركين حرمت
او را  و آورد مجادل را به غيظچيزي كه و نگويد طلي را با باطل ديگر باطل نكند، را ظاهر نكند و با

در حقّي كه تحمل كند و آن را چيزي نگويد كه نتواند و نكند  و او را سرزنشقرار ندهد  عنّتدر ت
كه او خجالت بكشد و به آنچه نگويد  و كالمي و او را رد نكند دهداظهار كند انصاف  شخصم

را مغلوب قرار دهد اگر  شاگرچه خود و بلكه همتّش اصالح او باشد بر او نباشدبه همش غل
ُهمْ « .يند و در آن لين باشددر آن برا صالحش  مگر كساني از آنها كه ظلم » ِإالَّ الَّذيَن َظَلُموا ِمنـْ

ظلم كردند  حقّ شمابه خودشان و عدم استماع به به شما ظلم كردند، يا با لجاج  مقاتلهيا با كردند، 
لّسوء  :وست، مانند قول اآنهاو اين ترخيص در مجادله به غير احسن با ظالمين از  َال حيّب اهللَّ اجلهر 

  ».شايسته نيستدر باطل دخول حق يا ليكن خروج از  من القول االّ من ظلم

  آزادي بيان
طالعات و هاي امروزي تحت عنوان ا بيان وسيله ارتباط ميان موجودات است كه در واژه

شود. اصوالً بشر آنقدر عمر ندارد تا اطالعات و  گردش آن و نحوه انتقال آن از آن نام برده مي
دانش در  اني شود، لذغبرساند و بطور مطلق و مستو اكمال هاي خود را در اين جهان به اتمام  يافته

انتقال اين تجربه در  گردد. فرآيند عمر بشريت در هر زمان بر تجارب گذشتگان استوار و تكميل مي
و اگر اين انتقال اطالعات صورت نپذيرد عمالً  گيرد. قالب مفهوم بيان يا انتقال اطالعات شكل مي

چه از طريق افواه و چه از كتابت و  ،شود. بيان دانش بشر متوقف مي رشد و توسعه فرهنگ و علم و
پيامهاي فرد را به  ICT(130( اتاي و ارتباطي و تكنولوژي اطالع چه از طريق ساير وسائل رسانه

كار فتيكي بعنوان تز عمل نموده كه با اكرساند. بيان در چارچوب فلسفه ديال ديگر همنوعان خود مي
كند كه اساس رشد و توسعه بشريت قرار  شود، پديده سنتز را بنا مي تز تلقي مي شنونده كه آنتي

تري  ي منتقل و همان آثار را به صورت متكاملگيرد. سنتزها باز در مقام تز از طريق بيان به ديگر مي
راه اين انتقال اطالعات و به عبارت ديگر هرگونه محدوديتي در  رنمايند. هرگونه مانعي د خلق مي

آزادي بيان عمالً ظلم به بشريت است زيرا جريان حركت اطالعات منطبق با تكامل بشر است و 
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. از اين روست كه اصل يبشر جامعهوي در توقف اين جريان يعني توقف كماالت مادي و معن
رشد همه جانبة جوامع بشري تلقي و آزادي بيان بطور عمومي يكي از اصول مهم در توسعه 

تواند  خورد. آزادي بيان مي سياسي نيز همين اهميت در جوامع بشري به چشم مي ظگردد. از لحا مي
توانند دريابند  مي ها د و از اين طريق دولتها به اتباع آنها باش سبب انعكاس يا بازخور رفتار دولت

اند و آثار و عواقب وارده بر اجتماع را  هاي خود را صحيح يا غلط اتخاذ نموده كه سياستگزاري
تمايالت جامعه را بهتر دريابند و نقاط ضعف عملكرد خود را بشناسند. و ها  هستارزيابي نمايند و خوا

ها را در فرآيند بازتاب  وجود چنين جرياني عمالً حكومتهاي آزاد و مستبد  در طيف همه حكومت
ها را  كشاند زيرا جريان صحيح اطالعات عمالً دست حكومت ميصالح ت مسه اعمال سياسي آنها ب

ها اجازه دادند كه اطالعات  كند. وقتي حكومت در انجام آنچه مخالف فطرت بشري است كوتاه مي
الح نمايند در غير صخود را در مقابل اعمال خود ا به صورت صحيح گردش يابد بايست عملكرد

اين صورت انتقال اطالعات به افكار عمومي اثر اعمال ناصحيح آنها را به نوعي نيروي اجتماعي 
دهد. علت اين موضوع در اين است كه بيان عمالً مانند نورافكني در محل  مخالف دولت شكل مي

دهد و هر چيز كه  آنها را در مالء ديد ديگران قرار مي نمايد و مرتكبين و افعال وقوع فعل عمل مي
ي پذيرفته شده و قوانين مورد قبول جامعه است با وجود آزادي بيان به و هنجارها ها رمنُخالف 

 كاري و سوء ها و بدكاري و كم افكار عمومي منتقل و جامعه را در تقابل با تخلفات و سوءاستفاده
  دهد. كميت قرار ميارفتار ح
شده و شوق و اشتياق افراد جامعه سبب سركوب انچه آزادي بيان محصور گردد عمالً چن

تواند سبب انزواي سياسي يا اجتماعي افراد گردد كه بازتاب اين به انزواكشيدن يا در رفتار  مي
گردد و يا حس كنجكاوي و پويايي افراد را  آميز منجر به اقدامات خشن و انقالبات مي خشونت

عوارض و صورت  نهايتاً بهشود. هر دو شق اين محدوديت  گي جامعه ميدجر به خموتضعيف و من
شود كه نتيجه آن جز تضعيف جامعه و در نتيجه بشريت  ميگر  جلوهابتالئات سوء براي جامعه 

  د.بوچيزي نخواهد 
طرفداران آزادي بيان آنقدر بر اين اصل تأكيد دارند كه هر نوع محدوديت براي آن را 

دانند. لذا بر اين باورند كه آزادي بيان بايد به صورت مطلق  ضمحالل اركان جامعه ميموجب ا
هاي ايدئولوژيك آزادي بيان در چارچوب ايدئولوژي پذيرفته شده  مورد توجه قرار گيرد. در نظام

ها را از قبل با ايدئولوژي حاكم  گيرد. يعني حاكميت ارزش جامعه مورد قبول حاكميت قرار مي
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هايي  دهد كه فرد در زمينه اجازه نمي اكند و لذ و خوب و بد را با معيارهاي آن مشخص مي تعريف
گيرند آزادي بيان داشته باشد. همين امر در جوامع ديگر با  كه در زمرة ارزشهاي بد قرار مي
پذيرد و جامعه اعمال و رفتار و بيان آنها كه هماهنگ و سازگار  ارزشهاي عرفي جامعه صورت مي

نمايد. به هر حال محدوديت آزادي بيان مخالف با مصالح  آداب و سنن جامعه نباشد را تقبيح مي با
توان در جهت منحرف كردن افكار عمومي جامعه نيز  جامعه است ولي چون از ابزار آزادي بيان مي
و واند بطور مطلق منجر به صالح و فالح جامعه ت استفاده كرد، لذا بايد گفت آزادي بيان نمي

توانند با تحريف واقعيات افكار  اي مي ها و ابزارهاي رسانه حكومت گردد زيرا صاحبان رسانه
 خالف بر عليهنشر مطالب اكاذيب و سازي و  اين سو و آن سو كشانيده و نهايتاً با دروغ عمومي را به

به جرم  ديگر صاحبان عقايد و مذاهب و آراء و يا با نشر مطالب قبيحه و تحريك ارتكاب افراد
هاي حقوقي  موجبات منافع خود را فراهم و به حقوق حقه ديگران ضرر برسانند. لذا در تمام نظام

گرداند  شود و استثنائاتي آن را مضّيق مي همواره وضعيت آزادي بيان به صورت موسع تعريف نمي
كه صحيح هاي مختلف همانطور كه اشاره شد متفاوت است. مسلماً آنچه  ولي شدت ضيق در نظام

است آزادي بيان بايد تا آنجا آزاد باشد كه موجب تضييع حقوق حقة ديگران نشود و بايد تا آنجا 
را فراهم ننمايد و بايد تا آنجا آزاد باشد كه اخالق  يآزاد باشد كه موجب توهين و استهزاء ديگر

تا عمق عمليات حكومت فطري بشر در جامعه را مورد تهديد قرار ندهد و بايد تا آنجا آزاد باشد كه 
را بتواند براي اتباع آن روشن سازد. و مسلماً آزادي بيان بايد در حيطة حقيقت باشد و نه كذب و 

حقايق نكند. به  يابايد به آن گونه باشد كه شنونده يا خواننده را دچار درك غلط از واقعيات 
و نه در قلمرو دروغ و  شود عبارت ديگر آزادي بيان در چارچوب صدق و راستگوئي تعريف مي

تحريف و استهزاء و توهين و افترا. همچنين آزادي بيان نبايد موجب افشاي اسرار و اطالعاتي گردد 
نظامي كه  هاي جنگي يا دفاعي جامعه و بيان اسرار كه متعلق به جامعه است مثالً برمال كردن نقشه

د و در زمرة خيانت شمرده نشو ندي نميابزار و سپر دفاع جامعه است جزء موارد آزادي بيان طبقه ب
ن مسئله ورود به حريم خصوصي افراد است كه در اين اد. از موارد محدودكننده آزادي بينشو مي

مين دو نظر متفاوت مطرح است. ورود به حريم خصوصي افراد از اين كباره دربارة افراد عادي و حا
ه مجريه يا قضاييه را مجاز به آن كرده باشد و لحاظ ممنوع شمرده شده مگر اينكه قانون به دليلي قو

در قوانين بسياري از كشورها به بل انتشار عمومي نخواهد بود. ااطالعات بدست آمده از اين راه ق
ورود به حريم خصوصي حكام و منظور رسيدگي به حسن عمل مجريان و مأمورين دولتي اجازة 
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صاب سمت مقرر شده و اين امر به منزله تبعد از ان هاي آنان قبل و مأمورين دولتي و بررسي دارائي
  استفاده حكّام از اختيارات اعطاء شده به آنان است. روش جلوگيري از سؤ

اصل آزادي بيان با مالحظاتي كه به آن اشاره شد در اسالم نيز تشريع شده و آيات قرآن و 
اء به معني خبر آوردن بد. بطور كلي انباش رفتار و سنت پيامبران و اولياء الهي نيز مؤيد اين آزادي مي

اند و  است و نبي خبر آوردنده است لذا در طول تاريخ بشريت پيامبران به لفظ انبياء خوانده شده
است ولي ذيل  هصاحبان واليت كلي سدقم گرچه خبر عظيم كه در قرآن به آن اشاره شده وجود

ترين  ات و ابداعات علمي دانشمندان تا پائيناء موارد عديده ديگر از اكتشافات و اختراعبمراتب ان
شود و وظيفة انبياء نبوت يعني خبر دادن است و  آن يعني اخبار به موضوعات جزئي را نيز شامل مي

هاي اين طبيعت و جهان و هستي است آگاه  هاي آنان كه همان نادانسته اينكه افراد را به نادانسته
ها قرار گرفته عمالً منجر  ه در تاريخ مورد هجمة مخالفان نبوتد. و چنانچه اين امر همانطور كننماي

به عدم اشاعه حقايق در جوامع شده و مانع رشد فرهنگي آنها گرديده است. لذا از اين جهت بايد 
ارادة الهي درباره رشد جامعه است. زيرا عمالً علم و اطالع و  امقابله ب گفت بايكوت خبري عمالً

قّن يگردد كه اصل مت سبب حصول كماالت مادي و معنوي جامعه بشري ميدانش و تجربه است كه 
ها گردد در اصل در تقابل با فطرت تكامل  اي مانع انتقال اين دانش در دين است و هرآينه هر وسيله

ه نيست و هر اطالع و خبري عمالً از ديدگاه صشخبشر قرار گرفته است. و دانش منحصر به علوم م
خواهد داشت منتها شدت و ضعف اثر آن  رتباطات همين خاصيت را در بردانشمندان علوم ا

اطالعاتي خوانده  131اطالعات كوچكترين جزء يك خبر يك بيت همتفاوت است. از لحاظ نظري
لذا از تمام شوند.  هاي اطالعاتي در نهايت به علوم و دانش بشر ختم مي و مجموعه بيتشود،  مي

ين اصل است كه از اصول اساسي رشد و توسعه مادي و جهات كلي آزادي بيان در جهت هم
  باشد. معنوي جوامع مي

اي است كه براي  از سوي ديگر عدم كتمان حق به خودي خود از لحاظ قرآن يك وظيفه
كنيد و حق  اي اهل كتب چرا حق را به باطل ملبس مي« 132فرمايد: افراد جامعه مقرر شده است. مي

اي »  َأْهَل اْلِكتابِ «« 133فرمايند: . در شرح اين آيه مي»دانيد شما ميكنيد در حالي كه  را كتمان مي
بس چرا مل» ِملَ تـَْلِبُسونَ « نداي بعيد ذكر شد.اتيان به كه از  طورندا را تكرار كرد هماناهل كتاب، 

                                                                                                                                                                                              
131 Bit 

ُتْم تـَْعَلُمونَ . «71سورة آل عمران، آية  -132 ْلباِطِل َو َتْكُتُموَن احلَْقَّ َو َأنـْ ِ  ». َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ 
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ْلباِطلِ « كنيد، مي ِ از تحريف  هندد نها انجام ميو مراد به آن چيزي است كه آحق را با باطل، » اْحلَقَّ 
كسي كه در ، و ع او از نعت محمد ص و وصي استتورات و انجيل و كتمان آنچه كه در آن دو 

آن تدليساً بر مؤمنين و تشكيكاً بر آنها رجوع نمود، و كسي  آخردر كرد و اظهار اسالم اول روز 
ابطان انكار و ع و عيسي ع و اظهار تصديق موسي  ابطان تصديق به اوو ص اظهار كفر به محمد كه 

و كتمان در اهل كتاب از كساني كه به وارد شده و اين خلط محمد ص از آنها در نعت آنچه كه 
د ص با بيعت عامهدست محم گويا به اري استايمان آوردند جه اسالم آوردند يا با بيعت خاص .

ات الهيه را با لمات شيطانيه لم، و هنفساني هرا با آراء فاسدمأخوذه شود: چرا عقائد حقّه  آنان گفته مي
كنيد ولو  لبس ميم هرا با اغراض فاسد هو قلبي ه، و عبادات قالبيهرا با شهوات حيوانيو زاجرات ملكيه 

ُتْم تـَْعَلُمونَ « بر او باشد. واانعام از عابد يا  وخدا يا رضاي اقرب  جهت و حق را  »َو َتْكُتُموَن اْحلَقَّ َو أَنـْ
 و آيه تعريضي است به شما از علما هستيددانيد، حق يا لبس يا كتمان را،  شما ميكنيد و  كتمان مي
  . »امت ظاهر.

كتمان  احق را به باطل ملبس نكنيد و حق ر« 134فرمايد: و در همين ارتباط در جاي ديگر مي
نكنيد،  ملبس »َو ال تـَْلِبُسوا«« 135فرمايند: . در شرح اين آيه مي»دانيد كنيد و (در حاليكه) شما مي

طريق ظاهر با  مأخوذ از هو فروع شرعي ههمان ايمان و عقيده دينيحق را، كه » اْحلَقَّ «مخلوط نكنيد، 
كه  ييا حقّ، ع است يا حقّ همان واليت علي ،با الهام و وجدان نيا از طريق باطتعلّم و تعليم است 

ْلباِطلِ « است. هو فروع شرعي هاز واليت و عقايد ديني اعمآن  همان كفر و ضد كه آن باطل،  به »ِ
يا اعمال  اعم است كه يا باطل ع است يا باطل، واليت غير علي است هو ضد فروع شرعي هعقايد ديني

ع است و در  ص و واليت علي يا حقّ را كه نبوت محمد ملبس نكنيد هض نفسانيااغره را ب هالهي
ص و  اوصاف محمدهمان يا حقّ را كه د كنينملبس  تانكتب شما ثابت است؛ به تحريفهاي باطل

َو َتْكُتُموا « و اين مورد نزول آيه است.آن را ثتم كرديد، ع است، با باطلي كه در كتابهايتان  علي
داريد بر اينكه  ، يا به اينكه حق را كتمان ميمداريد كتمانحقّ را و كتمان كنيد حق را، و » اْحلَقَّ 

قانون تكرار معرفه بنا بر حقّ دوم  باشد و مراد بهمقدر  »ان« منصوب بهمجزوم به معطوف باشد يا 
، با باطل براي عدم مباالت آنيا آن حقّ را به قصد كتمان دهد  ميمعني يا غير آن و همان اول است 

تا بر كسي كه حقّ بر او ظاهر شده مشتبه شود و  ملبس نكنيدا حقّ ظاهر را به باطل ينكنيد،  لبسم
                                                                                                                                                                                              

ُتْم تـَْعَلُمون. «42بقره آية  سورة - 134 ْلباِطِل َو َتْكُتُموا احلَْقَّ َو َأنـْ ِ   ». َو ال تـَْلِبُسوا اْحلَقَّ 
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ُتْم تـَْعَلُمون« مردم مخفي بماند. برا كتمان نكنيد تا حقّ غيرظاهر ر شما  ويعني دانيد،  و شما مي»  َو أَنـْ
  ».لبس آن و اختفاء آن راحقّ و دانيد  مييا شما  علمائيد

هايي كه از تفسير شريف بيان السعاده آورده شد عمالً پديدة خبررساني و منع تحريف  شرح
كنند و با توجه به اينكه بزرگترين خبر در مقام نبوت  رسي ميموارد عمومي و مشخص برخبر را در 

اء به واليت است اين فرمايشات حول و حوش اين موضوع است ولي با استفاده از همين كالم به بان
را توان دريافت كه قرآن كريم از اينكه حق به باطل آميخته شود نهي فرموده و اينكه حق  راحتي مي
ده و همة اينها داللت بر جريان صحيح اطالعات و اخبار دارد كه در مبحث ركد نيز نهي نپنهان نماي

  گنجد. آزادي بيان مي
كنيد او پرودگار ما و  بگو آيا درباره خدا با ما مجادله مي« 136فرمايد: و باز در جاي ديگري مي

. در »يمورز پرودگار شماست، اعمال ما براي ما و اعمال شما براي شماست و ما براي او اخالص مي
با ما مخاصمت كنيد، آيا  بگو آيا با ما محاجه مي »ُقْل َأ ُحتَاجُّونَنا«« 137فرمايند: شرح اين آيه مي

دين  انيتحقّبا جهلتان به دين شما منسوخ است، يا اينكه اينكه دين ما حقّ و علمتان به ورزيد با  مي
حقّ بودن  عتبارماست، بدون ابر محض غلبهن، يعني آيا اين است كه احتجاج شما آما و بطالن 

مگر در مبالغه در شود  استعمال نمي، زيرا كه محاجه يا بطالن آن كنيد آنچه كه به آن احتجاج مي
 هجاحماضافه نمود تا اينكه نسبت به انكار  آنرا به ِيف اهللَِّ درباره خدا، قول او  »ِيف اهللَِّ «مخاصمت 

بر بندگانش مخاصمه  وو انعام اخدا شما در فضل  يعنياست  قياسات آنها با آنقضاياي باشد كه 
پس شما از  در فضل خدا بر بندگانش مخاصمه نمايد، از خير مطرود است.كه كنيد و هر كس  مي

پروردگار او پرودگار ما و  و» َو ُهَو رَبُّنا َو رَبُُّكمْ «لذا اضافه كرد قول او تعالي: و  يدخير مطرود
َو َلنا َأْعمالُنا َو «ر ما و بر شما توافق و تسليم بر امر او نه محاجه بر امر او. يعني سزاوار است بشماست. 

محاجه با ما خدا  بارهيعني اگر درو اعمال ما براي ما و اعمال شما براي شماست، » َلُكْم َأْعماُلُكمْ 
انكار  كه كنيد ميا ما محاجه پس او پرودرگار شماست، چنانچه پروردگار ماست و اگر ب كنيد مي

رسد، تا شما با ما مخاصمه نماييد،  نمياز اعمال ما به شما ضرري كنيد اعمال ما براي ماست پس 
اينچنين كند تا با ما  نمي نقصو از اعمال شما چيزي آن براي ما و ضرر آن براي ماست بلكه نفع 

اين است كه با  صقتضاي اخالو ام، اي اخالص ورزندهبراي او و ما » َو َحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ «محاجه كنيد. 
                                                                                                                                                                                              

  ».ْعمالُنا َو َلُكْم َأْعماُلُكْم َو َحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ ُقْل َأ ُحتَاجُّونَنا ِيف اهللَِّ َو ُهَو رَبُّنا َو رَبُُّكْم َو َلنا أَ . «139سورة بقره، آية  -136
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  »برنخيزد. مخاصمهتعالي است، با ما به  وكسي كه منتسب به ااينكه نبيند و  ضررعمل ما كسي 
كردند، بگو روي خود و كسي كه تبعيت كند جه اگر با تو محا« 138فرمايد: در آيه ديگري مي

اند  ايد؟ اگر اسالم آورده آورده بگو آيا اسالمو اميين ام و به اهل كتاب  به خدا تسليم كردهرا 
. در شرح »اند و اگر پشت كردند بر تو جز رساندن نيست و خدا بر بندگان بصير است هدايت يافته
در حقانيت اسالم يا در انحصار دين  احتجاج كنيد،اگر پس » فَِإْن َحاجُّوكَ «« 139فرمايند: اين آيه مي

خالص  سالم گردانيدم، يا »َأْسَلْمتُ «و ه است براي خدا پس بگو، اسالم، خالص كردن وج »فـَُقلْ « آن
به سبب اسالم، و اين  ،وجه خود را به خدا» َوْجِهَي هلِلَِّ «يا تسليم كردم  خديعهگردانيدم از شرك و 

 دين اسالم وجهي ندارد. بارةدربا من شما  محاجهپس كند  نمير انكا احدي آن راوصفي است كه 
، و صورت هر آن نه به مادهآن است به صورت  شيئشيئيت كه ست، زيرا ذات ا» وجه« بهد راو م

شود، چنانكه  ، چيزي است كه به آن توجه حاصل ميهريخاآن است، و فعليت  هريخافعليت  شيئي
عطف بر كند،  كسي كه تبعيت من مي» َو َمِن اتـََّبَعنِ « شود. مي وجه بدن چيزي است كه به آن توجه

، يا دتفبين آن و معطوف عليه فاصله واقع ا تا دكرو با ضمير منفصل تأكيد ن ضمير مرفوع است
يا  ،نمايد تبعيتاست، يعني خالص كردم وجهم را براي خدا و براي كسي كه از من » اهللَّ «عطف بر 

كند، زيرا كه مسلم و مؤمن داراي دو  از من تبعيترا به خدا و به كسي كه  متسليم كردم وجه
اقتضاي وجه براي خدا و همانطور كه اخالص به خلق، و اسالم  و وجهيي به خدا وجه، ندا وجه

َو ُقْل ِللَّذيَن « .دارد نيزبه آنان را  آناخالص وجه به خلق خدا و تسليم  مقتضي، دارد به او آنتسليم 
يِّنيَ  و ندارند  يكه كتابكساني و بگو به كساني كه كتاب داده شده و اميان، » ُأوُتوا اْلِكتاَب َو اْألُمِّ

جز انتساب به مادر چيزي حاصل نشده  هندارند يعني كساني كه براي آنان از كماالت انساني اي نبي
براي آنان ذكر كرد كه اسالم مقتضي اخالص  چهيعني پس از آنآوريد،  آيا اسالم مي »َأ َأْسَلْمُتمْ «

كه  اين مقام مقامي استون وجه براي خداست، و آن وصفي است كه مطلوب هر عاقلي است، اكن
يا مخلصين وجوهتان به خدا ن ي: آيا مسلمدهد و معني ميشود  سؤالاتّصاف آنان به اسالم  ةدربار
 برو اين تهييج آنان است  ،ندگردمسلمان يا مخلص پس اگر اسالم آوردند،  »فَِإْن َأْسَلُموا« ايد؟ گشته

و وصول به طريق ايمان است  ءداتهااسالم كه زيرا  ند،پس به تحقيق هدايت شد »فـََقِد اْهَتَدْوا«اسالم 
                                                                                                                                                                                              

يَِّني َأ فَِإْن َحاجُّوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي هلِلَِّ َو َمِن اتـََّبَعِن َو ُقْل ِللَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب . «20سورة آل عمران، آيه  -138 َو اْألُمِّ
ْلِعباد ِ ُ َبصٌري  ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َو اهللَّ   ».َأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا َو ِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

 .209-211ترجمه، صص  3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  -139



 اسالم در  حقوق اساسيمباني عرفاني     72

از  و اگر روي گرداندند،» َو ِإْن تـََولَّْوا« .باشد مي هبه كماالت انساني اهتداءو اخالص وجه براي خدا 
ا َعَلْيَك اْلَبالغُ « آن بر تو نيست. وبالاسالم يا اخالص وجه پس  يا  ،است ابالغر تو فقط زيرا كه ب »فَِإمنَّ

» بالغ«بر تو باشد، و  شانقبول نكردن وبالتو نيست تا  رقبول آنان ب و كردي و به تحقيق ابالغ ليغتب
ْلِعباد« اسم مصدر است از ابالغ يا تبليغ. ِ  بهرا  ههر ك پسست صير او خدا به بندگان ب »َو اهللَُّ َبصٌري 

  »وعد و وعيد است. ودهد،  عملش جزا مي

  آزادي اجتماعات
هاي  ) تا ساير شيوهيبر(سا ز مطبوعات و مكتوبات در فضاهاي حقيقي و مجازيها ا رسانه

رساني سنتي و مدرن از جار زدن در كوي و برزن تا استفاده از ماهواره و اينترنت و راديو و  اطالع
هاي  تلويزيون و ساير وسائل سمعي و بصري همه در راستاي اصل آزادي بيان بعنوان شيوه

ها تشكيل اجتماعات است و شركت فرد در  گيرند. يكي ديگر از اين شيوه خبررساني قرار مي
اي براي تحقق اصل  ل اطالعات از فرد به فرد ديگر شده و بعنوان وسيلهااجتماعات عمالً سبب انتق

شود، آزادي  ان مشروع تلقي مييشود و نتيجتاً به همانگونه كه آزادي ب آزادي بيان تلقي مي
شود و هدف از  اي تشكيل مي هداف ويژهاباشد. اجتماعات معموالً با  مياجتماعات نيز مشروع 

باشد و  تشكيل آنها تشريك مساعي و تقابل آزاد و يا ايجاد وحدت نظر در موارد مورد نظر افراد مي
گردد و محدود نمودن تشكيل  ان تلقي مييلذا تشكيل اجتماعات بعنوان محملي براي آزادي ب

  ود ساختن آزادي بيان است.اجتماعات به معني محد
نزاع در تعاريف حقوقي آنها  ودي تعمسلماً مفهوم آزادي اجتماعات به معناي آزادي آشوب، 

معبر و شارع عام كه منجر به  دسها با ايجاد اختالل و يا  نيست و تشكيل جلسات و راه انداختن دسته
امه خودبخود مذموم است. معموالً تضييع حقوق ديگران شود عرفاً و عقالً و از لحاظ حفظ حقوق ع

گيرد و در كشورهاي مختلف  اين تنظيمات در كشورهاي مختلف تحت نظارت پليس صورت مي
ا يشود كه تشكيل اجتماعات و  هاي خاصي براي اين امر اختصاص داده مي ها و مكان زمان

ر حقوق اسالم نيز ها بدون ايجاد مزاحمت براي سايرين امكانپذير باشد. اين موضوع د راهپيمايي
ي در ارتباط با آشوب توسط شركت كنندگان مد نظر غمطرح و در شارع عام و معبر و همچنين ب

  قرار دارد.
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  حكومت قانون
رابطة افراد و حكومت را قانون  هاصل حكومت قانون در حقوق اساسي اشعار بر اين موضوع دارد ك

رعايت مفاد قانون هستند و حاكميت مجاز به  كند و نه حكام. حكام و افراد همه ملزم به تعيين مي
تخطي از قانون نيست. اختيارات حاكم و فرمانروا در هر سطح و مقطعي از تشكيالت سياسي كشور 
بر مبناي آن چيزي است كه قانون تعيين نموده و اعمال اراده حاكم بيش از اختيارات اعطاء شده به 

قام قضائي نيز مجاز نيست اراده و نظر خود را شود. م وي توسط قانون تخطي و جرم محسوب مي
بيني شده  خارج از قانون در محاكمات مجري دارد مگر تخفيفات و تشدداتي كه در متن قانون پيش
 140گيردكه و قاضي مخير به اعمال آن باشد. فلسفه حكومت قانون در اسالم از اين منبع نشأت مي

نهادگان بر دروغند، خورندگان  گوش« :141ارد كهد و قرآن كريم تصريح مي »حكم از آن خداست«
حرامند. پس اگر نزد تو آمدند ميانشان حكم كن يا از ايشان رويگردان شو و اگر رويگردان شوى 

پيشگان را  هيچ به تو زيانى نرسانند. و اگر ميانشان حكم كنى به عدالت حكم كن كه خدا عدالت
در حالى كه تورات كه حاوى حكم خداست در نزد دهند،  دوست دارد. چگونه تو را داور قرار مى

اند. ما تورات را كه در آن  شوند و اينان ايمان نياورده آنهاست؟ سپس از حكم تو رويگردان مى
هدايت و روشنايى است، نازل كرديم. پيامبرانى كه تسليم فرمان بودند بنا بر آن براى يهود حكم 
                                                                                                                                                                                              

 ». ِإِن اْحلُْكُم ِإالَّ هلِلَّ . «67و  40و سورة يوسف آيات  57سورة انعام، آية  - 140
َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت فَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم َأْو . «42-50. سورة مائده، آيات 42-50سوره مائده، آيات  -141

ْلِقْسِط ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسطنيَأْعِرْض َعْنُهْم َو ِإْن تـُْعِرْض َعْنُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشْيئاً َو ِإْن َحَكمْ  ِ َو َكْيَف ُحيَكُِّموَنَك   َت فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم 
ْلُمْؤِمنني ِ َزْلَنا التَّْوراَة فيها ُهدًى وَ   َو ِعْنَدُهُم التَّْوراُة فيها ُحْكُم اهللَِّ مثَُّ يـََتَولَّْوَن ِمْن بـَْعِد ذِلَك َو ما ُأولِئَك  َّ َأنـْ َا النَِّبيُّوَن  ِإ نُوٌر َحيُْكُم ِ

نِيُّوَن َو اْألَْحباُر ِمبَا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب اهللَِّ َو كانُوا عَ  َّ َلْيِه ُشَهداَء َفال َختَْشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو الَّذيَن َأْسَلُموا ِللَّذيَن هاُدوا َو الرَّ
يت ِ ْلَعْنيِ َو   َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرون َمثَنًا قَليالً   ال َتْشَرتُوا  ِ لنَّْفِس َو اْلَعْنيَ  ِ َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم فيها َأنَّ النَّْفَس 

نِّ َو اْجلُُروَح ِقصاٌص َفَمْن  لسِّ ِ نَّ  ْألُُذِن َو السِّ ِ ْألَْنِف َو اْألُُذَن  ِ َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك اْألَْنَف 
ْجنيَل فيِه ُهدًى َو نُورٌ   َو قـَفَّْينا َعلى  ُهُم الظَّاِلُمون قًا ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوراِة َو آتـَْيناُه اْإلِ رِِهْم ِبعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمَصدِّ قًا ِلما آ  َو ُمَصدِّ

ْجنيِل ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ  فيِه َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك ُهُم بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقَني َو ْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ
َزْلنا ِإلَْيَك اْلِكتابَ  قًا ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َو ُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ  اْلفاِسُقوَن َو َأنـْ حلَْقِّ ُمَصدِّ َو ال تـَتَِّبْع ِ

ُكْم   َعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة َو لِكْن ِلَيْبُلوَُكْم يفَأْهواَءُهْم َعمَّا جاَءَك ِمَن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا َو َلْو شاَء اهللَُّ جلََ  ما آ
ُيَنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم فيِه َختَْتِلُفوَن َو َأِن اْحُكمْ  بـَْيَنُهْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َو  فَاْسَتِبُقوا اْخلَْرياِت ِإَىل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم َمجيعًا فـَ

ا يُريُد اهللَُّ َأنْ  ُيصيَبُهْم بَِبْعِض ُذنُوِِْم َو ِإنَّ َكثريًا ِمَن النَّاِس  اْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض ما َأنـَْزَل اهللَُّ ِإلَْيَك فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم َأمنَّ
 ».َن اهللَِّ ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ َلفاِسُقوَن َأ َفُحْكَم اْجلاِهِليَِّة يـَْبُغوَن َو َمْن َأْحَسُن مِ 
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حفظ كتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دادند،  كردند و نيز خداشناسان و دانشمندان كه به
پس، از مردم مترسيد، از من بترسيد و آيات مرا به بهاى اندك مفروشيد. و هر كه بر وفق آياتى كه 
خدا نازل كرده است حكم نكند، كافر است. و در تورات بر آنان مقرر داشتيم كه نفس در برابر 

رابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در ب
اى خواهد بود. و هر كه به  زخمى را قصاصى است. و هر كه از قصاص درگذرد، گناهش را كفاره

آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند، از ستمكاران است. و از پى آنها عيسى پسر مريم را 
كننده  ه پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را كه تصديقكننده توراتى بود ك فرستاديم كه تصديق

تورات پيش از او بود به او داديم كه در آن هدايت و روشنايى بود و براى پرهيزگاران هدايت و 
اى. و بايد كه اهل انجيل بر وفق آنچه خدا در آن كتاب نازل كرده است داورى كنند. زيرا  موعظه

ست داورى نكند، از نافرمانان است. و اين كتاب را به راستى بر تو هر كس به آنچه خدا نازل كرده ا
اند. پس بر وفق آنچه خدا  كننده و حاكم بر كتابهايى است كه پيش از آن بوده نازل كرديم تصديق

نازل كرده است در ميانشان حكم كن و از پى خواهشهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده 
خواست همه شما  ر گروهى از شما شريعت و روشى نهاديم. و اگر خدا مىاست واگذارى. براى ه

ساخت. ولى خواست در آنچه به شما ارزانى داشته است بيازمايدتان. پس در  را يك امت مى
كرديد  خيرات بر يكديگر پيشى گيريد. همگى بازگشتتان به خداست تا از آنچه در آن اختالف مى

آنچه خدا نازل كرده است حكم كن و از خواهشهاشان پيروى مكن  آگاهتان سازد. ميانشان بر وفق
و از ايشان بپرهيز كه مبادا بفريبندت تا از بعضى از چيزهايى كه خدا بر تو نازل كرده است سرباز 

خواهد آنان را به پاداش برخى گناهانشان عقوبت  زنى. و اگر رويگردان شدند بدان كه خدا مى
جويند؟ براى آن مردمى كه اهل  مردم نافرمانند. آيا حكم جاهليت را مى كند، و هر آينه بسيارى از

َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب « :142فرمايند . در شرح اين آيات مي»يقين هستند چه حكمى از حكم خدا بهتر است؟
تكرار سماع دروغ براي ظاهر كردن علّت خزي و عذاب است، و سحت هر حرامي  َأكَّاُلوَن ِللسُّْحتِ 

ت كه از رشوه در حكم حاصل شود، هرچيزي است كه خداوند اجازة طريق تحصيل آن را اس
نداده از قبيل ثمن مردار و خمر و اجرت زنا و اجرت فالگيري و خوردن مال يتيم و ربا بعد از بينه. و 
در بعضي از اخبار آمده است: كه رشوه در حكم كفر به خداي بزرگ است، و در بعضي اخبار 

باشد، و در  از جمله رشوه در حكم قبول كردن هديه بر برآوردن حاجت برادر مؤمنش مي است كه:
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شود اگرچه حق باشد سحت  بعضي از اخبار ديگر آنچه را كه بوسيلة داوري طاغوت گرفته مي
آمدند تو بين اگر يهود براي محاكمه و داوري  فَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهمْ شمرده است. 

َو ِإْن تـُْعِرْض َعْنُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك اينكه محاكمة آنان را قبول كني يا از آنان اعراض نمائي، مخير هستي. 
اگر بين آنها حكم كردي از ترس و جلب ميل آنها نباشد، زيرا اگر تو از آنها اعراض كني  َشْيئاً 
َو به سوي آنان نيز نبايد از ترس ضرر آنها باشد. توانند به تو ضرري برسانند پس روآوردن تو  نمي

ْلِقْسطِ  ِ يعني شايسته است كه حكم تو، به عدالت كه خدا به آن امر كرده  ِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم 
ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ  است، باشد. نه طبق چيزي باشد كه آنها بر آن استوارند، مانند كفر و عدم حرمت.

َو . «كنندگان به عدل را دوست دارد چه در مورد مؤمن باشد چه در مورد كافر خدا حكم ِطنيَ اْلُمْقسِ 
و چگونه تو را حكم كنند، يعني اينكه آنان اگر به حكم خدا راضي باشند، به » َكْيَف ُحيَكُِّموَنكَ 

ْوراُة فيها ُحْكُم اهللَِّ مثَُّ َو ِعْنَدُهُم التَّ «شوند، زيرا كه آنها اهل كتاب خدا هستند.  حكميت تو ملتجي نمي
و تورات نزد آنهاست در آن حكم خداست سپس روي برگردانند بعد از، » يـََتَولَّْوَن ِمْن بـَْعِد ذِلكَ 

حكم تو چون موافق رأيشان نيست و اگر موافق با حكمشان باشد يا سپس از تورات و از حكم خدا 
ْلُمْؤِمننيَو ما ُأولئِ «گردانند.  كه در آن است روي برمي ِ و آنها مؤمنين نيستند، به كتابشان و به تو، »  َك 

َزْلَنا التَّْوراَة فيها ُهدىً «و در آن تعريض است به منحرفين از حكم او ص دربارة علي ع.  َّ أَنـْ ما » ِإ
و نور است، كه به آن » َو نُورٌ «تورات را نازل كرديم در آن هدايت است، به آن به حق هدايت شوند 

كنند  مبهمات كشف شود، تعليل عدم ايمان آنها و تعريض به كساني است كه از قرآن اعراض مي
َا النَِّبيُّوَن الَّذيَن َأْسَلُموا«كه در آن بيان حقّ و كشف آن از واليت علي ع است.  پيامبراني كه » َحيُْكُم ِ

ه كسي كه به حكم قرآن اسالم آوردند به آن حكم كردند، صفت براي بيان حال آنها و تعريض ب
َو «شود،  براي يهوديان، به آن حكم مي» ِللَّذيَن هاُدوا«شود است.  راضي نشده مسلم و منقاد خدا نمي

نِيُّونَ  َّ و احبار، » َو اْألَْحبارُ «ها، كساني كه حق را با رياضات و مجاهدات طلب كردند  و رباني» الرَّ
به آنچه حفظ كردند، استحفظه از » ِمبَا اْسُتْحِفُظوا«كردند كساني كه او را به علم و طريق بحث طلب 

موصوله يا مصدريه است در آن  »ما«او طلب شيئي كرد، يا او را حافظ براي شيئي قرار داد. و لفظ 
ِمْن  «اشاره به اين است كه آنان حافظين كتاب خدا از تغيير يا حافظين بر آن در صدرهايشان بودند 

و بر آن شهدا بودند، شهادت » َو كانُوا َعَلْيِه ُشَهداءَ «ز كتاب خدا، تدويني يا احكام نبوت ا» ِكتاِب اهللَِّ 
دهند بر آن بر كسي كه آن را تغيير دهد. و از ايشان ع در بيان تعريض است كه: اين آيه دربارة  مي

كنند، و احبار  بيت ميما نازل شده و ربانيون ائمه هستند دون انبياء كه آنها مردم را با علمشان تر
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علماء هستند. يعني اينكه مقصود تعريض به امت محمد ص و انزال قرآن است، و اينكه حاكم به آن 
پس از » َفال َختَْشُوا النَّاسَ «اند.  ائمه ع و مشايخ آنان هستند كساني كه به آنها اجازة حكم به آن داده

مقرّر كرديم اعراض نكنيد، و خطاب به محمد هايتان و از احكامي كه  مردم نترسيد، در حكومت
و از من » َو اْخَشْونِ «ص است و چون تعريض به امت او ص است در خطاب امت را با او جمع كرد. 

يت«بترسيد، زيرا كه من احقّ به خشيت هستم  ِ و آيات مرا مفروشيد، تدوينيه به اينكه »  َو ال َتْشَرتُوا 
كنيد آن را، و نه به آيات تكوينيه از نبي ص و قول او ص و از ائمة هدا  تغيير دهيد آن را و تبديل

به بهاي اندك، از اعراض دنيويه و اغراض آن و به تحقيق در اول بقره در نظير آيه » َمثَنًا قَليالً «
و هر كه به »  ُم اْلكاِفُرونَو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك هُ «تفصيل تام اشترا به ثمن قليل گذشت. 

اي كه در اينجا ذكر شد، به اين  آنچه كه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است، بدانكه سه آيه
باشد،  صورت از ترتّب كفر و ظلم و فسق مترتّب بر عدم حكم به آنچه كه خدا نازل كرده است مي

اللَّه تعالي باشد تا اينكه داخل تحت اين  آيد كه هر فردي از افراد انسان حاكم بما انزل و الزم مي
دانند، و چنين نيست كه هر كس حكم خدا  آيات نباشد، و در حالي كه اكثرشان حكم خدا را نمي

را بداند إذن حكم در بين مردم به او داده شده باشد، و از همين جا است كه آن را تفسير كردند به 
اخص از اول است زيرا عدم حكم به آنچه خدا نازل  كسي كه به غير آنچه كه خدا نازل كرده و آن

كرده يا به اينكه اصالً حكم ننمايد يا به اينكه به غير آنچه خدا نازل كرده حكم نمايد است. و 
تحقيق در اين مقام اين است كه گفته شود كه آنچه كه خداوند نازل كرده است مختص به تدويني 

اند، و از  نبياء ع آن را مسطور در صحائف و الواح آوردهنيست بلكه اعم از تدويني است كه ا
تكويني در عالم كبير از نبوات و احكام آن از سياسات و عبادات قالبيه است كه از مقام روح به 

هايشان، و از آن به خلق نازل شده، و از تكويني در عالم صغير از  قلوب انبياء ع، و از آن به صدر
هاي خلق. پس بر هر انساني زاجر الهي است و  ام عقل اوان بلوغ تا به سينهاحكام عقليه نازله از مق

نمايد و بر هر انساني المحاله حكومتي است، يا در وجود او و در عالم  شيطاني كه او را اغوا مي
باشد ولو در خوردن و آشاميدن و  صغيرش است، زيرا كه المحاله از حركت و سكون خالي نمي

اش و اگر داراي خدم و  د، و اگر داراي عيال و خانه باشد پس ايضاً در اهل خانهساير ضروريات باش
حشم و اموال باشد ايضاً در آنها. و بايد دو اختيار حركت او و سكون او از محرّك باشد، و باعثي 
داشته باشد پس اگر باعث الهي باشد پس او در حركت و سكونش حاكم است به آنچه خدا نازل 

عقل بر صدرش و اگر شيطاني بود پس آن حاكم به غير آنچه خدا نازل كرده است  كرده از حكم
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باشد، و اين حاكم بين مردم اگر باعث بر او برحكومت الهي باشد حاكم بما انزل اللَّه است و اگر  مي
كند و اگر صورت حكم  شيطاني باشد حاكم به غير ما انزل اللَّه و هرگز حكم به ما انزل اللَّه نمي

ورت آنچه كه خدا آن را نازل كرده باشد در هنگام حكم از طرف خدا بالواسطه مأذون نباشد ص
مانند انبياء ع و يا باواسطه مانند اوصياي آنان ع، و اگرچه حكمش به صورت ما انزل اللَّه در تدوين 

ار وارد شده از باشد. و آنچه در اخب يا در نبوات باشد، حكم او غير ما انزل اللَّه است و طاغوتي مي
كند، زيرا كسي  نشيند مگر نبي يا وصي يا شقي داللت بر اين مي اينكه اين مجلس در آن كسي نمي

باشد بلكه به غير ما انزل اللَّه  كه به غير وصايت جلوس كند، جلوس او و حكمش بما انزل اللَّه نمي
ت متعدد معلّق بر اذن كرده است و به حكم شيطان. و براي اين شفاعت و حكومت را توأمان در آيا

است. و از آنچه كه ذكر كرديم ظاهر گشت كه عدم حكم بما انزل اللَّه الزم و مساوي حكم به غير 
باشد، و  ما انزل اللَّه است نه اينكه اعم از آن باشد زيرا انسان هيچوقت خالي از حكومت چيزي نمي

ل اللَّه نكند حكم به غير ما انزل اللَّه كسي كه خالي از حكومت نباشد پس كل آنچه حكم بما انز
كرده است طبق آنچه از تالزم شناختي. پس آنچه از تفسير آن در اخبار به حكم به غير ما انزل اللَّه 
وارد شده، صحيح است. از اميرالمؤمنين ع روايت شده كه حكم دو حكم است، حكم خدا و حكم 

جاهليت حكم كرده و آن دليل بر چيزي است جاهليت و هر كس در حكم خدا خطا كند به حكم 
در تورات اين حكم را وضع كرديم كه اظهار اين مطلب تقرير عدم  َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيهاكه ما گفتيم. 

رضايت آنان به حكم خداست، و اينكه به داوري حضرت محمد ص راضي شدند تا از حكم 
لنَّفْ تورات فرار كنند.  ِ مجمل است و محتاج به بيان يعني نفس مرد در مقابل مرد و عبد  سِ َأنَّ النَّْفَس 

در مقابل عبد و مؤنث در مقابل مؤنث است، يا اينكه حكم تورات عام است (يعني تفاوتي ندارد 
ْألُُذِن َو هركه كسي را كشت بايد كشته شود).  ِ ْألَْنِف َو اْألُُذَن  ِ ْلَعْنيِ َو اْألَْنَف  ِ نِّ َو َو اْلَعْنيَ  لسِّ ِ نَّ  السِّ

يعني بايد قصاص انجام شود. البتّه هر فقره از آن محتاج به تقدير ديگري است و آن  اْجلُُروَح ِقصاصٌ 
َفَمْن شود و چشم در مقابل چشم درآورده شود و هكذا.  اين است كه نفس در مقابل نفس كشته مي

فـَُهَو  صاص عفو كند و به ديه راضي شود. پس كسي كه به قصاص تصدق كند يعني از ق َتَصدََّق ِبهِ 
و هركه به  َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ باشد.  آن ديه كفّارة گناهانش مي َكفَّارٌَة َلهُ 

آنچه كه خدا نازل كرده است حكم نكند از ستمكاران خواهد بود. اين موضوع را سه مرتبه تكرار 
مود براي اينكه كمال اهميت آن را برساند زيرا حكم به ما انزل اهللا چنانكه دانستي معيار تمام ن

شود،  حركات و سكنات و مصحح عبارات و سياسات است و به وسيلة آن معاش و معاد استوار مي
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دا: و نيز تكرار براي اين است كه جملة اول ناظر به امت محمد ص است زيرا كه خطاب در قول خ
تا آخر آيه به امت محمد ص است و جملة دوم ناظر به احكام تورات و اهل آن  فال ختشوا الّناس

رِِهمْ   َو قـَفَّْينا َعلى« است، و جملة سوم ناظر به احكام انجيل و اهل آن است. و از پي فرستاديم بر » آ
قًا ِلما «كردند  آثارشان، يعني آثار نبيين و ربانيين و احبار كه حكم به تورات مي ِبعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمَصدِّ

قاً  ْجنيَل فيِه ُهدًى َو نُوٌر َو ُمَصدِّ به عيسي پسر مريم كه تصديق كننده » بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوراِة َو آتـَْيناُه اْإلِ
ف توراتي بود كه در دست او بود و انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و نور تصديق بود، عط

است زيرا كه آن حال است و محالً منصوب است، و آن را تكرار نمود  »فيه هدی و نور«بر جملة 
آنچه در دست او » ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوراِة َو ُهدىً «چون اولي حال از عيسي ع و دومي از انجيل است. 

ر اجزاء آن است و اين به اعتبار بود از تورات و هدايت، تكرار كرد آن را چون كه اولي به اعتبا
مجموع، و ايضاً اولي وصف به اعتبار معاني است و دومي براي لفظ آن و اگر چه به اعتبار معاني 

و اين وعظي است براي متّقين، زيرا كه وعظ بين » َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقنيَ «تأكيد باشد ايضاً مطلوب است. 
يرد وعظ براي او وعظ نيست، و متقين كساني هستند كه واعظ و متّعظ است و كسي كه وعظ نپذ

و بايد حكم كنند، به صورت امر، و به كسر الم و فتح ميم » َو ْلَيْحُكمْ «وعظ براي آنان وعظ است. 
ْجنيِل ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ فيِه َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك هُ «قرائت شده  اهل انجيل به » ُم اْلفاِسُقونَ َأْهُل اْإلِ

آنچه خدا نازل كرده و كسي كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند پس آنان همان فاسقانند، 
وصف آنان گاهي به كفر است و آن عدم اقرار به خدا يا به دين اوست، و ديگر به ظلم است و آن 

فسق است، و آن خروج از طريق  اعطاء حقّ به غير مستحقّ است و منع حقّ از مستحقّ، و ديگر به
گانه و غايت تفضيح در تفضيحشان و براي  باشد براي اتّصاف آنها به اوصاف سه شرع و عقل مي

اينكه اولي نسبت به امت محمد ص است و چون رسالت او و كتاب او و احكام او اشرف است 
ينكه منحرف از احكام او از جهت منحرف از احكام او و حاكم به غير آن را كافر ناميده اشعاراً به ا

شرافت آن حالش از همه بدتر است، و دومي نسبت به يهود است، و چون كثرت در آنها غالب 
است ظلم كه اضافة به غير است در آنها ظاهرتر است و سومي نسبت به نصاري است و چون 

ا نسبت داده وحدت در آنها ظاهرتر است خروج از طريق وحدت كه همان فسق است به حال آنه
شده. و بدانكه مراد به حكم به تورات و حكم به انجيل حكم در مطلق سياسات و عبادات نيست، 

اند، بلكه مقصود حكم به آن دو به اعتبار آنچه  زيرا آن دو به وسيلة محمد ص و كتابش نسخ شده
يض به امت كه در آن دو ثبت شده از بعثت نبي ص و آثار او عالماتش است. و اهم مقصود تعر
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ْحلَقِّ «است در حكم به قرآن دربارة خالفت علي ع. پس غفلت مكن.  ِ و اين » َو أَنـَْزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب 
. و به تحقيق گذشت كه  كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم، به سبب حق، يا متلبساً به حقّ، يا با حقّ

قًا ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكتابِ ُمصَ «حقّ در امثال اين مقام همان واليت كبري است.  تصديق كنندة آن » دِّ
و مهيمن بر آن، مراقب » َو ُمَهْيِمنًا َعَلْيهِ «چيزي است از كناب از جنس كتبه منزله و نبوات گذشته. 

دارند و تصديق آن و تصديق نبوات  آن كتاب است به حفظ آن از تغيير و اظهار آنچه كه كتمان مي
 «از اسماء او تعالي است و به معني رقيب و حافظ و مؤتمن و امين و شاهد است.  منمهيگذشته، و 

پس حكم كن بين آنها، بين امت خود، يا بين اهل كتاب، اگر حكم بين آنها را »  فَاْحُكْم بـَْيَنُهمْ 
خداوند نازل  به آنچه كه» ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ «اختياري كردي، و مقصود تعريض به امت و حكم آنان است. 

و از هوس آنها پيروي مكن، در حاليكه » َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َعمَّا جاَءَك ِمَن اْحلَقِّ «كرده، دربارة علي ع. 
براي تو از حق آمد، و آن كتاب و نبوت است كه آن دو صورت حقّ است كه همان واليت است. 

فرقه و امتي از شما شريعتي برحسب قالب قرار داديم، و تأخير  يعني براي هر ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً 
براي اشاره به اين است كه شريعت مخصوص هر امتي از اختالف استعداد آنها ناشي شده  ِمْنُكمْ 

راه آب است كه جميع خلق به طور ِشْرَعًة يعني راه واضح است به حسب قلب و  َو ِمْنهاجاً است. 
و احكام قالبي در هر امت و شريعت راه به آب حيات است و جميع امت شوند  مساوي وارد آن مي

االمر وقتي كه واضح باشد، و مراد طريق واضح از قلب به حق  از نهج َو ِمْنهاجدر آن مساوي هستند 
است و آن به منزلة تعليل سابق است يعني از شريعت مخصوص خودت به واسطة شرايع آنان تجاوز 

َو َلْو شاَء نان مخصوص خود آنها بود و براي تو شريعت مخصوص خودت است. نكن، زيرا شرايع آ
خواست يك امت متّفق مبتني بر يك طريق واحد و بدون  كه اگر خدا مي اهللَُّ َجلََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدةً 

 هاي مختلف قرار داد شما را امتَو لِكْن داد  اينكه شريعتي نسخ و شريعتي تجديد شود قرار مي
ُكمْ  تا بدانچه از شرايع جديد به شما داده است بيازمايدتان، زيرا كه قبول آنچه كه  ِلَيْبُلوَُكْم ِيف ما آ

شود  عادت و الفت به او پيدا شده است براي نفس آسانتر است و به سبب آن صدق ايمان ظاهر نمي
شود مگر از  آن نميبه خالف آنچه كه غيرمألوف است و عادت به آن پيدا نشده است. پس قبول 

ها  يعني وقتي دانستيد كه اختالف امت فَاْسَتِبُقوا اْخلَْرياتِ صدق ايمان كه به كسي داده شده باشد. 
براي امتحان شماست پس به كارهاي خير يعني در آنچه كه خداوند بر زبان پيامبرش به آنها امر 

يد، يعني كارهاي خير را در حالي هائي كه از گذشتگانتان گرفت كرده است سبقت بگيريد نه عادت
كند، يا بر  ها امر مي گيريد انجام دهيد، زيرا نفسهايتان شما را به عادت كه بر نفوستان سبقت مي
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يعاً همجوارانتان سبقت بگيريد تا گوي سبقت را ببريد.  كه بازگشت جملگي شما  ِإَىل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
، به امر خدا گرفته و چه به عادت اخذ كرده باشد. اين عبارت به اوست چه پيشينيان و چه آيندگان

  فـَيَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ  وعد و وعيد براي هر دو گروه است.ا فَاْسَتِبُقوتعليل قول خداست كه 
ين نيز كند، و ا پس شما را به آنچه كه از حق و باطل و امر و عادت در آن اختالف داشتيد آگاه مي

و ديگر بينشان » َو َأِن اْحُكْم بـَْيَنُهْم ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ « كنايه از واليت و اختالف آنها بعد از رسول ص است.
، أناست به مصدريه قرار دادن  حقيا بر  كتاباند عطف بر  به آنچه خدا نازل كرده حكم كن، گفته

لكه اين اغلب وقتي بعد آنچه كه در آن معني مصدريه بر امر نادر و غير فصيح است، ب َانو دخول 
كند. پس اگر  باشد و در كالم فصحاء عطف بر معني كثير شايع مي قول است واقع شود مفسره مي

به اعتبار معني باشد، يعني بر تو كتاب را نازل كرديم تا آنچه جلوي توست تصديق  مصّدقاً عطف بر 
باشد زيرا كه در آن معني قول هست، زيرا كه انزال هرگاه  تفسيراً براي انزال مي ِان احكمنمايي پس 

 أنزلناباشد كه عطف بر  أمرباشد. و احتمال دارد به تقدير  به لفظ نسبت داده شود به معني قول مي
شود، و تكرار امر به حكم بما انزل اللَّه براي تأكيد است و يا براي اين  ايضاً تفسيريه مي أنبشود و 

آن دو دربارة زناي محصنه و ديگري درباره قتلي باشد كه بين آنها واقع شد،  است كه يكي از
چنانكه از باقر ع روايت شده كه نيست جز اينكه امر به حكم بين آنها تكرار شده كه آن دو، دو 
حكم هستند به هر دوي آنها امر شده، زيرا كه آنها دربارة زناي محصنين حكميت خواستند سپس 

» َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َو اْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوكَ «ه بين آنها واقع شده بود حكميت خواستند. در مورد قتلي ك
َعْن «و از هواهاي ايشان تبعيت مكن و برحذر باش كه تو را دچار فتنه كنند، منصرف كنند تو را 

ا يُريُد اهللَُّ َأْن ُيصيَبُهْم بَِبْعِض ُذنُوِِمْ بـَْعِض ما أَنـَْزَل اهللَُّ ِإَلْيَك فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم أَ  از بعضي از آنچه خدا بر » منَّ
خواهد به بعضي از گناهان آنها را  تو نازل كرده پس اگر روي گردانند پس بدانكه خداوند مي

بگيرد، يعني بدان كه آنها ذنوب كثيري دارند و اقبال به تو مسقط عقوبت آنان است و روي 
َو ِإنَّ َكثريًا ِمَن النَّاِس «ن از تو دليل بر اراده خداوند براي عقوبت آنها به بعضي از آن است. گردانيد
و همانا بسياري از مردم فاسق هستند، خارج شده از طريق حقّ هستند و آن تعريض به امت » َلفاِسُقونَ 

ربارة اهل كتاب باشد، از حيث روي گرداندن از امر او به واليت علي ع است اما اگر نزول آن د
تسليت براي رسول ص است به اينكه روي گردانيدن آنان را عظيم ندارد و از روي گرداندن آنها 

خواهند؟، و اين مؤيد وجه  آيا حكم جاهليت را مي» َأ َفُحْكَم اْجلاِهِليَِّة يـَْبُغونَ «بر آنها محزون نشود. 
ل ص بر طلب حكم جاهليت موقع آن است كه تعريض است، زيرا كه توبيخ امت بعد تصديق رسو
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و از حكم خدا كدام نزد قوم  »َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكمًا ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ «باشد.  دون غير مصدقين مي
و استفهام براي  احسنيا به  حكماً ، الم اختصاص است و ظرف متعلق به الم يقين كننده بهتر است،

بهتر از خدا براي قومي كه يقين دارند وجود ندارد. و مقصود اين است كه انكار است يعني حكمي 
حكماً خداوند بهتر است، زيرا كه آن اگرچه بحسب مفهوم اعم است لكن استعمال آن در مثل اين 
مقام براي اثبات احسن بودن مفضّلٌ عليه و نفي غير آن است. و تعبير از آن به حيث ظاهر كردن 

نمايد، يا  كذا خداوند حسن حكومتش را براي قومي كه يقين دارند اشد حسن ميتعلّق الم است. ه
حكومت خدا براي قومي كه يقين دارند حسن دارد و تخصيص احسن بودن حكومت به موقنين 
براي ظهور آن بر آنها و براي موافقت آن براي آنان دون غير آنها از اصحاب اهواء و ظنون است و 

براي بيان است يا  الماند:  شود، و گفته مي احسناست و بنابراين متعلّق به  عندني به مع الماند:  گفته
  . »براي بيان متعلّق به استفهام، يعني اين استفهام براي قومي است كه يقين دارند.

آيات فوق مبين اين است كه تا آنگاه كه تورات كتاب الهي بوده حكم بايد از آن استنباط 
ل و سپس در دوران ظهور اسالم حكم از كتاب قرآن بايست استخراج شود. از آن انجي پسشد  مي

مسلماً بر اساس آيات فوق سنتي كه منطبق با قرآن باشد صحيح است و در غير اينصورت بايد در 
توان به عنوان  ت را نميص يا ائمه عليهم السالم تشكيك كرد. يعني سنّ انتساب آن به پيامبر اكرم

حقوق در اسالم دانست مگر اينكه كامالً منطبق با قرآن كريم باشد. اين موضوع قانون و حتي منبع 
توان به ساير مجلدات اين مجموعه  انگيزي است كه دربارة بخشهايي از آن مي مبحث بسيار بحث

  رجوع كرد.
قانون ملزم به حاكميت طبق بايد به اين مبحث حق دادخواهي افراد را نيز اضافه كرد و 

ظلمات افراد است. خداوند اجازه فرموده كه فردي كه به او ظلم شده صداي خود را رسيدگي به ت
خدا بلند كردن صدا را به بدگويى دوست ندارد، مگر از آن كس كه به « :143فرمايد بلند نمايد. مي

. اين موضوع به معناي اين است كه افراد حق دادخواهي داشته و چون اين حق »او ستمى شده باشد
  دولت نيز موظف به پيگيري و اعاده حق مظلوم است. تشريع شده

                                                                                                                                                                                              
لسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ . «48سوره نساء ، آيه  -143 ِ ُ اْجلَْهَر   ».ال حيُِبُّ اهللَّ
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  مساوات در برابر قانون
هاي  اكثر نظامدر ي شناخته شده اساس اصل تساوي افراد در برابر قانون يكي از اصول حقوق

باشد. بر اساس اين اصل وقوع جرم از طرف هر شخص و مقامي بايد همانند  حقوقي فعلي جهان مي
قضائي و عقوبت واقع شود. همچنين كلية حقوقي كه دولتي بر افراد وضع  ساير افراد مورد بررسي

نمايند نبايد به دليل خصوصيت خاص مقام و سمت افراد دچار تبعيض شود. براي مثال استخدام  مي
آميز از لحاظ اين اصل مردود است.  هاي تبعيض افراد بايد شامل همة افراد ذيصالح گردد و گزينش

شود بايد بر تمام اعضاء آن طبقه مالياتي يكسان عمل گردد و اگر مقام قضايي  اگر ماليات وضع مي
كند بايد بدون توجه به اينكه جرم از ناحيه چه شخصيتي صورت گرفته همانند  احكامي صادر مي

اع جامعه باشد و موارد ديگر از اين دست همه در ذيل اصل تساوي افراد در برابر قانون بساير ات
  باشد. امل موارد بسيار عديده ميگنجد كه ش مي

اصل برابري افراد نه به منزلة اين است كه همة افراد همواره يكسان و مساوي هستند بلكه به 
يض بين آنان ناشي از هويت خانوادگي يا سياسي يا سمت آنان نيست. زيرا عمنزلة اين است كه تب

ه متفاوتند و شايد نتوان دو فرد مساوي م است كه افراد در احراز صالحيت در انجام امور هموارمسلّ
يكديگر كه از لحاظ صالحيت انجام امور مساوي باشند در جامعه پيدا نمود. بطور كلي اصل 

اي از جامعه بر طبقة ديگر برتري ندارد و  طبقه چتساوي در برابر قانون بر اين امر تأكيد دارد كه هي
آن هستند و قانون تمييز و امتيازي خاص درباره گروه افراد تمام طبقات ملزم به اجراي قانون و تابع 

 هشود و محاكم نيز بالتبع ملزم به پيروي از آن هستند و مجاز نيستند ك قائل نميخاص اي  يا طبقه
قانوني كه شهروندان ديگر ملزم به تبعيت از آن هستند را نسبت به افراد يا گروهاي ديگر ملغي يا 

  معاف بشمارند.
افراد از لحاظ اينكه پدر و مادر آنها از  از لحاظ فطري به اين معني است كه همة مساوات افراد 
شود. اين اصل  هاي خاصي باشند سبب تفاوت آنها از لحاظ حقوق اجتماعي نمي گروه يا شخصيت

در آيات مختلف اشارات مشخصي دارد از لحاظ برخي گروههاي اجتماعي به توضيح  چندهر 
داري به شدت رايج بود و از قواعد پذيرفته شدة اجتماعي بود  اسالم برده بل ازقبيشتر دارد. در زمان 

ة آن روز اعراب اين قاعده عيرا اگر در جامزنسخ نفرمود  يكجاص اين پديده را  ولي رسول اكرم
تر جامعه بودند  شد آزادي خيل عظيم بردگان كه از لحاظ دانش اجتماعي در سطوح پائين نسخ مي

توانستند موجب صدمات حاد  شدند بلكه مي معيشتي براي خود مي ايجاد مشكالت حادنه تنها سبب 
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آورد  به ديگران نيز باشند چون رها كردن عدة زيادي برده مسلماً عواقب اجتماعي زيادي به بار مي
 شد. به كلي از بين برده مينه شد و  اي اصالح مي داري آن روز بايد به گونه م سرپرستي بردهاولي نظ

ها هر بار تعدادي افراد به دست جنگجويان مسلمان اسير  هرياز طرفي در جنگها و غزوات و س
شدند و در آن زمان كه سيستمي براي نگهداري اسرا مهيا  اي سرپرستي مي شدند كه بايد به گونه مي
مين تقسيم داري آن روز بود كه اسراء را بين مسل بهترين راه استفاده از نظام سرپرستي برده و نبود
سرپناه و خوراك و شدند كه معاش آنان را نيز تأمين نمايند و  كردند و مسلمين موظف مي مي

بودند كه صاحبان آنها  يآن بردگان موظف به انجام امور پوشاك ايشان را تأمين نمايند و در قبال
ستقيماً لغو داري را م ص با مالحظه اين موارد نظام سرپرستي برده داشتند. لذا حضرت مقرر مي

هاي  نفرمود بلكه قواعدي مقرر داشت كه اين پديده به تدريج در طول زمان از بين برود تا آسيب
داري را به صورت يك سيستمي شكل داد كه  آن دفعتاً نباشد و به حداقل برسد. از اين لحاظ برده

كرد كه ي آن اندك و خروجي آن زياد باشد به اين ترتيب كه قواعدي سخت مقرر دروودر 
تواند فرد ديگري را به بردگي بگيرد زيرا در عرف آن زمان اگر هر فردي تعلق به  هركس نمي

ص اين را به  شد ولي حضرت رسول به اسارت بردگي گرفته مي داشتاي شناخته شده ن خانواده
اره فاسراي جنگي و فرزندان بردگان منحصر نمود و از طرفي اصل رقاب را وضع كرد كه ك

اره گناهان خود بتوانند با آزادكردن بندگان فاز گناهان قرار داده شد كه افراد براي كبسياري 
مستحبات مؤكده قرار داد كه هركس كه  تخلف خود را جبران نمايند و رقاب را بعنوان يكي از

او اي از فردي ابتياع نمايد و  آزاد كند و يا برده اتواند برده خود ر بخواهد عمل نيكي انجام دهد مي
تي ديگر برده شرعي در عمل وجود رها سازد. تداوم اين سياست باعث شد كه بعد از مدرا 

. از اين بابت بايد گفت كه اصل فطري مساوات افراد كه در قرآن صريحاً به آن اشاره 144نداشت
مه اسالمي است. قرآن كريم گردد از اصول مسلّ شده و در ذيل اصل كرامت انساني مطرح مي

اي مردمان هرآينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و شما را به صورت « :145فرمايد مي
                                                                                                                                                                                              

داري در اسالم، مجله عرفان  ر نورعلي تابنده، بردهبراي شرح بيشتر اين موضوع نگاه كنيد به: حضرت حاج دكت -144
. و 10-18، صفحات: 1382، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، انتشارات حقيقت، 19ايران، شمارة 

الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از  الملل در اسالم، حقوق بين همچنين كتاب مباني عرفاني روابط بين
  ط نگارنده. ديدگاه حكمت، توس

http://www.bidabad.ir/doc/islam-inter-relation.html  
َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى. «13سوره حجرات، آيه  -145 ً وَ    َأيـَُّها النَّاُس ِإ َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  َو َجَعْلناُكْم ُشُعو

← 
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ارترين گا نزد خداوند پرهيزشمترين  ها قرار داديم تا بشناسيد هرآينه گرامي ها و قبيله جماعت
. به عبارت ديگر تفاوت در رنگ، نژاد، خصوصيات قومي »شماست، همانا خداوند دانا و خبير است

همه براي ايجاد تفاوت در افراد براي شناختن همديگر است و نه  ... ها و زبان، چهرهاي،  و قبيله
باشد. در شرح  يم د خداوند و نه نزد جامعه تقوا و درستكاري فردزي نرعامل برتري بلكه عامل برت

و تعليل براي آيد تأكيد بر نواهي سابقه  اي مردم، اين كه مي»  َأيـَُّها النَّاسُ ««: 146فرمايند اين آيه مي
َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى«آنها است  ما همه شما را از مذكّر و مؤنّثي آفريديم، يعني از اين دو جنس »  ِإ

ً َو قَباِئلَ «يا از آدم و حوا ع  و شما را شعوب و قبائل قرار داديم، شعوب براي عجم » َو َجَعْلناُكْم ُشُعو
اند: شعب به فتح شين جمع عظيم منتسب به اصل واحد است و  ت و گفتهمانند قبايل براي عرب اس

آن تجمع قبايل است و قبيله تجمع عمائر است و عماره تجمع بطون است و بطن جامع افخاذ است و 
فخذ جامع فصائل است و كوچكترين همه فصيله است، پس خزيمه شعب است و كنانه قبيله و 

تا بشناسيد، نه آنكه تفاخر » ِلَتعارَُفوا«باشد.  خذ و عباس فصيله ميقريش عماره و قصي بطن و هاشم ف
همانا » ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتقاُكمْ «كنيد و تنابز نمائيد و تالمز نمائيد و مسخره كنيد و غيبت نماييد. 

مال و جمال بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند، پس كرامت و شرف به نسب و حسب و 
خداوند عليم است، به متقي از شما و اتقي » ِإنَّ اهللََّ َعليمٌ «و كثرت اوالد و خالي بودن از عيوب نيست 

گيرد از بواطن  خبير است، به آن چيزهايي كه علم شما به آن تعلّق نمي» َخبري«و به شقي و اشقي، 
  »امور شما و مقدار استعداد شما و استحقاق شما.

اى مردم، «: 147فرمايد گردد. مي ر ميي فطري افراد را متذكّواتسنيز همين  آيات ديگري
بترسيد از پروردگارتان، آن كه شما را از يك تن بيافريد و از آن يك تن همسر او را و از آن دو، 

خواهيد و  مردان و زنان بسيار پديد آورد. و بترسيد از آن خدايى كه با نام او از يكديگر چيزى مى
  » ز خويشاوندان مبريد. هر آينه خدا مراقب شماستزنهار ا

لي با توجه وداللت بر اصل تساوي فطري افراد دارد.  148همة اين آيات و همچنين آيات ديگر
                                                                                                                                                                                              ← 

 ».اهللَِّ َأْتقاُكْم ِإنَّ اهللََّ َعليٌم َخبري
 .357-358، ترجمه، صص 13تفسير بيان السعاده جلد  -146
ِمْنها َزْوَجها َو َبثَّ ِمْنُهما رِجاًال َكثريًا   َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة َو َخَلقَ . «1سوره نساء، آيه  -147

 ».َو ِنساًء َو اتـَُّقوا اهللََّ الَّذي َتسائـَُلوَن ِبِه َو اْألَْرحاَم ِإنَّ اهللََّ كاَن َعَلْيُكْم َرقيباً 
  داشتيم. همانا فرزندان آدم را گرامي».  آَدم  َو َلَقْد َكرَّْمنا َبين«فرمايد:  مي 70در سوره اسراء آيه  -148
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ي به معني اين نيست كه صالحيت افراد همه مساوي يكديگر تساوبه همين اصل بايد گفت كه 
دهد  نظر قرار مي از لحاظ نوع انساني مد ي فطري افراد راواتساست. آيات متعددي عليرغم اينكه 

شمرد.  ش و تجربه برمينهاي آنان را از لحاظ تالش و كوشش آنان در برخورداري از دا تفاوت
و كور و بصير برابر « :150فرمايد و مي »دانند دانند و آنانكه نمي آيا مساويند آنان كه مي« :149فرمايد مي

. دربارة »ايه و نه آتش و مساوي نيستند زندگان و مردگانها و نه نور و نه س برابر نيستند و نه تاريكي
در تميز  صير،كور و بو مساوي نيست » َو اْلَبصري  َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى««: 151اند شرح فرموده اتاين آي
خشيت ندارند با كساني و نافع تا كساني كه از پروردگارشان  ضارو در تميز حسن و قبيح و اشيا، 

 هشان بقلبهايتا كساني كه  ،نورنه تاريكي و نه و »  َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّورُ « شيت دارندخدر انذار كه 
» َو َال الظِّلُّ َو َال اْحلَُرورُ « غير آنهابا  خشيت دارندسبب اين است و از پروردگارشان به  مستنيرنور علم 

روز، يا نه شب و نه اند:  و گفتهدهد  عني ميو نه جنّت و نه نار ماند:  گفتهو نه مردگان و نه زندگان، 
كنايه از مؤمن و  ها حرور اسم باد گرم است. و همه اين دو متقابلزيرا گرماست، نه سرما و نه 

مثّل له مؤمن و ايمانش و كافر و كفرش مممثّلٌ به است و ، يا استايمانش و كافر و كفرش 
حيات  هبو مساوي نيست زندگان و نه مردگان، يا احياء » اْألَْمواتُ َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياُء َو َال «. باشد مي

 »شود. تعبير مي هو تكليفي هبه واليت تكوينيحبل و كه از آن دو به دو  هتكليفي هيا ايماني هفطري هايماني
د؟ مثَل اين دو گروه مثَل كور و كر و بينا و شنواست. آيا اين دو به مثَل با هم برابرن« :152فرمايد و مي

  ».گيريد؟ چرا پند نمى
همينطور است كه در برابر قانون افراد بايد حقوق مساوي قضائي داشته باشند و مقام قضائي 

ايد، به عدالت  اى كسانى كه ايمان آورده« :153فرمايد موظف به رعايت قسط شده است كه مي
ر يا خويشاوندان شما چه فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر چند به زيان خود يا پدر و ماد

نفس پيروى  يتوانگر و چه درويش بوده باشد. زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از هوا
                                                                                                                                                                                              

 ». َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَّذيَن ال يـَْعَلُمون. «9سوره زمر، آيه  -149
َو اْلَبصري َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّوُر َو َال الظِّلُّ َو َال اْحلَُروُر َو ما َيْسَتِوي   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى. «19-22سوره فاطر، آيات  -150

 ».َو َال اْألَْمواتُ  اْألَْحياءُ 
 .131-132، ترجمه، صص 12تفسير بيان السعاده جلد  -151
ِن َمَثًال َأ َفال َتذَكَُّرون  َمَثُل اْلَفريَقْنيِ َكاْألَْعمى. «24سوره هود، آيه  -152 َ�مِّ َو اْلَبصِري َو السَّميِع َهْل َيْسَتِو  ». َو اْألَ
ْلِقْسِط ُشَهداَء هلِلَِّ َو َلْو َعلى َأيـَُّها الَّ . «135سوره نساء، آيه  -153 ِ ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَربَني ِإْن   ذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّامَني  َأنـْ

ُ َأْوىل  ».وا فَِإنَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخبرياً َأْن تـَْعِدُلوا َو ِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرضُ   ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفقريًا فَاهللَّ
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بازى كنيد يا از آن اعراض كنيد، خدا به هرچه  مكنيد تا از شهادت حق عدول كنيد. چه زبان
يعني اي كساني كه با دست  َن آَمُنوا أَيـَُّها الَِّذي« :154فرمايند در شرح اين آيه مي »كنيد آگاه است. مى

بر اين وصف ثابت  ُكونُوا قـَوَّاِمنيَ ايد،  محمد ص، بيعت عاّم كرده و دعوت ظاهري را قبول نموده
كند قوام كسي است كه از اعوجاج خارج شده  بمانيد، زيرا كه لفظ كَون داللت بر ثبات و دوام مي

ارج كند، زيرا كه از صيغة مبالغه (قوام) سرايت به غير و خودش و قوايش و غير خود را نيز از آن خ
شود چنانكه در ظاهر چنين است و ممكن است از قام عليه وبامره اخذ شده باشد يعني  استفاده مي

ْلِقْسطِ آن را اصالح كرد.  يعني به عدالت. چون به سبب تساوي طرفين منازعه نزد نفس، خروج و  ِ
 ُشَهداءَ شود و ممكن است متعلّق به قول خداي تعالي  خارجي ممكن مياخراج از اعوجاج در منازعه 

باشد يعني در حالي كه تحمل كننده و ادا كنندة شهادت باشيد، خبر بعد از خبر و در حكم تفسير 
ِ خبر اول است، يا حال.  هايي كه برحسب آن پيش  يعني براي طلب رضايت خدا يا در شهادت ِ

ها خداي تعالي است، يا براي خدا به اعتبار مظاهر و جانشينانش و آيد زيرا صاحب حق در آن
مخصوصاً كاملترين مظهر خدا بعد از پيغمبر اكرم، علي ع است و آيه عام است ولي مقصود و مهم 
همين است، زيرا كه آيه سفارش و مقدمه جهت تحمل شهادت دادن (اداي شهادت) براي علي ع 

خدا رحمت كند  رحم اهلل أمرًء َمسََع فـََوعيدرخواست نمود و فرمود: است وقتي كه نبي ص از آنان 
شخصي را كه شنيد و نگهداشت. و جهت اداي شهادت نسبت به علي ع در وقتي كه پيامبر از آنان 

يعني شاهد به غايب برساند. و در وقتي كه  اال فليبّلغ الشاهد منكم الغائبدرخواست كرد و فرمود: 
اند ادا كنند، ليكن مردم به اين وصيت  ص درخواست كرد كه آنچه را كه شنيدهعلي ع بعد از نبي 

هاي  حتّي اگر بر ضرر خود شما باشد، چون نفس أَنـُْفِسُكمْ   َلْو َعلىَو وفا نكردند و خودداري كردند. 
ن، بعد از خود پدر و مادر و خويشا َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبنيَ ترين چيز در نظر شماست.  شما محبوب

نياز يا  بي َغِنيًّا َأْو َفِقرياً اگر باشند هريك از دو طرف،  ِإْن َيُكنْ شخص، محبوبتر از ديگران هستند. 
نيازمند، پس از استقامت بر راستي خارج نشويد بدين گونه كه مالحظه كنيد فقير سزاوارتر است به 

ور عليه او به مال خودش نرسد، يا نفع بردن و ضرر نكردن، و غني بر فرض اينكه با شهادت ز
شود، يا به خيال اينكه از غنّي بهره ببريد و از ناحية او ضرر  ديگري از مال او بهره ببرد، متضرّر نمي

پس امر خدا را امتثال كنيد و به اينكه فقير متضرّر  ِِما  فَاهللَُّ َأْوىلنبينيد بخواهيد به فقير اعتنا نكنيد. 
يعني در عدول از حقّ، يا به  َأْن تـَْعِدُلوا  َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوىشود نينديشيد.  تضرّر نميشود و يا غني م مي
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َو ِإْن دانيد، از هواي نفس پيروي نكنيد.  سبب عدول، يا براي اينكه عدل در شهادت را ناپسند مي
يتان آن را تغيير دهيد، و يعني در حين اداي شهادت زبانتان را نچرخانيد بدين نحو كه با زبانها تـَْلُووا

و يا به سبب كتمان شهادت از  َأْو تـُْعِرُضوابه معني توجه كردن نيز خوانده شده است. » ولي«تلووا از 
يعني به  فَِإنَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً دهد.  آن اعراض كنيد كه خداوند به سبب آن به شما جزا مي

  »اين آيه نيز، سبب جانشين جزا شده است. كنيد، آگاه است. در آنچه مي
ايد، براى خدا، حق گفتن را بر پاى خيزيد و به  اى كسانى كه ايمان آورده« :155فرمايد و مي

عدل گواهى دهيد. دشمنى با گروهى ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت ورزيد كه به 
. در شرح اين آيه »كنيد آگاه است مى تقوى نزديكتر است و از خدا بترسيد كه او به كارى كه

ْلِقْسطِ «« :156اند فرموده ِ ايد براي  اي كساني كه ايمان آورده»  أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَـوَّامَني هلِلَِّ ُشَهداَء 
خدا استوار بوده گواه عدالت باشيد، سفارش به ايشان است به استقامت و تقويم ديگران از اعوجاج 

دربارة تحمل شهادت گذشت خصوصاً وقت توصيه محمد ص به حفظ آن و حمل آن و  چنانكه
نمايد، زيرا كه مقصود همين  حين اداي شهادت خصوصاً وقتي كه علي ع از آنها شهادت سؤال مي

مي يا و شما را نبايد دشمني گروهي بر آن دارد، در بغضاء شما با قو» َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْومٍ «است. 
كه عدالت نورزيد، در اداي شهاداتتان به تغيير آن يا كتمان آن از » َأالَّ تـَْعِدُلوا  َعلى«بغضاءقومي بر شما 

َرُب ِللتـَّْقوى«خوف مخالفين علي ع يا بغضاً با موافقين علي ع.  عدالت كنيد كه » َو اتـَُّقوا اهللََّ   اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ
ِإنَّ اهللََّ َخبٌري ِمبا «ترسيد، در شهادات و آن را كتمان نكنيد و تغيير ندهيد آن اقرب به تقواست و از خدا ب

  ».دهد. كنيد آگاه است و به حسب آن به شما جزا مي كه خدا به آنچه عمل مي » تـَْعَمُلون
و آنگاه كه گفتيد پس به عدالت رفتار كنيد كه گرچه خويشاوند « :157فرمايد  همچنين مي و

و هنگامي كه گفتيد، در حكومت، وقتي  »و ِإذا قـُْلُتمْ «« :158اند ح اين آيه نيز فرموده. در شر»شما باشد
كه مردم شما را حاكم قرار دادند يا در شهادت يا اصالح يا نصح يا ترحم يا سخط يا معاش يا معاد 

پس عدالت كنيد، » وافَاْعِدلُ «يا واجب يا مباح به زبانتان يا به ساير اعضايتان، يا به قواي عالّمه يا عماله 
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و  اذابين افراط و تفريط در اقوال و احوال و افعال توسط كنيد، و تأديه به صورت شرط و با لفظ 
شود  ماضي بودن اشاره به اين است كه قول مأموربه نيست لكن انسان خالي از يك قول نمي

و  » َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب« باشد كه در قول توسط نمايد. مخصوصاً بنابر تعميم مذكور، و مأمور مي
  ».اگرچه طرف از خويشان شما باشد، جسماني يا روحاني، در عالم كبير و يا صغير.

. در شرح اين »كند همانا خداوند شما را به عدل و احسان امر مي« :159فرمايد و بطور كلي مي
ْلَعْدلِ « :160فرمايند آيه مي ِ َُْمُر  قرار گرفتن و رعايت اعتدال بين دو طرف عدل ميانه و وسط   ِإنَّ اهللََّ 

افراط و تفريط در همة امور است، و به اعتباري نهادن هر چيزي در جاي خودش است، و هنگامي 
يابد كه تفاصيل اشياء با مراتب و مقامات آنها و دقايق استحقاق آنان هركدام برحسب  تحقّق مي

ه برحسب اقتضاي طبيعتش در تكوينيات و تعيناتشان شناخته شود، و هرچيزي را بنا به آنچه ك
مقتضيات افعالش در تكليفيات استحقاقش را دارد عطا كند. عدل مقتضي سياستها، اجراي حدود و 

آورندة ترغيب است كه  كننده تهديد و براي روي امر به معروف و نهي از منكر است و براي اعراض
حاليكه به نور رسالت و نبوت و به سبب  باشد در اين معناي شأن صدر از جهت خلقي آنها مي

اتصاف و اتّصال به آن دو نور روشن شده باشد. لذا در اخبار ما عدل به محمد ص تفسير شده است، 
چون نبوت و رسالت در زمان تخاطب مخصوص آن حضرت ص بوده است از اين رو عدل به 

روي بين افراط و تفريط در همة  هنبوت و رسالت، نهادن هر چيزي در جاي خودش، اعتدال و ميان
احسان يا به اين معني است كه انسان صاحب نيكي گردد يا به ،  َو اْإلِْحسانِ امور تفسير شده است. 

معناي رساندن و ايصال نيكي است با قطع نظر از استحقاق، و مناسب اين جا همان معناي دوم است، 
فة به غير اعتبار شده است، و نيز مرتبة احسان بعد از عدل اضا َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبزيرا كه در عدل و 

است، و آن استحقاق در اعطاء اعتبار شده است. و احسان به اين معني از جهت روحي شأن روح و 
قلب است و آن شأن واليت است و لذا در اخبار به علي ع تفسير شده و تفسير آن به واليت از 

تخصيص بعد از  َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبباشد.  ل به آن صحيح ميحيث اتّصاف به آن يا از حيث اتّصا
به نوعي مشمول زيادتي و برتري  ِذي اْلُقْرىبتعميم عدل و احسان به اعتبار متعلق است، زيرا كه 

اعم از قرابت روحاني و جسماني، در عالم كبير و صغير است، چنانچه  ِذي اْلُقْرىبمخصوص شده و 
باشد، چون تنها كسي كه  ان اعم است از چيزي كه در عالم كبير و عالم صغير ميمتعلّق عدل و احس
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است و وارد شده كه مقصود ادا كردن خالفت  ِذي اْلُقْرىب مستحقّ اداي امانت خالفت است اصل
فحشا عبارت از كاري است كه عقال يعني ، َعِن اْلَفْحشاءِ   َو يـَْنهىاست از امامي به امامي ديگر. 

غير در آن اعتبار   شرع آن را بد بدانند، در مقابل عدل قرار گرفته و تعدي و تجاوز بر حقّ اصحاب
منكر كاري است كه به موجب آن بر حقّ ديگري تجاوز شود و اهل شرع آن ، َو اْلُمْنَكرِ نشده است. 

دراز كردن بر بغي تجاوز و دست ،  . َو اْلبَـْغيِ را قبيح دانند. ضد معروف مقابل احسان قرار دارد
، ِايتاِء ِذي اْلُقْرىب است در مقابلِذي اْلُقْرىب  حقوق مردم يا خروج از اطاعت عقل و تسليم نشدن بر

  ».به ائمه هدي ع ِذي اْلُقْرىب خصوصاً بنابر تفسير
همانا او عدالت پيشگان را دوست با آنها به قسط رفتار كنيد « :161و خداوند فرموده كه

و اگر حكم كردي پس بين آنها به قسط حكم كن كه خدا عدالت « 162يد:فرما و مي. »دارد مي
و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر به جنگ « 163فرمايد: و مي». دارد پيشگان را دوست مي

برخاستند، ميانشان آشتى افكنيد. و اگر يك گروه بر ديگرى تعدى كرد، با آن كه تعدى كرده 
ردد. پس اگر بازگشت، ميانشان صلحى عادالنه برقرار كنيد و است بجنگيد تا به فرمان خدا باز گ

  »عدالت ورزيد كه خدا عادالن را دوست دارد.
(اي پيامبر) بگو جز اين نيست كه من بشري مثل شما « :164در تكميل اين مبحث اشاره به آيه

ر آن زمان ص كه د رساند كه پيامبر خدا اصل مساوات افراد جامعه را در اسالم به اتمام مي »هستم
شود و خداوند به او امر  افراد قلمداد مي رسايعداد رئيس حاكميت و فرمانرواي سياسي نيز بود در 

بشر  ابناءفرمايد كه اين موضوع را اعالم بدارد كه همه بدانند پيامبر خدا نيز بشري است مثل ساير  مي
همچنين آيه ديگر نيز همين را  . واستي براي او مطابق با سايرين واسي منجر به حقوق مواتسو اين 

  .»؟بشري نيستي كه رسول استجز آيا تو « 165فرمايد كه تاكيد مي
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َ َبَشٌر ِمْثُلُكمْ . «110سوره كهف، آيه  - 164 ا َأ   ».ُقْل ِإمنَّ
  ».الَهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسو . «93سوره اسراء، آيه  - 165
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  حقوق ناشي از اجراي عدالت
همانطور كه به آن اشاره شد صراط مستقيم و باريك و تيزي است در جامعه مفهوم عدالت 

اوي و كشمكش ها و دع گردد و نزاع هاي آن با تكامل اجتماعي جوامع آشكار مي رافتظكه 
بشر تحت عنوان وجدان  ده كه در نهاچكند، ولي آن طرفين همواره بر روشن شدن آن كمك مي

د. بر اساس همين وش تهاي آن را درك و به انسان يادآور ميفراظنهفته شده چنانچه بيدار باشد همة 
ق عدل در توان به تعريف قسط و عدل پرداخت زيرا مصدا ادينه شده در بشر است كه ميهفطرت ن

همواره مرز وجدان مجاز به قضاوت كند  اوجدان انساني وجود دارد و اگر انسان وجدان خود ر
  نمايد. قسط و عدل را روشن مي

منبعث از همين قوه در انسان است كه استنباط قضاء و اجراي عدالت و حقوق ناشي از اجراي 
نمايد كه منطبق با اصولي  رقرار مياي تعريف و ب يابد و اصول موضوعه عدالت تبلور اجتماعي مي

. در ت كاملي در اين موضوع داردانهد. قرآن كريم نيز صراح است كه وجدان آزاد بر آن حكم مي
در اسالم دستورات « 166فرمايند: در شرح مواد پنجم تا هفتم اعالمية حقوق بشر ميهمين ارتباط 

ْحسانِ  ِإنَّ   عدالت اجتماعي كامالً داده شده مانند آية شريفه: ْلَعْدِل َو اْإلِ ِ َُْمُر  در سورة نحل  167اهللََّ 
كه قبالً ذكر شد كه در آن آيه دستور داده شده با هيچكس بر خالف عدالت و شئون انسانيت نبايد 

َُْمرُُكْم َأْن  رفتار كرد و نسبت به هيچ فردي نبايد ظلم و تعدي نمود و در سورة نساء فرمايد: ِإنَّ اهللََّ 
ِت ِإىلتُـ  ْلَعْدلِ   َؤدُّوا اْألَما ِ كند  يعني خداوند به شما امر مي 168 َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا 

سپارند بصاحبان آن رد نموده در آنها خيانت نكنيد و هرگاه بين مردم  كه امانات كه به شما مي
الف حق و انصاف و وجدان حكمي ننمائيد. اين بخواهيد حكمي كنيد بعدالت حكم نموده بر خ

شود و بطوركلّي  دستور شامل عدالت اجتماعي و حكومت و قضاوت و حكميت و غير آنها مي
رساند كه هر فردي بايد حقوق ديگران را رعايت نموده و نسبت بدانها تخطي و تجاوز نكند و  مي

ر بفرد و اختالف طبقاني و قرابت و غير قاضي هم در قضاوت خود بايد رعايت عدالت را كرده و نظ
خواهد  آنها نداشته و همه را به يك نظر نگاه كند و قضاوت نمايد. حتّي اسالم دربارة قاضي كه مي

رسيدگي به دعاوي افراد يا بجرايم نمايد به قدري دقّت نموده و دستورات دقيقي داده كه مافوق آن 
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دعوي در جواب سالم دادن و سخن گفتن و نظر نمودن متصور نيست مثالً قاضي بايد بين دو طرف 
و اذن جلوس دادن تساوي قرار داده و با هر دو به يك قسم رفتار كند نه آنكه مثالً به ديگري سالم 
و به ديگري عليكم السالم بگويد يا به ديگري با احترام بنگرد و به ديگري چندان توجهي ننمايد و 

هد ولي در ظاهر نبايد ترجيح قائل شود و بعداً هم به عدالت حكم كند هر چند قلباً يكي را ترجيح د
و ميل قلبي خود را اعمال ننمايد وحتّي در شروع بتكلّم هم يكي را مقدم بر ديگري ندارد بلكه 
بگويد هركدام مدعي هستيد مطلب خود را بگوئيد يا خطاب به هردو نموده بگويد سخنان خود را 

كند بر اينكه  ر را هم به همين ترتيب دستور داده است كه همة آنها تأكيد ميبگوئيد و جزئيات ديگ
دادگاه و قاضي بايد كامالً بيطرف بوده و دالئل طرفين را شنيده و بعداً هم كامالً عادالنه قضاوت 
كند. در جنايات و جرائم هم تا موقعي كه اتهام يكنفر قطعيت پيدا نكند نبايد نسبت به او توهين يا 
تشدد نمايد و قطعيت هر جريمه هم شرايطي دارد كه در كتب فقهيه مفصالً ذكر شده است و تا 
هنگامي كه جرم او ثابت نشود هر چند قرائن بر تائيد و صحت اتّهام او باشد بيگناه محسوب 

گردد و براي حفظ حيثيات و شرافت اشخاص در اثبات امور خالف عفّت و اخالق و در  مي
يت دقّت شده كه كسي بدون جهت مورد اتهام واقع نگردد و بدنام نشود و تا موقعي كه جنايات نها

بادله قطعيه ثابت نشود نبايد نسبت به او توهين كرد يا نسبت عمل زشت به او داد بلكه اگر در 
صورت عدم ثبوت امر خالف و منافي عفّت نسبتي به او داده شود نسبت دهنده فاسق و مستوجب 

منظور از اين است كه حفظ حيثيات و احترام افراد بشود. هيچكس را به صرف سوءظن  حد است و
 169  أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ  توان مجرم تلقي كرد كه فرموده: نمي

شود و حتّي در  مي آنها گناه محسوب  يعني اي مؤمنين از بسياري از گمانها دوري كنيد زيرا بعض
ُه فـَُهَو  شده كه فرمود: 170كافي از حضرت صادق ع روايت َ َعْتُه ُأُذ َمْن قَاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما رَأَْتُه َعْيَناُه َو مسَِ

يعني  171.آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ  ِمَن الَِّذيَن قَاَل اهللَُّ َتعايل: ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذينَ 
ِإنَّ  هركس درباره مؤمني آنچه را به چشم ديده و به گوش شنيده به ديگران بگويد او مصداق آية

است يعني كساني كه دوست دارند كارهاي زشت را نقل كنند و رواج  الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشةُ 
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  . آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب َأِليمٌ  اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذينَ 
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كي است كه اينقدر دربارة حفظ آبروي افراد سختگيري شده و دستور دهند براي آنها عذاب دردنا
داده شده كه بدون شاهد و شرايط معينه پذيرفته نيست و اگر كسي دربارة ديگري به شخصي يا به 

چيني نمود نبايد پيش از تحقيق و ثبوت صحت آن خبر اقدامي  يكي از محاكم سعايت كرد و سخن
َتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا  ات فرمايد:بر ضرر نمود كه در سورة حجر  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ

ِدِمنيَ   قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى كرداري خبري براي شما  يعني اي مؤمنين اگر زشت 172.ما فـََعْلُتْم 
جهت آسيب رسانيد و بعداً پشيمان شويد پس باره تحقيق كنيد كه مبادا كسي را بدون  آورد در آن

اسالم از هيچ دستوري كه به حال جامعه و افراد مفيد باشد فروگذار ننموده متأسفانه ما مسلمين قدر 
  »كنيم از اين رو فساد در ميان ما روزافزون است. دانيم و به دستورات عمل نمي دين خود را نمي

جرم با اصولي مات بايد با زب و محاكمه و مجالذا بر اين اساس است كه در مراحل تعقي
محاكمه  و برخورد نمود كه اين اصول همواره مورد تأئيد وجدان فردي و اجتماعي است. تعقيب

تعصب و سختي باشد و نبايد اثبات جرم به از د خالي يجرم هستند باو اثبات كه هنوز مراحل تحقيق 
و شكنجه و يا بازداشت مخفيانه و اعمالي از اين دست  تهديد يا اجبار يا با استفاده از ادوات آزار

ام وارد نموده و همچنين هصورت گيرد. اصوالً اثبات تقصير بر عهده كسي است كه به متهم ات
دستگاه پليس حق در قانون ي كه اتمگر در استثنائ -بازداشت افراد بدون دستور كتبي مقام قضائي 

ست. و پليس ملزم است كه فرد بازداشتي را براي منع شده ا -اشخاص را داردموقت  فيقتو
 تت بازداشت وي به محكمه آورد و دادگاه است كه موظف به تعيين تكليف وضعيرسيدگي به علّ

ها  بازداشت شده است و دستگاه پليس حقي در اين موضوع ندارد و حق ندارد در بازجويي دفر
از متهم اخذ نمايد و چنانچه  رخشن يا ارعاب يا آزا اقاريري توأم با اجبار يا اكراه يا تهديد يا رفتار

س مسكن يا محل كار يا اقامت فرد متهم باشد، پليس بدون اجازه در جريان بازجويي نياز به تجس
دادگاه حق اين تفحص و تجسس را ندارد و قاضي نيز براي صدور اين مجوز بايد دالئل قانع كننده 

هاي مجازي  مكاتبات و مكتوبات اعم از كاغذي يا در محيطها و  داشته باشد. حتي بازرسي نامه
 هو البد بايد با اجاز اينترنت و استماع مذاكرات و كنترل مخابرات و مكالمات و ارتباطات افراد االّ

قاضي و با وجود دالئل قانع كننده براي اين تفحص باشد و دستگاه پليس مجاز نيست اطالعاتي را 
عموم جامعه قرار  آورد در اختيار افراد غيرمسئول در پرونده متهم و يا كه از اين طريق بدست مي

دهد. و محكمه مجاز نيست كه محاكمه را تكرار نمايد و متهم مبرا از جرم را مجدداً  تعقيب يا 
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محاكمه نمايد مگر اسناد جديدي به پرونده متهم اضافه شود كه لزوم تجديد محاكمه را به ادلة 
باشد و قاضي مجاز نيست قانون جديد را در مورد متهم عطف به ما سبق كند و كافي در بر داشته 

بطور كلي قانونگذار از عطف به ما سبق كردن قانون منع شده است و در كليه مراحل دعوي از 
استيناف در  ويا تجديد نظر بدوي  هاي زمان بازداشت و بازجويي در دادسرا و محاكمه در دادگاه

  متهم حق داشتن وكيل دارد. عالي ر ديوان تر نظي محاكم عالي
ورود به حريم خصوصي افراد و انتشار اطالعات عدم جواز همانطور كه ذكر آن رفت 

در هاي مختلف حقوقي پذيرفته شده است.  خصوصي آنها به عنوان يك اصل كلي حقوقي در نظام
ممنوع گرديده  حقوق اسالم نيز اين اصل كلي بدين شكل مطرح است كه به طور كلي تجسس

 12در اين ارتباط در شرح ماده نيز صراحت دارد. است. قرآن كريم در ارتباط با منع تجسس 
گويد زندگي خصوصي افراد و محلّ اقامت  مادة دوازدهم كه مي«  :173فرمايند اعالمية حقوق بشر مي

حمله قرار گيرد  و مكاتبات نبايد مورد مداخالت خودسرانه واقع شود و نبايد شرافت اشخاص مورد
 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً در اسالم نيز قبالً دستور داده شده كه در آية سابقه در سورة حجرات (

يعني در كارهاي شخصي و خانوادگي اشخاص تجسس و   َجتَسَُّسواَو الفرمايد:  ) بعداً ميِمَن الظَّنِّ 
قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َال َتْطُلُبوا َعثـََراِت اْلُمْؤِمِنَني فَِإنَّ َمْن فرموده: كنجكاوي نكنيد كه حضرت صادق ع 

هاي  يعني لغزش 174بـَْيِتهِ  تـَتَـبََّع َعثـََراِت َأِخيِه تـَتَـبََّع اهللَُّ َعثـََراتِِه َو َمْن تـَتَـبََّع اهللَُّ َعثـََراتِِه يـَْفَضْحُه َو َلْو ِيف َجْوفِ 
كه هر كه در طلب پيدا كردن لغزشهاي برادر ايماني خود باشد خداوند هم  مؤمنين را جستجو نكنيد
كند هر چند در داخل خانه خود باشد. ديانت مقدسة  كند و او را رسوا مي لغزشهاي او را ظاهر مي

اسالم به هيچ وجه در امور داخلي و خانوادگي اشخاص دخالت را اجازه نداده و تجسس را روا 
اقع جنگ و نيز نسبت به كساني كه از نظر جاسوسي براي دشمن مورد سؤ ظن نداشته مگر در مو

واقع شوند رواست و گرنه در مواقع عادي هرچند احتمال ارتكاب خالف هم از شخص در داخل 
اي در مدينه  نويسند خليفة دوم شبي از كوچه اش برود اجازة تجسس داده نشده چنانكه مي خانه

اي شنيد متغير شد خواست وارد شود در زد نشنيدند و  عب از خانهكرد صداي لهو و ل عبور مي
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جواب ندادند از بام باال رفت و شروع به تشدد صاحبخانه نمود كه چرا مرتكب خالف شرع و لهو و 
لعب گرديده است و چون مسلمين آزادي در گفتن كالم حق داشتند او به خليفه گفت اگر من يك 

 الاي زيرا اوالً چرا تجسس نمودي و خدا فرموده  خالف كردهام تو چند  گناه مرتكب شده
او ديگر چرا از در وارد نشدي در صورتي كه فرموده  175َجتَسَُّسوا و نيز تو  176َو ْأُتوا اْلبُُيوَت ِمْن أَْبواِ

سالم  و چرا وقتي وارد شدي 177َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكمْ بدون اجازه وارد شدي و خدا فرموده: 
ً َغْريَ بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلى نكردي با اينكه خداوند فرموده:  178َأْهِلها  ال َتْدُخُلوا بـُُيو

خليفه خجل شد و گفت از تو عفو كردم و بخشيدم صاحبخانه گفت اين گناه پنجم تو است زيرا تو 
ني آنچه را خداوند گناه قرار داده عفو كني؟ و اين توا باشي پس چگونه مي مجري احكام اسالم مي

رساند زيرا در حكومت اسالم اخافه و ارعاب و ديكتاتوري  موضوع نهايت آزادي مسلمين را نيز مي
نيست و هركسي حق دارد نظارت بر اجراي احكام اسالمي بنمايد چنانكه يكي از مسلمين در اول 

يعني اگر در تو كجي و انحرافي  وجاجًا لقو مناه بسيوفنالورأينا فيك اعخالفت عمر در مسجد گفت: 
گردانيم. اميرالمومنين علي ع در كوفه در مسجد گاهي  را ديديم آن را با شمشيرهاي خود راست مي

نمودند بعض  خواند بعض خوارج در بين خطبة او شروع به هتاكي و جسارت به او مي كه خطبه مي
فرمود بگذاريد آزاد باشند و تا  كنند يا از مسجد بيرون نمايند ميخواستند آنها را تنبيه  اصحاب مي

موقعي كه هتاكي و جسارت آنها به طغيان عملي نكشيد و مصالح مسلمين را بخطر نينداخت در 
گفتار خود آزاد بودند ولي موقعي كه خبر رسيد در خارج كوفه تجمع نموده و شروع به قتل و 

دفع آنها را الزم شمرد و همچنين كساني را كه از بيعت با او تخلّف اند  كشتار دوستان علي ع كرده
كردند مانند سعدبن ابي وقاص و عبداهللا بن عمر مجبور به بيعت ننمود و بلكه كساني كه نفاق آنها 
معلوم و يقيني بود مانند اشعث بن قيس باز هم آزاد بودند مگر آنكه بر خالف مصالح عمومي رفتار 

   »كنند.
شود خواه با وسائل و تجهيزات  اي كه باشد تجسس محسوب مي سس به هرگونهعمل تج

جاسوسي و خواه بدون وسيله و متجسس با هيچ ابزاري نبايد در حريم خصوصي افراد وارد شود. 

                                                                                                                                                                                              
 . تجسس نكنيد.12سورة حجرات، آيه  -175
 ها وارد شويد. هاي خانه . از درب189سورة بقره، آيه  -176
 پس وارد نشويد تا به شما اجازه دهند. .28سورة نور آية  -177
 هاي غير از خانة خودتان مشويد تا اينكه آشنا شويد و بر اهل آن سالم كنيد. داخل خانه .27سورة نور آية  -178
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يا بازبيني مكاتبات و ورود به حريم خصوصي افراد نه تنها ورود با قدم يا نگاه يا استراق سمع 
اي «فرمايد:  اي ممنوع است. در سورة نور مي است بلكه با هر وسيلهخابرات مراسالت و شنود م

اي غير از خانة خود بي آنكه اجازت طلبيده و بر ساكنانش سالم  ايد، به خانه كساني كه ايمان آورده
كرده باشيد داخل مشويد. اين براي شما بهتر است، باشد كه پند گيريد و اگر در خانه كسي را 

خل مشويد تا شما را رخصت دهند و اگر گويند باز گرديد، بازگرديد. اين براي شما نيافتيد دا
هاي  كنيد آگاه است. بر شما گناهي نيست اگر به خانه تر است و خدا به هر كاري كه مي پاكيزه

داند هرچه را پنهان يا آشكار  غيرمسكوني كه متاعي در آن داريد داخل شويد و خدا مي
توان دريافت كه ورود به حيطة شخصي افراد به هر طريقي بدون  اد اين آيه مياز مف 179»سازيد. مي

اجازة فرد ممنوع است. مثالً حتّي نبايد با دوربين يا ميكروفن يا هر وسيلة استخباري ديگر يا با طرقي 
شود وارد حريم خصوصي ديگران شد. استفاده از  ناميده مي 180كه در فضاي مجازي اينترنت هك

فرمايند:  ها. در قرآن كريم مي ها وارد شدن است و نه از درب خانه به معني از پشت خانه اين ابزار
ها به آنها داخل شويد ولي روش كساني پسنديده است كه پروا  پسنديده نيست كه از پشت خانه«

  181»شوند. ها وارد مي ها به خانه كنند و از درهاي خانه مي
اجازه انتشار آن كه تحت عنوان تشيع فحشاء از آن و از طرفي چنانچه عيوب افراد كشف شد 

و درباره منع تشيع فحشاء چه تهمت و افترا و چه غيبت نهي شده در اسالم شود  نام برده مي
اند گروهى از شمايند. مپنداريد كه شما را در  كسانى كه آن دروغ بزرگ را ساخته« :182فرمايد مي

                                                                                                                                                                                              
ً َغْريَ بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلى ،27 – 29سورة نور آيات  -179  َأْهِلها ذِلُكمْ    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيو

ُ   َل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو َأزْكىَخْريٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن فَِإْن ملَْ َجتُِدوا ِفيها َأَحدًا َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم َو ِإْن ِقي َلُكْم َو اهللَّ
ُ يـَْعَلُم ما تـُْبُدوَن َو ما َتْكُتُمونَ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأْن َتْدُخُلوا بُـ  ً َغْريَ َمْسُكونٍَة ِفيها َمتاٌع َلُكْم َو اهللَّ   .ُيو

180 - Hack 
َِْن َُْتوا اْلُبُيوَت ِمْن ظُُهورِها َو لِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتَّقى .189سورة بقره، آيه  - 181 اَو ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأبْ   َو لَْيَس اْلِربُّ   .واِ
نكمُ . «11-26سوره نور، آيات  -182 ْالْفِك ُعْصَبٌة مِّ ِ اْمِرٍى    ِلكلُ     َال تَحْ◌َسُبوُه َشرًّا لَُّكم  َبْل ُهَو َخْريٌ◌ لَّكمُ     ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءو 

نْهُ◌م مَّا اْكَتَسَب ِمَن اْالمثِْ َو الَِّذى تـََوىلَ  َنُفِسِهْم ِكْربَ◌ُه ِمنْهُ◌ْم َلُه َعَذاٌب َعِظي   مِّ ِ ٌم لَّْو َال ِإْذ سَمِ◌ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت 
لشهَُّ◌َداِء فَُأْوَلئَك ِعنَد اهللَِّ ُهُم اْلَكاِذبُو  َخْريً◌ا َو قَاُلوْا َهَذا ِإْفٌك مُِّبٌني لَّْو َال َجاءُ  ِ َُْتوْا  َِْربـََعِة شُهَ◌َداَء فَِإْذ ملَْ  َن َو َلْو َال و َعَلْيِه 

َيا َو اَالْ◌ِخَرِة َلَمسَّكمُ    َفْضُل اهللَِّ َعَلْيكمُ  نـْ َْلِسَنِتكمُ    َو َرْمحَُتُه ِىف الدُّ ِ َِفْـَواِهكُم مَّا    ِىف َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ِإْذ تـََلقَّْونَُه  َو تـَُقوُلوَن 
ْعُتُموُه قـُْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نـََّتكلََّ◌َم بِهَ◌َذا ُسْبَحانَ َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َو تَحْ◌َسُبونَُه َهيِّ  َك َهَذا ًنا َو ُهَو ِعنَد اهللَِّ َعِظيٌم َو َلْو َال ِإْذ مسَِ

ٌن َعِظيٌم يَِعُظُكُم اهللَُّ َأن تـَُعوُدوْا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني َو يـَُبنيِ  َ ِت َو اهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم ِإنَّ الَِّذيَن يُحِ◌بُّوَن َأن اهللَُّ لَ     بُهْ◌ َ ُكُم اَالْ◌
َيا َو اَالْ◌ِخَرِة  َو اهللَُّ يـَْعَلُم َو أَ  نـْ ْم َو نُتْم َال تـَْعَلُموَن َو َلْو َال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيكُ َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِىف الَِّذيَن َءاَمُنوْا لَهُ◌ْم َعَذاٌب َأِليٌم ِىف الدُّ

َيهَُّ◌ا الَِّذيَن َءاَمُنوْا َال تـَتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن َو َمن يَـ  َ ْلَفْحَشاِء َو َرْمحَُتُه َو َأنَّ اهللََّ َرُءوٌف رَِّحيٌم  ِ َُْمُر  تَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه 
← 
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دى از آنها بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است به آن شرى بود. نه، خير شما در آن بود. هر مر
آيد.  كيفر رسد، و از ميان آنها آن كه بيشترين اين بهتان را به عهده دارد به عذابى بزرگ گرفتار مى

چرا هنگامى كه آن بهتان را شنيديد مردان و زنان مؤمن به خود گمان نيك نبردند و نگفتند كه اين 
اند، در نزد  چهار شاهد بر ادعاى خود نياوردند؟ پس اگر شاهدانى نياوردهتهمتى آشكار است؟ چرا 

بود، به سزاى آن  خدا در زمره دروغگويانند. اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت ارزانيتان نمى
رسيد. آن گاه كه آن سخن را از دهان يكديگر  گفتيد شما را عذابى بزرگ درمى سخنان كه مى

پنداشتيد كه كارى خرد  دانستيد و مى رانديد كه در باره آن هيچ نمى بر زبان مىگرفتيد و چيزى  مى
است، و حال آنكه در نزد خدا كارى بزرگ بود. چرا آن گاه كه اين سخن شنيديد نگفتيد: ما را 

دهد  نشايد كه آن را بازگوييم، پروردگارا تو منزهى، اين تهمتى بزرگ است؟ خدا شما را اندرز مى
كند. و  ز مؤمنان هستيد، بار ديگر گرد چنان كارى مگرديد. خدا آيات را براى شما بيان مىكه اگر ا

خدا دانا و حكيم است. براى كسانى كه دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شايع شود، در دنيا و 
شد اگر فضل و رحمتى كه  دانيد. چه مى داند و شما نمى آخرت عذابى دردآور مهياست. خدا مى

بود؟ و اگر نه اين بود كه خدا مهربان و بخشاينده است؟ اى  خدا به شما ارزانى داشته است نمى
ايد، پاى به جاى پاى شيطان مگذاريد. و هر كه پاى به جاى پاى شيطان  كسانى كه ايمان آورده

نى دهد. و اگر فضل و رحمتى كه خدا بر شما ارزا گذارد، بداند كه او به فحشا و منكر فرمان مى
ديد. ولى خدا هر كس را كه بخواهد  بود، هيچ يك از شما هرگز روى پاكى نمى داشته است نمى

سازد. و خدا شنوا و داناست. توانگران و آنان كه گشايشى در كار آنهاست، نبايد سوگند  پاكيزه مى
ببخشايند.  بخورند كه به خويشاوندان و مسكينان و مهاجران در راه خدا چيزى ندهند. بايد ببخشند و

خواهيد كه خدا شما را بيامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان. كسانى كه بر آنان پاكدامن و  آيا نمى
اند و برايشان عذابى است  زنند، در دنيا و آخرت لعنت شده خبر از فحشا و مؤمن تهمت زنا مى بى

اند شهادت  كرده ه مىبزرگ، روزى كه زبانشان و دستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كارهايى ك
                                                                                                                                                                                              ← 

ْن َأَحٍد َأَبًدا َو َالِكنَّ اهللََّ يـُزَكىّ   ُتُه َما زَكىَ َو َرمحَْ    اْلُمنَكِر َو َلْو َال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيكمُ  ََْتِل    ِمنكُم مِّ َمن َيَشاُء َو اهللَُّ سَمِ◌يٌع َعِليٌم َو َال 
اهللَِّ َو ْلَيْعُفوْا َو ْلَيْصَفُحوْا َأ َال تُحِ◌بُّوَن َأن َو اْلَمَساِكَني َو اْلُمَهاِجرِيَن ِىف َسِبيِل   َو السََّعِة َأن يـُْؤُتوْا ُأْوِىل اْلُقْرىبَ    ُأْوُلوْا اْلَفْضِل ِمنكمُ 

َيا وَ    يـَْغِفَر اهللَُّ َلكمُ  نـْ اَالْ◌ِخَرِة َو لَهُ◌ْم َعَذاٌب  َو اهللَُّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوْا ِىف الدُّ
يَنُهُم اْحلَقَّ َو يـَْعَلُموَن َأنَّ اهللََّ ُهَو اْحلَقُّ َتشْهَ◌ُد َعَليْهِ◌ْم َأْلِسَنُتُهْم َو َأْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهم ِمبَا كاَنُوْا يـَْعَمُلوَن يـَْوَمئٍذ يـَُوفِّيِهُم اهللَُّ دِ  َعِظيٌم يـَْومَ 

 ِت َو الطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبَني َو الطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت  ُأْولَئَك ُمربََّ◌ُءوَن ِممَّا يـَُقوُلوَن َهلُم مَّْغِفَرةٌ اْلُمِبُني اْخلَ◌بِيثَاُت ِلْلَخِبيِثَني َو اْخلَِبيثُوَن ِلْلَخِبيثَا
 ».َو ِرْزٌق َكِرميٌ 
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دهند. آن روز كه خدا جزايشان را به تمامى بدهد و بدانند كه خدا حقيقت آشكار است. زنان 
ناپاك براى مردان ناپاك و مردان ناپاك براى زنان ناپاك و زنان پاك براى مردان پاك و مردان 

و رزق نيكو براى  گويند منزهند. آمرزش شان مى پاك براى زنان پاك. آنها از آنچه در باره
  183»آنهاست.

مورد استثناء  سهيبت و بازگويي عيوب ديگران غدر متون فقهي با توجه به موارد نهي فوق از 
عمل و  شود كه در اين سه مورد فرد مجاز به بيان عيوب حاكم ظالم، عالم بي درباره غيبت ذكر مي

شود كه عقالً نيز آزادي  ده ميشمر ت(كم فروش) است. اين سه گروه از استثنائات غيب گرانفروش
  گردد.  مي فعل غيبتاع جامعه از فبيان در اين سه مورد سبب انت

در ادامه اين مبحث بايد به اصل برائت نيز اشاره كرد. اصل برائت به معني اين است كه افراد 
د فقط به شود كه افراد را نباي و همچنين از اين اصل استنباط مي ددر خارج از محدوده قانون آزادن

هاي حقوقي جهان به  سوءظن قرار گرفته باشند مجرم دانست. اين اصل در نظام ضمعر اينكه در
ك اصل پذيرفته شده است و حقوق اسالم نيز اين اصل پذيرفته است. همچنين در ارتباط با يعنوان 

 حكم به جهل در تكليف باطل، رفع وكيل كيفر و محق وكيل ، پاداشعطف به ماسبق نشدن قانون
 و عسر( مه، تسهيل در فورس ماژورمختو امر ، اعتبارفطري حكم به جهل در آن رفع عدم و تشريعي
 به جواز ، عدم  زور شهادت و حق كتمان ممنوعيت و خطا به اقرار و صحت به شهادت ، الزام)حرج

بهتان،  و وغدر كالم، جعل عقايد، ممنوعيت تفتيش منع و ديگران به عقيده عقيده و احترام تحميل
 امور در تجسس ، ممنوعيت  احسن جزاء و حسن دفع و ، تحيتاستهزاء يا توهين به جواز عدم

 كشف و دشمن و بيگانگان و دولتي مأموران امور در تجسس وجوب خصوصي افراد و در مقابل
 همگي قابل طرح در مبحث حقوق ناشي از اجراي عدالت است كه و مواردي از اين دست جرايم

قبالً در مجلدات ديگر اين مجموعه به آن پرداخته شد و از توضيح بيشتر دربارة آنها در اينجا 
  184 شود. خودداري مي

                                                                                                                                                                                              
در مجلدات ديگر اين مجموعه  286-306ترجمه، صص  10شرح اين آيات از تفسير شريف بيان السعاده جلد  -183

 نمائيم. از تكرار آن در اينجا خودداري مي آورده شده است و
الملل عمومي، سياست خارجي،  الملل در اسالم، حقوق بين شرح اين موارد در كتاب مباني عرفاني روابط بين -184

  ديپلماسي از ديدگاه حكمت، توسط نگارنده داده شده است. 
http://www.bidabad.ir/doc/islam-inter-relation.html  
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  ها آزادي اقليت
ي ها نيز از جمله موارد مطرح در حقوق اساسي فردي در كشورها حقوق و آزاديهاي اقليت

ل حاضر به عنوان يكي از اصول اند و در حا باشد كه به انحاء مختلف به آن پرداخته مي مختلف
ها به معناي اين است كه گروههاي  شود. آزادي اقليت حقوقي در قوانين اساسي به آن توجه مي

د و كننقومي، نژادي، فرهنگي و مذهبي آزاد باشند تا به رويه و سنت و عادات و فقه خود سلوك 
  دولتها در اين راستا موانعي براي آنها ايجاد ننمايند.

خواست همة  و اگر پروردگار تو مي« :185فرمايد ن كريم خطاب به پيامبر اكرم (ص) ميدر قرآ
. به عبارت !»داري كه مؤمن باشند آوردند، آنگاه بر مردم اكراه مي مردم روي زمين جميعاً ايمان مي

نمايد كه به مردم درباره ايمان آوردن اكراه هم نوزرد و  ديگر خداوند پيامبر خود را سرزنش مي
ها بر مبني  در عقايد و سالئق خود آزاد بگذارد. اين اشارت مبناي آزادي و حقوق اقليت انان رآ

ديد اين حقوق حباشد كه حتي پيامبر خدا نيز درباره ت هاي قومي خودشان مي عقايد و ويژگي
  شود. سرزنش مي

دات را ها قرآن براي اعتالي فكري و سوق دادن افرادي كه جما در ارتباط با حقوق اقليت
تا دست از عقايد  نمايد از آنها سلب ميمشركين را برخي حقوق اجتماعي دانند  خالق خود مي

ايد،  اى كسانى كه ايمان آورده« :186فرمايد نگي نمايند. لذا ميهمنحط خود بردارند و رشد فر
يد، خدا ترس مشركان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند. و اگر از بينوايى مى

. و اين استثناء فقط »نيازتان خواهد كرد. زيرا خدا دانا و حكيم است. اگر بخواهد به فضل خويش بى
گيرد. برخي فقها  د و به هيچ وجه پيروان اديان الهي و اهل كتاب را در بر نميوش شامل مشرك مي

و يهود گفتند: « :187هكنند ك دانند و اين موضوع را از اين آيات استنباط مي اهل كتاب را نجس مي
رانند و  عزَير پسر خداست و نصارى گفتند: مسيح پسر خداست! اين سخنى است كه تنها بر زبان مى

آنها را هالك كند! آنان  وندبا گفتار و كيش كافران مشرك پيشين نزديكى و مشابهت دارند، خدا
                                                                                                                                                                                              

يًعا  َأ فَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَ . «99سوره يونس،آيه  -185  ».َيُكونُوْا ُمْؤِمِنني  َو َلْو َشاَء رَبَُّك َالَ◌َمَن َمن ِىف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
َيـَُّها الَّ . «28سوره توبه، آيه  - 186 َا اْلُمْشرُِكوَن نَجَ◌ٌس َفَال يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْحلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا َو ِإْن ِخْفتُ َ ْم ِذيَن َءاَمُنوْا ِإمنَّ

ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاَء ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َحِكيم   ».َعْيَلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اهللَّ
ٌر اْبُن اهللَِّ َو قَاَلِت النَّصَ َو قَاَلِت . «30سوره توبه، آيه  - 187 َِفْـَواِهِهْم  ُيَضاِهُ◌وَن ااْلَيُهوُد ُعَزيـْ َرى اْلَمِسيُح اْبُن اهللَِّ  َذِلَك قـَْوُهلُم 

ْبُل  قَ  ُ  َأىنَ اقـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَ  ».يـُْؤَفُكون  تـََلُهُم اهللَّ
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و يهود  »َو قَاَلِت اْليَـُهودُ «« :188اند . در شرح اين آيه نيز چنين فرموده»گردانند؟!روي را (از حق) چ
، يا عطف به اعتبار معني است، زيرا استاينكه واو براي استيناف قول يا استيناف است بنابر گفتند، 

با كساني كه  :بر موصول براي اشعار به علّت حكم است. پس گويا كه گفته مقاتلهكه تعليق امر به 
 »ُعَزيـٌْر اْبُن اهللَِّ « گفتند: ورند آو يمايمان نآنها كه آورند بجنگيد، از آن جهت  ايمان به خدا نمي
 قوليو هر  قائلاراده تفصيل و تعيين  برايضمر در موضع ماسم ظاهر  و وضع ،عزير پسر خداست

اين كلمه  بهشان رادلين به عزير پسر خدا، و مسيح پسر خدا، و ما پسران خدائيم، مئاست. بدانكه قا
م و اثبات زوج براي خدا، بلكه يشود از توليد و تجس از آن فهميده ميسب ظاهر حچيزي نيست كه ب

به  بشري ةواسطراي او بالند: هر كس كه بفتاست. و گ هاين كلمه بيان نسبت روحاني بهشان رادم
، و همچنين كسي استاو پسر خدا حاصل شد پس خدا  از او تعالي قرب ازاحكام و آداب  حيث

قرب يا شدت براي  اًمنتسب به خدا باشد پس او پسر خداست، بيان ولي كه بواسطه اتّصال به نبي يا
تعالي ممنوع است  وست، و لكن در حقّ انياين معني در صحت صحت انتساب است، و شكّي براي 

اند و به  اين كلمه بر ظاهرش حمل كرده اتباعتجسيم و توليد، چنانكه  ومعني ظاهري آن  براي ايهام
شأنه از تعالي  واست، و لذا او بهتان ، و شكّي نيست كه معني ظاهر آن كفر ندگفتمعني ظاهري آن 

و نصارا گفتند مسيح پسر  »َرى اْلَمِسيُح اْبُن اهللَِّ اَو قَاَلِت النَّصَ «د نمو بر ايشانذم حكايت  آنها
 گويد و اين معني در انجيل ثبت است. پدرم چنين ميهمانا : ويدگ مي اونقل شده كه خداست، 

َِفْـَواِهِهمْ « نيست كه اين معني اعتقادي به آن  اين قولشان به زبانشان است، براي آنها »َذِلَك قـَْوُهلُم 
از قول كسي  آن عدم تخلفعمل به مقتضاي آن است و  قتضياعتقاد به اين معني مكه زيرا  باشد

َ تعالي:  ومثل قول او اين دهند  مينسبت كه به نبوت به خدا است  ميقولون   فواههم ما ليس يف قلو
مشابه  آنانقول  ايهمانند قول كساني گويند كه كفر ورزيدند،  »ُيَضاِهُ◌وَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُرواْ « نيست

در  تهامضاف اليه به جاي آن. و شب اقامهبه حذف مضاف و  ورزيدندقول كساني است كه كفر 
حجتي بر آن تخيل ز محض او ناشي بودن همه  قول همه از اصل و عدم موافقت آن بر اعتقادبودن ن

بر يهود است از قبل، اما  »ِمن قـَْبلُ « دندورزيكه كفر است كساني  بهد رامو  است مانند قول مجنون
كشد، به دشمني ايشان با  ميخدا آنها را  »تـََلُهُم اهللَُّ اقَ « مطلق كفّار يا باشد نصارامراد به ايشان كه اين

از علي ع نقل است كه آن و شود،  استعمال ميبسيار ين معني ايد، و در عرف در نما مي خدا و لعن
  »..از حق ،چرا روي گردانند »»يـُْؤَفُكون  َأىنَ «. است نمايد خدا آنها را لعنت ميبه معني 
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و آنگاه كه خدا به عيسى بن مريم « :189(ع) آمده است كه و يا در خطاب به حضرت عيسي
تى كه مرا و مادرم را سواى اللَّه به خدايى گيريد؟ گفت: به پاكى ياد گفت: آيا تو به مردم گف

كنم تو را. نسزد مرا كه چيزى گويم كه نه شايسته آن باشم. اگر من چنين گفته بودم تو خود  مى
خبرم. زيرا  گذرد دانايى و من از آنچه در ذات تو است بى دانستى زيرا به آنچه در ضمير من مى مى

و آنگاه خدا » َو ِإْذ قَاَل اهللَُّ «« :190. اين آيه اينگونه شرح شده است»سان به غيب هستى.تو داناترين ك
بحسب مقام اينكه آن نسبت به رسول ص براي وقوع آن يا  تحقيقماضي آورد براي  گفت، به
ِعيسَى اْبَن َمْرَميَ َء أَنَت قـُْلَت ِللنَّاِس اتخَِّ◌ُذوِىن َو أُمِّىَ  « استماضي مخاطب  اي عيسي پسر  »  ِإَالَهنيْ  َ

امت  تقريعو مقصود ع خطاب به عيسي مريم تو به مردم گفتي مرا و مادرم را دو خدا اتخاذ كنند!، 
ِمن  « امت محمد ص است، كه به الهيت ائمه قائل شدند و منظور تعريض به آنها است تبكيتاو و 

خلفا به مظاهر  جعلاز امثال اين آيه اين است كه  در بسياري تقييدسرّ اين غير خدا، و  » ُدوِن اهللَِّ 
وارد شده  »هو اّلذي يف الّسماء إله و يف األرض اله«ه يا آلهيت چنانكه از ايشان در قول او لآالهيت و 

قرار دادن آنها و و ، و قائلين به آن عقاب ندارند، در آن ايرادي نيست ستوكنايه از تسلّط خلفاي ا
قَاَل ُسْبَحاَنَك  « باعث عتاب قائل آن است. ،، كفر استومقابل خدا و مغاير با ا دراي  آلههغير آنها 

بعد و تعبير به مضارع براي اشاره به اين است كه منزهي تو مرا نباشد، مرا نسزد گفت  » َما َيُكوُن ىلِ 
گفتند  پس چگونهدهان بگشايد  اين مقال مثلحال او نيست كه به  بهاليق  بودن او در اشرف احوال

باشد. گويا كه گفته است اليق به حال من و اقرار من به عبوديت تو و خلوص و او در اخس احوال 
پس چگونه  ،گويمبسخني به ناحق كه  »  َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِىل ِحبَقّ «نيست در طاعت تو در اين حالت 

زيرا كه تو  ،اي اگر گفته بودم تو دانسته »ْمَتهُ ِإن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعلِ « احوال گفته باشم.را در اخس آن 
دانم آنچه  داني آنچه كه در درون من است و من نمي مي »تـَْعَلُم َما ِىف نـَْفسِى َو َال َأْعَلُم َما ِىف نـَْفِسكَ «

، يا اينكه اين كلمه كنايه از چيزي دهد معني مي از باب مشاكله است، يا در ذات تو ،كه در تو است
ُم اْلغُُيوب« كند بدون مالحظة نفس و روح. انسان از غير مخفي مياست كه  به همانا تو  »ِإنََّك أَنَت َعالَّ

  ».آن و مفهومآن منطوق  هدو جمله است ب تعليل براي، غيوب عالمي
                                                                                                                                                                                              

َى ِإَالَهنيْ . «116سوره مائده، آيه  - 189 ِعيسَى اْبَن َمْرَميَ َء َأنَت قـُْلَت ِللنَّاِس اتخَِّ◌ُذوِىن َو أُمِّ َ ِمن ُدوِن اهللَِّ  قَاَل    َو ِإْذ قَاَل اهللَُّ 
ُه  تـَْعَلُم َما ِىف نـَْفسِى َو َال َأْعَلُم َما ِىف نـَْفِسَك  ِإنََّك َأنَت ِإن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمتَ   ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِىل َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِىل ِحبَقّ 

ُم اْلغُُيوب  ».َعالَّ
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به تحقيق آنان كه گفتند كه خدا « :191كنند كه به اين آيه استناد مي نصاراو يا درباره نجاست 
ريم است، كافر شدند. مسيح گفت: اى بنى اسرائيل، اللَّه پروردگار من و همان مسيح پسر م

پروردگار خود را بپرستيد. زيرا هر كس كه براى خداوند شريكى قرار دهد خدا بهشت را بر او 
 :192فرمايند اين آيات مي شرح. در »حرام كند، و جايگاه او آتش است و ستمكاران را ياورى نيست.

همانا آنان كه گفتند كه خدا همان مسيح پسر مريم  »ذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ ُهَو اْلَمسيُح اْبُن َمْرميََ َلَقْد َكَفَر الَّ ««
بعضي  زعمحصر كردند يا به اتّحاد چنانكه و آن را در او به الوهيت عيسي ع شدن قائل است، حيث 

و ظهور خدا در او چنانكه  اهللابقاء بو از نفسش ا نبعضي است، يا به ف زعماست يا به حلول چنانكه 
مؤنه حتاج به م هديتوحيد چشرحيق طالن اتّحاد و حلول براي كسي كه از باست، و  انديگر زعم
و دوم براي حقّ تعالي و آن محال است. و در اين باره  اثنينيت استمستلزم  آن دوزيرا كه  ندارد

 گفته شده:

 وحدت دويي عين ضالل استكه در           حلول و اتّحاد اينجا محال است

اين سخن به نصاري اتباع ملت به اعتبار حصر چون  ايضاً محتاج به مؤنه نيستو بطالن سوم 
به كفر  آنها راخداي تعالي  متوهم از ظاهر آن رفتند و به تجسمبدون تحقيق و تعمق  كنند تفوه مي

و كه يعقوبيه نام دارند، از آنان است  اي طائفه چنانكه گذشت گفتيم مذهباين كرد و حكم 
، و اينجا ه استآدمي ياست و جوهر هالهي يجوهر اوكه در به ايناند  كه محقّقين آنها گفته گذشت

مناسبتر اين است كه و مسيح گفت،  »َو قاَل اْلَمسيحُ «نيست. و تحقيق آن تفصيل اين مطلب  مقام
 وا لبر آنان باشد به قو ينكه احتجاجباشد و اي در تفضيح آن ابلغتا  قدجمله حال باشد به تقدير 

اي بني اسرائيل بندگي كنيد پروردگار من و  »ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َو رَبَُّكمْ    َبين«تعالي: 
هستم پس كسي را كه او پروردگار من است عبادت  مربوبشما  مثليعني من پروردگارتان را، 

هللَِّ « كنيد چنانكه پروردگار شما نيز هست. ِ چيزي را، كسي كه به خدا شرك ورزد  »ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك 
ُ َعَلْيِه اْجلَنَّةَ «باشد  عيسي ع است، يا ابتداي كالم خدا مي مقول قولو آن هرچه كه باشد،  » فـََقْد َحرََّم اهللَّ

و  »واُه النَّارُ َو َمأْ « خطا رفتههمان توحيد است كه او طريقش را  را بر او حرام كرد، جنّتخداوند 
 براي عدمجهنّم را  المحاله طريق رودرا خطا  طريق جنّتجايگاه او آتش است، زيرا كسي كه 

                                                                                                                                                                                              
ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َو   ُح  َبينَلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ ُهَو اْلَمسيُح اْبُن َمْرَميَ َو قاَل اْلَمسي. «72سوره مائده، آيه  - 191

ُ َعَلْيِه اْجلَنََّة َو َمْأواُه النَّاُر َو ما ِللظَّاِلمنيَ  هللَِّ فـََقْد َحرََّم اهللَّ ِ  ».ِمْن َأْنصارٍ  رَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك 
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َو ما ِللظَّاِلمَني ِمْن «د. كن مي سلكت ااز قوا به فعليخروج از جهات و  يجهت متحرك بودن بهواسطه 
مشعر به ظلم او و به علّت  وضع مظهر در موضع مضمر، يستو براي ستمكاران ياوري ن »أَْنصار

او را تربيت  شده،شود كه متولي امور او  تصور نمي يوليچنانچه براي او حكم است، زيرا ظالم 
دهد، زيرا كه نصير و  صرتشود كه او را از عذاب خدا ن تصور نمي ناصريهمچنين براي او  ،كند
همان ولي انصراف و اعراض از آن دو و از  ، و ظلم عبارت ازندستهآن دو  خلفاءو  نبي و ولي

اكراه در دين نيست، و هركس مقبول نباشد زيرا كه عرض استحقاق قبول ندارد متوحيد است، و 
نباشد به  براي او يوقتي ناصر زيراشد، و به ذكر انصار اكتفا كرد با نصرت و واليت براي او نمي

اينكه هر نصير و ول رايهم ندارد، يا از ب طريق اولي ولياز آن دو  اًوقتي منفرد ي استعمال شود اعم
  »د.اشب اند مسيح گفته آنچه دربارة مثلكساني كه بعد آن دو دربارة ائمه ع تعريض باشد. و اين  مي

 فرمايد: نمايد. مي اي كه در مورد نصارا بوجود آمده است را رفع مي در آية بعد آية فوق شبهه

ست، كافر شدند. در حالى كه هيچ خدايى جز اللَّه نيست. اگر آنان كه گفتند: اللَّه سومين سه ا« 193
». .بودعذابى دردآور خواهد ورزيدند  كفرآنان كه از ايشان  رايب نهي نشوندگويند  از آنچه مى

ِلُث «« 194 فرمايند: است. ميشرك نصارا شرح اين آيه نيز مؤيد رفع شبهه  َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ 
همانا كساني كه گفتند خدا سوم از سه است كفر ورزيدند، بدانكه براي نصاري مانند يهود و  »الثَةٍ ثَ 

مانند مسلمين مذاهب مختلفه در فروعشان و اصولشان هست. پس از آنها كساني كه قائل به اقانيم 
هستند ثالثه شدند، اب و ابن و روح القدس، و اقنوم به معني اصل است و اينان معظم نصاري 

گويند: خدا ذات واحده است كثرتي در آن نيست و او به سه شأن متشأن است. به شأني ابوت و  مي
سه آلهه بنوت است و به شأني روح القدس، و وحدت او به تشأن او اشاره ندارد، و از قول به اينكه 

 كنند و به فارسي گفته شده: هستند منع مي

 در سه آيينه، شاهد ازلي
 شم ار او راسه نگردد بري

  
 

 
 پرتو از روي تابناك افكند
 پرنيان خواني و حرير و پرند

  
 

كنند از  لكن اتباع براي عدم تجاوزشان از محسوسات و كثرات وقتي به مثل اين مقال تفوه مي
كنند، و اينكه خداوند كسي است كه به اعتقاد آنها پدر است يكي از  آن غير آلهة ثالثه درك نمي

                                                                                                                                                                                              
ِلُث َثالثٍَة َو ما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ ِإلٌه واِحٌد َو ِإْن َملْ يـَْنَتُهوا َعمَّ . «73 سوره مائده، آيه - 193 ا يـَُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اهللََّ 

 ».الَّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعذاٌب َأليمٌ 
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كنند كه او تعالي حقيقت واحده مقومه هر  آنچه كه مراد محقّقينشان است درك نميسه است، و از 
كند، و اختصاص بعضي مظاهر به مظهريت او نيست جز  ممكن است و تجلّي در هر مظهري مي

اينكه براي شدت ظهور او تعالي در آن است و اينكه عيسي ع و روح القدس چون هر يك از آن 
تعالي هستند و همچنين آنچه به اسم پدر ناميده شده آنها را به اسم اقانيم  دو اتم مظهر براي او

اند. پس خداي تعالي مقالته آنان را كه الزمه تحديد و تشبيه خداي تعالي است بر آنها رد  خوانده
كرد و آنچه كه در آيات و اخبار وارد شده از اينكه خداي تعالي چهارم سه است نيست جز اينكه 

به قيوميت او تعالي بر كل اشياء و ظهور او به هر مظهري ظهور دارد و دخول او در كل  آن اشاره
و جز خداي  »َو ما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ ِإلٌه واِحدٌ « اشياء است نه به ممازجت و نه مثل دخول چيزي در چيزي.

تَـ «واحد خدائي نيست، آن حقيقت غيبي ظاهره در كل مظاهر است.  و  »ُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن َو ِإْن ملَْ يـَنـْ
گويند نهي نشوند، تا اتباع به تقليد متبوعين به آلهة ثالثه قائل شوند پس كفر  اگر از آنچه مي

ُهْم «دانند.  ورزيدند از حيث اينكه نمي كساني از آنها كه كفر ورزيدند لمس  »َلَيَمسَّنَّ الَّذيَن َكَفُروا ِمنـْ
َعذاٌب « مان مسيح است و كساني كه گفتند سومي از سه استكنند، يا كساني كه گفتند خدا ه مي
عذاب دردناك، يعني اينكه آنان با قولشان بر خدا چيزي كه در حقّ او جايز نيست به عذاب  »أَليمٌ 

شوند، و اما رؤساي آنان كه چيزي نگفتند كه در حق او جايز نباشد و مانند اتباع  دردناك ممتاز مي
ند پس براي آنان عذاب هست به انكار آنها نبوت محمد ص را و القاء از اين جهت كفر نورزيد

  ».كنند. اي كه اتباع مقصود از آن را درك نمي كلمه
از آيات  ،هافقبرخي برخالف استنادات شود  شرح آيات مذكور مستفاد مياز همانطور كه 

حتي برخي از فقها اند و  نجسمشرك و اخذ كرد كه اهل كتاب مفهوم را توان اين را  فوق نمي
شرك من دكنند كه شرك آنها بدني نيست زيرا ب ولي استدالل مي كنند نفي نميمسئله شرك را 

د مطرح شده توسط برخي يشود تا نجس باشد. آيات فوق عمالً نجاست را بر خرافي بودن عقا نمي
از خود مطالبي مادي  داند و نه يهوديت يا مسيحيت موحد. بلكه پيروان آنها پيروان يهود يا نصارا مي

عقيدة گفتار و نه اند كه اين امر موجب اختالط در  متصل كردهخود به جنبه الوهيت والئي پيامبران 
با همانطور كه از آيات فوق اين موضوع به صراحت قابل دريافت است. ايشان گشته، برخي پيروان 

امروز « :195فرمايد د. مينداللت بر پاك بودن اهل كتاب داري صراحتاً اين وجود آيات ديگر
                                                                                                                                                                                              

َو َطَعاُمُكْم ِحلٌّ لهَُّ◌ْم  َو اْملُ◌ْحَصَناُت    اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َو َطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّكمُ . «5ده، آيه سوره مائ -195
ْبِلُكْم ِإَذا َءاتـَيْ  ِ�ِنَني َغْريَ◌ ُمَساِفِحَني َو َال ِمَن اْملُ◌ْؤِمَناِت َو اْملُ◌ْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَ ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ مُحْ◌

← 
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چيزهاى پاكيزه بر شما حالل شده است. طعام اهل كتاب بر شما حالل است و طعام شما نيز بر آنها 
حالل است. و نيز زنان پارساى مؤمنه و زنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازيد، بطور 

به اسالم كافر شود عملش ناچيز گيرى، بر شما حاللند. و هركس كه  زناشويى نه زناكارى و دوست
اشاره به روزهاي پاياني رسالت  »امروز«. و اشاره به »شود و در آخرت از زيانكاران خواهد بود.

شود دليلي واضح  است و كلمه طعام كه شامل اطعمه و اشربه هر دو ميص حضرت ختمي مرتبت 
ان داللت بر پاكي ايشان دارد. بر پاك بودن اهل كتاب است و صراحتاً حالل بودن زن گرفتن از آن

اْلَيْوَم «« :196فرمايند هست. در شرح اين آيه مينيز  آيات فوقمستنبطه از اين آيه عمالً ناسخ شبهات 
 اب بطور مطلق ها بر شما حالل شد، در تقييد احالل طيبات بعد ذكر آن امروز پاك »ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ 

ست به اينكه حليت طيبات هه خالفت است اشارة لطيفي آن روز نصب علي ع ب هص كاروز خ
طيبه حاصل از كسب يد و وجه  چهشد اگر حرام مي آن نباشدو اگر  باشد ميموقوف بر واليت 
باشد نه  نفس االمر و بحسب طريقت ميدر حليت در اينجا حليت  راد بهامر اينكه محالل باشد غايت 

و طعام كساني كه  »َو َطَعاُمُكْم ِحلٌّ لهَُّ◌ْم    يَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّكمُ َو َطَعاُم الَّذِ «بحسب ظاهر شريعت. 
اخبار در طهارت به آنان كتاب داده شد بر شما حالل شد و طعام شما بر آنان حالل شد، به تحقيق 

 هضي، و اكثر آنها مشعر به اين است كه نجاست آنها عرَدارندف ختالا آنهاو نجاست اهل كتاب 
آنها از خمر و گوشت خوك، و اينكه در ظرفهاي آنان خمر و گوشت  بواسطة عدم اجتناباست 

زيرا كه آنها بر تسميه خدا بر آن هاي،  ذبيحهتفسير شده بدون طعام به حبوب  هماناخوك است، و 
ا حليت نيست ت مصنوع آنها طعام »طعام اّلذين اوتوا الكتاب« به رادم: گوئيم ، پس ميمأمون نيستند

نفي حرج از  راد، بلكه ماستآنها مانند مشركين نجاست  بگوئيمكه  آنها باشدنجاست  يآن مناف
در بر شما  يعني حرجيب است ونسماينكه به آنان  حيثاز  كه به آنها منسوب استطعام آنهاست 

ز وجه اخباثتي وقتي كه در آن ت طعام را بنس زيرا كه ايننسبت از حيث اين  يشان نيستطعام ا
طعام شما براي آنان حالل است يعني اينكه نسبت است كه  كند و براي اين خبيث نمي نباشدديگر 

آنها را ممنوع شود و  نميحرجي بر شما  رثمورا به آن اطعام كنيد كه اهل كتاب وقتي طعام به شما 
، و بات ذكر كردآن را بعد احالل طي اشدخباثت ب مظنةطعام آنها و چنانچه د. نمائي از خوردن نمي

                                                                                                                                                                                              ← 
ْالميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو ِىف اَالْ◌ِخَرِة ِمَن اْخلَ◌اِسرِين ِ  ».ُمتَِّخِذى َأْخَداٍن  َو َمن َيْكُفْر 
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كرد اشاره مقيد حالل طيبات را به زمان نصب علي ع او  مندوب نمودچون بر واليت علي ع  ايضاً
گرديد به  مقام مظنه مي باشد ميو چون براي اهل كتاب واليت ناست به تقييد حليت به واليت 

كه آنها به ي كرد، زيرا اطعامشان پس اين وهم را نف آنها وطعام و عدم حليت اختالط با آنها حرمت 
و شوند،  دعوت ظاهري مسلمان هستند و بحسب ظاهر از اسالم خارج نميقبول و  هالهي انتحال ملت

آنها و چون حليت طعام شوند،  با اختالط آنها و اكل طعام آنها و اطعام آنان مستعد براي هدايت مي
يت بحسب نفس االمر است اسلوب را و اطعام آنها بحسب ظاهر است و حليت طيبات متوقّف بر وال

َو «جملة اسميه آورد تا عطف بر مجموع قيد و مقيد باشد تا مقيد به واليت نباشد. به تغيير داد و 
و زنان محصن، زناني كه خودشان را از آنچه ناشايست است حفظ كنند، عطف بر » املُْحَصَناتُ 

ذا آنان را به وصف احصان و ايمان مقيد نمود، طيبات، احالل آن متقيد به واليت علي ع شده و ل
از زنان مؤمنه، و غير آنها از » ِمَن املُْؤِمَناتِ «يعني امروز حليت واقعي زنان محصنه بر شما حالل شد 

كنيزان و زنان متجري بر ناشايست بر شما شايسته نيست و اگرچه بحسب ظاهر اسالم حالل باشد 
 و محصنات،» َو املُْحَصَناتُ «ر نفس االمر غير زنان محلله هستند الكن آنها بحسب نسبت ايمان و د

از كساني كه  »ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكمْ « ندنك ميزناني كه خودشان را از ناشايست حفظ 
، و دارندف ختالااخبار و اقوال در نكاح زنان از اهل كتاب قبل شما كتاب داده شد، به تحقيق 

كافر زنان  به عصمآيه حرمت نكاح زنان مشرك و حرمت گرفتن  هچنين در اينكه اين آيه بهم
آخر قرآن  قول نبي كه سورة مائده نزوالً به آنها وتمتّع  و وامدر دهمچنين  ه است ويا ناسخمنسوخه 

و  ،كند است، پس حالل آن را حالل بدانيد و حرام آن را حرام بدانيد منسوخ بودن آن را نفي مي
مشعر به تقييد حليت به حال هنگامي كه اجرشان را بدهيد،  »ِإَذا َءاتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ «تعالي  وقول ا
ِ�ِننيَ « شهر استازنهاي متعه بيشتر و  هاياست، زيرا استعمال اجر در مهربه آنهتمتّع   »مُحْ◌

 له حالل يا تقييداا بيان وجه ام ،ديحفظ كن مخفيو سفاح علني ان را از تدر حالي كه خود محصنين،
حال بعد از حال است غير زناكاران،  »َغْريَ◌ ُمَساِفِحنيَ « نه به اعتبار ظاهر اسالماست به اعتبار واقع 

 هدشخدن جمع و رفيق نگيريد، و نه مسرين آنها را،  »َو َال ُمتَِّخِذى َأْخَدانٍ « زنامتجاهرين به يعني غير 
د و اكمال دين و مندوب كرو چون بر واليت شود  واقع ميو مؤنث ر مذكّر ب است كهدوست و آن 

، نسبت داد اينكه حال مخالف واليت را ذكر كند را بهاحالل طيبات را بر آن معلّق ساخت مقام 
ْالميَانِ « :گفت او تعاليپس  ِ واليت علي ع و و كسي كه به ايمان كفر ورزد، يا به قبول  »َو َمن َيْكُفْر 

يا ترك عملي كه در وارد شده و آنچه كه در اخبار از تفسير به ترك نمازبا او،  هولوي هبيعت خاص ،
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جز اينها كه ، است خالف حقّكه امري تبدد به ها، يا  بيعتش به آن اقرار كرده، يا ترك همة عمل
واليت ندارد چنانكه در بعضي اخبار بودن مقصود  درست و منافاتي نيتفسير فروع واليت همان 

چون ست در اسالم ا شعملپس به تحقيق عملش را تباه كرده، كسي كه  »فـََقْد َحِبَط َعَمُلهُ «ست. ا
و او در آخرت از  »ِخَرِة ِمَن اْخلَ◌اِسرِينَو ُهَو ِىف اآل«است همان واليت است. به آن آنچه كه قبول 

  ».بر آن نيست قدريبضاعتش در چيزي كه  براي صرفزيانكاران است، 
هاست. و همانطور كه شرح آن در جاهاي  ز ديگر موارد در ارتباط با حقوق اقليتجزيه نيز ا

بود و عدم برقرار ديگر داده شد جزيه بعنوان مالياتي در زمان صدر اسالم بود كه حكومت اسالمي 
قبول اسالم به معناي عدم تبعيت از حكومت بود و لذا براي اينكه الزام مدني براي مخالفين از قواعد 

ي كشور برقرار باشد جزيه وضع شد. مسلماً اين آيه زماني قابل اجراست كه شرط فوق يعني جار
ندارد و زماني كه پيامبر خدا  او حكومت برقرار شود و در ازمنة ديگر قابليت اجرنبوي تطابق اسالم 

ل با كسانى از اه« :197يابد. در اين ارتباط اين آيه نازل شده كه در رأس حكومت باشد معني مي
آورند و چيزهايى را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است  كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى

پذيرند جنگ كنيد، تا آنگاه كه به دست خود در عين  كنند و دين حق را نمى بر خود حرام نمى
ْليَـْوِم وَن قَاتُِلوْا الَِّذيَن َال يـُْؤِمنُ «« :198فرمايند . در شرح اين آيه مي»ت جزيه بدهند.مذلّ ِ هللَِّ َو َال   »ِخرِ اآلِ

اجالء آنكه حكم مشركين و  آورند و نه به روز ديگر، بعد بجنگيد با كساني كه به خدا ايمان نمي
دا آن را با نآنها و جنگ با آنها را با تأكيد و تغليظ اظهار نمود، حكم اهل كتاب را بيان كرد و 

َو َال يُحَ◌رُِّموَن َما َحرََّم اهللَُّ َو  «تغليظ است ا و بين مشركين در به تفاوت بين آنه اي اشاره صادر نكرد
دانند و به  و حرام خدا و رسولش را حرام نمي » ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتابَ    َرُسولُُه َو َال َيِديُنوَن ِديَن اْحلَقّ 

  َحىتَ « استرا براي تبعيض  »من«از كساني كه به آنها كتاب داده شد، لفظ گروند  دين حقّ نمي
َعن  « ز جزاي دينش وقتي آن قضا شدگشته او مقضي كه مقرّر  آنچه ،تا جزيه بدهند »يـُْعُطوْا اجلِْْزيَةَ 

است، عاجزي ذليل سائر از شما، و اين مثل در بين عرب و عجم بطش و  هيعني از قوبا دست،  »َيٍد 
از  گويند: فرار كردم ميعجم  انچه، چنكنم ميار گويد: از دست او فر ديگري است مي كه تحت يد

معاني ديگري براي آن به تحقيق ر يد است و ينكتمناسب مقام و همان دست فالن كس، و اين معني 
                                                                                                                                                                                              

ْلَيْوِم اآلتِلُ اقَ «، 29سوره توبه، آيه  - 197 ِ هللَِّ َو َال  ِ ِخِر َو َال يُحَ◌رُِّموَن َما َحرََّم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو َال َيِديُنوَن ِديَن وْا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 
َ�اِغُرون  ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب َحىتَ    احلَْقّ    ».يـُْعُطوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َو ُهْم 
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َو ُهْم «و از انعام، و از دست خودشان نه از دست ديگري  غني بودن،و از  منقادين، ثلذكر شده م
 هتفاسير و كتب فقهيمفصالت از و حكم جزيه و اهل آن در د، ترينن و آنها خوارند، ذليل »َ�اِغُرون
  . »ر است.وذكممفصل 

  مالكيت
امور  هادارترين مباحث قابل طرح در  ترين و مبنايي ترين، پيچيده مبحث مالكيت يكي از اصلي

دولت و ملت را تعريف ميان ل معمالً تعريف مالكيت مرز تعادر حقوق عمومي است.  عمومي
ها را در  قوانين و چارچوب ةعبارت ديگر تعريف قبول شده از مالكيت است كه بناي كليكند. به  مي

نمايد. تعريف مالكيت حيطة دخالت دولت در امور خصوصي  گذاري مي يك نظام سياسي بنيان
كند. زيرا دولت صاحب و مالك آن حقي  افراد و همچنين حمايت ملت از دولت را مشخص مي

ر اختيار وي قرارداده شده است. جمله اخير مبناي ايدئولوژيك قوي در است كه از ايثار ملت د
اسالم دارد و حكومت اسالمي پس از تعيين واجباب و محرمات تا آن حد وارد امور داخلي مردم 

رد جمعي جامعه مبناي جدا خجمعي بر مبناي  شود كه مردم بپذيرند. يعني آراء، تصميمات و نظر مي
  عطاي آن به حاكميت به عنوان نماينده جامعه است.كردن حق از افراد و ا

توانند در حقوق مالكيت افراد مداخله  عمالً از لحاظ قانون مي ولتهاميزان و حدودي كه د
هاي حقوقي مختلف متفاوت است. موارد مداخله دولت معموالً بر اساس ايدئولوژي  نمايند در نظام

هاي با گرايش  متفاوت است. در نظام هاي مختلف هاي سياسي جوامع و حكومت و آرمان
هاي خدماتي  سوسياليستي معموالً مالكيت بسياري از تأسيسات و منابع و ذخائر معدني و سيستم

گيرد ولي در  به دولت تعلق مي يعمومي نظير بانكها، حمل و نقل و همچنين بنگاههاي توليد
ه كه در چها هستند. آن نوع دارايي هاي سياسي ليبرال فعاالن بخش خصوصي مجاز به تملك اين نظام

 هاهاي سياسي از لحاظ تصرف و تملك و همچنين مداخله در امور مالي افراد براي دولت غالب نظام
مشترك است يكي وصول ماليات است. وصول ماليات توسط دولتها بر اين اصل بنا شده كه افراد 

را بپردازند. اين دو گروه آن شده توسط بايست هزينة دولت را تأمين و همواره هزينه خدمات ارائه 
عمران يا  ،هاي الزم براي توسعه گري دولت و هزينه هاي الزم براي امر تصدي هزينه يعني هزينه

بخش عمده از علل وصول ماليات است. افراد يك جامعه عمالً با پرداخت  وارائه خدمات دولتي د
ند و چنانچه نهادهاي مدني قوي باشند افراد نماي گري دولت را تائيد مي ضمني تصدي طورماليات ب
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توانند مشروعيت حكومت را زير سؤال برند و دست حكومت را  جامعه با عدم پرداخت ماليات مي
تر و  معموالً طوالني قوانينگري خود محدود سازند. چون عمر و اثر  هاي تصدي در انجام فعاليت

كه افراد بتوانند با عدم پرداخت ماليات به دهد  هاست عمالً اجازه نمي تر از عمر دولت باقي
  ها بپردازند.  دولتبا برخوردهاي مقطعي سياسي 

در امور مالي افراد سلب مالكيت از فرد از طريق انتقال مالكيت  هاديگر از موارد مداخله دولت
به نفع مصالح عمومي است. اين مورد در تصرف اجباري و الاقل خريد اجباري به قيمت عادالنه 

ها به وضوح قابل مشاهده است كه دولتها براي احداث تأسيسات  توسط اركان دولتي نظير شهرداري
  شوند. يا معابر ملزم به تصرف حقوق ملكي افراد مي

نظارت دولت بر امور عام المنفعه نيز از اشكال مداخله دولت در امور مالي افراد است كه از 
ي افراد ضروري است متأسيساتي كه براي امور عمو بانصاحها با مداخله در امور  اين طريق دولت

را مد نظر قرار داده و آنها را حفظ نمايند. مواردي نظير جامعه نمايند تأمين احتياجات افراد  سعي مي
ارتباطات، برق، آب و مشابه آن از اين گروه است. البته مسائل متعددي در اين ارتباط باالخص 

خدمات عمومي مطرح است كه ديدگاههاي مختلف سياسي در  گذاري كاالها و دربارة قيمت
اين نظرات از مصادره بنگاههاي مولد  يفجوامع مختلف نظرات متنوعي در اين ارتباط دارند. ط

  . شود ديده ميخدمات عمومي تا استقالل و مالكيت مطلق آنها 
هايي براي آن  فقط ويژگيو نشده  صوردر اسالم مالكيت محترم است و حدود مالكيت نيز مح

شروع مدر اين ارتباط مال بايد از محل  شود. نظر گرفته شده كه منبعث از منشاء حصول مال مي در
عدم انفاق را سرزنش  قرآن تاحصاء شده باشد و داشتن مال نيز مورد اشكال نيست هرچند آيا

مستمسكي براي هاي شرعي متداول محدوديتي قانوني و شرعي كه  اند ولي حكماً جز ماليات نموده
مشخصة مهمي مرز اين اساس مرز مالكيت  بر جلب و مصادره اموال ديگران باشد ذكر نشده است.

مشخص در عدم تعرض به مالكيت فردي است كه محدوده فعاليت افراد ملت و دولت را در اسالم 
ي و تقنيني هاي سياس مكانيزم تغيير اين محدوده بايد براساس توافق عمومي صورت پذيرد و .كند مي

يكسويه حاكميت نبايد نظر جابجائي اين مرز با و مسلماً بايد براي جابجايي اين مرز تعبيه نمود. 
  تحقق پذيرد.

مداخله كلي اسالم در امور مالي افراد بر مبناي اصول مشخص استوار است از جمله موارد 
كه آزادي  طبيعي افراد استاي منتج از حقوق  ها به گونه احترام به مالكيت افراد در همة زمينه
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نمايد. ولي در عوض دستورات اخالقي  ن ميادر داشتن اموال كسب شده از راه مشروع بي اانسانها ر
كند تا اموال مملوك خود را كنز ننمايند و در حد ميسور  افراد را ترغيب مي همكملي وجود دارد ك

جامعه بكار برند و كفاره بسياري از در جهت رفاه عمومي جامعه و حمايت از اقشار و افراد ضعيف 
اند كه بدان عمل  گناهان و استحباب بسياري از اعمال در اين ارتباط تعريف و افراد تشويق شده

  نمايند. 
هاي كسب شده از برخي  يكي از اصول ديگر نهي مالكيت در موارد خاص است. لذا دارائي

 ادر حقوق ساير كشوره هغير مشروعي است كد عالوه بر موارد رداند اين موا طرق را غيرمشروع مي
شود. براي مثال منع ربا يا توليد و تجارت مسكرات و مواد مخدر و ساير كاالهاي حرام از  ديده مي

  .اند اسالم منع شدهدر  گيرند و كه در قلمرو معامالت ممنوع قرار مي اين قبيل است
احتكار ارزاق  يتعونمسازد م مي مورد ديگر كه مداخله دولت در حقوق مالي افراد را مطرح

عمومي در سالهاي قحطي است. و اين مورد فقط به ارزاق عمومي و آن هم در سالهاي خشكسالي 
شود كه در اين زمان دولت مجاز به شكستن انبارها و توزيع ارزاق عمومي در ميان  محدود مي

ر اينكه ارزاق عمومي در مردمان است و چنانچه اين شرايط نباشد مجاز به اين كار نيست. و د
ار گندم كه رزق عمومي افراد جامعه براي بقاي آنان در كچيست غالب نظرات فقهي به مسئله احت

تواند متفاوت باشد  شود. البته رزق عمومي در كشورهاي مختلف مي هنگام قحطي است منحصر مي
در عوض نان گندم  شود كه در آنجا مثالً در كشور مكزيك ذرت به عنوان رزق عمومي تلقي مي

گذاري كاالها و  شود. در غير اين مورد مداخله در بازار حتي در قيمت از نان ذرت ارتزاق مي
شود هر چند برخي به استناد به سنت برخي مداخالت در قيمت  خدمات مستند قرآني ديده نمي

اي كساني كه « :199شمرند كه با توجه به اين آيه قرآن كه فرمايد گذاري كاالها و خدمات را بر مي
ايد اموالتان را بين خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه تجارتي باشد كه از آن راضي  ايمان آورده

و هر كس از روى دشمنى و ستمگرى  و خودتان را نكشيد همانا خداوند به شما رحيم است ديباش
. اين آيه »است.چنين كند، پس او را به زودى در آتش دوزخ درآوريم، و اين براى خدا آسان 

مبين اين است كه عدم رضايت در تجارت به معني باطل بودن آن است و تراضي طرفين شرط 
 .گردد باشد و مسلماً مداخله شخص ثالث مانند دولت منجر به باطل شدن تجارت مي صحت آن مي

                                                                                                                                                                                              
ْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنكُ . «29-30سوره نساء، آيات  - 199 ِ ْم َو ال  َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

ُفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ كاَن ِبُكْم َرحيماً َو  رًا َو كاَن ذِلَك َعَلى اهللَِّ َيسرياً تـَْقُتُلوا َأنـْ ً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصليِه   ».َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدوا
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ي گذار يعني اگر دولت اقدام به قيمت گذاري نمايد هر چند طرف خريدار خشنود از اين قيمت
كل أرود و اگر معامله انجام شود  باشد ولي به دليل عدم رضايت فروشنده شرط تراضي از بين مي

 أَيـَُّها الَِّذيَن «: 200فرمايند كل ميأگردد. در شرح بيشتر اين آيه در ارتباط با موارد  باطل تلقي مي
ْلباِطلِ  ِ ايد اموال يكديگر را به باطل  ايمان آورده اي كساني كه آَمُنوا ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

مخوريد، تأديب در اموال و انفس است. بدانكه الفاظ چنانكه گذشت، براي حقايق به اعتبار عناوين 
اند. مثالً  مرسله بدون اعتبار خصوصيتي از خصوصيات مصاديقِ آنها، اعم از كلّي يا جزئي وضع شده

ه بدون اعتبار حالت و خصوصيتي از حاالت و لفظ زيد براي ذات مخصوص زيد وضع شد
خصوصيات او. چه زيد در حال كودكي زيد است و در حال پيري نيز زيد است و همچنين 
برحسب تجسم و تجردش، در حالي كه با ماده بشري خويش باشد زيد است و در حالي كه فارغ از 

از تقّدر نيز زيد است. پس هيچ يك از  ماده است نيز زيد است و مقتدر هم باشد زيد است و مجرد
ها در وضع و اطالق آن معتبر نيست. و غريب شمردن  خصوصيات احوال و يا خصوصيات نشئه

كند و حصر كردن آنها مفاهيم را در مصاديق حسي  كساني كه ادراكشان از عوالم حس تجاوز نمي
ي كه در آن هستند مصاديق ساير ا حجت بر خودشان است نه براي ما؛ چون آنها بر حسب نشئه

كنند، پس تعميم مفاهيم براي آنها امكان پذير نيست، و در اخبار تصريحات و  ها را درك نمي نشئه
به معني  اَْكلاشاراتي به آنچه كه ما ذكر كرديم وجود دارد. خداوند ما را به آنها بينا سازد. بنابراين 

واني از داخل كردن چيزي در دهان حس و خوردن در هيچ خصوصيتي از خصوصيات اكل حي
جويدن آن با دندان و فرو بردن و ادخال آن در شكم و همچنين خصوصيات اكل و يا خصوصيات 

) اسم عملي است كه اَْكلها در آن اعتبار نشده است. پس آن ( مأكول و خصوصيات چيزي از نشئه
اي كه واقع شود گردد. پس بازي كردن  نشئهباعث قوام فاعل و ازدياد قوت او به هر نحوي و در هر 

اطفال اكل است براي آنان بر حسب نوعي از اكل كه همان خيال حيواني بازي است، و تجارت 
ها برحسب نيروئي از نيروهاي آنان اكل حساب  كننده تجار و زراعت كشاورزها و نكاح نكاح

اسم است براي  مالاي اوست. و اي كه باشد اكل بر شود. بلكه فعل هر فاعلي در هر نشئه مي
تر است. بنابراين اعراض  تر باشد صدق اسم مال قوي مملوك و هر اندازه كه ملكيت در آن قوي

دنيوي جز آنچه كه شارع يا عرف اعتبار كرده است، هيچ حيثيت مملوكيت بر آنها نيست، مثالً 
مملوك او مال است و قواي هرچه كه تحت استيالي مرد باشد آن را مال حساب كنند مال او و 

                                                                                                                                                                                              
 .44-48ترجمه، صص  4بيان السعاده، جلد  - 200



  111   از ديدگاه حكمت يلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي و ادارة امور عمومف

 

نفساني كه تحت تصرّف نفس است و هيچ حيثيتي جز حيثيت مملوكيت براي نفس ندارد به صدق 
اند ولي در  اند، و يا ملكه نشده مال سزاوارتر است. و همچنين است علوم و صنايعي كه ملكه شده

براي جماعت ذكور است  ُكمبـَْينَ شوند). و خطاب در  خزينة عقل ثابت هستند (نيز مال محسوب مي
خواه در عالم كبير يا در عالم صغير انساني باشند، در نشئه طبع و يا در غير آن باشند. و از باب 

به فعلي كه غايتي ندارد يا غايت  طلشود. و  تغليب (غلبه اسم مذكّر بر مؤنث) زنان را نيز شامل مي
اي كه بر اساس  رسيده، و به سنّت و طريقهعقلي و يا عرفي ندارد و به فعلي كه به غايت خود ن

شود. و به چيزي هم كه  مستحكم بنا نشده باشد، و به سنّتي كه بر اساس الهي بنا نشده باشد گفته مي
ها يا چيزي كه در نفس االمر حقيقت ندارد مانند  شود مانند عدم اصالً حقيقتي ندارد باطل گفته مي

ندارد بلكه تحقّق آن عرضي است مانند ماهيات و به چيزي سراب، و نيز به چيزي كه تحقّق ذاتي 
شود مانند وجودات امكاني و به چيزي كه  كه به خودش تحقّقي ندارد و بلكه به علّت محقّق مي

ها بر آن غالب باشد مانند ملكوت سفلي كه چون عدم بر  تحقق آن مخفي باشد به نحوي كه عدم
عاني باطل نيز بر آن صادق است. پس آيه شريفه بر حسب آن غلبه دارد باطل است، اگرچه ساير م

مصاديقش داراي وجوه متعددي است كه بعضي باالتر از بعضي ديگر است. پس نخستين مصاديق 
شود. و  آيه كه به فهم عوام نزديكتر است همان خوردن معروف است كه با جويدن و بلع متحقّق مي

خودتان به سبب راه باطل كه شارع آن را سنّت نكرده  معني آيه اين است كه اعراض دنيوي را بين
و مباح ندانسته است يا به سبب مبدأ باطلي كه عبارت از نفس و شيطان است با جويدن مخوريد. 
زيرا كه حاكم و محرّك فعل يا نفس و شيطان است يا عقل و رحمان. و دانستي كه شيطان به جهت 

ن مصداق آيه اين است كه اموال دنيوي خود را بين ها بر او باطل است. دومي غالب بودن عدم
خودتان به باطل تصرّف نكنيد، به هر دو معني كه آن نيز نزديك به فهم عموم است. سوم اينكه 
افعال خودتان را به هر دو معني باطل نكنيد. چهارم: افعال تكليفي قالبي نبوي را بحسب مبداء باطل 

افعال تكليفي قلبي ولوي بين خودتان را به سبب باطل به هر دو  يا به غرض باطل انجام ندهيد. پنجم:
معني انجام ندهيد. ششم: قوايتان را بين خودتان در راه باطل صرف نكنيد. هفتم: علوم خودتان را 
(از راه باطل) اخذ نكنيد و (در راه باطل) صرف نكنيد. هشتم: مدد حيات و مادة زندگاني خود را 

ِإالَّ َأْن َتُكوَن . نهم: مشاهدات و مشهودات خودتان را (از طريق باطل) نگيريد. (به باطل) صرف نكنيد
مگر اينكه تجارتي باشد كه مورد رضايت شما باشد كه به آنچه كه گذشت  ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ 
معطوف عليه است  و خودتان را مكشيد، عبارت يا مربوط به َو ال تـَْقُتُلوا َأنـُْفَسُكمْ امكان تعميم دارد. 
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شود، و نهي از آن همانند علّت  از باب اينكه صرف كردن اموال بدون معيار موجب قتل انفس مي
ِإنَّ اهللََّ كاَن نهي از آن (صرف اموال) است يا اينكه حكم مستقّل است، و تعميم آن مخفي نيست. 

لي از صرف اموال به باطل و قتل زيرا خداوند به شما رحيم است، علّت نهي خداي تعا ِبُكْم رَِحيماً 
در همين سوره در » اي بر اين نهي است.  انفس است، چون رحمت او همانند ساير تكاليف داعيه

و به سبب رباخواريشان و خوردن اموال مردم به باطل و حال آنكه از آن منع «فرمايد:  جاي ديگر مي
انجام دهد اين هر كه  و »َو َمْن يـَْفَعْل ذِلكَ « ايم. شده بودند، براي كافرين عذابي دردآور مهيا كرده

ً «را، صرف و قتل را،  در فعل دشمني يا عدواناً دشمن بدارد يا دشمني يا  طور دشمني، برايب»  ُعْدوا
براي اينكه تميز باشد يعني كسي كه آن را از انجام دهد يا آن را عدوانه  ي دارددشمناو حالي كه 

رًا وَ « دهد يا از عداوت از نفسش انجام ميي عمد و تجاوز از حدود اله  كانَ   َو ظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصليِه 
  ».اين براي خدا آسان است افكنيم و پس او را بر روي در آتش مي و بطور ظلم» َعَلى اهللَِّ َيسرياً ذِلَك 

آدم، اى فرزندان « :٢٠١شود كه مأمور به ابالغ ميص آيه ديگر در قرآن كريم پيامبر اكرم  در
زيورهاى خود را در مقام هر عبادت به خود برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد، كه 

هاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده  دارد. بگو: چه كسى زينت مسرفان را دوست نمى وندخدا
ايمان است حرام كرده و از صرف رزق حالل و پاكيزه منع كرده؟ بگو: اين نعمتها در دنيا براى اهل 

و خالص اينها (يعنى لذات كامل بدون الم، و نيكوتر از اينها) در آخرت براى آنان خواهد بود. ما 
كنيم. بگو كه خداى من هر گونه  آيات خود را براى اهل دانش چنين مفصل و روشن بيان مى

را كه بر اعمال زشت را چه در آشكار و چه در نهان و گناهكارى و ظلم به ناحق و شرك به خدا 
دانيد به خدا نسبت دهيد، همه را  آن شرك هيچ دليلى نفرستاده است و اين كه چيزى را كه نمى

را ممنوع  دكاالهايي كه مباح هستن نبايدتوان گفت كه دولت  اين آيه مي د. باستنا».حرام كرده است
عامالت آنان شود و اري موجب مداخله در جريان مزگ طريق وضع تعرفه بر آنان يا قيمت نمايد يا از

آخر مذكور  اتبطور كلي بايد دولت در اين امور عملكردي خنثي داشته باشد. در شرح آي
هاي خدا را كه براي  بگو چه كسي زينت »ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللِّ الَِّيتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ «« :٢٠٢فرمايند مي

                                                                                                                                                                                              
 .ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  َ َبِين آَدَم ُخُذوْا زِينَـَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ . «31-33سوره اعراف، آيات  - 201

ُل ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللِّ الَِّيتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِيف  َيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصِّ نـْ  اْحلََياِة الدُّ
َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن ُتشْ . ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ  اآلَتِ  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ هللِّ َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُقْل ِإمنَّ ِ رُِكوْا 

ً َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى اهللِّ َما َال تـَْعَلُمونَ   ».ُسْلطَا
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ترك مأكول و مشروب پاكيزه را از لوازم  گويا كه ترك زينت وبندگان خارج كرده حرام كرده، 
 اًد و ثانياً تأكيدكرشمردند، پس آنها را اوالً امر به تزيين و اكل و شرب  عبادت و طلب آخرت مي

كه زينت اوالً و دارد تحريم آن را انكار نمود. و توصيف به اخراج براي بندگانش اشاره به اين 
 او براي، نه اينكه بر اوستو براي غير او به تبعيت  گشتهبالذّات براي كسي است كه عبد خدا 

انساني و  و حيواني و نباتي و بدنيها از رزق،  و پاكيزه »َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ «حرام باشد.  شعبادت
َيا«. نفوس و قلوب و ارواح قرزااروحاني از رزق  نـْ اين براي  بگو »ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِيف اْحلََياِة الدُّ

خدا خلق  ةات براي خليفبالذبدانكه دنيا و آخرت كساني است كه ايمان آوردند در حيات دنيا، 
اگر تو نبودي افالك را ( »َك َلٰما َخَلْقُت اْالَ◌ْفٰالكَ َلْوالٰ « :ستو، و اين يكي از وجوه قول ااند شده

كه آن قبول دعوت ظاهري و متّصل شود  او با اتّصال تقليديبه كه . پس هر كسي )كردم خلق نمي
ست خليفه ر ددستش را ب ، و با معاهده اسالمياخذ كرده، بر آن هيعت عامبقبول چيزي است كه به 

با اتصال ايتمامي متصل شده كه آن قبول دعوت باطني و قبول آنچه بر آن با بيعت يا عقد بسته، 
كرده، پس داخل ايمان شده كه  خاصه اخذ كرده و دستش را بر دست خليفه به معاهدة ايمانيه عقد

است سپس صورت  صدركه همان او ترين مراتب قلب نازلخليفه است، در  ه ازصورت نازلآن 
تر است داخل رمرتبه باين كه از است در مرتبه ديگري از قلبش  يديگري كه داراي ملكوتيت

و از  ستاوراي تّصالش ببه قدر ا پس آن دوحقيقت خليفه متحقّق شود،  هب كهنايتا  كذاشود، و ه مي
، و ندبر او حرامآن دو نباشد متصل از اتّصالها  يزيچبه برد، و هركس كه  ارث مي آنسب حخليفه ب

 است، و براي اين گفت:كند در دست او غصبي تملك دنيا  ه چيزي ازشدچه غالب هرگاه از آن
غلبه كند  يعني آنها چه بر آن، ست غيراز غير تقييد به خالصي از د »منوا يف احلٰيوة الّدنٰياذين آهي للّ «

 »َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة  «: گفتامكان ندارد بر آن ، و چون در آخرت غلبه غير بر آن غلبه نكنديا 
مبتدا و  یه ينكهشده، و اعراب آيه ا قرائتبا رفع و با نصب  خالصة ،روز قيامت باشدخالص آنها 
خبر است، يا خبر بعد خبر است، يا حال  ة اّلدنياايف احلياست و خبر آن است، يا حال  لّلذين آمنوا

يا به  لّلذين آمنوا قول او يا به امنوايا از مستتر در ظرف، يا ظرف لغو متعلق به  ،آمنوااست از فاعل 
مغضوٌب عليها يف احليوة : ثلاست م ءبتدااعاملي از افعال خاص حال است، يا خبر بعد خبر، يا خبر 

يا خبر مبتداي محذوف، و بر قرائت  ،است يا خبر بعد خبر یهبر قرائت رفع خبر  خالصةو  ،الّدنيا
بعد آنكه نهرهاي زمين را ذكر كرد است  صادق عو از  است، نصب حال از يكي از عوامل سابق

پس آن مال ماست و هرچه براي ماست پس هرچه را كه سيراب كند و هرچه كه سيراب شود پس 
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در ولي ما  هماناو  ،دهكرغصب آن را ، و براي دشمن ما چيزي از آن نيست مگر ستبراي شيعيان ما
، سپس اين آيه را است بين آسمان و زمينآنچه يعني  باشد، مي از بين اين و آن استآنچه وسع ا

براي آنان  خالصةمغصوبين بر آناند در روز قيامت  »ة اّلدنيااقل هي لّلذين آمنوا يف احلي«د: كرتالوت 
اليوم يئس اّلذين كفروا «: وبعد قول ا »احّل لكم الطّيباتاليوم «تعالي:  وو در قول ابدون غصب ست ا

ُل اآلَتِ «ن است. آاشاره به  »اليوم اكملت لكم دينكم«: وو بعد قول ا »من دينكم  »َكَذِلَك نـَُفصِّ
چه كه حقّ آن است و آن كلرا از استحقاق  هآيات تكوينيدهيم، يعني  چنين آيات را تفصيل مياين

در سلوك به  دانند، قومي كه ميبراي  »ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ « هرا به آيات تدوينيحقّ او حقّي ذيهر  اعطاء
متعلّق به آخرت آنچه كه باشد د، زيرا كه علم نماين ميزيادي دارند، و در علمشان  اددتشاآخرت 

بر آن باشد لكن اشتداد به آن ، يا متعلّق داردهر ادراكي تعلّق به آخرت نو  است با ازدياد و اشتداد
شود، بلكه  نزد اهل اللّه علم ناميده نمي يا منكوس باشدمتوقّف  هبواسطه اغراض دنيويو بلكه نباشد 
مخاطبان آنان است. مشاكلت و موافقت با اسم علم بر آن اطالق شود از باب  چوناست، و  يجهل

ه ذم آن باشد منفك گردد يا اسم علم از آن نفي ب از آنچه كه مشعرچيزي كه  ستپس كم ا
» ة ماله يف اآلخرة من خالق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمونو لقد علموا ملن اشرتيٰ «شود  مي

اي نيست، و خود را به بد چيزي  دانستند كه براي خريداران آن در آخرت بهره (و به تحقيق آنان مي
(آنان به ظاهر » ة الدنيا و هم عن اآلخرة هم غافلونايعلمون ظاهرًا من احلي« دانستند) فروختند اگر مي

(اين محلّ رسيدنشان از علم است)  »ذلَك َمْبَلَغُهْم من العلم« زندگي دنيا آگاهند و از آخرت غافلند)
فقط  كنند و اند در حالي كه جز از ظنّ و گمان پيروي نمي مردم آن را عالم ناميده به تحقيق اشباهو 

ايمان  اند با آنها بيعت كرده هولوي هست كه شيعيانشان كه با بيعت خاصبراي اين اند. و بند ميدروغ 
شيعيان ما علما هستند، شيعيان ما عرفا هستند.  :به طريق حصر يند،در قلوبشان داخل شده علما و عرفا
 اگر ونصوص از خدا نباشد به امام حقّ م قدم ايتمامر به خدا به ائپس كسي كه سالك به آخرت و س

شود، و او از تفصيل آيات نفعي  عيه آن بلغ ما بلغ باشد عالم ناميده نميو ظنون فر يهعلوم حكم در
حيث يا از حيث جهات دنيوي آن، نه از  حيث انفس آن است،زيرا كه نظر او به آيات از برد.  نمي
ابوحنيفه او به ز صادق ع نقل شده كه چنانكه ا است،امور آخرت بر آن آيات دالّ بر خدا و  اينكه

به آنها به . و هركس شناسيبينم كه از كتاب خدا حرفي ب من تو را نمي جملة كالمش گفت: ودر 
او عالم عارف است، و او  پس اگر حروف تهجي را نخوانده باشدايتمام با بيعت ولويه متصل شود و 

صدور آن از خدا  حيثاز  هو انفسي هآفاقي ءاشيا ، زيرا كه نظر او بهاستآيات و تفصيل آن  منتفع به



  115   از ديدگاه حكمت يلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي و ادارة امور عمومف

 

د و آن را با اختصاص زينت و نموباشد. و چون اكل و شرب را براي آنها مباح  مي آن بر اوو داللت 
ذات و بالمحرّمات به بيان امر كند ص را پيامبرش  اراده نمود كهتاكيد كرد به آنها هاي پاكيزه  رزق
َا « پس گفت تعالي:پاكيزه از غير پاكيزه  رض، براي بيانبالعمباحات براي حرمت  اتموجب ُقْل ِإمنَّ

ِهللِّ  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلَبْغَي ِبَغْريِ اْحلَقِّ َوَأن ُتْشرُِكوْا  ً َوَأن َحرََّم َريبِّ  َما ملَْ يـَُنزِّْل ِبِه ُسْلطَا
شود و  بگو نيست جز اينكه پروردگارم اعمال زشتي كه از آن ظاهر مي» َما َال تـَْعَلُمونَ  تـَُقوُلوْا َعَلى اهللِّ 
گردد و گناه و بغي به غير حق را حرام كرد و اگر به خدا شرك ورزيد و اگر بر خدا  آنچه پنهان مي
ز را پس تعالي به طريق حصر پنج چيشود،  دانيد بگوئيد براي آن سلطاني نازل نمي چيزي كه نمي

. بدانكه خدا انسان را از نطفه ضعيفي كه صورتش را رجوع داردذكر كرد كه به سه اصول محرّمات 
قدم صدق بر طريق مستوي و خط  سالكه به خدا به ة، و در آن لطيفه سيارخلق كرد حافظ نباشد

سپس به به حيوانيت از آن ترين مرتبه مواليد است به نباتيت سپس نازلمستقيم از جماديت كه 
از ين بعذّممتكبرّين و  سجنشياطين و اجنّه و  داركه  هبشرّيت كه ملكوت بين دو ملكوت سفلي

به و اصحاب يمين است، سعدا و دار ذوي االجنحه ماليكة آن دار كه  هاست و علويباشد  مي يانآدم
و او اراده  ستحكم كرد، وم علم او و شعور او را به شعور او هباو را علم  چونپس  وديعه نهاد،

شود،  د مستعد قبول تكليف و دعوت نبوي ميشو تميزش بين خير و شرّ حقيقي تقويت او اختيار 
تحت منقاد ن دعوت را قبول نمود و ايشد و دعوت نبوي را درك كرد و ساعده او پس اگر توفيق 

ف مشره و بر توحيد حقيقي و ايمان و قبول دعوت باطني ولوي تشگشد مسلمان  يعاحكم د
شود. و اگر  ناميده ميو موحد در اين هنگام به اعتبار اشراف او بر ايمان و توحيد مؤمن  ، وگردد مي

قريب به او استعداد تا مقتضاي آن عمل نكرد،  بردعوت عام را درك نكرد، يا آن را قبول نكرد، يا 
يا  دد،رگ عالماتش مخفيش و طريق توحيد و اماراتطريق قلب و و د وباطل ش هدعوت خاص

ماند وبباقي قريب براي او براي آن د و استعداد وشنباطل  هاستعداد قريب او براي قبول دعوت خاص 
آن را اقتضاء  شاستعدادآنچه به  خارج نشود و به عد و توجه گاهقوه و استعداد به فعل اين از  كنل

و  نمايد، خارجش ميفعل قوه به از  وبر طريق قلب  كند كند و طلب آنچه كه او را داللت مي مي
د، در اين صورت نماي مي هويت هاز مشتهيات حيوانيو كند  ميآن  ءاقتضا شكه نفس هچآنگاهي بر 

باقي نماند، قريب آن استعداد  بلكه زماني كه براي اونه مجازاً، و باشد نه حقيقتاً  مؤمن موحد نمي
ند و مسلمان و مؤمن ناميده شود يا اينكه اقرار بكنبيئي و  يو كتاب ياينكه به دينسواء  ،كافر است

به خدا اينكه سواء ماند بباقي  مشرك است زماني كه بر او استعداديا  ،اقرار نكند و كافر ناميده شود
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اقرار نبيئي و  يبه دينشرك بورزد يا نورزد، و سواء اينكه دو  و غير آن صنم و كوكبيدر ظاهر 
بيعت كرده باشد يا نكرده باشد، و  هيا خاّص هبيعت عامبه  ئييا ولينبيئي اينكه با سواء بكند يا نكند، و 

باشد، و به همين معني داشته باشد يا ناتصال يا اعتقاد داشته ائمة جور و مظاهر شياطين سواء اينكه به 
كفر و دو غير شده است و اين تفسير كفر و شرك در آيات به كفر به واليت و شرك به واليت 

مطيع نفس و  ي، و كافر به اين معنبراي جواز اتصاف مسلم و مؤمن به آن دوت اس نشرك ظاهري
به  متناهيه است. و آن يا در قبح و هكذا اخالق او نيستآن دو و جز از طاعت اشيطان است و افعال 

مفرط  شرهو  همفرط سبعيتشمارند مانند زنا و لواط و  كه شرع و عقل و عرف آن را قبيح مي حيثي
 شحتّي از امثال آن را از مردمشمارد و فاعل آن حين انجام  ه هركس آن را قبيح مياز چيزي ك
شود. و افعال جوارح كه اين چنين باشند فواحش ظاهري است،  مي فواحش ناميدهو دارد  مخفي مي

ه باشد به تشگعادت زماني كه بعضي افعال جوارح  و به تحقيقو رذائل نفس فواحش باطني است. 
مانند نكاح زوجه پدر كه در جاهليت  يده شوندندارد باطني نام مخفي خلقل آن از كه فاع حيثي

تنابز به القاب جسس و غيبت و تهمت و تها بوده، و مانند  بود، و مانند نكاح محارم كه در بين هندي
از  آناز نكاح محارم است كه در بين مسلمانان شايع است. زيرا كه فاحشه بودن  با اينكه اشد

باطني تفسير  فاحشه كه فاعلش آن را مخفي بدارد و به تحقيقاست.  مخفي آن هاي امثال فاعلنظر
مانند نكاح زوجه پدر، عكس آنچه ذكر كند  كه مخفي نميي ا هشود، مانند زنا و لواط و ظاهر مي

آن را او امثال از  هعقول جزئيغيرمتناهيه است به حيثي كه . يا در قبح و بر آن وجهي استشد، 
به يا  نبيذ،است مانند شرب خمر و  اثمدارد و آن  شمارد، و فاعلش از امثالش مخفي نمي نمي هحيقب

به اعالن آن مباهات  آنشمارد و فاعل  مي آن خير و مدح فاعل شامثالاز  هكه عقول جزئي حيثي
 باصنمو ساير  ههاي شرعي قضاوت آن مثالكه  ههاي غيرشرعي ها و قضاوت كند مانند حكومت مي

و اخالقش را به  شيا افعالديگر  يبه عبارتو . كند جهل تمنّا مياز را آن او كه امثال است  هشيطاني
 يبه عبارتو سازد.  ث و يا به صورت افعال مردان ظاهر مياصورت افعال زنان يا به صورت افعال خن

 فواحشبه ست. و به اين سه يا مردانه ا انهثخنّمزنانه است يا  جزئيه مخطئه امار انظادر  آنفاعل ديگر 
 ينشرك حقيقي بالكفر واثم و بغي اشاره شده است. و حاصل حصر اينكه انسان يا كافر يا مشرك  و

م است حرّمبر او قوالً يا فعالً يا خلقاً شود  صادر مي اوچه كه از كافر، جميع آنو  ،يا مؤمن استاست 
آنچه كه  تنها بهاز ذكر كفر  وشود  قسم ميبر سه قسم منتابع كفر محرّم است و آن آن زيرا كه 
و  است،كفر از حيث محرّمات مشرك و مؤمن آن ذكر شد اكتفا كرد و شمول آن م استلزبراي ا
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ملحق به آثار كفر است و از  آن از حيث كفر، و آثار استمشرك جهت كفر و جهت ايمان براي 
 به خداقولي  نسبتو حالل است مگر ايمان براي ا حيثاز آثارش  ،ايمان به ايمان. و مؤمن حيث

تعالي  وا باشدط و حكومت و رياست سببغي مطلق ت چون مراد بهآيد و  تفصيلي كه مي بربدون علم 
خالف ظاهر  اًقيد بيان به جعل احتياجاستطال و عدم نمود،  مقيد بغياً  یبغآن را از  بغري احلقبا قولش 

ً به ك اشرااست و قيد  شرك به خدا شرك به واليت  مراد بهكه اشاره دارد به اين ما مل ينزل به سلطا
نفس، و آن دو اگر از جهت امر الهي  ذلذّت يا به مرمت معاش يااست  هو شرك به واليت تكويني

به واليت تكليفيه اگر به شود. و شرك  آن نازل نشود شرك به خدا نمي هب چون سلطانيباشد 
باشد و  او اشراك به خدا چون سلطاني بر آن نازل نشود نمياشراك از امر امام ع باشد به اتباع 

تقييد اينجا ايضاً در محلّ آن است ، پس واليتينك به اشرشرك به خدا حاالً و شهوداً نيست مگر ا
و موحد حقيقي يا مشرف بر توحيد است يا اند نيست  و حاجتي به تكلّفاتي كه آن را مرتكب شده

و ايمانش ش توحيداز حيث يا است توحيدش  او و اعتقاد او از حيث خلقو او و فعل او اينكه قول 
 ست: احالل پس آن ايمان باشد  از حيثنيست. پس آنچه 

 كفر گيرد ملّتي ملّت شود

 تملحق به افعال كافر و اخالق او است لكن مؤمن به قو پس آن شدباايمان ن حيثو آنچه كه از 
چيزي كه از در گفتن خطاب  تلوسه ازسابقي كه  و شهودش يا از عادت شمحبتش يا از وجدان

ه يا يقين داشتيقين ن شو وجدان شاز شهودرا بر زبانش جاري شود و آن عالم وقتش اخذ نكرده 
حال شنونده بحسب وقت و مكان نباشد، پس خداي تعالي موافق يا نباشد موافق حالش  كنل داشته

ما ال « ،»ما ال تعلمون«تعالي  وابراين تقدير قول ابن پس ايمانش باشد حيثاگر از  و كرد، از آن نهي
يا  مستمعشيا  آنكه عين آن يا وقت را آنچه ( »تعلمون عينه او وقته، او مستمعه، او موافقته حلاكم

و  هستندمحرّمات متحقق به اين و چون ائمه جور شود،  مي )دانيد نمياست را با حاكم  شموافقت
، و در بعضي اخبار به استبه ائمه جور صحيح  ناست تفسير آآنهذاتي محرّمات گذشت كه اين 

قرآن  كه همانانقل است  شده است. و از صادق عتفسير جور ت سالطين از بني اميه و ساير وال
آن از ظاهر و باطن همان ده كرداراي ظاهر و باطن است، پس جميع آنچه كه در قرآن خدا حرام 

آن ائمه حقّ از ظاهر و باطن همان حالل كرده  كتابوند در ائمة جور است و جميع آنچه كه خدا
ع ، و ائمه حقّ ندمحرّماتمتحققين متجوهرين به جميع  كه ائمه جوراز اينما گفتيم  هنچآاست. و سرّ 

كه:  است »اهلّل ماالتعلمون یان تقولوا عل«در بيان  ع و. و از اندجميع محلّالت هب ينجوهرمتو  ينتحقّقم
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ا دهي و به رأي خودت فتو هبهالك شد، اي تو هالك شد كسي كه  است كهو خصلت د اي تو و
ا و به مردم فتو رداريباطل ب دين خدا را بهو در روايتي است: كه داني دين برداري،  آنچه كه نمي

ا اگر به وحي يا تحديث نباشد و نه به اعتقاد و فتوهمانا و غرض اينكه  .داني ميبه آنچه كه ن دهي
پس واي و سپس واي بر است. » هللا مبا اليعلم یقول عل«صاحب وحي و تحديث، پس آنها  تقليد

باشد، و بر كسي كه اخذ كرده بدون اينكه از اهلش  استبداد نمايد شبه رأي شكسي كه در دين
مردم را فتوا دهد حيث اينكه خداوند او را با كافر و از صاحب وحي و تحديث و اخذ بدون علم 

  »گردانيده.مشرك قرين 
كنيد اصل اموال شما متعلق به  هو اگر توج« :203فرمايد بلكه همانطور كه در سورة بقره مي
. به عبارت ديگر اين اصل از لحاظ ابعاد اقتصادي شرايط »شماست نه ستم كنيد و نه ستم بپذيريد

از مفاهيم نمايد كه يكي  اقتصاد مطرح ميمكانيزم عرضه و تقاضا را در تعادل و قيمت بازار در 
ا خدمت نمايد عمالً منابع و سود ياگر دولت اقدام به قيمت گذاري كاال  204اساسي اقتصادي است.

نمايد  كننده و خريدار منتقل مي ا توليد را از گروه توليدكننده و فروشنده به گروه مصرفيتجارت 
  گردد. لم به توليدكننده و عرضه كننده تلقي ميظو اين 

  حق تعيين سرنوشت
هاي دموكراسي  عمده مباحث نظام ين سرنوشت جامعه خود ازيركت سياسي افراد در تعمشا

دهد تا سرنوشت جامعة خود را  امروز است. اين اصل به همة مردم به صورت مشترك اجازه مي
 چخداوند سرنوشت هي« :205خود تعيين نمايند. اين اصل نيز در حقوق اسالم با طرح آياتي نظير

امر آنها شورا بين « :206و همچنين آيه »دهد مگر آنكه خود آنها آن را تغيير دهند قومي را تغيير نمي
  نها واگذاشته است.آعمالً تعيين سرنوشت افراد جامعه را به خود  »خودشان است

                                                                                                                                                                                              
 ».َو ِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمون. «279سوره بقره، آيه  - 203
 http://www.bidabad.irنگاه كنيد به: تعادل در اقتصاد اخالق، نگارنده.  - 204
َنُفِسِهمْ   َال يـَُغريُِّ◌ َما ِبَقْوٍم َحىتَ ِإنَّ اهللََّ . «11سوره رعد، آيه  - 205 ِ  ».يـَُغريُِّ◌وْا َما 
 ».بـَْيَنُهمْ  یٰ َو َأْمُرُهْم ُشورَ . «28سوره شوري، آيه  - 206
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  آزادي كار و كسب
و حتي در  تاسمطرح هاي حقوقي اشتغال به كسب و كار براي افراد جامعه  در تمام نظام
راد جامعه حق برخورداري مساوي از شغل دارند و بسياري از كشورها حتي تكميل اين اصل اف

در داشتن شغل را نيز خالف اصل تساوي افراد در برخورداري مساوي از مشاغل جنسي تبعيض 
دانند. لذا مردان و زنان را در احراز مشاغل مختلف در همه سطوح يكسان در نظر  جامعه مي

  اند. گرفته
او آن خدايى است « :207فرمايد ق اسالم مد نظر قرار دارد. قرآن كريم مياين اصل نيز در حقو

هاى آن حركت كنيد و از  كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد پس شما در پست و بلندى
. لفظ اين آيه هر چند اشاره به »روزى او خوريد و (بدانيد كه) بازگشت همه خاليق به سوى اوست

برداري از زمين را بطور كلي مطرح ساخته و هيچ تبعيض بين  آزادي بهرهكار و شغل ندارد ولي 
ت مشاغل در هافراد بشر در اين حق قرار نداده است. برخي استثنائات شغلي مبني بر حرمت و يا كرا

هاي ديگر اين مجموعه به آن  است كه در بخشبفقه اسالم ذكر شده كه از آن جمله مسئله ر
نامشروع نيز منع شده است، مثالً روشهاي كسب درآمد نظير تقلب، پرداخته شد. حصول روزي 
محرمات، قوادي و مشابه آن نهي شده و برخي امور شغلي نيز مكروه  هكالهبرداري، سرقت، معامل

تر افراد به آن اشتغال داشته باشند از اين امور منجمله تكدي، قصابي، شكار، مدانسته شده تا ك
ساير موارد خداوند بصورت تنبيهي مانع اشتغال را مورد عتاب قرار  غسالي و مشابه آن است. در

هاي  بگو كيست (يعني چه كسي حق دارد!) كه زينت« :208فرمايد كه دهد و به پيامبر خود مي مي
 ي. يعني از لحاظ اقتصاد»(مانع شود) خداوند از روزي پاك كه براي بندگانش قرار داده حرام دارد

ليد، انتقال و تجارت كاالها كه خداوند آنها را پاك قلمداد نموده ايجاد نبايد هيچ منعي براي تو
  نمود.

  

                                                                                                                                                                                              
   ».نُُّشورُ َمناِكِبها َو ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َو ِإَلْيِه ال  ُهَو الَّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا يف. «15سوره ملك، آيه  -207
 ». َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزق  ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة اهللَِّ الَّيت. «32سوره اعراف، آيه  - 208
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  قانون اساسي
در كاوشهاي خود در جنوب عراق يعني منطقه سكونت سومريان  209»ارنست دو سارزك«

رسد.  ال قبل ميس 4300ترين قانون اساسي جهان شد كه قدمت آن به  باستان موفق به يافتن قديمي
پادشاه سومري بود كه شايد اولين متون در حيطة  210متون كشف شده مربوط به اوروكاگينا

قانونگذاري اساسي باشد كه حقوق و تكاليف اتباع، تكاليف و وظايف دولت، روابط دولت و 
هاي دولتي، قواي حكومتي و... را روشن  ملت، ساختار كشور، نظام حكومتي، اموال و اركان

توان از  بعد از آن از جمله كدهاي قانون نوشته شده درباره حاكميت دولتها مي 211سازد. مي
و  215و كدهاي آسوري 214و هيتيت 213هاي همورابي در بابل سال پيش و نوشته 4050در  212اورناما

قبل  621نام برد. در  217پيش از ميالد در پرشيا 529و منشور كورش كبير سال  216قانون دين موسي
پيش  594حاكم آتن در  219قانون بسيار خشن دولتشهرهاي آتن را نوشت. سولون 218اكواز ميالد در

سال پيش از ميالد از اولين كساني بود  350از ميالد قانون اساسي سولونيان را وضع كرد. ارسطو در 
كه بين قانون و قانون اساسي رسماً تفاوت گذاشت. قانون اساسي را جمهوري روم باستان 

قانون اساسي امپراتوري يا دستورات كتاب مقدس خوانند.  221»كانون ال«ها  پاپ و 220كانستيتيوشن
 223تدوين گرديد. ژوستينيان يكم 438در سال  222وسط امپراتور تئودوسيوستروم نخستين بار 

اي از قوانين را تدوين كه منشاء قانون  ميالدي مجموعه 534در سال ) بيزانس(امپراتور روم شرقي 
 ينيانواي ق شاهزاده ژاپني، مجموعه 224ميالدي، شوتوكو 604شود. در سال  مي مدرن اروپا شناخته

                                                                                                                                                                                              
209 - Ernest de Sarzec (1832-1901).  
210 - Sumerian king Urukagina of Lagash ca 
211 - Jeremy A. Black (2006), The Literature of Ancient Sumer. Translated by Jeremy A. Black, 
Graham Cunningham, Eleanor Robson, Gabor Zolyomi, Oxford University Press, 2006. 
212  -  Ur-Nammu of Ur (2050 BC). 
213 - Code of Hammurabi of Babylonia 
214 - Hittite code 
215  - Assyrian code 
216 - Mosaic law 
217 - The commandments of Cyrus the Great of Persia. 
218 - Draco 
219- Solon 
220  - Constitution 
221 -Canon Law 
222 - Codex Theodosianus. http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Theodosianus  
223 - Justinian I. http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis  
224 - Prince Shōtoku 
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توجه بيشتري به اخالقيات داشت. بخشهاي حقوقي قرآن كه  ملهم از تعاليم بودا ع تدوين نمود
ميالدي) مجموعه قوانين  622كريم پس از مهاجرت رسول اكرم ص به مدينه در سال اول هجرت (

قانون بزرگ «يا  225»گاياناشاگوا«باشد. قانون  ر اجتماعي آن زمان مدينه مياسالمي براي اداره امو
ميالدي تدوين  1150و  1090يل بزرگ سرخپوست آمريكاي شمالي بين سالهاي ادر ميان قب» صلح

يا منشور بزرگ آزادي انگلستان توسط هنري سوم پادشاه انگلستان  226گرديد. ماگنا كارتا ليبرتاتوم
حكومت سلطنتي انگلستان را به حكومتي مشروطه تبديل نمود كه گرديد كه ء امضا 1215در سال 

اين بود ساخت. يكي از بندهاي مهم آن  قانون بر اراده شخص پادشاه مي به ترجيحپادشاه را وادار 
يا اعدام و را محكوم، زنداني، تبعيد  احديبدون تشريفات قانوني  ندحق نداشت انكه پادشاه يا ديگر

ميالدي، ابوالفضايل قبطي مصري، با تركيب  1240د. در سال ناموال كسي را مصادره نماي د و يانكن
در سال  كه هايي از احكام تورات و قوانين امپراتوري بيزانس، قانون جديدي را تحرير كرد بخش
ميالدي به حبشه (اتيوپي) وارد و به عنوان قانون اساسي كشور به اجرا درآمد. قانون اساسي  1450

در  228قانون مستعمره كنتيكتو  ميالدي به زبان التين نوشته شد. 1600در سال  227ان مارينوس
باشد. عصر  ميالدي، از اولين قوانين اساسي منسجم در غرب مي 1639آمريكاي شمالي در سال 

تر يعني عصر  در تاريخ فلسفه اروپا، براي سده هجدهم ميالدي و يا دوره طوالني 229روشنگري
، روسو، مونتسكيو، كانت از فيلسوفان 231، ولتر230رود. ديدرو  كار مي سده هفده به خردگرايي در

اند. در عصر روشنگري اروپا و در نيمه آخر قرن هجدهم چندين قانون اساسي  عصر روشنگري
تهيه شد و رسميت  1788ر تدوين شدند. قانون اساسي اياالت متحده آمريكا در سال مؤثمدرن و 

، جان الك، و شارل دو مونتسكيو، تاثير زيادي بر قانون اساسي اياالت 232وسبي پلي نظراتيافت. 
  متحده آمريكا داشته است. 

استحكام يك قانون اساسي به ثابت نگه داشتن اصول آن است. تعريف منتسكيو از قانون 
رج ها خا اساسي و نظرات مشابه، اصالح، تفسير و بازنگري اصول قانون اساسي را از وظايف پارلمان

                                                                                                                                                                                              
225 - Gayanashagowa 
226 - Magna Carta Libertatum 
227 - Leges Statutae Republicae Sancti Marini 
228 - Colony of Connecticut 
229 - Age of Enlightenment 
230 - Diderot: Political Writings (Cambridge Texts in the History of Political Thought) by Denis 
Diderot, John Hope Mason, and Robert Wokler, Cambridge University Press, 1992. 
231 - François Marie Arouet Voltaire 
232 - Polybios 
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اصول قانون اساسي را تغيير داد مگر با تصويب  توانكرد، تا با قوانين موضوعه و نظامات دولتي ن
  233مجلس مؤسسان و يا رفراندوم.

حكومت كليسيا در قرون وسطي و تعصبات مذهبي رايج در آن زمان كه سبب شده بود دين 
تز  تز حاكميت كليسيا، آنتياجتماع به عنوان دين خدا به مردم تحميل گردد سبب شد تا از بطن 

خود پشتيبان اعتالي كليسيا بود  234محدود نمودن حاكميت كليسيا بروز كند. جان اف سالزبوري
كرد كه كليسيا از قدرت خودش سوءاستفاده كرده و  ولي منتقد حاكميت كليسيا نيز بود و انتقاد مي

ردن كليسيا حكمراني قانون را اصالحات بايد كليسيا را نيز دربرگيرد. سالزبوري براي محدود ك
دارد كه اگر حكّام برخالف اصول قانون و عدالت جامعه  كند و در اصل مهمي ابراز مي مطرح مي

حكومت كنند بايد از كارشان جلوگيري شود و اين كار وظيفه هركسي نيست كه با پادشاه برخورد 
هاي قانون اساسي را  د كه پايهكند بلكه بايد به نظم اجتماع احترام گذاشت و اين امر قدمي بو

نيز در قرن سيزده ميالدي در همين راستا سياست را از  235گذاري نمود. سن توماس اكويانس پايه
كند. او تالش نمود تا منطق را با دين هماهنگ سازد و اصول مذهبي و اجتماعي را  ديانت جدا مي

ياي سياسي درخشانتري براي اروپا اي هماهنگ سازد كه هم مسيحيت پابرجا باشد و هم دن به گونه
مورد نظر سن توماس  237آگوستين و همچنين نظرات سن 236بوجود آيد. سياست ارسطو و سيسرو

كند كه قانون طبيعت هم ايمان و هم عقل و منطق  بوده است و بطور خالصه اين مطلب را مطرح مي
و چهار قانون در سلسله مراتب توانند با هم همراه باشند. ا را قرارداده و اين دو بدون تداخل مي

داند كه يك قانون جاوداني است و  كند. باالترين قانون را قانون اساسي الهي مي اهميت تعريف مي
آن براساس عقالنيت الهي است. در ذيل آن قانون طبيعت است كه خلقت و قوانين مربوط به آن را 

تر از آن سنت  مبران آمده است و پائينشود. و در ذيل آن قوانيني است كه در تعاليم پيا شامل مي
قراردارد كه ناشي از تجربيات انساني است. با اين شيوه بود كه عمالً قانون به عنوان محدود كننده 

  قدرت حاكم و تعيين حدود حقوق ملت مطرح گرديد تا سپس به تدوين قانون اساسي منتهي شد. 
                                                                                                                                                                                              
233 - http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution  
234- John of Salisbury. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the Middle 
Ages to the Renaissance. Blackwell Publishing, Uk. 
235 - Saint Thomas Aquinas. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the 
Middle Ages to the Renaissance. Blackwell Publishing, Uk. 
236- Marcus Tullius Cicero. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the 
Middle Ages to the Renaissance. Blackwell Publishing, Uk. 
237 - Augustine of Hippo. See: Brown, Peter (1967). Augustine of Hippo. Berkeley: University of 
California Press 
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  ر است:فلسفه طراحي قانون اساسي در اصولي نظير موارد زي
 به معني اينكه حاكميت توسط يك قرارداد ضمني اصل حاكميت مردم :

  اجتماعي از مردم به حكومت منتقل شده و حكومت نماينده و وكيل ملت است.
 حساب و كتاب نيست و  : حكومت قدرت محض و بياصل محدوديت قدرت

محدود به اراده مردم است و مالك سنجش محدوديت قدرت حكومت قانون 
  است. اساسي

 هيئت حاكمه در مقابل وظيفه محوله به آنها از اصل عدم برائت هيئت حاكمه :
همانند و طرف مردم مسؤول هستند و تك تك و اجتماع آنها بايد مطيع قانون 

  سايرين در مقابل قانون پاسخگو باشند.
 مقامات قواي تقنيني، اجرائي و قضايي و نظارتي بايد مجزا از اصل تفكيك قوا :

  شند تا تباني در منافع صورت نگيرد. هرچند اين منافع مشروع هم باشند.هم با
 دارد كه قوا در راستاي وظايف خود نبايد تحت  : معين مياصل استقالل قوا

  قدرت قواي ديگر قرار بگيرند.
 اركان و قواي اصلي يعني تقنين، اجرا و قضاوت و نظارت بايد از اصل توازن قوا :

گر همه در حدود مساوي تعريف و تشكيل شوند تا بتوانند لحاظ نيروي كنترل يكدي
  تعامل متساوي و متوازن با يكديگر داشته باشند.

 به اين معني كه توافق ايجاد شده در تشكيل دول اصل برتري حكومت مركزي :
  مركزي و محلي برتري و اولويت با حكومت مركزي خواهد بود.

 د گروهي را بايد به يك ديد ببيند و : يعني قانون همه افرااصل عام بودن قانون
  قانون بايد براي عموم صادر شود.

 االجرا است هرچند اين اصل  : قانون وقتي وضع شد الزماصل احترام به قانون
  كند. عطف به ماسبق شدن قانون را نيز منع مي

اصول فوق همگي عمالً حد و مرز و حدود و ثغور حاكميت دولت در جامعه را مشخص 
يعني طرفداران برتري قدرت دولت همواره با اصول فوق  238طرفداران نظريات اتاتيسم كنند. مي

                                                                                                                                                                                              
238  - Etatism 
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قرار دارد كه ابراز  239توافق كمي دارند و در مقابل آنها ديدگاههاي ارشاد دولت يا ديريگيسم
  دارند كه دولت را بايد نه تنها محدود بلكه ارشاد نمود. مي

  اصل حاكميت مردم
ي بين جامعه و دولت است عمالً حكومت را نماينده و در مقام قرارداد اجتماعي كه ميثاق

وكالت از طرف مردم قرار داده و ملت با ايثار بخشي از حقوق خود به دولت حكومت را بر خود 
لغت ميثاق كه در اين «فرمايند:  با دولت مي 240اي تحت عنوان ميثاق پذيرد. در اين راستا در مقاله مي

ه كار رفته است، مرا تشويق كرد كه در مورد معناى دقيق و استعمال مورد بسيار بجا و درست ب
درست و بجاى اين لغت توضيحى بدهم. مواد قديمى قانون مدنى ما كه محصول كار كميسيونى از 

ذكر كرده و چنين  183قدر بود، قاعده فقهى مشهورى را در ماده  ترين فقها و حقوقدانان عالى عالى
است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى عقد عبارت «گفته است: 

توافقات عادى و در سطح معمولى افراد را با لغاتى از قبيل عقد، » نمايند و موردقبول آنها باشد.
كنند. اما وقتى طرفين عهد، افراد و اشخاص حقيقى نباشند و مثالً  عهد، قرارداد و غيره ذكر مى

ها طرف يك عقد باشند و يا كيفيت عهد در سطح بااليى باشد، از آن به لغت  يا دولتها  ملّت
برند:  المللى امروز را با اين اصطالح نام مى هاى بين نامه نمايند. كما اينكه موافقت تعبير مى» ميثاق«

ميثاق حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى و.... در مورد قراردادهاى پيغمبراكرم(ص) با 
مشركين مكّه كه درواقع طرفين قرارداد فرد نبوده، بلكه دو جامعه مجزّا، يعنى جامعه مسلمين و 

. 241ِاّال الَّذين َيِصلوَن ِاىل قوٍم بـَْيَنُكم و بـَْيَنُهم ميثاقٌ گروه مشركين، بودند لغت ميثاق به كار رفته است: 
همچنين در مواردى كه موضوع توافق و عهد  242.و ِاْن كاَن ِمْن قوٍم بـَْيَنُكم و بـَْيَنُهم ميثاقٌ يا آيه: 

َفِبما نـَْقِضِهم ميثاقـَُهم َلَعّنا ُهْم و َجَعْلنا شود:  تعبير مى» ميثاق«اى دارد، از آن به لغت  العاده اهميت فوق
                                                                                                                                                                                              
239  - Dirigism 

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، ميثاق با دولت، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ  -240
اى درج  ه دولت، مقالهمناسبت بزرگداشت هفت ، به1366در روزنامه اطّالعات، اول شهريورماه . 191-196، 1381اول، 

ياد شده بود. مقاله حاضر با الهام از آن مقاله نوشته و در » هفته تجديد ميثاق با دولت«گرديد و از هفته دولت به عنوان 
 چاپ شد. 14/6/1366روزنامه اطّالعات، شنبه 

  اقى باشد.: مگر آنكه به قومى برسند كه بين شما گروه مسلمين و آن قوم ميث 90سوره نساء، آيه  -241
  : و اگر از قومى باشد كه بين شما و آن قوم ميثاقى وجود دارد.92سوره نساء، آيه  -242
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م قاِسيًه. ه يك طرف همچنين به تعهدى ك. 244ِمْن بَعِد ميثاقه   والَّذين يـَْنُقُضوَن َعْهَداهللّ و يا آيه  243قـُُلوَ
و َاَخْذ ِمْنُهم گويند:  گيرد، نيز ميثاق مى گيرد و يا طرف ديگر از او تعهد مى قرارداد به گردن مى

بنابر آنچه گذشت،  246السَّبِت َو َاَخْذ ِمْنُهم ميثَاقا َغليظا. و قُلَنا َهلْم َال تـَْعُدوا ِىف ؛ يا آيه  245ميثاقا َغليظا
شود كه به واسطه شأن  ان فارسى، ميثاق به قراردادى گفته مىو همچنين ادبيات زبقرآن  در عرف

طرفين، يا كيفيت تعهد مندرجه در آن، از اهميت خاصى برخوردار است. وقتى عهود معمولى 
َقْد َافْـَلَح املُؤمنوَن... والَّذين ُهْم الوفا بوده، وفاى به عهد از مصاديق تقوى و از شرايط ايمان است  الزم

 ِِ الرّعايه بوده و غير از طرفين ميثاق،  هاى مهم، الزم به طريق اولى ميثاق 247م و َعهِدِهم راُعون.ِألما
قدر در اخالق  سازد. مسأله رعايت تعهد، آن سايرين را نيز در مراقبت از اجراى ميثاق ذينفع مى

ايه اعالم نموده است: الرّع اسالمى مهم است كه قرآن حتّى قراردادهاى منعقده با مشركين را نيز الزم
ِِم ِانَّ اهللّ  ، 248حيُِبُّ املُّتقني   ِاالّالَّذيَن عاَهْدُمت ِمَن املُشرِكَني مثَُّ مل يـَْنُقُصوُكم شيئا... فََاِمتُّوا ِاَليِهم َعْهَدُهم اىل ُمدَّ

ثاق كه در اينجا رعايت عهد حتّى با مشركين را از مصاديق تقوا ذكر كرده و از طرف ديگر نقض مي
را در موارد متعدد (كه بعضى از آيات آن ذكر شد) تقبيح كرده است. با ذكر اين مقدمه، روشن 

در عنوان گزارش ياد شده بسيار بجا و درست است، نهايت آنكه » ميثاق«شد كه به كار بردن لغت 
دارند. هيأت حاكمه به طور كلّى (و نه فقط دولت به معناى اخص آن) طرف ميثاق با مردم قرار 

دولت به عنوان يك ركن و جزء از هيأت حاكمه، متعهد به وظايفى است كه در اين ميثاق براى او 
مقرّر شده است. اين ميثاق، بنا به اهميت مردم (يكى از طرفين ميثاق) شأن و عظمت خاصى دارد. 

او انسان را  حاكميت مطلق به جهان و انسان از آن خداست و هم«گويد:  قانون اساسى مى 56اصل 
تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب  كس نمى بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ

                                                                                                                                                                                              
  هايشان را سخت كرديم. : به علّت آنكه ميثاق مقرّره را نقض كردند، آنها را لعن كرده و دل13سوره مائده، آيه  -243
كسانى كه بعد از انعقاد ميثاق، عهد خدايى را : 25، سوره رعد، آيه »واو عطف«و نيز بدون  27سوره بقره، آيه  -244

  شكستند.
  : و از آن پيغمبران، تعهد محكمى گرفتيم. 7سوره احزاب، آيه  -245
  : به آنها گفتيم به حرمت روز شنبه تجاوز نكنند و در اين باره از آنها تعهد محكمى گرفتيم.154سوره نساء، آيه  -246
مؤمنين رستگارند، آنان، كسانى هستند كه... و كسانى كه رعايت امانت و : مسلّما  8ـ  1. سوره مؤمنون، آيات 247

  نمايند. تعهدات خويش را مى
اند...  اند و در رعايت قرارداد، كوتاهى نكرده : جز آن گروه از مشركين كه با شما قرارداد بسته4سوره توبه، آيه  -248

  ا رعايت كنيد، خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.نسبت به آنان تا پايان مدت قرار داد، مقرّرات عهدنامه ر
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كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقى كه در 
ار اينكه اين حاكميت مردم چون به استناد حاكميت ملّى و به اعتب» كند. آيد اعمال مى اصول بعد مى

اند و لذا  شوند، ميثاقى منعقد كرده اللّهى در روى زمين محسوب مى را از خداوند تلقّى كرده و خليفه
باشد. ملّت طى اين ميثاق، اعمال و  در واقع خداوند است كه طرف قرارداد با هيأت حاكمه مى

كند تا به  عى واگذار مىاجراى حقّ حاكميت خويش را تحت شرايط خاصى به مقامات و مراج
نمايندگى او، انجام وظيفه نمايند. طبق اين ميثاق، هر يك از مقامات، از باالترين مقام گرفته تا ساير 

اند و در مقابل ملّت نيز متعهد به رعايت  اى شده ها و متصديان مشاغل، متعهد به انجام وظيفه ارگان
از حدود وظايف خويش تجاوز كرده و عملى را كه  باشد. هيچ يك از مقامات حق ندارند ميثاق مى

در صالحيت او نيست انجام دهد و يا در انجام تعهدات خود كوتاهى نمايد. بديهى است قصور و 
تقصير يك فرد يا يك نهاد را مراجع صالحه ديگر بايد مجازات كرده و احيانا اثر سوءتخلّف را 

ثاق خويش عمل ننماينـد، گذشتـه از آنكه مصـداق بزدايند، اما اگر مجموعه هيأت حاكمه به مي
باشند درصورت تكرار تخلّف، به ملّت اجازه مقابله به مثل و  مىِمْن بَعد ميثاِقه    الَّذين يـَْنُقُضـوَن َعْهَد اهللّ 

سازد كه ميثاق را زير پا نهد. رضاخان و خلف او، اگر به  دهد و احيانا او را مجاز مى اعمال فشار مى
دادند و قانون اساسى را  خواهان بزرگى نظير مدرس و مصدق و... گوش مى دهاى آزادىفريا

ماند؛ ولى وقتى استبداد و اختناق از حد  بند مى كردند، ملّت به عهد و ميثاق خويش پاى رعايت مى
گذشت و حكومت در هر قدم لگدى به قانون اساسى زده خود را رها از تعهدات قانون اساسى 

ملّت نيز به خود اجازه داد تا فسخ آن ميثاق را اعالم و سقوط رژيم را بخواهد و بر مبناى دانست، 
قانون اساسى نوينى را تصويب كند. درواقع، دوران » استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى«شعار 

  سلطنت آن دو، مصداق اين شعر فرخى يزدى است:
  گردد ها فرياد مى ساتر چون شود اين نالهها ناله شد آهسته آهسته           ر هاى دل تپيدن

نظـر بـه   «گويـد:   همچنين مقدمه اعالميه حقوق بشر كه به تصويب دولت ايران نيز رسيده اسـت، مـى  
اينكه پشتيبانى از حقوق بشر به وسيله يك نظام حقوقى، امرى اساسى است تا انسان بـه فرجـام وادار   

كه نظر به همين » سرى و ستم، دست به شورش بزند.نشود كه به عنوان آخرين درمان در مقابل خود
ها را از نقض ميثاق با مردم برحذر داشته است و در مقابـل خودسـرى و    قاعده كلّى، اجتماعى دولت

كند. از اين ميثاق بين حكومـت و مـردم    ها را وادار به شورش مى شكنى حكومت، ملّت ستم و قانون
شد كه طى آن خليفه، تعهدى را در برابر ملّت بـه عهـده    ه مىنام برد» بيعت«در صدر اسالم به عنوان 
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خـود را موظّـف بـه     249اَالْمـِر ِمـْنُكم، و َاطيُعـوا الرَّسـوَل و ُاوىل   َاطيعوا اهللّ گرفت و مردم نيز به مصداقِ  مى
دانستند و اين بعـد تعهـد طـرفين بـود. بعـد از قتـل خليفـه دوم و         رعايت بيعت و اطاعت از خليفه مى

شكيل شورا، به على(ع) پيشنهاد بيعت گرديد تا به كتاب خدا و سنّت رسول و سيره شيخين متعهـد  ت
هـذا خالفـت بـر وى     را رد كـرد و علـى  » سـيره شـيخين  «گردد و رفتار كند. على(ع) تعهد رفتـار بـه   

يعـت  على(ع) با وجود واليت مطلقه و تامه الهى كه داشت، مقام عصمت خود را به ب استقرار نيافت.
دانست يعنى معتقد بود كه براى حكومت بر مردم ملزم است شرايطى را كه در بدو خالفت  مقيد مى

و ضمن بيعت تقبل كرده است، رعايت نمايد و حتّى آن واليت مطلقـه نيـز وى را از بـار ايـن تعهـد      
ما بعد از اسـتقرار  نحو قبول كرد، ا سازد و لذا بيعت را رد كرد، ولى عثمان بيعت را به همان آزاد نمى

خالفت خويش به شرايط مقرّره عمل نكرد و لذا مسلمين شورش كردند. شورش مردم عليـه خليفـه   
هــذا  ، عــدول كــرده اســت و علــى»بيعــت«گفتنــد مشــاراليه از  ســوم نيــز بــه ايــن اعتبــار بــود كــه مــى

د و اعتـراض قـرار   باشند. تا اين حدود استدالل مـورد ايـرا   كنندگان نيز مجاز به نقض بيعت مى بيعت
نگرفت، ولى از جهت اينكه اين نقض، منجر به قتل خودسرانه وى شد، صرفا قتل او مـورد اعتـراض   

هاى آزاد امروز، اين ميثاق و شرايط آن به صورت متن قـانون اساسـى    قرار گرفته است. در حكومت
ابع آن باشـند و هـر   كند كه از آن پس تمـام افـراد تـ    گردد و ملّت با تصويب آن، قبول مى عرضه مى

منصبى را اشغال نمودند، وظايف مربوطه را طبق همان قانون انجام دهنـد. قـانون اساسـى جمهـورى     
اسالمى نيز بر همين مبنا مورد تصويب قرار گرفت بـه اضـافه آنكـه رهبـر انقـالب ذيـل آن را امضـا        

ـ   لـه داده بودنـد،    مكرده، رهبرى انقالب و جمهورى اسالمى را كه مردم ضمن بيعت خويش بـه معظّ
قبول كرده و اعالم كردند كه متن قانون، با هدف انقالب منطبق بـوده و محتـواى اسـالمى دارد كـه     
بعد از قبول رهبر انقالب مردم با اكثريت عظيمى به آن رأى دادند. باتوجه بـه وسـعت دامنـه قواعـد     

ملّـت بـه خليفـه داده    هـاى خالفـت صـدر اسـالم از طـرف       اجتماعى، امروزه حاكميتى كه در بيعـت 
شد، در قوانين اسالمى فعلى تجزيه گرديده و هريك از آن اختيـارات بـه نهـاد و سـازمان و قـوه       مى

مستقلى داده شده است به نحوى كه ديگر يك نفر يا يك نهاد، جامع همه آن اختيارات و حاكميت 
هبان داده شده و مجلس گذارى در مورد مسائل مستحدثه به مجلس و شوراى نگ نيست. اختيار قانون

موظّف به نظارت در كار ساير نهادها گرديده است و ساير نهادها نيز موظّف به تمكين ايـن نظـارت   
                                                                                                                                                                                              

االمرى را  االمرى را كه از خود شما باشد يا از طرف شما سمت اولى : خدا و رسول و اولى 59سوره نساء، آيه  -249
  داشته باشد اطاعت كنيد.
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اند و تمرّد از اين وظيفه، تخلّف و جرم است. همچنين قـوه مجريـه، دولـت و وزرا و     ) شده90(اصل 
تالفـات و مجـازات مجـرمين اسـت.     نهادها، مأمور اجراى قانون و قوه قضائيه و دادگاه مرجع حلّ اخ

تجاوز هر يك از اين قوا كه جزئى از حاكميت را به عهده دارند به حدود صالحيت ساير قوا جـايز  
نيست و همچنين اهمال در انجام وظيفه مقرّر و سكوت در برابر تجـاوز نيـز نارواسـت. همـه افـراد و      

رهبـر يـا اعضـاى شـوراى     : «112ق اصـل  مقامات، تابع قانون و مقيد به اجراى آن هسـتند، حتّـى طبـ   
بنابراين، هرگاه حكومت (به معنـاى اعـم)   ». رهبرى در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوى هستند

وظايف مقرّره در قانون اساسى و بخصوص حقوق ملّت را رعايـت كنـد، مـردم نيـز دم بـه دم و هـر       
كنند. دولتمـردان مـا نيـز بايـد      ا تجديد مىلحظه با اطاعت از قانون و اوامر حكومت، ميثاق خويش ر

متوجه باشند كه اين ميثاق را نقض نكنند و درحقيقت برگزارى هفته دولت بايد هفته تجديـد ميثـاق   
  »حاكميت با مردم باشد.

  اصل محدوديت قدرت
اين اصل برگرفته از اصل حاكيمت مردم است. يعني قدرتي كه در اختيار حكومت قرار 

ط و ويژگيهايي مشخص تعيين و تفويض شده و حاكميت در اعمال اين قدرت گرفته طبق ضواب
هاست كه براساس ارادة مردم طبق قانون اساسي كه در رأس  ملزم به رعايت همان ضوابط و ويژگي

و باالتر از كليه قواعد و قوانين حاكميتي قرار دارد بر دولت مقرر و دولت محدود به اعمال قدرت 
  بطه است.در چارچوب همين ضا

تفكيك و استقالل قواى ناشيه از حاكميت اي تحت عنوان  در ارتباط با اين موضوع در مقاله
گانه حاكم بر مملكت نام بردند و در  چندى قبل رياست قوه قضائيه از قواى سه«فرمايند:  مي 250ملّى

اسى كه در لزوم رعايت استقالل اين قوا از يكديگر شرحى مبسوط بيان نمودند. به اين مطلب اس
قانون صريحاً (و تلويحاً نيز) به آن اشاره شده است توجه كافى مبذول نشده و شرحى بيان نشده بود 

له فتح باب كردند بايد سپاسگزار بود. فصل پنجم قانون اساسى تحت عنوان  و از اين جهت كه معظّم
دهد.  گانه را شرح مى هكلّيات تفكيك و استقالل قواى س» حقّ حاكميت ملّت و قواى ناشى از آن«

                                                                                                                                                                                              
الت حقوقي حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، تفكيك و استقالل قواي ناشيه از حاكميت ملي، مجموعه مقا -250

، 1319نقل از: افتخارات ملّى، شماره مسلسل  .236-248، صفحات 1381اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
  ).1371مهر  4، (شنبه 320، و شماره مسلسل 1371شهريور  19شنبه  پنج
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) تلفيق بسيار مناسب و جالبى است بين دو نظريه كه حقوقدانان غرب 56اولين اصل اين فصل (اصل 
هاى قبل از رنسانس و تحت  . نظريه حاكميت الهى كه در نظام1دانند:  عادتا آن دو را متضاد مى

ان رئيس حكومت قدرت خود را رفت و مستند بد نفوذ كليسا به معناى قدرت حكومت به شمار مى
. از سوى ديگر نظريه حاكميت ملّت كه مبناى حكومت را از 2دانست.  ناشى از خداوند و تقدير مى
گزينند و به  اى را به طور مستقيم يا غيرمستقيم برمى دانست: مردم عده رأى مردم و اعتماد آنان مى

عمالً قدرت  56ه و بر آن حكومت كنند. اصل دهند كه جامعه را اداره كرد آنان اجازه و اختيار مى
مردم و حاكميت ملّت ايران را مبناى قدرت حكومت دانسته و اين نظريه را در عمل حاكم بر قانون 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او «دارد:  داند و چنين مقرّر مى اساسى مى
تواند اين حقّ الهى را از  كس نمى است. هيچ انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته

انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از 
جمله اول اين اصل نظريه حقوقدانان دوران جديد » كند. آيد اعمال مى طرقى كه در اصول بعد مى

كند؛ ولى در عين حال  داند، نفى مى ايجاد مقرّرات نمىكه تصميم ملّت را خالق قوانين و مستقل در 
داند و  ــ و نه به عنوان مستقل ــ حاكم بر سرنوشت خود مى  او را به عنوان خليفه الهى و نيابت از اللّه

كس  هيچ«كند. همچنين و از سوى ديگر با ذكر عبارت  مى» خداداد«او را مأمور اعمال اين حقّ 
تر از هر نظريه حقوقى ديگر  رعايت حقّ حاكميت ملّت را حتّى قوى» هى راتواند اين حقّ ال نمى

كند. ملّت اين  از مردم معرفى مى» سلب حقّ الهى«تضمين كرده و متجاوز به اين حقّ را مرتكب 
قواى « 57كند. مطابق اصل  حقّ الهى را توسط قواى حاكم در جمهورى اسالمى ايران اعمال مى

همان ضمانت » اند از: قوه مقنّنه، قوه مجريه و قوه قضائيه.... المى ايران عبارتحاكم در جمهورى اس
نيز تسرّى دارد. طبق صريح اين اصل حاكميت ملّت از  57به اصل  56اجرايى مذكور در اصل 

شود و هيچ مرجع و منبع ديگرى مستقيم بر ملّت حكومت ندارد و  گانه عملى مى طريق قواى سه
گانه) است. به شرح فوق اهميت  يت ملّت منحصرا از اين سه طريق (قواى سهمسير اجراى حاكم

گانه كه مورد شرح و بسط رياست قوه قضائيه قرار گرفت به حقّ  مسأله تفكيك و استقالل قواى سه
از اهم اركان و اساس نظام جمهورى اسالمى است. اميد است كه در اين زمينه شرح و بسط بيشترى 

زدن مستقيم يا غيرمستقيم به  گان در مسير درك صحيح اين اصول قرار گيرند. لطمهداده شده و هم
گردد. در مكاتب حقوقى مختلف جهان نيز به اين مسأله  اين اصل موجب تزلزل اساس نظام مى

توجه بسيارى شده و تمام مكاتب حقوقى در كلّيه مباحث خويش به طور مستقيم يا غيرمستقيم به 
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هاى حقوقى دنيا اين اصول تقريبا به عنوان  كنند به طورى كه امروز در تمام نظام مىاين اصل استناد 
بديهيات مورد قبول و عمل قرار گرفته است و ما براى اجتناب از تطويل و بحث از بديهيات بيش از 

ت شود، بدين جه هذا در اين زمينه نيز اختالفات نظرى و عملى ديده مى پردازيم. مع اين بدان نمى
كه اختالف نظرهاى موجود در اين زمينه موضوعى و مصداقى است نه حكمى و مفهومى. به اين 

رسد همگان مسأله تفكيك و استقالل قوا را قبول دارند و تخطّى از آن را جايز  معنى كه به نظر مى
دانند اما  دانند و حتّى چنين تخطّى را درواقع مخالفت عمدى ــ و الاقلّ غيرعمدى ــ با نظام مى نمى

شود،  در اينكه چه عملى تخطّى است و اينكه آيا فالن اقدام صحيح است يا تخطّى تلقّى مى
نظر وجود دارد كه از اين حيث به بيان شرح و بسط بيشترى نياز داريم. متأسفانه تاكنون  اختالف

يده است و گانه رعايت نگرد بارها ديده شده است كه مرز و حدود وظايف و اختيارات قواى سه
اى كه به قلمرو صالحيت اختصاصى او تجاوز شده است بندرت متذكّر اين مسأله شده يا  حتّى قوه

رود  شود كه اميد مى خواستار اصالح امر گرديده است. در تشخيص مصاديق اشتباهاتى ديده مى
عمال قوه ا« 58آنچه گذشته است اصالح گردد و در آينده از تكرار آن احتراز گردد. طبق اصل 

و بنابراين هيچ مرجع ديگرى حقّ ندارد مقرّرات عام » مقنّنه از طريق مجلس شوراى اسالمى است...
باشد تصويب كند و درصورت تصويب چنين مقرّراتى  و كلّى كه در علم حقوق مصداق قانون مى

وان عدالت ادارى) قوه قضائيه نبايد آن را به عنوان قانون اجرا كند و حتّى بعضا قوه قضائيه (دي
بايد آن مقرّرات را لغو كند. اما شوراى عالى قضايى سابق آيين دادرسى براى ديوان  تواند و مى مى

كه مقرّر  173عدالت ادارى تنظيم كرد كه نه تنها با قاعده كلّى تفكيك قوا بلكه با صريح اصل 
منافات » كند ا قانون تعيين مىحدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان (عدالت ادارى) ر«دارد:  مى

داشت. اينكه در اصل نامبرده ديوان عدالت ادارى زير نظر شوراى عالى قضايى (فعالً رئيس قوه 
قضائيه) قرار گرفته است، مجوز عدول از اصل تفكيك قوا نيست و به شورا اجازه تصويب قانون 

هايى در راه  يى سابق محدوديتدهد. همچنين طبق مصوبه شوراى عالى قضا آيين دادرسى را نمى
اى دادگاه به رعايت آن ملزم گرديده بود (خوشبختانه اين  اقامه دعوا برقرار شده و طى بخشنامه

هايى از اين قبيل كه اميد است ملغى گردد. موضوع ديگر  مصوبه فعالً ملغى شده است) و نيز مصوبه
تور رهبر انقالب به منظور رفع مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين مجمع به دس

اختالف بين نظريه مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان تشكيل شد. بعدا در بازنگرى قانون 
گذارى  در قانون اساسى گنجانده شد. اين مجمع حقّ قانون 112اساسى اين مجمع به عنوان اصل 
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است و الغير كه اين مقرّرات » مقرّرات مربوط به مجمع«ندارد و صرفا اختيار تقنينى وى در مورد 
مجمع به اعتبار اينكه مرجع » توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.«
است، اما به اعتبار » رهبرى«باشد وابسته به  مى» دهد مشاوره در امورى كه رهبرى به آن ارجاع مى«

شود و حدود اختيار و صالحيت وى از  لقّى مىگذارى ت وظيفه حلّ اختالف ركنى از اركان قانون
بايد بدون هيچ دخالتى در متن قانون مورد اختالف نسبت به اين  اين حيث منحصرا آن است كه مى

بگويد. ولى متأسفانه اين مجمع گاهى مستقال به » آرى ـ يا نه«متن و يا رد به شوراى نگهبان فقط 
ده و بدين طريق رعايت استقالل قوه مقنّنه را ننموده است به وضع مقرّرات و تصويب قانون اقدام كر

اى  نحوى كه امر حتّى مورد اعتراض جمعى از نمايندگان مجلس دوره سوم قرار گرفت كه طى نامه
گذارى نيز  اكنون بعضا اين شورا (مجمع تشخيص مصلحت نظام) قانون هم«به مقام رهبرى نوشتند: 

يم لوايح قانونى به اين شورا خالى از جميع مقدمات متعارف است... با اين تر آنكه تقد نمايد. مهم مى
تواند با تقديم پيشنهادى به شوراى تشخيص مصلحت  روند هر كسى (حتّى مقامات غيرمسؤول) مى

به نامه مذكور، از  251».براى كشور قانون جديدى ايجاد كند و حتّى قوانين مصوبه را نقض نمايد
تصميم   شاءاللّه ايد كامالً درست است. ان مطلبى كه نوشته«نين پاسخ داده شد: طرف مقام رهبرى چ
ها وضع به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم. آنچه در  دارم كه در تمام زمينه

متأسفانه با وجود اين وعده صريح  252».ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است اين سال
) و اعالم تصميم قاطع مقام رهبرى باز هم بارها همان رويه سابق اتّخاذ شد و مجلس شوراى امام (ره

اسالمى نيز در برابر اين خروج از صالحيت و دخالت در صالحيت مجلس سكوت كرده است. 
شوراى انقالب فرهنگى براى مراقبت بر ادامه صحيح روند انقالب فرهنگى به دستور رهبر انقالب 

د و به منزله شورايى از كارشناسان بود كه فرهنگ را هدايت كرده و مشورت بدهد. در تأسيس ش
مسير فعاليت اين شورا متدرجا احساس نياز گرديد كه مقرّرات مصوبه شورا قدرت قانونى اجرايى 

له تصويب فرمودند كه اقدام الزم به عمل  پيدا كند و اين نياز به عرض مقام رهبرى رسيد و معظّم
اى به مجلس داده شود و سازمان و  . اقدام الزم در اين زمينه آن بود كه با قيد فوريت اليحهآيد

هاى الزم داده  نامه تشكيالت شوراى مذكور قانونى گرديده و ضمنا به آن شورا اجازه تصويب آيين
شود و نيز كميسيون خاصى در مجلس تشكيل گردد كه با اخذ اختيار الزم از مجلس مقرّرات 
                                                                                                                                                                                              

  .7/9/1367كيهان، مورخّه  -251
  همان. -252
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انونى موردنياز شورا را به فوريت تصويب نمايد. درصورت عدم تقديم اليحه از طرف دولت ق
بايست با تقديم طرحى همين روش را اتّخاذ كند. متأسفانه به جاى  توانست و مى مجلس رأسا مى

اتّخاذ چنين روشى كه متضمن احترام به قانون اساسى بود، دولت دستور داد مصوبات شورا را در 
اصل  3زنامه رسمى درج كنند و آن را به عنوان قانون معرفى كرد. در كلّيه اين نظاير طبق بند رو

بايد  و باالخص قانون اساسى است مى» نظارت بر حسن اجراى قوانين«قوه قضائيه كه منوط به  156
به  شود (البته مقرّراتى را كه بدون رعايت مراحل و تشريفات مقرّره در قانون اساسى وضع مى

شرطى كه تشريفات و مراحل تصويب آن مقرّرات ذكر شده باشد كه قاضى بتواند آن را مورد 
بررسى و تطبيق با قانون اساسى قرار دهد) نديده گرفته مورد عمل و مستند رأى قرار ندهد. نه تنها 

نيز  هايى اين وظيفه انجام نشده است بلكه گاهى ديوان عدالت ادارى حتّى از متن چنين مصوبه
المثل مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اقداماتى كه دولت در زمان مهلت  كند. فى تجاوز مى

) شروع كرده و بعد از خاتمه مهلت ادامه داده است مقرّر 1366قانون اراضى شهرى (تا فروردين 
زمان اقدامات دولت... كه در محدوده قانون تملّـك و واگذارى يا تعهد شده است از «داشت:  مى

اجراى قانون مذكور تا پايان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حكمى كه خالف اين نظريه داده شده 
ولى متأسفانه هيأت عمومى آن ديوانْ كليه اقدامات دولت را در اين فاصله فترت ». فاقد اعتبار است

ب ديوان كه چنين نمايد. آراى شع بدون اينكه مطابقت آن را با قانون قبلى بررسى كند تأييد مى
سازد در هيأت عمومى  ها را ملغى مى بررسى را انجام داده و اعمال غيرقانونى دولت و شهردارى

شود. دادگسترى كه مرجع تظلّمات بوده و وظيفه نظارت بر حسن اجراى قوانين را به عهده  نقض مى
ن با قوانين برخورد كند كه هيچ بايد چنا» زاده با متولّى است احترام امام«دارد و بنا به مثل عاميانه 

حكم هر دعوا را در «كند كه  قاضى را موظّف مى 167و  166مرجعى را باالتر از آن نشناسد. اصول 
يا فتاواى معتبر فقهاى » منابع معتبر اسالمى«و فقط درصورت فقدان قانون به » قوانين مدونه بيابد

صحيح نيست. زيرا در فتاوى اختالف است و  عظام مراجعه كند و با بودن قانون ارجاع به فتاوى
معلوم نيست كدام يك متناسب با جامعه امروز است. فرض قانونى بر آن است كه تصويب قانون در 

باشد و تأييد آن در شوراى  مجلس حاكى از نياز و خواست ملّت است و متناسب با وضع جامعه مى
هذا بعد از امضاى شورا، فتواى معتبر  ست؛ علىنگهبان حاكى از مطابقت آن با شرع و قانون اساسى ا

هيأت عمومى ديوان كشور  6/5/1371شود و لذا بر هر فتواى ديگرى تقدم دارد. در جلسه  تلقّى مى
قانون مجازات اسالمى  296منعكس شد، راجع به تبصره ماده  7/5/1371كه شرح آن در جرايد 
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. لذا اين تبصره... غلط. غيرشرعى است و اگر »..سخن به ميان آمد. رياست جلسه اظهار داشتند 
آيا بيان چنين مطلبى تخطئه مجلس » اى آمد كه... اين غلط و غيرشرعى بوده بايستى رد شود. پرونده

شوراى اسالمى و شوراى نگهبان نيست كه چنين مقرّراتى مورد تصويب آنان قرار گرفته و رياست 
ه قضائيه حقّ دارد قانونى را به علّت خالف شرع بودن اند؟ آيا قو جمهورى نيز آن را توشيح كرده

 158، 157، 156رد كند و بدين طريق در وظيفه شوراى نگهبان دخالت نمايد؟ بررسى دقيق اصول 
دارد. اصل تفكيك و  وظايف قوه قضائيه، رياست قوه قضائيه و قضات را به طور روشن معلوم مى

مراجع قوه قضائيه از آن حدود تجاوز نكرده اصل تفكيك يك از  كند كه هيچ استقالل قوا حكم مى
و استقالل خود را رعايت نمايند. سياست خارجى مملكت با وزارت امور خارجه و كلّيات سياست 

هاى رسمى با مقامات  باشند. لذا مالقات داخلى با وزارت كشور است كه از اجزاى قوه مجريه مى
بسا تعهداتى براى كشور  ى از طرف مقامات قوه قضائيه چهسياسى و مذاكرات و اظهارنظرهاى رسم

ها  گيرد و احيانا بدان كند. اين بيانات و اظهارنظرها مورد شرح و تحليل بيگانگان قرار مى ايجاد مى
ها وزارت امور خارجه يا وزارت كشور يا ساير  گوى اين سخن شود و حال آنكه جواب استناد مى
ار آن هيچ نقشى نداشته است. به طور كلّى مسأله سياست مملكت از هاست كه در اظه وزارتخانه

قلمرو صالحيت قوه مجريه است و قوه قضائيه حقّ ندارد در آن دخالت كرده و اظهارنظر نمايد. در 
نيز كه وظايف ديوان عالى كشور ذكر شده است فقط مسائل قضايى را مقرّر كرده است  161اصل 

المللى كه هيچ ارتباطى با قوه قضائيه  هيأت عمومى راجع به مسائل بين حال آنكه در غالب جلسات
گيرد. متأسفانه اين خروج از حدود  ندارد اظهارنظر شده و مسائلى مورد تأييد يا تقبيح قرار مى

هاى حتّى مقامات رده پايين مثالً سرپرست فالن ناحيه دادسرا نيز ديده  وظايف در بسيارى مصاحبه
كنند. مثل قديمى در نزد  ر مسائل سياسى و اجرايى داخلى يا خارجى اظهارنظر مىشود كه د مى

سياست اگر از در دادگاه وارد شود عدالت از پنجره فرار «گويد:  حقوقدانان متداول است كه مى
قلمرو بينابين قوه قضائيه و قوه مجريه (سياست) كانون وكالى دادگسترى است، البته » كند. مى

ربايى امريكا، ضبط اموال  ه طبق قانون منتخب باشد نه منتصب. در مواردى از قبيل آدمكانونى ك
المللى و بسيارى مظالم ديگر از  ايران از طرف امريكا، استعمال بمب شيميايى و سكوت استعمار بين

توانست و بلكه موظّف بود كه آن  اين قبيل اگر كانون وكالى انتخابى وجود داشت به حقّ مى
در جريان نهضت ملّى  1331المللى توسل جويد. در سال  ل را تقبيح كرده و به تمام مراجع بيناعما

و ملّى شدن صنعت نفت، دولت انگلستان به ديوان الهه شكايت برد. دولت ايران پاسخ داد كه 
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و ها صالحيت دارد و حال آنكه اختالف فعلى بين دولت ايران  ديوان الهه در حلّ دعاوى بين دولت
شركت نفت انگليس است و لذا ديوان در موضوع اختالفات سياسى بين ايران و انگلستان در مورد 
نفت، صالحيت رسيدگى ندارد. دادگاه الهه به نفع ايران ايراد را قبول كرده و دعواى انگلستان را 

جعت آقاى رد كرد. جالب آنكه قاضى انگليسى دادگاه نيز به نفع ايران رأى داده بود. بعد از مرا
اى به عمل آمد كه قسمتى از آن  دكتر كريم سنجابى قاضى اختصاصى ايران از الهه با وى مصاحبه

چرا قاضى انگليسى به نفع ايران رأى داد و علّت موافقت او با عدم صالحيت دادگاه «شود:  نقل مى
ست كه به چه بود؟ آقاى دكتر سنجابى در جواب گفت: به نظر من قاضى انگليسى از قضاتى ا

شد و  المللى برخالف آنچه تصور مى كنند و اصوالً قضات دادگاه بين معناى واقعى قضاوت مى
باشند. اين عده  هايى كه تبعه آنها مى ارتباط با دولت شود اكثرا مردمانى هستند آراسته و بى مى
عنوان قاضى مملكت  خواهند ارتباطى با سياست داشته باشند و بيشتر دوست دارند كه آنها را به نمى

خودشان اسم ببرند، زيرا علّت انتخاب آنها به عضويت دادگاه صرفا شخصيت علمى و قضايى آنان 
ناپذير است  اما چون هر سه قواى حاكم از اجزاى حاكميت ملّت هستند كه واحدى تجزيه 253»است.

به منظور هماهنگى قواى و استقالل آنها از يكديگر است نه در برابر مصالح كلّى مملكت، بنابراين 
گانه تأمين  گانه بايد با هم در تماس باشند كه اين امر با تشكيل جلساتى از رؤساى قواى سه سه
گانه) به وسيله  و ارتباط ميان آنها (قواى سه«... داشت:  اوليه قانون اساسى مقرّر مى 57شود. اصل  مى

ين جمله حذف شده است زيرا مقرّر شده اصالحى ا 57كه در اصل » گردد. جمهور برقرار مى رئيس
بود رئيس جمهور خود رياست مستقيم قوه مجريه را به عهده بگيرد. لذا وظيفه هماهنگى 

اى كه در حدود صالحيت  هاى كلّى مديريت مملكت با مقام رهبرى است. قوه قضائيه سياست
نياز است.  هاى ديگر بى خالتخويش اعمال وظيفه كند، قدرت قانونى فراوانى دارد و از هرگونه د

كه فقط مجرى قوانين مصوبه باشد همگان بايد در  آراى قوه قضائيه بر همگان حكومت دارد و مادام
قانون  107رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است ـ اصل «برابر او خاضع باشند و حتّى 

اعتنايى متصديان قوه مجريه (حتّى  لت ادارى مورد بىمتأسفانه اكنون غالبا احكام ديوان عدا». اساسى
كه قوه مقنّنه را بيان  58كنند. اصل  گيرد و از اجراى آن استنكاف مى در سطح پايين) قرار مى

داند كه در قانون اساسى آمده است. بعضى از  كند، قطعيت قانون را پس از طى مراحلى مى مى
است، ولى مرحله تصويب شوراى نگهبان، در رأس قوه مقنّنه  مراحل (توشيح و انتشار) تشريفاتى
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قرار دارد و لذا عضويت در آن شورا با عضويت در قوه قضائيه يا قوه مجريه منافات داشته و ناقض 
اصل تفكيك قواست كه متأسفانه رعايت اين امر نشده است. به طور كلّى قانون اساسى ميثاقى است 

هر فردى از افراد كه شغلى چه كوچك يا بزرگ را تصدى دارد موظّف به بين تمام افراد ملّت. 
انجام وظايفى است كه در آن مقرّر شده است و چنين است كه همگان بايد مطيع قانون اساسى 
باشند چه معتقد بدان باشند يا نه. اطاعت از قانون واجب است چه از براى اعتقاد و چه از روى تسليم 

ر تقريبا يا قدرى بيشتر رأى داد به قانون اساسى. مردمى كه به قانون اساسى رأى شانزده ميليون نف«
دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود... همه بايد معتقد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو 

  ».254»برخالف رأى شما باشد.
ن ضمن طراحي شود و اين قانو اصل محدوديت قدرت در چارچوب قانون اساسي تدوين مي
نمايد. در اين راستا در مقالة زير  نحوه تشكّل تشكيالت و قوا، قدرت آنها را نيز تعيين و تحديد مي

َهْل ِمْن قانون اساسى ما كه تبلور خون شهداى تاريخ است، فرياد : «255نمايند نكات مهمي را بيان مي
طلبى و  زند استحكام مرا به خاطر قدرت ىآورد. آن را بشنويد. بشنويد كه فرياد م برمى�ٍر يـَْنُصرىن 

به بهانه حفظ وحدت درهم مشكنيد. وحدت تمام اقشار مردم ضرورت دارد و هرگونه عملى (عمل 
شكن مضرّ است. اما اغتنام فرصت از اين وضعيت و زير سپر اين  و نه تنها گفتار و يا نوشته) وحدت

ه كبيره است. اينجاست كه در مقابل چنين سكوت تجاوزكردن به حدود مقرّره قانون اساسى گنا
آيد. وحدتى  شكن نيست، بلكه خود گناه كبيره ديگرى به حساب مى گناهى سكوت نه تنها وحدت
آورى است كه در  اى قابل تحصيل باشد (كه نيست) وحدت خفقان كه با ارتكاب چنين كبيره

اجع و مردم قانون اساسى است. شود. مبناى تشخيص اعمال همه مر ها ديده مى گورستان بين مرده
اكرم (ص) كه بعد از تشريع هر  اند و به پيروى از سنّت نبى قانونى كه امام آن را تنفيذ و امضا فرموده

فرمايند. مردم  فرمود، آن را محترم شمرده و اجراى آن را توصيه مى قانون خود نيز از آن اطاعت مى
عقايد مختلف را بشناسند تا باطل را طرد نموده، از حقّ به هر جهت بايد در جريان امور قرار گيرند. 

و ِاْن طائَِفتاِن ِمَن  فرمايد: پيروى و آن را تقويت نمايند. بنا به دستور آيه نُه سوره حجرات كه مى
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ْ�ِلحوا بـَْيَنُهما فَِاْن بـََغْت ِاْحديُهما َعَلى ...  َحّىت َتفَئ ِاىل َاْمرِاهللّ  اُالْخرى َفقاتُِلوا اّلىت تـَْبغى املؤمنَني اقْـَتَتلوا فََا
(اگر دو گروه از مؤمنين با يكديگر جدال كردند، بكوشيد بين آنها صلح برقرار شود؛ پس هرگاه 

كند با تجاوزگر بجنگيد تا به اطاعت امر  ديديد يكى از آن دو گروه به ديگرى ستم و تجاوز مى
ات وارد شده، اعمال (و نه تنها اقوال كه خدا بازگردد) مردم موظّفند در اين تعارض عقايد و نظر

گاه جانب حقّ را بگيرند و لذا  موضوع تقاضاى سكوت است) رجال مملكت را ارزيابى نمايند و آن
توان از آنان خواست وارد اين مباحث نشوند، زيرا اين بررسى  دخالت مردم قهرى است و نمى

. مصوبه اخير شوراى عالى قضايى كه مقدمه دخالت در سرنوشت است و مقدمه واجب واجب است
نامه و بخشنامه بدان اطالق شده است به طور روشن و بديهى با قانون اساسى مخالف است  نام آيين
توان پوشاند: آفتاب  تواند آن را بپوشاند زيرا آفتاب را با گل نمى گونه توجيه و استداللى نمى و هيچ

نامه يا بخشنامه به هيچ وجه ماهيت آن را تغيير  ان آيينآمد دليل آفتاب. تسميه اين مصوبه به عنو
ها روى شيشه  زدن مگس شود كه بقالى براى گول دهد و اين تسميه طنز مشهور را يادآور مى نمى

قانون  138نامه و بخشنامه را نيز وزرا و هيأت دولت (طبق اصل  تازه، آيين». سركه«عسل نوشت: 
قضايى حقّ تهيه و تدوين لوايح قانونى دارد كه اين لوايح بنا به  اساسى) بايد بنويسند. شوراى عالى

شود. اين مصوبه بنا به جهات  پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى 74تصريح اصل 
نامه  آيين 12. ماده 1زير مخالف قانون اساسى است و هيچ توجيه منطقى براى آن وجود ندارد: 

شوراى انقالب كه براى توجيه امر مورد استناد قرار گرفته  27/3/1358هاى انقالب مصوبه  دادگاه
ها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام، حبس، تبعيد و ضبط اموالى  مجازات«است، چنين است: 

كه از راه غيرمشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود ــ تبصره: در مورد ضبط اموال 
عليه دارايى مشروعى نداشته باشد نفقه قانونى اشخاص  غيرمشروع درصورتى كه محكوم

فرماييد كه از عبارت اين ماده  مالحظه مى» النفقه او به تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود. واجب
شود كه به شوراى عالى قضايى (كه در تاريخ تصويب ماده وجود خارجى  وجه استنباط نمى به هيچ

رسيدگى «گويد:  الذّكر مى نامه سابق آيين 2. ماده 2اده شده باشد. گذارى د نداشته است) اجازه قانون
ناظر به مواردى  12و بنابراين ماده » هاى انقالب اسالمى است... به جرايم زير در صالحيت دادگاه

قضايى حق  است كه رسيدگى به جرم در صالحيت دادگاه انقالب باشد و به هيچ وجه شوراى عالى
هاى انقالب مقرّر كند و يا رسيدگى به جرايمى را از  ا براى دادگاهندارد صالحيت جديدى ر

: »... 34كند اعطا كند؛ زيرا به موجب اصل  دادگاه صالحه گرفته و به دادگاهى كه خود تأسيس مى
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و به » توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. هيچ كس را نمى
اساسى، مرجع رسمى تظلّمات و شكايات دادگسترى است. تشكيل قانون  159موجب اصل 

آن ذكر  12و  2اى كه مواد  نامه . آيين3ها و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است.  دادگاه
ثبت گرديده است،  2482/7به تصويب شوراى انقالب رسيده و به شماره  27/3/1358شد در جلسه 

العاده رسيدگى به جرايم ضد انقالب را  اليحه قانونى دادگاه فوق 5/4/1358اما شوراى انقالب در 
كند. نسخ و مسائل مربوط به آن  الذّكر را نسخ مى نامه سابق تصويب نمود كه آيين 2805/7به شماره 

اند. بعد از تصويب قانونِ  از مباحثى است كه تمام فقهاى اسالم شرح مفصلى در مورد آن بيان كرده
باشد. در اليحه ناسخ  قانون منسوخه برخالف شرع بوده و خود مستوجب مجازات مى ناسخ، اجراى

رود با تعيين وزير و شروع به كار او  به وزير دادگسترى وظايفى محول شده است كه اميد مى
هاى اعدام و حبس ابد قابل فرجام در ديوان عالى  چنين مجازات وظايف مرقوم اجرا گردد. هم

. 4شود اين قاعده حتّى در يك مورد اجرا شده باشد.  است. متأسفانه تصور نمىكشور شناخته شده 
الذّكر يك بار ديگر نيز نسخ شده است، زيرا با تصويب مستقيم قانون اساسى در  نامه سابق آيين
گردد و بنابر جهاتى كه ذيالً شرح داده  كلّيه مقرّرات مخالف با آن منسوخه تلقّى مى 1358ماه  آبان
نامه  هد شد و مقرّرات قوه قضائيه و حقوق ملّت مندرج در قانون اساسى ناسخ مقرّرات آيينخوا
نامه است.  باشد. اصولى كه ذكر شد و متن اصولى كه بعدا بيان خواهد شد ناسخ آيين الذّكر مى سابق

از آن  هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد«دارد:  قانون اساسى مقرّر مى 169. اصل 5
كه استعمال لغت قانون و مدلول اين اصل آن است كه » شود. وضع شده است جرم محسوب نمى

قانون  36. اصل 6نامه).  هيچ عملى جرم نيست مگر قانون آن را جرم بداند (نه به اصطالح آيين
قانون حكم مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب «دارد:  اساسى مقرّر مى

كه سابقا ذكر شد دادگاهى است كه قانون آن را تأسيس  159و دادگاه صالح طبق اصل » باشد.
تواند اعمال مجازى را تحريم كرده، به آن عنوان جرم  كرده باشد. بنابراين فقط قانون است كه مى

مقنّنه از طريق اعمال قوه «دارد:  قانون اساسى مقرّر مى 58. اصل 7اعطا كند و مجازات تعيين نمايد. 
شود و مصوبات آن پس از طى  مجلس شوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى

و لذا وظيفه » گردد. آيد براى اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابالغ مى مراحلى كه در اصول بعد مى
جلس گذارى منحصرا در صالحيت مجلس است و هيچ مرجعى حق ندارد به صالحيت م قانون

دارد:  اين منع را به عنوان تفكيك قوا موسوم نموده و مقرّر مى 57شوراى اسالمى تجاوز كند. اصل 
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اند از: قوه مقنّنه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر  قواى حاكم در جمهورى اسالمى ايران عبارت«
ين قوا مستقل از گردند. ا واليت امر و امامت است و بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى

كه مذكور  159. طبق اصل  8» گردد. جمهور برقرار مى يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس
شد تشكيل دادگاه و تعيين صالحيت آن منحصرا بايد به وسيله قانون باشد، بنابراين هر سازمان و 

كه قانون مصوبه مجلس شوراى افرادى كه به خود نام دادگاه يا قاضى دادگاه اطالق كنند بدون اين
اسالمى اجازه داده باشد متخلّف بوده و اگر نگوييم به منزله قيام عليه جمهورى اسالمى است الاقلّ 
اعمال آنها برحسب مورد، مستوجب قصاص، ديه يا مجازات خواهد بود. همچنين جرايمى از قبيل 

هاى قانونى است  در صالحيت دادگاه احتكار، گرانفروشى، سد معبر و غيره... كه رسيدگى به آنها
تواند در دادگاه ديگرى رسيدگى شود زيرا تغيير صالحيت يا نفى آن نيز بايد به موجب قانون  نمى

ها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانونى (نه مصوبه  دارد كه احكام دادگاه مقرّر مى 166. اصل 9باشد. 
ضمان حاصله از اين مسؤوليت را چنين  171د و اصل نامه شوراى عالى قضايى) باش اصطالحا آيين

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد «دارد:  بيان مى
خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد درصورت تقصير مقصر طبق موازين اسالمى ضامن 

شود و در هر حال از متّهم اعاده  دولت جبران مىصورت خسارت به وسيله  است و در غير اين
به زودى ضد انقالب واقعى و دشمنان جمهورى اصيل اسالمى   شاءاللّه ان» گردد. حيثيت مى

يابد. در آن روز آمرين و صادركنندگان احكام  شوند و قانون اساسى استقرار مى سركوب مى
نى موجب تقاضاى قصاص يا ديه و احيانا حد هاى غيرقانو دادگاه غيرقانونى و محكوميت به مجازات

. توصيف اين مصوبه به عنوان تعيين تعزيرات و توضيحات بعدى 10يا تعزير متخلّفين خواهد بود. 
در لغت  ]تعزير[و آن »... نويسد:  در مطلب سوم از باب نوزدهم مى جامع عباسىآن صحيح نيست. 

هانتى است كه به جماعتى تعلّق دارد كه گناهانى به معنى تأديب است و به حسب شرع عقوبت و يا ا
كه موجب حد نباشد كرده باشند و مقدار آن را شارع معين نساخته مگر در پنج مورد كه مذكور 

مستوجب تعزير را چنين بيان  282، جلد اول، مسأله تكملة المنهاجو همچنين در ». خواهد شد...
 مسالك. »اجبا اهليا عاملا عامدا عّزره احلاكُم ِحبََسِب ماَيراُه ِمن املصلحة...َمْن فـََعَل حمّرما او تـََرَك و «كند  مى

�ُل «دارد:  چنين بيان مى �ِل الّشرِع غالبا واال َِ التعزيُر لغُة التأديب و شرعا عقوبٌة َاو اهانٌة ال تقديَر هلا 
در عبارات متفاوت بيان تعاريف مذكور كه معناى واحدى را » فيهما الكتاُب و السُّنة واِالمجاع.

اند كه در رساالت خود  كند اجماعى است به نحوى كه غالب متأخّرين از فقها الزم نديده مى
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اند كه با توجه به اين تعاريف  تعريف جديدى را عنوان كنند و مستقيما به ذكر احكام تعزير پرداخته
به مقتضيات زمان و از باب  و احكام فقها: الف ـ صرف نظر از محرمات منصوصه ممكن است بنا

المثل مرحوم ميرزاى شيرازى به حرمت تنباكو و مرحوم آقاى  اجتهاد، فقيه حرمتى را اعالم كند فى
ء  كوال نظر دادند، تا چنين رأيى صادر نشده بود استفاده از اين دو شى بروجردى به حرمت پپسى

دين خطاكار تعزير واجب گرديد. موارد مجاز بود؛ اما با صدور آن فتوا حرمت ايجاد شده و بر مقلّ
شود و لذا  مذكور در مصوبه شوراى عالى قضايى غالبا در شرايط عادى زندگى امرى مجاز تلقّى مى

بدوا بايد مرجع صالح حرمت آنها را بنا به مقتضيات زمان جنگ اعالم دارد تا بتوان براى آن حكم 
ذكر شد، فقط قانون مصوبه مجلس شوراى اسالمى  كه سابقا 169به تعزير داد. بنا به مدلول اصل 

تواند امر مباحى را تحريم كند و ممنوع نمايد. ب ـ در مصوبه شوراى عالى قضايى در  است كه مى
و مجازات حبس را » كند گذشته از... حبس، دادگاه متّهم را تعزير مى«بعضى موارد ذكر شده است: 

هايى اضافه بر تعزير بوده  منظور شورا، تعيين مجازات شود با تعزير جمع كرده است كه روشن مى
كه سابقا ذكر شد بايد به موجب قانون مصوبه  36است. تعيين هرگونه مجازات نيز برطبق اصل 

برحسب اختالف فاعل و مفعول و جنايت مختلف «، تعزير جامع عباسىمجلس باشد. ج ـ بنابر نوشته 
بنابراين اختالف در تعزير (جز پنج مورد كه » گردد. ا مىشود و در هر شهر به نحو خاصى اجر مى

توان تعزير را از قبل تعيين كرده و در قالب خاص  مشخّص شده است) جزء ذات آن است و نمى
درآورد. تحميل اين مقرّرات و الزام اجراى آن بر مجتهدينى كه متّصدى دادگاه انقالب هستند به 

اى عالى قضايى است و حال آنكه تقليد بر مجتهد حرام است. د ـ بر منزله الزام آنها به تقليد از شور
فرض ضرورت داشته باشد كه تعزيرات در قالب درآيند، تعيين اين قوالب بايد از ناحيه مجلس 

باب اجتهاد مقرّرات جديد  شوراى اسالمى باشد كه حقّ دارند با تشخيص اقتضاى زمان و من
ب و امام با امضاى قانون اساسى واليت امر را از اين حيث به تصويب نمايند؛ زيرا مردم با تصوي

اند و شوراى عالى قضايى در اين زمينه واليتى ندارد كه نظر خود را بر  مجلس شورا واگذار نموده
ها تحميل نمايد. اوالً ـ از امام امت خواستاريم به اولياى امور تأكيد كنند اين قانون اساسى كه  دادگاه

االتباع  ون صدها هزار شهيد بوده و ذيل آن به امضاى ايشان مزين شده است الزممركّب آن خ
باشد و به هيچ بهانه و هيچ كس و هيچ مقامى حقّ ندارد آن را لگدمال كند. يادآورى فرمايند  مى

كه واليت هر يك از مقامات محدود به صالحيتى است كه در قانون برايش مقرّر شده است. 
كه بايد از سرنوشت قانون اساسى سابق و لگدمال كنندگان آن عبرت گرفت.  يادآورى فرمايند
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اعتبارى بدل شد، اين قانون  متأسفانه راهى را كه آن قانون طى ساليان دراز پيمود و به كاغذ پاره بى
رود. ثانيا ـ از مجلس شوراى اسالمى  در مدت كوتاهى طى كرد. اين طفل يك شبه ره صدساله مى

اند به عنوان  يم وظيفه صالحيت و اختياراتى كه مردم به موجب قانون اساسى به آنها سپردهخواستار
امانت تلقّى كرده حتّى به قيمت جان از آن پاسدارى كرده و اجازه ندهند به قلم و صالحيت آن 

ه موظّف به نظارت عاليه در همه امور است، اما متأسفان 10تجاوز شود. عجبا مجلس به موجب اصل 
گيرد و دم  تجاوز به حدود صالحيت خويش را كه موجب تضعيف واقعى قوه مقنّنه است نديده مى

شكن است نه انتقاد و نظارت مردم يا مجلس. ثالثا ـ  آورد. اعمال خالف قانون اساسى وحدت برنمى
ترين مقام رسمى كشور  جمهور عالى پس از مقام رهبرى رئيس«قانون اساسى  113بر طبق اصل 

گانه و رياست قوه مجريه را جز در  ت و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سهاس
خواهيم وظيفه  از رياست جمهورى مى». شود به عهده دارد امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى

مذكور در اين اصل را اجرا كرده و مانع نقض قانون اساسى گردند. رابعا ـ از وزير دادگسترى 
خواهيم فورا اين مصوبه قانونى را (محض رضاى خدا و محض كمتر شدن بار گناه مرتكبين) با  ىم

هاى  هاى فراوان به مجلس شوراى اسالمى تقديم دارد. باشد كه با تصويب آن مسؤوليت قيد فوريت
  »مدنى، جزايى و انتظامى تقليل يابد.

  در برابر قانون حكام تساوياصل 
گيرند و  مقامات هيئت حاكمه تحت اعمال نظارت قانون قرار ميبراساس اين اصل كليه 

اي كه قانون از  استثناء بر آنها وارد نيست و همة آنها بايد تابع و مطيع قانون باشند و در مقابل وظيفه
  طرف ملت به آنها محول كرده مسؤل هستند و بايد پاسخگو باشند.

فرهنگ : «256فرمايند گ استعماري مياي تحت عنوان فرهن دراين ارتباط در قالب مقاله
استعمارى پايگاه داخلى استعمار است كه استعمارگر با تكيه بر آن به سهولت آرزوهاى خود را در 

ترين جلوه اين فرهنگ در مورد مسأله آزادى و لياقت ملّت براى آزاد بودن  گيرد. مهم آغوش مى
در جستجوى آزادى فعاليتى كرده است،  است. هر وقت ملّتى از جهان سوم ــ و من جمله ايران ــ

اند به مردم بقبوالنند كه اين  استبداد داخلى و استعمار خارجى دست به دست هم داده و خواسته
                                                                                                                                                                                              

، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، »فرهنگ استعماري«رعلي تابنده، حضرت حاج دكتر نو -256
 .1365بهمن  4، شنبه 195افتخارات ملّى، شماره مسلسل . 180-184، صفحات 1381چاپ اول، 
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دالن و  اند اين فكر نادرست را بر بسيارى ساده ملّت اليق آزادى نيست، و متأسفانه توانسته
اتب استعمارگر ديگرى كه ضد آزادى انديشان بقبوالنند، بخصوص كه در اين مسير مك سطحى

، »مرد مقتدر«آيند. اين فرهنگ و اين توطئه است كه لغاتى از قبيل  هستند نيز به كمك مى
» مرد مقتدر«دهد. لغت  و امثال آن را ترويج كرده و در تجليل از آن داد سخن مى» ديكتاتور صالح«

خت خوشايند است، اما در بين گرچه بر شيطان نفس و خودخواهى آرزومندان چنين مسندى س
توده مردم كمتر رواج يافته است. در اين زمينه براى اينكه از حدت و شدت معناى ديكتاتور بكاهند 

بسازند و همراه آن آسايش، رفاه و امنيت » ديكتاتور صالح«كنند تا  صفت صالح را به آن اضافه مى
ب از دو لغت متضاد است زيرا نه ديكتاتور صالح مركّ» ديكتاتور صالح«را وعده دهند. اما اصطالح 

دهد ديكتاتور باشد. ساختن  ماند) و نه صالحى به خود اجازه مى شود (يا الاقلّ بگوييم صالح مى مى
چنين اصطالحى مانند آن است كه بگوييم آتش سرد يا يخ داغ. ديكتاتور كه همه را زير فرمان 

بوده است با انحصارطلبى و انحصار دادن قدرت به  خواهد اگر هم قبالً شخص صالحى خويش مى
، همين 257ِاّن االنساَن َلَيْطغى َاْن رآه استغىنكند و به مصداق آيه شريفه  خويش، فاسد شده، طغيان مى

كند و  نياز از ديگران و مشاوره با آنان احساس كرد، سركشى مى كه خود را غيرمسؤول، مقتدر و بى
ت از لحظه خودسرى ديگر ممكن نيست صالح باقى بماند. براى وصول بر فرض قبالً صالح بوده اس

نهند عبور كرد.  نام مى» هرج و مرج«به گلشن آزادى بايد از باتالقى كه دشمنان آزادى عمدا آن را 
متأسفانه ملّت ما هر بار كه دل به دريا زده و با اشتياق وصول به اين گلشن خواسته است از آن 

روصداى استبداد داخلى و استعمار خارجى بلند شده و ملّت را از باتالق باتالق عبور كند س
گرد كند و به همان جهنم استبداد برگردد. بهانه اين ترساندن حفظ امنيت، رفاه  اند تا عقب ترسانده

جاى ناسيوناليسم هيتلرى (و نه ميهن  مادى، متمركز كردن هويت ملّت در يك شخص، غرور بى
) و باالخره در قرن اخير ترساندن از كمونيسم و پشت ُحّب الَوَطِن ِمَن االميانب دوستى صحيح و مصا

پرده آهنين بوده است. بعد از توفيق مقدماتى در اين راه و انصراف ملّت از آزادى، حتّى 
هايى كه موفّق به تحصيل آن شده بود براى اينكه توقّف ملّت در جهنم اختناق و استبداد  آزادى
» مرد مقتدر«دردسرتر شده و ملّت در برابر آن حالت تسليم و رضا پيدا كند اسطوره  و بى تر طوالنى

گردد.  مطرح مى» ديكتاتور صالح«گيرد و توسل به  و تجليل از اقتدار، قاطعانه سراپاى فرهنگ را مى
شاه و تاريخ معاصر ايران را بخصوص ورق بزنيم: ناصرالدين شاه، مشروطيت، استبداد صغير، احمد
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 28دمكرات منشى او، رضاشاه، محمدرضا شاه، نهضت ملّى و حكومت ملّى دكتر مصدق، كودتاى 
دهد.  اى از آن را نشان مى مرداد و ديكتاتورى محمدرضاشاه... همه گواه اين بررسى بوده و جنبه

 درآوردى و بر ايدئولوژى من بر استبداد شخصى بوده يا مبتنى ديكتاتور ممكن است متّكى
بينيم هيتلر، موسولينى،  اى باشد كه بتواند استبداد او را توجيه يا الاقلّ تسهيل نمايد. مى خودساخته

بر يك ايدئولوژى خاصى نمودند.  هاى جناح چپ دنيا ديكتاتورى خود را متّكى استالين و رژيم
با حكومت ــ آن هاى متفاوت ــ با حسن نيت يا نيت سازش  بعضى فالسفه و نويسندگان نيز با هدف

گونه  كنند. اين ايدئولوژى و بالنتيجه به طور تبعى ديكتاتورى متّكى بر آن را ترويج كرده و مى
ديكتاتورى از ديكتاتورى شخصى (مانند اسپانياى زمان ژنرال فرانكو يا ايران زمان رضاشاه) 

هاى قدرت  پايه كند. سازد و تحكيم مى تر است، زيرا فرهنگ خاصى براى استبداد مى خطرناك
نمايد.  كند و بقاى آن را تضمين مى ديكتاتور را بر روى افكار مردم تكيه داده آن را تحكيم مى

مقامه كه از مبارزين راه آزادى و مشروطيت ايران بود در كتاب   اللّه مرحوم ميرزاى نائينى اعلى
داد فصل مشبعى دارد و استبداد در حمالت عليه استب 258االمة و تنزيه الملة تنبيه مشهور خود به نام

شعبه «كند اما حمله اساسى وى، بنا به اصطالح خود آن مرحوم، متوجه  شاهان را شديدا محكوم مى
رسد نظر آن  داند. به نظر مى تر مى است كه وى آن را از همه انواع ديگر خطرناك» استبداد دينى

اى در  گونه پايه قائم به شخص است و هيچ بزرگوار نيز بر همين پايه بوده است كه استبداد شاهان
بر عواطف » شعبه استبداد دينى«اذهان و اعتقادات مردم نداشته حالت قدس و معنويتى ندارد اما 

تواند قدرت بيشترى پيدا كند و درواقع اعتقادات  عاليه مردم و اعتقادات آنان استوار است و مى
مرداد  28آورد. محمدرضاشاه بعد از كودتاى  مردم و مذهب آنان را در خدمت استبداد درمى

رنود به او فهماندند كه براى بقاى قدرت نامحدود  ديكتاتورى شخصى خود را آغاز نمود. متدرجاً
خويش ايدئولوژى جستجو كند يا مكتبى بيافريند تا قدرت خويش را جنبه معنوى داده آن را 

نظام «يد خود را به اين عنوان معنون نمود. شعار تقديس نمايد و در اين زمينه بود كه وى انقالب سف
گانه، نظام  را عرضه و تحميل كرد و در اين شعار سه» شاهنشاهى، قانون اساسى و انقالب شاه و ملّت

شاهنشاهى يعنى قدرت مطلقه شاه را حتّى بر قانون اساسى نيز تقدم داد. در تاريخ گذشته ايران به 
را به منزله ركن اساسى هويت و ملّيت ايرانى عرضه كرد.  جستجو پرداخت و ديكتاتورى شاه

خوشبختانه ملّت ايران زود فهميد و نگذاشت چنين مكتبى موجب شست و شوى مغزى وى گردد و 
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گانه او كه نظام شاهنشاهى را حتّى بر قانون  فرهنگ استبدادى را تغذيه نمايد. در مقابل شعار سه
آزادى، «و حكومت داده بود، از بطن انقالب اصيل اسالمى شعار اساسى كه مبناى مقامش بود تقدم 

ها و شعارهاى ارتجالى و ابتكارى از دل  جوشيد. اين خودجوشى» استقالل، جمهورى اسالمى
خواستند ديكتاتورى شخصى و به طريق اولى ديكتاتورى ايدئولوژيكى  خاست كه نمى مردمى برمى

نشاهى، انقالب و شعار آزادى را برگزيدند و در تحصيل آن او را بپذيرند و عليرغم ايدئولوژى شاه
جانبازى كرده و شهدايى دادند. الزم به يادآورى است كه نبايد سلطه و قدرت ديكتاتور را با 
قدرت قانونى دولتمردان يا به عبارت ديگر قدرت قانون اشتباه كرد. زيرا قدرت قانون درست به 

هاى مجاز مردم  كننده آزادى است. قدرت قانون تضمين عكس و در جهت مخالف قدرت ديكتاتور
بوده و مظهر اعالى حاكميت ملّت است. قانون بايد بر همه حاكم باشد و در مورد همگان يكسان 

دهد كه خود آن حضرت نيز  (ص) نشان مى هاى صدر اسالم و سيره رسول اللّه اجرا گردد. داستان
بعد از تشريع يك امر، قدرت قانون در مورد همه و خود دانست و  خويش را مطيع و تابع قانون مى

گرديد. در تنظيم قانون اساسى ايران نيز با الهام از  آن بزرگوار يكنواخت و بدون تبعيض اجرا مى
رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در «دارد:  قانون اساسى مقرّر مى 112259اين قاعده است كه اصل 

گونه مجامله و مسامحه جايز  در اجراى قانون هيچ» ساوى هستند.برابر قوانين با ساير افراد كشور م
نيست و براى اينكه قانون با قاطعيت اجرا شود الزم است متصديان امر اقتدار قانونى داشته باشند، 
منتها هر يك با قيد مسؤوليت سنگين فقط در حدود صالحيت خويش اعمال قدرت نمايند نه اينكه 

ها را در انحصار خويش گرفته و از حدود قانون اساسى تجاوز كنند و  رتيك يا چند نفر خاص قد
االّ در داخل حدود قانون اساسى و قوانين مملكتى هر مرجعى بايد بتواند وظيفه خويش را با قدرت 
انجام داده و در آن مسير اعمال قدرت كند بدون اينكه از هيچ مقام يا شخصى هراس به دل راه 

  »دهد.
كند، چرا؟  ا همين موضوع مقالة زير تحت عنوان هيچ كس مسؤول را معرفى نمىدر ارتباط ب

ها قصد  نويسى در اين گرماگرم مقاله: «260كند نيز نظريه بزرگ صوفيه را در اين راستا بيان مي
                                                                                                                                                                                              

رهبر در برابر قوانين با «چنين نوشته شده است:  107در بازنويسى قانون اساسى اين مطلب در ذيل اصل شماره  -259
  »ساير افراد كشور مساوى است.

، مجموعه مقاالت حقوقي »كند؟ چرا؟ هيچكس مسؤول را معرفي نمي«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -260
. اين مقاله در گرماگرم بازار فضاى باز سياسى و 19-22، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول،  اجتماعي،

درج گرديد. هدف آنان، دستگاه  1357مرداد  7نوشته شد و در روزنامه اطّالعات  1357هاى آن در سال  سازى صحنه
← 
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تر از مقاله من تاكنون نوشته شده است؛ و از طرفى  نداشتم چيزى بنويسم، زيرا مقاالتى بسيار جالب
هاى تئاتر تا حدى كمك به كارگردان است كه چنين هنرى از من  ر صحنهكمك به دكو

آيد. اما با حمالت ظاهرا شديد و ظاهرا منطقى جناح نوزاد به سازمان رستاخيز و اتاق اصناف  برنمى
و پاسخ مستدل و باز هم ظاهرا منطقى آنها، مرا به ياد داستانى تاريخى انداخت كه حيفم آمد آن را 

وم: مشهور است در صدر اسالم كسى را خواستند به مجازات شرعى برسانند. على(ع) يادآور نش
رسيد و از مأمورين علّت مجازات را پرسيد. آنان جواب دادند كه متّهم كفر گفته است و سپس 
توضيح دادند كه وى سه جمله كفرآميز گفته است و معتقد است كه دو گروه از يهود و نصاراى 

گويند (ساير جمالت چون ارتباطى با بحث فعلى ندارد، براى احتراز  و راست مىمخالف اسالم هر د
شود.) حضرت فرمود: گفته او منطبق با عقايد اسالمى و آيات قرآنى است، زيرا  از تطويل، ذكر نمى

... (اين گروه 261ءٍ  َشى ٍء و قاَلِت النَّصارى لَْيَسِت الَيُهوُد َعلى َو قاَلِت الَيهوُد َلْيَسِت النَّصارى َعلى َشىآيه 
مبناست) موردنظر او بوده  گويد يهود بى مبناست و آن گروه نصارى مى گويد نصارى بى يهود مى

است و گفته آنان را فقط از اين نظر قبول و تصديق كرده است. مردم معتقدند تا آنجا كه اين 
ن به گاو و گوسفند كنند و بعضى از حقايق را (كه گفتنش چندا ها به همديگر حمله مى گروه

كنند حق به جانب آنهاست و ما به عنوان تماشاگر اين صحنه تئاتر،  زند) بيان مى ديگرى لطمه نمى
زنيم، ولى چون هنرمند نيستيم؛ خود در اين صحنه دخالتى نداريم، زيرا  ها كف مى براى همه بازيكن

رند. اما اگر بخواهند اين تئاتر را به خو دانيم كه شمر و امام تعزيه در پشت صحنه با هم پالوده مى مى
ايد. اين بازيكنان  عنوان واقعيت بخورد ما بدهند، مانند آن داستان خواهيم گفت: هر سه اشتباه كرده

اندازند كه هيچ  اند و در فروع چنان جار و جنجال و سر و صدايى به راه مى در اصول با هم مشترك
خواهند با اين جار و جنجال، اصولى كه خود  رسد. مى مبارزه اصولى به گرد صورت ظاهر آن نمى

مولوى را به ياد بياوريد  مثنوىقالب كنند. داستان » القول همگان متّفق«متولّى آن هستند، به عنوان 
المنظرى كودكى را در آغوش داشت. كودك از كراهت سيماى او متوحش  كه غالم زنگى كريه

ترسى؟ نترس، من با تو هستم. صاحبدلى  داد كه از چه مى مى گريست و غالم به او دلدارى بود و مى
فضاى باز «رسيد و گفت: همان وجود توست كه مايه ترس است. بازيكنان چنان با سهولت لغت 

نمايند كه كودك شيرخوار از پستان مادر؛  كنند و از آن لذت برده، تغذيه مى را استعمال مى» سياسى
                                                                                                                                                                                              ← 

  بند كه طوق گناه را به گردن او بيندازند.حاكمه، بيشتر اين بود كه گناهان را از گردن شاه بردارند و كسى را بيا
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به همين نحو تغذيه كنند و حال آنكه نوشيدن شير از پستان كنند كه  ديگران را هم دعوت مى
هاى  خواهان براى چه قيام كردند؟ خون هاى خود او مباح نيست. مگر مشروطه گرگ، جز بر زاده

مجاهدان تبريزى براى چه به زمين ريخت؟ آزاديخواهان شرافتمند براى چه اعدام شدند؟ مگر در 
با فداكارى و انقالب، حكومت خودكامه را مجبور به تسليم هفتاد و چند سال قبل نبود كه ملّت 

گويند مسؤولين خفقان قبلى  براى ملّت فراهم نمود. چرا بازيكنان نمى» فضاى باز سياسى«كرد و 
بايد محاكمه و مجازات شوند؟ چون خود آنان مسؤول هستند! گفتن اين بيان يعنى بيان اعطاى 

از چه تاريخى بوده است؟ چرا » فضاى خفقان«قبل از مدت  فضاى باز سياسى به معناى آن است كه
شوند؟  كشند و خواستار مجازات آنها نمى تمام مسؤولين اين مدت را به پاى ميز محاكمه نمى

طور كه غذا خوردن و نفس  آزادى فطرت بشرى است. مانند خوردن، نفس كشيدن و غيره. همان
نيز فطرى بوده قانون من درآوردى الزم ندارد. براى كشيدن محتاج به تصويب قانون نيست، آزادى 

نهند. اين قانون اساسى و  آزادى هر قانونى كه تصويب شده، به منزله قيدى است كه بر پاى آن مى
گيرند كه معادل هر حرف آن هزاران قربانى  متمم آن را كدام يك از صاحبان قدرت به سخره مى

گوييم قوانين عادى  اند. ما نمى ، قضائيه آن را فراموش كردهداده شده است و دستگاه حاكمه، مقنّنه
كنيم كه الاقلّ قوانين اساسى به  اساسى باشد، بلكه به همين اندازه اكتفا مى تابع و منطبق با قانون

هاى  اندازه قانون عادى مدنظر قرار داده شود. قانون اساسى و متمم آن فصولى دارد و تمام سازمان
برد كه به طور خالصه چنين است: مجلس شوراى ملّى، مجلس سنا، حقوق ملت  مى مملكتى را نام

هاى ايالتى  ايران، قواى مملكت، حقوق اعضاى مجلسين، راجع به وزرا، اقتدارات محاكمات، انجمن
و واليتى، قشون و ماليه... . اصل دوم خواسته است كنترل مطابقت قوانين عادى را با قوانين اساسى 

زد و در اين مسير مانند شوراى امنيت سازمان ملل، حق وتو برقرار نموده است. در پايان مستقر سا
اين ماده قيد شده است كه اين اصل هميشگى بوده و غيرقابل تغيير است. چنين قيدى در هيچ يك 
از فصول و اصول ديگر نشده است. متأسفانه در فضاى خفقان و باز هر دو بيش از همه به اين اصل 

اند، واى به حال ساير اصول.  ترين اصل را مورد حمله قرار داده اوز و تخطّى شده است. محكمتج
طريقه استعمال آن » قواى مملكت ناشى از ملّت است«متمم قانون اساسى تصريح دارد كه  26اصل 

شود  گاه اقرار مى نمايد. هيچ قدرتى جز قدرت ملّت وجود ندارد، آن قوا را قانون اساسى معين مى
  »كه از اين ملّت سلب آزادى شده است.

نمايد. دراين نامه  همچنين نامه انتقاد ايشان به دادستان كل كشور اهميت اين اصل را بازگو مي
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در مورد مصاحبه  -سالم عليكم  -حضرت آقاى.... دادستان كل كشور -بسمه تعالى: «262نويسند مي
ايد، مخلص هم به عنوان اقلّ  نظر خواسته نظران عالى برحسب دعوت خودتان كه از صاحب جناب

. سازمان راديو 1َفذَكِّر ِانَّ الذِْكرى تـَْنَفع املؤمنني: مبارزين انقالب خود را موظّف به لبيك دانستم؛ 
چنين اموال آن بالصاحب يا بالوارث  سرپرست يا محجور و سفيه نيست هم تلويزيون طفل يتيم بى

هاى حكومتى ناشى از  . قدرت2حسبى در آن تصرّف فرماييد. باب امور  عالى من نيست كه جناب
قانون اساسى، روشن است كه  107و  56و  5مردم است حتّى باتوجه به مقدمه و نيز متن اصول 

وزيرى  واليت امر فقط به آن فقيهى تعلّق دارد كه مردم او را برگزينند و امام نيز در فرمان نخست
لو كاَن فيِهما اِهلٌَة نكته اشاره فرمودند؛ اگر غير از اين بود آيه شريفه جناب مهندس بازرگان به همين 

. قانون اساسى به معناى فتواى متبع و موردقبول مردم 3شد.  ، متبادر به ذهن مى263َلَفسد  ِاّال اهللّ 
قبول مناصب حكومتى مستلزم اطاعت از آن فتواست نه از فتواى شخصى. صاحب هر منصب فقط 

اى حق ندارد خود را قيم آنان  اند و به هيچ بهانه قدر واليت دارد كه مردم به منصب او بخشيده نهما
. هيچ كس جز متولّى حقّ دخالت در موقوفه ندارد ولو با رعايت 4دانسته، از آن حدود تجاوز كند. 

. علّت عدم 5غبطه وقف. به قياس اولويت در توليت امور اجتماعى اين قاعده الزم الرعايه است. 
قبول دعوت رياست جمهورى براى بازرسى، البد مجاز نبودن دادستانى كل است كه خود بعدا 

جمهور مقام دوم (بدون اينكه قانون مقام سومى بشناسد) و منتخب  خالف آن عمل كرديد. رئيس
 .6سازد كه مقام صالح رياست جمهورى است.  روشن مى 113مستقيم مردم است. مراجعه به اصل 

متأسفانه وظايف مستقيم دادستان كل و شوراى عالى قضايى معوق مانده است. دادگسترى عمالً 
عالى بر آنها مادون صفر است؛ امر  هاى انقالب خودسر هستند و نظارت جناب منحل است، دادگاه

ه اطّالع شما بود مهمى مانند بازداشت رجل مبارز و عضو شوراى انقالب بنا به گفته خودتان بى
                                                                                                                                                                                              

، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، »نامه انتقاد به دادستان كل كشور«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -262
. نسبت به سرپرست كانال دو تلويزيون، منصوب از طرف 58- 60، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

يافت. دادستان كل وقت حكم انتصاب  هور وقت، سوءقصدى شد و وى پس از آن به محلّ كار حضور نمىجم رئيس
كسى را به اين سمت صادر نمود. اما اين عمل مورد اعتراض فراوان قرار گرفت و ايراد شد كه آقاى دادستان كل چه 

در يك مصاحبه تلويزيونى گفتند: چون حق دارند سرپرست تلويزيون تعيين كنند. ايشان در مقام توجيه عمل خود 
اند و حاضرند حكم صادره را ملغى كنند. بعد از اين  سرپرست بود، ايشان به چنين كارى اقدام كرده تلويزيون بى

  به ايشان نوشته شد ولى انتشار نيافت. 1359مصاحبه نامه باال در سال 
 شدند. بود، هر دو تباه مى مى  اللّه. اگر در زمين و آسمان خدايانى جز 22. سوره انبياء، آيه 263
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كنند و  هاى انقالب و دادسراى آن خودسرانه عمل مى است، ضابطين قوه قضائيه و مأمورين دادگاه
كنيد؛ محاكماتى برخالف لحن صريح قانون اساسى و با  يا شما خبر نداريد يا تجاهل و تسامح مى

يابد و شما قدرت يا عالقه به نظارت و دخالت  پايمال كردن حقوق منصوصه مردم جريان مى
عالى ارتكاب بعضى اعمال اشكالى ندارد اما بيان آنها به هم  داريد. تعجب است كه از نظر جنابن

گاه اين همه وظايف سنگين را فراموش فرموده، براى سازمان راديو تلويزيون  زدن وحدت است. آن
  شويد. گونه ارتباطى با قوه قضائيه ندارد نگران مى كه هيچ

چنـين   توان احكام را الغا كرد. متأسفانه اين عبارت، هم كالى ندارد مى. در مصاحبه فرموديد كه اش7
دهـد كـه مشـاغل و وظـايف را ملـك طلـق و        پيشنهاد شما به آقاى مبلّغى مبنى بر مصالحه نشان مـى 

دانيد كه قابل مصالحه است. اين كجا و فرمايش علـى(ع) كجـا در موقـع عـزل      مايملك شخصى مى
اى اقـرار بـه خطـا فرمـوده و بـه       ت كه به جاى الغا آن احكام ضـمن بيانيـه  معاويه. بهترين كار آن اس

كفاره آن استعفا فرماييد. در خاتمه با تجديد عرض ارادت داستان برادر عرب صدر اسالم را يادآور 
شوم؛ برادرى كه خليفه را در مقام تخطّى از قانون به شمشير حوالـه داد. اميـدوارم بـا سـعه صـدر       مى

مرا ببخشيد كه به دنباله مبارزات ولو حقيرانه خويش در طول عمر خود حـيفم آمـد    اسالمى خويش
  »والّسالم َعلى َمِن اتـَّبَع اهلُدى.كه به آن برادر عرب تأسى نكنم. 

  تفكيك قوااصل 
ها به  سابقه نظريه تفكيك قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسيم وظايف كالن حكومت

گانه را براى اولين بارتعريف  ، قواى سه264. ارسطو در كتاب سياستگردد ارسطو و افالطون بر مى
اى كه امروزه در قوانين اساسى كشورها پذيرفته  گانه گانه ارسطو با قواى سه نمايد؛ البته قواى سه مي

هايى دارد. با اين حال در آثار حكماى يونان نقش قواى مختلف در  و تعريف شده است، تفاوت
ى فلسفى و سياسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه حكومت متناسب با مش

امروزه از آن به عنوان اصل تفكيك قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سياسى قرار دارد، 
  آورد قرون هفدهم و هجدهم ميالدى است. دست

ين وظايف به تعي 267و ولف 266، پوفندرف265در مكتب حقوق فطرى و افرادي نظير گروسيوس
                                                                                                                                                                                              

  .1349ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي،  - 264
265 - Hugo Grotius,The Rights of War and Peace: Including the Law of Nature and of Nations, 
Translated by A. C. Campbell, Contributor David J. Hill, Published by Adamant Media Corporation, 
← 
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پردازند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظيفه يا اختيار براى  و اختيارات قدرت سياسي مي
  حكومت قائل بودند:

  ) قوه مقننه1 
 ) برقراري مجازات براي ضمانت اجراي قوانين2 
 ) قوه قضاييه3 
 ) جنگ و صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي4 
 ) برقراري و وصول ماليات ها5 
 ) تعيين وزرا و كاركنان زيردستان آنها6 
 ) تنظيم تعليمات عمومي7 

شد، چرا كه در ديدگاه  جدا كردن اين نوع وظايف از يكديگر خالف فرمانروايى در نظر گرفته مى
ايشان لزوماً يك نفر يا يك دستگاه مركزى بايد پيوند الزم را بين امور و وظايف مختلف را برقرار 

نيز به طرح پنج تا شش مظهر  268ژان بدنه الزمه حاكميت است از بين نرود. نمايد تا هماهنگى ك
شناسد،  داند و قوه مقننه را مادر قوا مي پردازد. ولي چون حاكميت را تقسيم ناپذير مي حاكميت مي

بقيه مظاهر حاكميت را برآمده و ناشي از قوه مقننه دانسته كه بايد عمال در اين قوه و زير نظر آن 
(متحده) بايد از يكديگر جدا شوند.  269نظر جان الك سه قوه مقننه، مجريه و فدراتيو به ند. گرد آي

المللى است؛ مواردى كه  دار اعالم جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بين قوه متحده عهده
هاى خود تعمداً اسمى از قوه  هاى قوه مجريه قرار دارد. الك در نوشته امروزه در زمره فعاليت

داند. در كتاب  را خارج از عملكرد سياسى و مناسبات قدرت مى ءآورد چرا كه امر قضا ضاييه نمىق
روح القوانين مونتسكيو درباره لزوم تفكيك قوا در حكومت يعني تفكيك قواي قانونگذاري، 

هاي مونتسكيو از مطالعه نهاد سياسي  راند. آموزه قضايي و اجرايي از يكديگر به تفصيل سخن مي

                                                                                                                                                                                              ← 
2001. This Elibron classics replica edition is an unabrdiged facsimile of the edition published in 1901 
by W. Walter Dunne, Washington-London»--T.p. verso. 
266 - Samuel Pufendorf (1632-1694). An Introduction to the History of the Principal Kingdoms and 
States of Europe. Translated to Euglish from the original High-Dutch. The Eighth Edition, Published 
by B. Took, Dan. Midwinter, and T. Ward. 1719 Original from Oxford University. 
267 - Erik Wolf, The rule of law. Translated from the German by John C. Campbell. In: Alan 
Richardson (2007) Biblical Authority for Today, READ BOOKS. 
268 - Jean Bodin (1530–1596). See: Julian H. Franklin (ed.), Jean Bodin. Aldershot, Ashgate, 2006. 
International Library of Essays in the History of Social and Political Thought. 
269  - Federative. 
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نگستان و بويژه از انديشه سياسي جان الك ملهم شده است و نتايج آن را بروشني در تشكيل قانون ا
ميتوان  1814و نروژ در سال  1791و قوانين اساسي فرانسه در سال  1787اساسي آمريكا در سال 

ا ديگر دهد كه چه نسبتي بايد ميان قانون ب شرح مي» روح القوانين«مونتسكيو در مقدمه كتاب  .ديد
عوامل مهم سياسي و اجتماعي در نظر گرفته شود. او معتقد بود هر قدرتى نياز به حد و مرز دارد، 
زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به سركشى دارد و بنابراين بايد آن را محدود كرد. بدين ترتيب 

رديد. گ خصوصيت توازن و تعادل قوا به عنوان عنصرى اساسى در نظريه تفكيك قوا مطرح مى
هاى حكومت طورى تنظيم شوند كه قدرت،  براى آنكه از قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه

قدرت را متوقف كند و البته براى حصول اين منظور الزم است قوا از يكديگر متمايز و منفك 
گردند و در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حاكميت بتوانند همديگر را محدود و 

ترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبى تمشيت پذيرد. از سوي ديگر براى اعمال كن
حاكميت واحد، تمركز و هماهنگى اساسي است و از طرف ديگر تجميع و وحدت قوا موجب 

  گردد كه خالف منظور تفكيك قوا است.  مشكالتى مى
نتسكيو ميان تقواي داراي اهميت زيادي است، مو 270»روح القوانين«اصل تقوا در كتاب 

شود. منظور وي از تقواي سياسي  اخالقي و تقواي ديني و تقواي سياسي تفكيك قائل مي
است. مفهوم آزادي و يا فقدان آن در هر جامعه در بررسي وي » وطندوستي و برابري خواهي«

قدرت عليه  باشد. بنابراين قوانيني كه آزادي را تامين و تضمين كنند و مانع استفاده از اساسي مي
هاي سياسي و نيز مايه وطندوستي و برابري ميان ملت به  شهروندان شوند، ضامن اصلي تداوم نظام

رسد. يعني با  حساب ميايند. و از اين نتيجه گيري اساسي به لزوم نهادي كردن آزادي در قانون مي
ن به ثبات نظام نهادي كردن آزادي در قانون و تدوين يك قانون اساسي مبتني بر آزادي ميتوا

سياسي، و تحكيم وطن دوستي و برابري شهروندان رسيد. مونتسكيو توجه به عوامل ديگري نظير 
فرهنگ ملتها و آداب و رسوم و شرايط اقليمي كشور، مذهب، تاريخ، عادات و ارثيه فرهنگي كه 

در نظر گرفته  شود كه در قانونگذاري بايد نامد را نيز ياد آور مي مجموعه آنها را روح ملي مي
شوند. وي معتقد است كه نظام سياسي و قانوني بدون توجه به اين روح ملي نميتواند استوار ويا كارا 
باشد. مضاف بر اين در كوشش براي تغيير روح ملي ملتها بايد فوق العاده محتاط بود. زيرا چنين 

ع و همه جانبه دگرگون نيست كه با كمك قوانين و سياست بتوان هويت و روح ملي را بطور سري
                                                                                                                                                                                              

 منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ خانه مجلس. -270
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كند كه اگر آزادي و رفتار مردم طبق ميل دروني  نمود. مونتسكيو در اين زمينه اينگونه استدالل مي
رود. البته  مورد پذيرش قرار نگيرد، جامعه رو به بهبودي نمي - تا آنجا كه مخل ديگري نباشد -شان 

گ ميان فضايل و رذايل را ناچيز جلوه دهدو كند كه بيان فوق نبايد فاصله بي اندازه بزر او تأكيد مي
با چنين ديدگاهي   چنين دركي براي قانونگذاري بر اساس روح و هويت ملي بي اندازه مهم است.

هاي  اي است كه طبق آن نهاد ميتوان گفت كه در واقع مونتسكيو پايه گذار يك مكتب سياسي تازه
تفكيك قوا براساس اين انديشه سياسي كه به سياسي و نهادهاي اجتماعي از هم مستقلند. نظريه 

گيرد، اما مونتسكيو براي بار نخست آنرا بر اساس عقل و تجربه پيش  رسد سرچشمه مي ارسطو مي
كشد. وي معتقد است كه براي پرهيز از استبداد، قدرت حكومت بايد از راه چند قوه يا دستگاه  مي

سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه را اساس سالمت به دست نهادهاي جدا از هم تجزيه شود و تفكيك 
داند و نه واضع آن  شمرد. مونتسكيو برخالف هابز رئيس حكومت را مجري قوانين مي حكومت مي

و از نظر مونتسكيو حق حاكميت ملي كه مجلس منتخب ملت مظهر آن است بر دولت و قوه قضاييه 
  .تقدم دارد

اسي آمريكا و پس از آن در قانون اساسي فرانسه به اصل تفكيك قوا نخستين بار در قانون اس
 راه يافت.  271هاي كانستيتوسيوناليست رسميت شناخته شد و از آنجا به ديگر نظام

اصل تفكيك قواى حكومت در قانون اساسى جمهورى اسالمى : «272فرمايند در اين ارتباط مي
گانه كالسيك  گرى نيز به قواى سهايران گنجانده شده است. در اين قانون براى اولين بار قوه دي

باشد كه ترمزى در برابر حاكميت مطلقه قوه مقنّنه (در  اضافه شده است و آن شوراى نگهبان مى
رود. گرچه بعضى مدعى هستند اصل تفكيك قوا جديد است اما  قوانين كالسيك) به شمار مى

بخصوص مسأله قدرت قاضى و  هاى اسالمى باالخص شيعى به طور روشن آثار اين تفكيك ــ رويه
دهد. اسالم و بخصوص مكتب تشيع، جامعيت  عدم وابستگى او به حكومت و سياست ــ را نشان مى

تواند مشكالت جوامع بشرى را در چارچوب هدف عاليه  صدرى دارد كه در هر زمان مى و سعه
حمله به اسالم استفاده اى براى  اسالمى حل نمايد. حتّى مستشرقين و حقوقدانانى كه از هر بهانه

كنند به اين نظر ناچارند معتقد باشند. قبول و تنفيذ عرف و عادات ملل (مادام كه با اصول كلّى و  مى
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اساسى توحيدى اسالم مخالف نباشد) و همچنين مفتوح بودن باب اجتهاد دو دريچه است به سوى 
ك از جنبه اجتماعى، سياسى و  شود. اين تحرّ شدن حقوق اسالم مى آينده و موجب تحرّ ك و غنى
تواند همواره نيازهاى جامعه را برآورد و ادامه همين تحرّ ك است كه  اقتصادى نيز وجود دارد و مى

توان عرفا به  دانست. تداوم واقعى حركت اصيل انقالبى را مى» تداوم واقعى انقالب«توان آن را  مى
و جنبه پويايى (ديناميك) جامعه را هدايت  تعبير نمود؛ زيرا سياست نوجو بوده» سياست حكومت«

ها بايد به آنچه كه هست اكتفا نكرده و به وقوف در موقف فعلى خود قناعت  كند. هميشه دولت مى
آل بشرى حركت دهند و  نورزيده، در تكاپوى معنويت بيشتر باشند و تربيت جامعه را به سوى ايده

و اقتصادى جامعه را بهتر برآورده سازند. از به وجود روز نيازهاى اجتماعى  نيز درصدد باشند روزبه
آمدن و جوشش نيازهاى زايد جلوگيرى كرده، بالعكس نيازهاى معنوى و مادى مفيد را برانگيزند. 
تا حركت جامعه به سوى رفع نيازها، تكامل را ادامه داده و اجتماع را از ركود و سكون بازدارد. 

لت است كه به اتّكاى مجلس و نمايندگان مردم اين حركت را انجام اين وظيفه به عهده رجال دو
هاى سياسى و اجتماعى  شود. احزاب و گروه گر مى تنظيم كنند. در اين پويايى، عقايد مختلف جلوه

گيرد و هر يك سعى در توجيه نظر خود و جلب آراى موافق  هاى گوناگون شكل مى با ديدگاه
هايى كه احيانا به حسن نيت آنها اعتماد نيست بايد گفت  هدارند. صرف نظر از بعضى رجال يا گرو

آيد و امرى  ترين پيروان يك مكتب به وجود مى اختالف آرا و روش مسلّما در تمام مكاتب و اصيل
هاى فكرى در ميان مخلصين و وفاداران به انقالب  كامالً طبيعى است. بنابراين اگر چنين تفاوت

(يا  اختالف اّمىتاز چنين اختالفى واهمه داشت. پيغمبر اكرم فرمود:  اسالمى نيز موجود باشد نبايد
باشيم، از اختالفات نگرانى نداريم. » امتى«هذا اگر بكوشيم مصداق  . علىرمحة) اختالف علماء اّمىت

جويى، و كسب غنيمت باشد كه  منتها نگرانى از آن است كه منشأ اختالفات انحصارطلبى، قدرت
ا همان رود كه بر نافرمانان جنگ احد رفت. اين تحرّ ك كه مستلزم عدم ثبات و در آن صورت بر م

خواهد جامعه را در وضع فعلى نگه دارد. اما  طرد سكون است الزمه سياست واقعى است كه نمى
گونه كه در هر ماشين عامل تندكننده (گاز) و ترمز هر دو وجود دارد، در گردش اجتماع نيز  همان

امل ضرورى است. اجتماع براى كسب تأمين قضايى و اجتماعى نياز به ثبات و ادامه وجود هر دو ع
ها دارد. نياز دارد كه به همه اين  دارد. نياز به استقرار حكومت قانون و جلوگيرى از خودسرى

هاى مختلف و نهادها تفهيم شود. حق نداريد نظريه خود را خارج از صالحيت خويش اجرا  حركت
ن را به زعم خود تأويل نماييد. نياز دارد به استانداران و ساير نهادها تفهيم گردد كه كنيد و قانو
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همان قانونى كه به شما قدرتى بخشيده است در قلمرو خارج از صالحيتتان از شما سلب اختيار 
الطوايفى  كرده است. نياز دارد از ملوك الطوايفى ادارى جلوگيرى شود تا خداى نكرده به ملوك

ى و تجزيه مملكت منجر نگردد. احساس ثبات و امنيت و اعتماد به احترام حقوق مكتسبه يعنى سياس
جنبه ايستايى (استاتيك) جامعه براى حفظ آن ضرورى است و در هر جامعه اين وظيفه به عهده قوه 
 قضائيه واگذار شده كه بايد استقالل قدرت و وحدت مراجع داشته باشد. قاضى و قوه قضائيه مظهر

هاى قضاوت تاريخ اسالم پر است از  سكون و ثبات است و نبايد به هيچ طرف تمايل يابد. داستان
گونه عقيده سياسى و اجتماعى خود را در جانبدارى از يك طرف  هاى قضات كه هيچ شجاعت

دادند. اين دو عنصر ظاهرا متضاد ــ قضاوت و سياست يا ثبات و حركت ــ بايد در  دعوا دخالت نمى
اى رشيد  ى خود قرار گيرند. وجود آنها، تعادل ميان آنها و استقالل هر يك ضرورت جامعهجا
باشند اما پرواز را تأمين  باشد. آنان مانند دوبالى هستند كه گرچه در دو جهت مخالف مى مى
كنند. به عبارت ديگر سياست و قضاوت با هم سازگار نيستند و جمع آنها به منزله جمع اضداد  مى
 ت كه موجب فساد هر دو خواهد شد. مثل آنها مانند آب و كشتى است كه:اس

 آب در كشتى هالك كشتى است
 

 آب در بيرون كشتى پشتى است 
 

متأسفانه طلسم كار مملكت ما آن است كه هيچ چيز به جاى خود قرار نگرفته اسـت. از وزيـر يعنـى    
ب و گـروه سياسـى نباشـد و بـالعكس     خواهند كه در هيچ حـز  مظهر سياست و تحول و نوجويى مى

گمارند. اينجاست كـه   بخشند و سياستمدار را به قضاوت مى قاضى را قدرت و صالحيت سياسى مى
هــا و  آور. اگــر داســتان كننــد و هــر دو شــخص را غيرمــؤثّر و يــا زيــان  هــر دو قلمــرو را فاســد مــى

هـاى   ن ــ پـر اسـت از داسـتان   و امثال آ هزار و يكشبفولكلورهاى ايران را دقّت كنيد ــ بخصوص 
بينيد قهرمان داستان بايد هرچيز را كه در جاى نامناسب قـرار   ها مى شكن. در غالب اين داستان طلسم

دارد به جاى واقعى خويش منتقل كند، مثالً استخوان را جلو سگ و علف را جلو اسـب بگـذارد يـا    
شـكن   دهد و امثال اينها. قهرمـان طلسـم   هاى درشكه را كه در باال قرار دارد در جاى خود قرار چرخ

كنـد مـثالً مـادر، پـدر، يـا       تـرين مـانع برخـورد مـى     داستان بعد از توفيـق در ايـن قسـمت بـه عـاطفى     
بيند، ولى واقع اين تصوير كه جلو چشم او مجسم شده است دوست  ترين دوست خود را مى نزديك

گونه است. هركس در  م اجتماعى ما نيز هميناو نيست و لذا نبايد به حرف او اعتنا كند. داستان طلس
سازد و هـم مقـام اشـغال     اثر مى مقامى غير از موقعيت خويش قرار دارد، هم خود را فاسد يا الاقلّ بى

شـوند بايـد طـرد     گاه دوست نمايانى را كه ظاهر مـى  ها بايد به جاى خويش باشند و آن شده را. مهره
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ار تا وقت دگر. جريان محاكمه ايران را در دادگـاه الهـه   كرد. گفتنى بسيار است كه اين سخن بگذ
كـرديم   داد. در آن روز همه تصـور مـى   به خاطر بياوريد. قاضى انگليسى به نفع ايران رأى مى 1331

قطعا دوز و كلكى در كار است، با او صحبت كردند و در برابر سؤالى كه از اين قاضى شـد، پاسـخ   
ن به عهده رجال حكومت محول شده است نه مـن و بـر آنهاسـت    وطنان م سياست از طرف هم«داد: 

اى كه ملّت به من محول كرده اسـت   كه مصالح ملّى را درنظر بگيرند و در تأمين آن بكوشند. وظيفه
انطباق و اجراى قوانينى است كه به تصويب مجلس رسيده است. بنابراين وظيفه مـن اقتضـا دارد بـه    

جـويى و بـه عـذر مصـالح      يران رأى بدهم. من حق ندارم به بهانه مصلحتاستناد همين قانون به نفع ا
گاه كه چند  در تاريخ صدر اسالم جنگ احد را به ياد آوريم، آن» سياسى وظيفه خود را ترك كنم.

نفرى وظيفه نگهبانى را رها كردند و بـه تفسـير خـود دسـتور پيغمبـر را تأويـل نمودنـد شكسـت بـه          
باشـد،   مىاملُلُك يـَْبقى َمـَع الُكْفـِر... هنمى بريتانيا در طى قرون كه مصداق سراغشان آمد. سرّ قدرت ج

مصـداق دارد. ظلـم را بـه    املُلُك ال يـَْبقى َمَع الظُّلم در اينجاست. اما بايد بدانيم كه در محيط غير كفر، 
  »كنند. يعنى همان داستان طلسم تعبير مى »ما ُوِضَع له«در غري  »ء وضِع َشى«

توان در مبحث تفكيك قوا از مقاالت زير كه به بررسي  ين ارتباط نظريات صوفيه را ميدر هم
 -مقام محترم شوراى عالى قضايى : «273نويسند پردازند دريافت، مي عملكرد شوراي عالي قضايي مي

: به مناسبت انجام انتخابات دومين دوره شوراى عالى قضايى، به عنوان مرورى بر گذشته  محترماً
رسانم و  دادگسترى و بررسى عملكرد اولين دوره و قوانين و مقرّرات مصوبه مطالبى را به عرض مى

د: متأسفانه قوه قضائيه ما دچار انحطاط و اميدوارم اين امر در اصالح و جبران مافات مؤثّر افت
ترى شده است و مجموعه تشكيل دهنده آن كما و كيفا تنزّل فاحشى كرده است  كمبودهاى فراوان

گونه انتقادى و بازخواستى حتّى از ناحيه  كه چون امكان برخورد آزادانه عقايد و آرا نيست و هيچ
اشين عظيم قوه قضائيه در اين سرازيرى انحطاط، يابد، م مجلس شوراى اسالمى مجال ابراز نمى

كند. اعتماد مردم به قوه قضائيه تقريبا در حال نابودى  انگيزى سقوط مى بدون ترمز و با شتاب حيرت
است. احترام قضات در اذهان عمومى سقوط كرده است. وقايع ناگوار كه دهان به دهان گفته 

بيشتر است، اعتبار و حيثيت را در معرض نابودى قرار  شود و شياع آن از خبر روزنامه و راديو مى
بينيم بسيارى از  داده است. قوانين بدون عرضه بر مردم و اهل فن تنظيم شده، و چنين است كه مى
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شود، زيرا هيچ  مصوبات ــ حتّى گاهى قبل از شروع به اجرا ــ محتاج به اصالحيه پشت اصالحيه مى
. گرچه انتخاب آقايان برطبق لوايح 1يابد.  وقعيت انتقاد را نمىكس به موقع جرأت و مجال و م

هاى معموله يعنى منشأ  هذا حق آن است كه شورا در مورد خود اين لوايح و رويه مصوبه است، مع
وجودى خويش نيز بررسى كند. در اين زمينه پيشنهادهايى به اولين وزير دادگسترى شورايى تقديم 

ها و مقدماتى كه در قانون اساسى  شود. جز محدوديت به ضميمه تقديم مى نمودم كه فتوكپى آنها
توان مرجع و محدوديت ديگرى برقرار كرد. تشخيص معناى قانون و تفسير  ذكر شده است، نمى

عملى آن با قضات است و لذا هر يك از آنان كه با توجه به قانون اساسى خود را واجد شرايط 
شود يا  دا شود. از اين كانديداها هر كدام رأى كافى نياورد معلوم مىتواند كاندي داند، مى مى

شود حايزشرايط و  باشد و هر كدام رأى كافى آورد معلوم مى حايزشرايط نيست و يا اصلح نمى
اصلح است. تأسيس مرجع ديگرى براى تشخيص صالحيت صحيح نيست و سكوت قانون اساسى 

شوند) كه  شود (و بلكه موظّف مى ه به توده مردم حق داده مىدر اين مورد به منزله منع است. چگون
شخصا براى انتخاب مرجع تقليد خويش بكوشند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم عالم و بلكه اعلم را 

اى قضات كه سروكارشان با قانون  شخصا تشخيص دهند و به تشخيص خود عمل كنند، اما به عده
جتهد و قاضى اليق عضويت شورا را تشخيص دهند و ديگرى بايد شود كه م است اجازه داده نمى

اى خاص از قيمومت بر آنان بار شده است يا اينكه به حسن  براى آنان تشخيص دهد. گويى نحوه
نيت و حسن استنباط آنان اعتمادى نيست. واى به حال ما اگر نسبت به استنباط قضات و اطاعت 

كار بردن  به«. اجتهاد بنابر تعريف عبارت است از 2دى ابراز شود. اعتما آنان از قانون تا اين حد بى
كه بديهى است مجتهد با اين » همه توانايى و طاقت در راه تحصيل گمان نسبت به حكم شرعى

تعريف و به عنوان مجتهد مطلق با آنان كه به عنوان قضات دادگسترى جمهورى اسالمى ايران بايد 
ت است و احيانا عموم و خصوص من وجه بين آن دو برقرار است. قضاوت نمايند، كامالً متفاو

ترين تفاوت آن است كه براى آن اجتهاد اولين ضرورت و ابزار كار، دانستن زبان عربى است  ساده
ترين ابزار يك قاضى ايرانى دانستن كامل زبان فارسى است؛  و حال آنكه اولين ضرورت و ضرورى

زبان و خطّ رسمى و مشترك مردم ايران فارسى «دارد:  سى مقرّر مىزيرا اصل پانزدهم قانون اسا
و نيز در مقام ». است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد...

و سپس » 167موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد ـ اصل «قضا قاضى 
بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه «به نوبه خود  رأى صادر كند و اين رأى
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و چون تمام مبانى رأى كه عبارت است از قانون و » 168براساس آن حكم صادر شده است ـ اصل 
رويه قضايى و عرف در زبان فارسى، براى استنباط صحيح، او محتاج به زبان فارسى است. چنانچه 

ريخ اسالم را زنده كنيم هرگاه به زبان فارسى تسلّط كامل نداشته باشد قادر المثل اعلم علماى تا فى
نخواهد بود از عهده شغل قضا برآيد زيرا نخواهد توانست رأيى بنويسد كه طرفين آن را بفهمند. 

گردد و در ذهن  الزام او به اشتغال به اين شغل موجب هتك حيثيت خود او ــ مقام روحانيت ــ مى
كنم صحت چنين  شود. تصور مى تك حرمت متداعيا در ذهن به اساس اسالم منتقل مىمردم اين ه

امرى تاكنون بر همگان ثابت شده باشد. باتوجه به اينكه در دوران امروز بسيارى از مجتهدين 
) بحثى درباره مرجعيت و روحانيتمطهرى در كتاب   اللّه طالقانى و آيت  اللّه جمله مرحوم آيت (من

باشند و باتوجه به مجموع اصول قانون اساسى در مورد دادگسترى،  به تجزّى در اجتهاد مىقايل 
در اصول مذكور بايد به معنايى الاقلّ اعم از معناى مطلق شرعى » مجتهد«منظور مقنّن از كلمه 

گرفته شود بخصوص كه صفات قاضى، مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايى به رديف آمده است. 
دهندگان بر همه و حتّى  اركان صحت و اطمينان به درستى انتخابات آن است كه اسامى رأى . از3

بر اعضاى هيأت نظارت نيز مخفى باشد. متأسفانه انتخابات شوراى عالى قضايى اين نقيصه را دارد 
داند. طبقه قضات در هر جامعه از طبقات فكرى  دهندگان را مى كه هيأت نظارت رأى همه رأى

مندى كامل  باشند. مسلّما اين افراد بايد به سرنوشت خود، قوه قضائيه و مملكت عالقه ازه مىممت
داشته و آن را ابراز دارند كه اولين قدم در اين راه شركت در انتخابات است. اگر قضات به صحت 

تناع كند. اطراف و جوانب مقدمات و مؤخّرات امر معتقد باشند حتّى يك نفر نبايد از رأى دادن ام
. چون بنا به اصل 4تعرفه فقط هزار و هفتصد و چند رأى واصل شده است.  2500متأسفانه از قريب 

باشند و حتّى انتخاب رهبر و نيز  حاكم مى» بر سرنوشت اجتماعى خويش«قانون اساسى مردم  56
عامه مردم  باشد، لذا مجلس كه نمايندگان آن وكالى مرجع تقليد شرعى به عهده تشخيص آنها مى

شوند حقّ نظارت بر تمام شؤون را دارند. سرپيچى از اين نظارت عصيان است نه استقالل.  فرض مى
دارد. متأسفانه در شرايط فعلى و با  تسليم به اين نظارت خود شورا را نيز از لغزش محفوظ مى

ير دادگسترى را ــ بنابر تفسيرهاى معموله و رويه متداوله اوالً برخالف روح قانون اساسى وظيفه وز
اصطالحى كه از طرف وزير سابق دادگسترى در پاسخ به مجلس اعالم شد ــ به حد يك 

دهند. ثانيا شوراى  اند و حال آنكه به وى حقوق و مزاياى مالى يك وزير را مى تنزّل داده» رسان نامه«
ه اجرائيه است به خود عالى قضايى تمام اختيارات ادارى و اجرايى را كه در شأن وزير و قو
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كند (غير  اختصاص داده. ثالثا آن شورا رشيدانه و به طور رسمى در وظايف ساير مراجع دخالت مى
مورخ  19-4272هاى غيررسمى) كه يكى از آخرين اين تصميمات صدور بخشنامه  از دخالت

ست و موارد بسيار است كه نظر دولت را در قبال تخليه چند باب مدرسه معتبر شناخته ا 20/3/1364
ديگرى كه حتّى در وظيفه قوه مقنّنه نيز دخالت كرده، به نام بخشنامه وضع قانون كرده است. 

هاى آنان نيست. دادگسترى نه استقالل دارد و نه  گونه مرجعى براى بررسى مسؤوليت متأسفانه هيچ
عين حال بدون  قدرت. اين فقط شوراى عالى قضايى است كه هم قدرت دارد هم استقالل، در

رفت كه كلّيه اعضاى شوراى  قانون اساسى اميد مى 162. طبق اصل 5مسؤوليت و بدون نظارت. 
قدر  عالى قضايى به امور قضايى وارد باشند و انتخاب آنان با مشورت باشد. اين مسأله مشورت آن

مخاطب  ْرُهم ىف اَالْمرِ َو شاوِ مهم است كه حتّى پيغمبر معصوم(ص) نيز از آن مستثنى نبوده به امريه 
است. اما متأسفانه در عمل ديده شد اين شروط را فاقدند و ناچار متجاوز از عده اعضاى شورا 

گونه  دهند و يا هيچ مشاور انتخاب نمودند كه آنان هم متأسفانه يا مشورت صحيح و شجاعانه نمى
ا و كيفا تنزّل فاحشى نموده، قدرت قدرت و نقش مؤثّرى ندارند. بالنّتيجه سازمان دادگسترى كم

شود و اگر  واقعى قوه قضائيه متزلزل شده است؛ بندرت احكامى عليه تجاوزات دولت صادر مى
، جايى كه الّناُس َعَلى دين ُملوِكِهم. به مصداق ضرب المثلِ 6ماند.  صادر شود در اجرا معطّل مى

داند بعضى از قضات نيز اين عدم  انون مىشوراى عالى قضايى قدرت و استقالل را در عدم رعايت ق
اى آنان را به  توجه را به آن حد رساندند كه آقاى دادستان كلّ سابق هم توجه كرده، طى بخشنامه

كننده سنّت  بيان» رطب خورده منع رطب چون كند«رعايت قانون توصيه كرد. ضرب المثل 
باشد. پيغمبراكرم(ص) بعد از نزول وحى  شناسى اجتماعى مى اكرم(ص) است و يك قاعده روان نبى

و قاعده قانونى، خود نيز تابع آن قانون بود نه حاكم بر آن. قانون براى هركس از رهبر تا فرد عادى 
وظيفه تعيين كرده است كه عدول از آن جايز نيست. مجتهد چون نبايد از نظر و امريه ديگرى 

كند.  نى اگر قانون برخالف نظر وى باشد، اجرا نمىاطاعت كند قانون را نيز غالبا توجه ندارد. يع
داند كه با نظر وى تطبيق كند نه بالعكس. چون بر مجتهد تقليد حرام  عمالً قانون را موظّف مى

شود، يعنى يا بايد عمل حرام تقليد را  الخطائين مى است، در بسيارى موارد موجب ارتكاب احدى
نابراين در شرايط فعلى مصلحت همان است كه از قضات انجام دهد و يا عمل خالف قانون را. ب

(و ندرتا به مرجع  تحريرالوسيله. در بسيارى آرا ديده شده است كه به 7مجرّب قديمى استفاده شود. 
ديگرى) رجوع و استناد شده است و بالنتيجه مراجعين نيز به جاى تنظيم كار خود طبق قانون، 
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متأسفانه جنبه علمى اين كار اندك و جنبه تملّق و همه  شوند كه هايى مى نيازمند چنان رجوع
قاضى موظّف است كوشش كند كه حكم هر «قانون اساسى  167ترسانى آن بسيار است. طبق اصل 

ها بايد حكم خود را با  بنابراين با بودن قوانين دادگاه» دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد...
ها جنبه علمى قانونى داشته باشد بايد به زبان فارسى آورده  اين رجوع قانون منطبق كنند. هرگاه

زبان و خطّ رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است و «قانون اساسى  15شود، زيرا طبق اصل 
شويم به  يادآور مى». اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد

داشت محاكم در مسائل حدود  هبان ماده مصوبه مجلس را كه مقرّر مىمستند همين اصل شوراى نگ
حكم دهند، خالف قانون اساسى دانسته به مجلس عودت داد.  تحريرالوسيلهو قصاص و ديات طبق 

آميز موجب شده است كه به جاى سعى در تطبيق عمل خود با  العمل اين روش تملّق . عكس 8
زيد بپردازند و باالخره در ميان آراى مختلف فتوايى مطابق ميل  قانون، مردم به استفتا از عمرو و

خويش به دست آورده آن را مستمسك قرار دهند. جهات عديده اين بيم را به وجود آورده است 
. اهميت 9كه مبادا همان وضعيت اواخر قاجاريه تكرار گردد و مردم خواهان عدالتخانه شوند. 

داوند همه پيغمبران را قبل از بعثت امتحان كرد. حضرت آزمايش و محك به قدرى است كه خ
ابراهيم (ع) را پس از امتحانات مكرّر به خُلّت و امامت برگزيد. متأسفانه شوراى عالى قضايى كه 
خود در راه آگاهى تجربى از امور قضايى اولين قدم را با اشغال باالترين مسند شروع كرد، به 

ها را بر جان و  ها را دلسرد و رد كرد و امتحان نشده ود. امتحان شدهاهميت اين مسأله توجهى ننم
شود. روحيه قضات تضعيف شده و جمعا  مال و ناموس مردم مسلّط نمود و ديديم كه چه شد و مى

مند بوده، اعتماد  دادگسترى به پليس محافظ منافع دولت تبديل شده است. مردم به روحانيون عالقه
و كوى مردم و حتّى متداعيين يك دعوا به روحانى محل احترام و اعتماد  داشتند. در هر محله

داشتند. مستلزم حفظ و ادامه اين اعتماد احتراز آنان از دخالت مستقيم (به طريق اولى اگر دخالت 
ناروا و نادرست باشد) و اكتفاى به نظارت است. آراى نادرست و مسائل خالف تقواى قضايى (كه 

توان با روش كبك و سر زير برف كردن پوشاند. حتّى  شود) را نمى آن احتراز مىاز ذكر و اعداد 
هاى  چون بمب صدا كند ــ و بمب يك مورد كافى است كه چون برخالف توقع مردم است هم

هاى  ها كرتر از آن بوده كه اين غرّش فراوانى تاكنون به غرش درآمده است، اما متأسفانه گوش
هاى شيميايى و غير آن؛ كه دشمن  قينا اثر تخريبى چنين بمبى از تمام بمبمكرّر را بشنود ــ ي

  باشد متجاوز به خاك ما پرتاب كرده است بيشتر مى
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 نظر كرد پر خويش در آن ديد چون نيك
 

 گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست 
 

پـاك آنـان را نيـز در    از چنين وقايعى ساير قضات شاغل سخت ناراحت و نگران هستند، زيرا دامـن  
تواند ظرف آب زالل بزرگى را ناپاك و غيرقابل استفاده  كند. گاهى يك قطره مى دار مى اذهان لكه

. داور در تشـكيالت  10سازد يا يك لكه كوچك، لباس سـفيد گرانبهـايى را از ارزش سـاقط كنـد.     
آنـان موجـب كسـب     نوين عدليه از روحانيونى دعوت به كار كرد كه بعدها بـا مـرور زمـان وجـود    

حيثيت و آبرو هم براى دادگسترى و قوه قضائيه بود و هم باعث شناساندن اعتبار و حيثيت روحانيت 
گرديد و هم شخصيت آن روحانيون را به مردم و اهل فن شناسـاند و نـام نيكـى بـراى آنـان ذخيـره       

ت نـه تنهـا نتـايج مفيـد     كرد. متأسفانه روش شوراى عالى قضـايى در بسـيارى از انتخابـات و انتصـابا    
مذكور را به بار نياورد بلكه بالعكس خالف آن را نتيجه داده است. شـايد علّـت عمـده ايـن امـر آن      

هـاى   است كه داور تازه واردين را به مشاغل اوليه گماشت تا به تدريج با كسـب تجربـه و آزمـايش   
از علم آن شغل به تناسـب اهميـت   زندگى به مقامات عاليه برسند، زيرا براى اشتغال به شغلى گذشته 

ها و حتّى داشتن موى سفيد ضرورى است. امـا شـوراى عـالى     آنها مقدارى تجربه، گذراندن امتحان
تـرين مشـاغل را    قضايى بدون توجه به اهميت آزمايش، تجربه و سن از همان اول باالترين و حساس

گونه تجربه از همـان اول بـه    را بدون هيچبه فاقدين بعضى از اين شرايط سپرد، زيرا خود اعضاى شو
توانسـتند درك نماينـد.    ترين مقامات قضايى منصوب شده بودند و زيان چنـين روشـى را نمـى    عالى

ها كار نكند پزشك  التحصيل پزشكى هرچند هم نابغه باشد تا وقتى تجربه نيندوزد و مدت يك فارغ
ى قضـات صـالح و مجـرّب از كارهـا كنـاره      . بسـيار 11قـدرى شـناخته نخواهـد شـد.      يا جراح عالى

اند مصرّانه غالبـا تقاضـاى بازنشسـتگى     اند و آنهايى نيز كه مانده اند و بازنشسته يا بازخريد شده گرفته
شود. آنان بـه   اند و با آنان رفتار مناسبى نمى گونه دلگرمى نداشته؛ از استقالل محروم دارند، زيرا هيچ

ند و هرگاه بعضى آرا را به نحـو خـاص ندهنـد در معـرض تغييـر و      هيچ وجه قدرت و استقالل ندار
. وضعيت فعلى بالتكليفى كانون وكـال شايسـته و   12گيرند.  العاده قضايى قرار مى تبديل و كسر فوق

هاى مرقوم در قانون اساسى نيست، بلكه متناسب و همگام با يك ديكتـاتورى شـديد    درخور آزادى
. بسيارى از احكام ديوان عـدالت از طـرف دولـت اجـرا     13نيست.  است. ادامه چنين وضعى شايسته

اى صريحا اجراى احكـام   رسد كه دولت طى بخشنامه شود. اين عصيان حتّى به جايى مى نشده و نمى
سازد. ديوان در اين مورد به جاى اقدام صريح و  هاى خود ممنوع مى محكوميت دولت را در سازمان

كردن آنها ــ بـه دولـت تمكـين     ها و بايگانى از رسيدگى به بسيارى پروندهتعقيب متخلّف ــ با امتناع 
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  »شود كه از صدور حكم عليه دولت خوددارى نمايند. كند و شفاها به قضات دستور داده مى مى
توان نكات الزم در اين  در نامة زير تحت عنوان شورايى بودن رياست قوه قضائيه نيز مي

پس از سالم و آرزوى توفيق در قدرت استقالل  -محترم قوه قضائيه رياست : «274ارتباط را دريافت
بخشيدن به قضات و قوه قضائيه و اعاده امنيت قضايى مفقوده، ذيالً نظرات خود را به اطّالع 

شد و وجود آن به شورايى بودن  رساند: نواقص و ايراداتى كه در مورد قوه قضائيه مطرح مى مى
نمود كه حقّ آن است توجه گردد تا از آنها آنچه در  بازگشت مىگشت، به چند نكته  منسوب مى

تفسيرى كه شوراى نگهبان از الف ـ نظام جديد قوه قضائيه ممكن است برجا ماند مرتفع شود. 
ب ـ اصول قانون اساسى نمود و اختيارات زايد برحدى براى شوراى عالى قضايى قايل شد. 

تجاوز شورا از صالحيت ج ـ اى شوراى عالى قضايى. انتخاب نادرست و خالف روح قانون اعض
قانونى خويش و دخالت در امورى كه از وظايف خاص قوه مقنّنه يا مجريه است و چون اين 

اعتنايى شورا به  تجاوزات مورد بازخواست قرار نگرفت استمرار يافت و تشديد شد. همچنين بى
هاى  قوه قضائيه و قضات و دورى آن از سياست استقاللد ـ قانون و خود را مافوق قانون دانستن. 

حاد، از طرف همان مراجعى كه مأمور حفظ آن بودند درهم شكسته شد. بعد از تأسيس دومين 
اى به آن شورا نوشتم كه چون موضوعات آن اكثرا  دوره شوراى عالى قضايى در اين زمينه نامه

دارم. هرگاه پيشنهادات مذكور  قديم مىباشد فتوكپى آن را ت هنوز زنده است و مقتضى توجه مى
گرديد چرخ دادگسترى  مورد بررسى و حك و اصالح از طرف اهل فن قرار گرفته و عملى مى

شد نارسايى از نظام شورايى نيست و بايد علل آن را در  كرد و مسلّم مى مطابق قانون گردش مى
كرد. اما به هر جهت با رفراندمى  جاى ديگر، در انتخاب اعضاى شورا و عدم اجراى قانون، جستجو

عالى به جاى  گرفت اصول مربوط به قوه قضائيه تغيير يافت و جناب كه مسائل گوناگون را در برمى
ايد.  شوراى عالى قضايى با قدرت بيشترى از آن شورا تحت عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شده

. در بسيارى از قوانين موجود وظيفه و 1دارم:  هذا نكات زير را به عنوان پيشنهاد عرضه مى على
اختيارات خاصى براى شوراى عالى قضايى شمرده شده است و حتّى در اليحه قانونى مصوب 

نامى از » و شعب ديوان كشور 2و  1هاى كيفرى  تشكيل دادگاه«كميسيون قضايى مجلس به عنوان 
                                                                                                                                                                                              

ضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، شورايي بودن رياست قوه قضائيه، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، ح -274
شنبه  257. اين نامه در روزنامه افتخارات ملّى، شماره مسلسل 213-218، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

 به چاپ رسيده است.» نظرات درباره استقالل قضات«با عنوان  1368آذر  4
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گونه  ى تعيين كرده است. اينرئيس قوه قضائيه برده نشده و براى شوراى عالى قضايى وظايف
بودن مقرّر شده است، زيرا نياز به بررسى و مشاورت  وظايف در قوانين مصوبه به اقتضاى شورايى

. گرچه ممكن است فرض كرد رئيس قوه قضائيه كه 2دارد. اينك تكليف اين موارد چيست؟! 
اما با عدم تصريح اين  جانشين عملى شوراى عالى قضايى است همان اختيارات و وظايف را دارد،

جانشينى چنين فرضى بدون اشكال نيست. از طرف ديگر آن همه وظايف كه در عهده شوراى چند 
نفرى بود، از عهده يك نفر بشر عادى ساخته نيست؛ مسأله تهيه لوايح قانونى، عفو زندانيان، احقاق 

و... انبوهى كار فراهم حقوق عامه، نظارت در حسن اجراى قوانين، تعيين ضوابط ديوان كشور 
. در قانون اساسى مشروطه استقالل قضات تصريح شده بود و وزير دادگسترى حقّ تغيير 3كند.  مى

شغل يا محلّ مأموريت آنها را نداشت. يكى از وزراى دوران رضاشاه از اصل مذكور تفسيرى به 
رقوم را به وزير دادگسترى تصويب مجلس رساند كه عمالً اين استقالل را نابود كرده و اختيارات م

كرد. وى كه حقوقدان، وكيل دادگسترى و استاد دانشگاه بود در اثر اين عمل مورد  اعطا مى
مهرى و نفرت حقوقدانان قرار گرفت. نقطه مقابل مرحوم شيخ عبدالعلى لطفى (ره) وزير  بى

به موجب تفسير العاده كه  دادگسترى دولت شادروان دكتر محمد مصدق از اين اختيارات فوق
الذّكر به او تعلّق داشت به طيب خاطر منصرف شده، با الغاى قانونى آن تفسير نادرست استقالل  سابق

را به قضات برگرداند و از اين حيث نام نيكى از خود به يادگار گذاشت و اين امر چنان جا افتاد كه 
ييرى در آن بدهند و متّهم به مرداد نتوانستند يا جرأت نكردند تغ 28هاى بعد از  حتّى حكومت

ديكتاتورى شوند، زيرا از عاليم بارز حكومت ديكتاتورى سلب استقالل قضات و قوه قضائيه است. 
با فقدان استقالل قضات، قوه قضائيه مانند تيغ تيزى است در كف دولت و متنفّذين و به منزله مهر 

الصاق اين مهر تنفيذ كرده صورت قانونى تأييدى است كه در اختيار آنان است تا اعمال خود را با 
تواند صادر و اجرا گردد مگر به دنبال يك مبارزه قدرت. از عدالت  ها بدهند؛ هيچ رأيى نمى بدان

خبرى نخواهد بود و هر رأى به منزله نتيجه مسابقه قدرت خواهد بود. در اطّالعيه مشترك رئيس و 
سالمت جامعه و احقاق حقوق عمومى و «است:  آمده 25/5/1368دادستان ديوان كشور در تاريخ 

كه » خصوصى در كشور در گرو استقالل قاضى و قوه قضائيه و احترام و پاسدارى از قانون است...
اند و عملكرد آنان در  اين نظريه صددرصد صحيح است. متأسفانه معظّم لهما دير به اين نتيجه رسيده

اى  اى صددرصد مخالف نظريه ى آنان منطبق با نظريهگذشته و حتّى در آخرين ايام اقتدار قضاي
اند. شايد هم اعمال نفوذ يا تضييع حقوق قضات و استقالل آنان را از  است كه فعالً ابراز فرموده
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اى را  دانستند. اصالحات قانون اساسى در قلمرو قوه قضائيه نيز زمينه ناحيه خود منافى با استقالل نمى
اى  راهم كرده است كه با پيشنهاد قوانين عادى تحديد يا محو چنين زمينهبراى اعمال قدرت مطلقه ف

. گرچه در قانون اساسى فعلى با لغت خاصى تصريح به 4خدمت بزرگى به ملّت خواهد بود. 
مصلحت «قديم و جديد كه تغيير قاضى را مشروط به  164استقالل قضات نشده است اما اصل 

تواند اين  يت و درايت مورد عمل قرار گيرد، به بهترين وجهى مىكند چنانچه با حسن ن مى» جامعه
منظور را عملى ساخته آرامش و اطمينان قلب به قضات ببخشد. چون در اصل مذكور آمده است: 

مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالى «... 
... مجزّا و مستقل از تصميم رئيس قوه » مصلحت جامعه«است كه اوالً  محرز» كشور و دادستان كلّ

قضائيه است. ثانيا مرجع تشخيص مصلحت جامعه رئيس قوه قضائيه نيست، بلكه وى فقط بعد از 
. 5برده مشورت نمايد.  تواند اتّخاذ تصميم كند. ثالثا بايد با دو مقام نام مى» مصلحت جامعه«اثبات 

در قانون اساسى ذكر نشده است بايد طى قانون عادى » حت جامعهمصل«چون مرجع تشخيص 
مرجعى براى آن تأسيس كرد. بهتر آن است كه سه نفر (يا بيشتر) از قضاتى كه منتخب خود قضات 

بوده و اولى به تشخيص مصلحت » جامعه«باشند با چند نفر وكالى مجلس كه منتخب مستقيم 
. روش 6باشد. » مصلحت جامعه«دهند كه مرجع تشخيص باشند تشكيل كميسيونى  موكّل خود مى

داد موجب  شوراى عالى قضايى كه بدون حق و برخالف قانون اساسى قضات را تغيير و تبديل مى
هاى مردم را حفظ كند و حال آنكه  ضعف قوه قضائيه گرديدو قوه قضائيه نتوانست حقوق و آزادى

قضايى سابق بود. شوراى عالى قضايى در غصب  نظارت و حسن اجراى قوانين برعهده شوراى عالى
هاى مردم گناهكار بوده و شريك گناهان حاكميت است زيرا به طور نمونه حتّى  حقوق و آزادى

از » احقاق حقوق عامه«يك مورد از تجاوزات حاكميت مورد رسيدگى واقع نشد و حال آنكه 
محول شده است. » رئيس قوه قضائيه«وظايف شوراى عالى قضايى سابق بود كه اينك اين وظيفه به 

هاى  ها و كشمكش المقدور از جار و جنجال . چون مصلحت نظام آن است كه مقام رهبرى حتّى7
المقدور از تعرّضات و اتّهامات مصون باشد، حق آن است كه در  ها دور بوده و حتّى افراد و گروه

مرجع ديگرى به عهده بگيرد. لذا انتخاب رئيس قوه قضائيه مسؤوليت و ضمانت حسن تشخيص را 
كند انتخاب گردد و يا  شود كه رئيس قوه قضائيه از بين افرادى كه مجلس پيشنهاد مى پيشنهاد مى

آنكه رئيس قوه قضائيه منصوب از طرف مقام رهبرى رأى اعتماد مجلس را كسب نمايد. هرگاه 
آگاه به امور «. منظور از شرط  8شود.  رأى اعتماد كسب نكرد مراتب به مقام رهبرى گزارش مى
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در مورد رئيس و دادستان كلّ كشور مقرّر شده است، آگاهى آنان به  163كه در اصل » قضايى
امور قضايى عملى است نه امور قضايى نظرى و شرعى. زيرا در همان اصل اجتهاد نيز كه شامل 

همان » امور قضايى«ز هاى قضاوت شرعى است شرط شده است و چنانچه منظور ا آگاهى به نظريه
ضرورت نداشت و از طرفى با ذكر اجتهاد شرط آگاهى به امور » اجتهاد«امور شرعى بود ديگر ذكر 

. به منظور اينكه قضات دادگسترى و به ويژه قضات ديوان كشور 9رسد.  قضايى زايد به نظر مى
يريت صحيح و قاطع رياست و تسلّط معنوى رئيس و دادستان را پذيرا شوند تا گردش كار با مد

هذا براى  باشد، مقرّر شده است در تعيين اين دو مقام با قضات ديوان كشور مشورت شود. على
اينكه مشورت فايده عملى داشته باشد مناسب است ديوان كشور چند نفر را انتخاب و معرفى نمايد 

مقامات قضايى تعقيب . بدون اجازه 10كه رئيس و دادستان ديوان كشور از بين آنان تعيين گردد. 
جزايى قضات صحيح نيست. محكوم يا متّهمى كه ببيند قاضى صادركننده رأى محكوميت او همان 

شود و شيوع چنين خبرى  اعتنا مى فرداى صدور رأى او پهلوى او در زندان است به دادگسترى بى
دگاه عالى انتظامى يا سازد. لذا بهتر است تعقيب جزايى قاضى موكول به اجازه دا مردم را بدبين مى

. وضع فعلى بالتكليفى كانون وكالى 11اين نامه) باشد.  3كميسيون تشخيص مصلحت جامعه (بند 
دادگسترى مخالف مصلحت و نيز نقض آشكارى است از قوانين. در تمام كشورهاى آزاد جهان 

د. شايسته است به ها دار اى در تأمين عدالت و نظارت غيرمستقيم بر سازمان كانون وكال نقش عمده
تواند موضوع يك يا چند اليحه قانونى قرار  اين مسأله نيز توجه عاجلى مبذول گردد. موارد فوق مى

اى باشد كه  عالى در مسير حركت به سوى ايجاد قوه قضائيه گيرد. اميد است روش اتّخاذى جناب
صورت عرض تبريك از شايسته شأن اسالم بوده، پرتوى از عدل على(ع) شناخته شود كه در آن 

  »صميم قلب و همراه با دعا خواهد بود.

  استقالل قوااصل 
گرد.  از نظريه تفكيك قوا دو برداشت متفاوت تفكيك مطلق و تفكيك نسبى قوا برداشت مي

اي، در تقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق قوا يعني عدم مداخله  عده
وزه ديگري روي آوردند تا آزادي و امنيت شهروندي تأمين شود. يعني، هيچ يك از سه قوه در ح

نمايند. دسته ديگر بر اين باورند كه  تعادل قوا را در قالب تفكيك قوا از يكديگر جست و جو مي
تفكيك مطلق قوا، نه عملي و نه به مصلحت است، زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن، بين اقدامات 
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مكان پذير نيست و چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همان اعمال اجرايي و تقنيني ا
گانه جز در مسير تكميل ديگري  حاكميت ملي است برخوردارند، لذا هر يك از قواي ويژه سه

هاي طبيعي ارتباط ميان نهادها قطع  كند كه رشته توانند گام بردارند و مصلحت نيز ايجاب نمي نمي
نوعي همكاري قوا يا به تعبير ديگر تفكيك نسبي آن گام برداشتند. شود. اين گروه به طرف 

براساس تفكيك نسبى قوا، قواى سه گانه تجلّيات مختلف حاكميت سياسي واحد تلقي شده و 
انجام شود  اي  اساساً تفكيك آنها به منظور تقسيم كار انجام شده است. فقط بايد تفكيك به گونه

  كز نشود و ثانياً مانع اعمال حاكميت نيز نگردد. كه اوالً قدرت در يك جا متمر
سپارند كه  رژيمهايي كه مظهر تفكيك مطلق قوا هستند، قوه مجريه را به رئيس جمهور ميدر 

شود. از سوي ديگر اعضاي قوه مقننه نيز در  خود براي مدت معيني با رأي همگاني برگزيده مي
شوند. به زبان ديگر، حاكميت  مشخصي تعيين مي انتخاباتي جداگانه، به وسيله مردم و براي مدت

كند: يكي براي انتخاب متصدي اصلي قوه مجريه و ديگري براي انتخاب  ملي در دو نوبت تجلي مي
اي مساوي  نمايندگان قوه مقننه. دو قوه، از لحاظ نظري در يك سطح قرار دارند و داراي پشتوانه

تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحالل يا  يهستند. از سوي ديگر هيچ كدام از دو قوه نم
سقوط كوتاه كند. نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان توانايي آن را دارند 

  كه رئيس جمهور و وزراي او را از كار بر كنار نمايند. به گفته موريس دورژه در اين رژيمها:
هيچ كدام از دستگاه ها دخالت در كار ديگري وظايف هر دستگاه تخصصي است و  -1

  ندارند.
دهند. قانون تنها به وسيله مجلس مقننه وضع  دستگاه ها وظايف خود را به تنهايي انجام مي -2

پردازد و يا اين كه در فراهم آوردن زمينه هاي  شود و قوه مجريه يا به اجراي قانون مي مي
(تصويب نامه، آيين نامه، بخش نامه و نظاير آن) تر  اجرايي مقرراتي با محتوايي اختصاصي

  نمايد.  وضع مي
كند، قوا  هاي دولتي از يكديگر مستقلند و هيچ كدام از آنها از ديگري تبعيت نمي دستگاه -3

  در كار هم مداخله ندارند و هيچ كدام برتر از ديگري نيست.
وا اصطالحات همكاري قوا در رژيمهاي با تفكيك نسبي قوا در كنار اصطالح تفكيك نسبي ق

گانه، بايد با  شود، و منظور آن است كه نهادهاي مربوط به قواي سه و ارتباط بين قوا نيز ذكر مي
تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده شوند و در عين تمايز، كليت حاكميت ملي را برقرار 
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باشند و به هر كدام  ي منفصل نميسازند. در اين شيوه، دستگاه ها و وظايف از يكديگر به طور كل
سهمي از حاكميت ملي را برعهده دارند تا با توجه به ساير ارگان ها و وظايف، به انجام وظيفه 

شود و از دستگاه  بپردازند. در نظام تفكيك نسبي قوا، اراده عمومي يكباره ولي به درجات ظاهر مي
گردد. براي انجام  يابد و در نهادها مستقر مي منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال مي

  اين گونه تفكيك، سه شرط اساسي زير الزم است:
برقراري تمايز ميان وظايف موجود در دولت و واگذاري هر دسته همگون از اين وظايف  -1

  به دستگاهي متمايز
دستگاه هاي متمايز، به خالف آن چه كه در مورد تفكيك مطلق گفته شد، تخصصي  -2

  آورد. هايي قلمروهاي مشتركي را به وجود مي نيستند. يعني عملكرد آنان در محل
هاي هر يك از قوا داراي تمهيدات و ابزارهاي هستند كه بتوانند بر يكديگر تأثير  بدنه -3

  بگذارند.
هاي مهم اصل تفكيك قوا، استقالل قوه قضاييه و استقالل قضات از جناحهاي  يكي از جنبه

طلبد كه استقالل قوه قضائيه  وظيفه مهم نظارت بر حسن اجراي قانون مي .متي استسياسي و حكو
بيش از قواي ديگر مورد توجه قرارداشته باشد زيرا اين قوه است كه صحت و انطباق اجرا و قانون 

: 275فرمايند طرفي قضات مي نمايد. در اين ارتباط در موضوع استقالل قوه قضائيه و بي را نظارت مي
طرفى  چنين تضمين بى له استقالل قوه قضائيه از نفوذ سياست خاص مملكت و دولتمردان و هممسأ«

قضات در هر نظامى به عمليات آن نظام و مبانى ايدئولوژيكى آن بستگى دارد و طرز تعبير و 
باشد كه  دهنده اين امر مى كنند نشان تفسيرى كه از آزادى به عمل آورده و حدود آن را تعيين مى

طرف باشند يا آنكه مهر الستيكى  باشد يا نه و آيا قضات بايد بى يا اين استقالل موردتوجه وى مىآ
دارى غرب در  جايى كه نظام سرمايه براى توجيه قدرتمندان گردند. تعابير نادرست و سوءاستفاده بى

يعنى هاى تاريخى خود از آزادى كرده است مستمسك ملموسى به دست نظام مقابل  طى دوران
گويند  كه مى سيستم حقوق سوسياليستى داده است تا اساس آزادى را مورد تخطئه قرار دهند چنان

                                                                                                                                                                                              
، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، »طرفي قضات بي -استقالل قوه قضائيه«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -275

. زمانى بحث بر سر اين بود كه رئيس و دادستان ديوان 136-142، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
ى خاص داشته باشند. مقاله فوق بدان كشور چون قاضى هستند نبايد در احزاب شركت كرده، فعاليت سياسى به معنا

 ) درج گرديد.1360ارديبهشت  17شنبه  (پنج 109مناسبت در روزنامه جاما، سال سوم، ش 
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آزادى موجود در غرب فريب و خطايى است كه هيأت حاكمه به آن توسل جسته، ملّت را به بهانه 
زادى و نتيجه فريبند و حال آنكه در نظر اينان معناى آ انتخابات و دخالت در امور و ظاهرا آزادى مى

اند و با دردست داشتن و هماهنگى وسايل ارتباط جمعى تبليغ  آن اجبارى است كه خود خواسته
اند. حقيقت آن است كه بدوا بايد آزادى را به صحت معنى كنيم. در اين  كرده به خورد مردم داده

كند بلكه آزادى آن نيست كه هر فرد هرچه خواست ب«گويد:  طور كه منتسكيو مى مسير همان
كمونيسم و » آزادى واقعى آن است كه افراد آنچه را حقّا و عقالً بايد بخواهند، بتوانند انجام دهند.

اش بر سر آن است تا افراد را تربيت كند كه چه بخواهند و چه نخواهند و پس از  حقوق سياسى
از وصول به اين هدف  حصول اين هدف افراد در انجام دادن آنچه بخواهند كامالً آزادند، اما قبل

باشد. با چنين برداشتى از آزادى مسلّما قوه قضائيه به  آزادى سرابى است كه معنا هرج و مرج مى
معناى واقعى استقالل ندارد و بايد در راه حصول هدف گام بردارد. قاضى به هيچ وجه در 

د يا در مواردى هاى اجتماعى خود آزاد نيست تا برخالف دكترين رسمى رأيى صادر كن برداشت
بر مصالح عامه است رأيى صادر نمايد. قاضى نيز مانند ساير كارمندان  برخالف نظر دولت كه مبتنى

دولت وابسته به حزب است. در قانون اساسى مشروطيت قوه قضائيه مستقل شناخته شده و مقنّنين در 
م، پيغمبر(ص) و على(ع) طرفى قضات صدر اسال طرف بوده، بى آن آرزو بودند كه قاضى كامالً بى

و منصوبين از طرف آنها را مدل خويش قرار دهند. در اوايل استقرار مشروطيت تا حدودى توفيق 
به دادگسترى شكايت كرد و  صوراسرافيلحاصل شد، به طورى كه محمدعليشاه از روزنامه 

تر است از لحاظ هذا به را تبرئه كند. على صوراسرافيلمشاورينش به او گفتند ممكن است عدليه 
حفظ آبرو شكايت خود را پس بگيرد و او هم همين كار را كرد. حتّى در دوران رضاخان نيز از 

ها داريم. بعد از وقايع شهريور  طرفانه آنها داستان هاى بعضى قضات و احكام عادالنه و بى رشادت
1320 ام بر ترين هدف نفوذ تبليغات چپ قرار گرفت: از طرفى چون  دادگسترى مهمدر آن اي

رسيد كه  زدند، الاقلّ چنين به نظر مى هرگونه آزاديخواهى و استقالل رأى برچسب چپى مى
باشد، لذا يكى از اركان آنهاست. به  خواه، مستقل و مقاوم در برابر زور مى دادگسترى چون آزادى

ا در داخله اين ه ها و ابرقدرت همين جهت بود كه محمدرضاخان هم ضمن بند و بست با همه قدرت
اى  اليحه 1333كوبيد. در سال  ها را به عنوان كمونيست ماركسيست اسالمى و غيره مى جناح

طرفى كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شؤون  منظور حفظ بى به«آن  52گذشت كه ماده 
نوع را مم» هاى وابسته بدان قضايى عضويت متصديان مشاغل قضايى در احزاب سياسى و جمعيت
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كرده و اين ماده را از اين جهت گذراندند تا هر نداى استقالل را با آن سركوب كنند. اين ماده به 
ا الباطل«مصداق واقعى  قرار گرفت. اين ماده به قوت خود باقى است و حتّى ماده  »كلمُة حقٍّ يُراُد 
عضويت در حزب رستاخيز «اى به اين شرح  نيز آن را لغو نكرده، بلكه تبصره 1354واحده مصوبه 

اكنون نيز اين ماده به  هذا هم به آن افزوده است. على» ملّت ايران از شمول اين ماده مستثنى است
المثل  قوت خود باقى است مگر فرض كنيم مثالً حزب رستاخيز وجود دارد. در همان ايام كه ضرب

نام در حزب سر و دست  بتپ. پ. پ متداول شده و حتّى بعضى به عنوان خود شيرينى براى ث
جناب آقاى  -شود:  اى به وزارت دادگسترى نوشتم كه متن آن نقل مى شكستند، من نامه مى

تشكيالت دادگسترى  52اى به منظور فسخ ماده  اخيرا اليحه -با تقديم احترام -وزير دادگسترى 
ش توجه آن جناب را مند به شغل خوي جانب به عنوان فردى عالقه به مجلس داده شده است كه اين

نمايد: يك جامعه مترقّى همواره بايد در تحول باشد و هرگونه نقص يا عيبى  به نكات زير جلب مى
كه در مقرّرات قانونى ديد، درصدد رفع آن برآيد. چنين است كه به قوه مجريه و مقنّنه اجازه داده 

ها باشند و حتّى اگر قانون شده است همواره درصدد اصالح قوانين به صورت تغيير يا فسخ آن
اساسى نيز محتاج به اصالح بود، طبق اصل ملحقه با تشريفات خاصى اقدام نمايند. اما در برابر اين 
تحول و نوجويى و براى اطمينان به ثبات مملكت به قوه قضايى مأموريت داده شده است كه حافظ 

از حفظ نظام موجود، يعنى اجراى قوانين نظام مملكتى موجود باشد. وظيفه قوه قضائيه عبارت است 
طرف.  اساسى و عادى مصوبه با دهانى بسته از تبليغ؛ ايمانى راسخ و مقيد به سوگند و چشمانى بى

سياست مظهر تحول و نوگرايى است و به عهده قواى مقنّنه و مجريه. عدالت مظهر ثبات و حفظ 
جامعه  )Statisme(ضائيه مظهر ثبات و جنبه ايستايى نظام فعلى است و به عهده قوه قضائيه. لذا قوه ق

و اين دو خصلت مانند آب و آتش  )Dynamisme(است و سياست مظهر تحول و جنبه پويايى 
گاه و در هيچ  باشند. هيچ است و در عين اينكه هر دو ضرورى هستند با يكديگر قابل جمع نمى

ربه به قانون اساسى مقاومت كرده است و زمانى و مكانى قوه قضائيه كودتا نكرده و با هر ض
كودتاها در دنيا ناشى از دو قوه ديگر بوده است. قوه قضائيه و سياست همانند كشتى متحرّكى است 

كند. هيجان آب موجد طوفان است و رخنه در كشتى موجب  كه بر روى آب آرام دريا حركت مى
  غرق

 آب در كشتى هالك كشتى است
 

 تى استآب در بيرون كشتى پش 
 

قوه قضائيه نه تنها به قانون اساسى و بالنتيجه به نظـام حكومـت قـانونى كـه در آن مقـرّر شـده اسـت        
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همچنين به كليه قوانين و مقرّرات مصوبه مملكتى معتقد است و اعتماد خود را در بدو شروع به كار 
شـود. سـرمايه قـوه     با قيد قسم محكم كرده است؛ بلكه ضمانت اجرايى اين قوانين نيز محسـوب مـى  

 52اى ندارد. منظـور از تنظـيم مـاده     قضائيه پاسدارى تمام نهادهاى قانون اساسى است و جز اين مايه
» طرفى كامل در انجام وظيفه و رعايـت احتـرام شـؤون قضـايى     حفظ بى«آن بوده است كه به منظور 

ر سياسـت منـع شـوند.    قضات نه تنها از عضويت در احزاب ممنـوع باشـند بلكـه مطلقـا از دخالـت د     
حكمت كلّى كه در تنظيم ماده مذكور موردنظر بوده است و فوقا بيان شـد همـواره بـه قـوت خـود      

شـود   باقى است و لغو اين ممنوعيت نه تنها سودى ندارد و از جهاتى تحصيل حاصـل محسـوب مـى   
ى در وحـدت ملّـى   ا گونـه تـوهم رخنـه    بلكه مضرّاتى را نيز در بردارد. در ابقاى اين ممنوعيـت هـيچ  

ـ رود زيرا:  نمى قوه قضائيه شمشير قانونى و نيروهاى مسلّح شمشير اجرايى نظام مملكتى بوده و  اوالً 
طبق مقرّرات قانون اساسى هر دو تحت رياست عاليه و مستقيم رئيس قـانونى مملكـت قـرار دارنـد؛     

سياست و حـزب آنـان را تـابع    اند. ورود در  هذا هر دو از دخالت در سياست و احزاب منع شده على
ـ  دهـد.   دستورات اجرايى حزب و بالنتيجه تابع دولت حزبى و قوه مجريـه قـرار مـى    لغـو ايـن    ثانيـا 

شـود و حـال    المللى نامطلوبى داشته و موجب حمالت ناروايى از طرف ديگران مى ممنوعيت اثر بين
سيار ناچيز. كمااينكـه افـراد   آنكه تعداد معدود قضات رقمى است قليل و به نسبت جمعيت مملكت ب

بينـى از   نيروهاى مسلّح كه تعدادشان زياد و شايد صد يا صدها برابـر قضـات باشـد بـا كمـال روشـن      
ـ انـد.   شركت در سياست منع شده هرگـاه ملّـت مقتضـى ديـد كـه از يـك قاضـى در مشـاغل          رابعا 

سوت قضا درآمده و اعتقـادات  تواند از ك سياسى استفاده شود يا خود او به اين امر تمايل داشت، مى
خود را كه تا آن تاريخ و در لباس قضا حقّ تبليغ نداشت از آن پس پشت تريبون سياست تبليغ كند. 

اعتنا بماننـد و هـم صـف     طور كه بيان شده است متحمالً عده معدودى از مردم ممكن است بى همان
ود. هرگاه بين چنين كسى و فـردى  نشوند، ولى به هر جهت در زير پوشش قوانين محفوظ خواهند ب

طرفـى در آن   المللى اقتضا دارد قوه قضـائيه بـى   حزبى تنازعى رخ دهد مصلحت جامعه و آبروى بين
ميان داورى كند نه دادرسى كه با يكى از آنان هم صف است. همچنين باتوجـه بـه روابـط ايـران بـا      

المللـى اسـت بـه     جلب اعتماد بين هاى هنگفت، مصلحت اقتصادى در گذارى ساير ممالك و سرمايه
طرف. ديديم كه در محاكمه ايران در ديوان دادرسى، الهه، قاضى  اى مستقل و بى داشتن قوه قضائيه

رغم سياست احـزاب انگلسـتان رأى بـه حـق داد و بـراى مملكـت        طرفى و على انگليسى با كمال بى
ادامه داد. اكنـون كـه گـزارش هيـأت     پادشاه خود افتخار آفريد. سياست آن مملكت نيز راه خود را 
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   ه به اينكه محاسـن خـاصمخصوص بررسى سيستم قضايى آنگلوساكسون تنظيم شده است و باتوج
طرفى و استقالل و سـپس   اين سيستم موردتوجه قرار گرفته است، حق آن است كه در درجه اول بى

با تقـديم احتـرام ـ     -رار گيرد. بردارى ق رفاه مادى قضات كه در آن سيستم معمول است مورد نمونه
 -گـردد.   رونوشت به مقام معظّم رياسـت عاليـه ديوانعـالى كشـور تقـديم مـى       -دكتر نورعلى تابنده 

آمادگى فكرى قضات و مردمى بودن آنها و روحيه استقالل كه در آنان است، موجـب شـد كـه در    
نويسى در حـزب   عده زيادى از نام گرديد جا محرمانه تكثير و دست به دست مى اثر اين نامه كه همه

طرفـى   استنكاف كردند. مسأله عدم شركت قضات در احـزاب و غيرقابـل جمـع بـودن حـزب و بـى      
امروز نيز به قدرت خود باقى است؛ زيرا طبع اين دو كار با هـم متضـاد اسـت. در صـدر اسـالم كـه       

توانـد مـورد بحـث قـرار      طرفى قضات مـى  احزاب سياسى به اين صورت نبود مسأله از جنبه حفظ بى
طرفى كه بايد مدل ما باشد مقتضى است كه قاضى غيرحزبى باشـد زيـرا اگـر بـين      گونه بى گيرد. آن

طرفـى   طرفى تضادى رخ دهد مسلّما قاضى بايد به يكى از دو تعهد خود (بى روش حزب و حفظ بى
هـا   دا با توسعه حكومـت شود. بع پا زند و چنين قاضى از عدالت ساقط مى ـ طرفدارى از حزب) پشت

در ايـن   276تاريخ خود مقدمهدر قلمرو تمدن اسالمى اين بحث مطرح گرديد و حتّى ابن خلدون در 
دانـد.   هايى مضرّ بـه حـال جامعـه مـى     زمينه اظهارنظر كرده است و دخالت در سياست را براى گروه

الـت و نفـوذ سياسـت در عـدالت     توانند بدان مراجعه كنند. آثار سوء دخ مندان براى اطّالع مى عالقه
وقتـى  «كنـيم كـه بايـد جملـه      قدر آشكار بوده و هرروز شاهد مثـال جديـدى از آن مشـاهده مـى     آن

را به عنـوان ورد همـواره تكـرار كنـيم. عدليـه و      » سياست از در وارد شود عدالت از پنجره فرار كند
طرفـى دسـتگاه    هواخواه بـى قضات خوشبختانه من حيث المجموع طالب استقالل و قدرت قانونى و 

  »اند. اى مقاومت در مقابل نفوذ سياست از خود نشان داده هذا هميشه نحوه عدالت هستند و على
: 277فرمايند در راستاي همين بحث استقالل قضات به عنوان شرط پايداري و ثبات مملكت مي

قوه قضائيه چنين آمده  يزدى رئيس  اللّه ) از قول آيت20/2/69( اطّالعاتدر مصاحبه با خبرنگار «
ها، با قضات متخلّف برخورد شده  قانون اساسى در تهران و شهرستان 164با اجراى اصل »... بود: 

                                                                                                                                                                                              
 .1151مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، جلد دوم، باب ششم از كتاب نخستين، ص  -276
، مجموعه مقاالت حقوقي »داري و ثبات مملكتاستقالل قضات شرط پاي«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  - 277

خرداد  26شنبه  19067. روزنامه اطّالعات، ش 225-228، صفحات 1381اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
1369.  
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اما ايشان نگفتند كه به تصميم انفرادى و يا » است و پريروز نيز حكم اخراج دو قاضى صادر شد...
ترين قاضى با تصميم انفرادى و  فاجراى حكم محكمه صالحه اقدام شده است. اگر قرار باشد متخلّ

بدون حكم محكمه اخراج شود، هيچ امنيتى نيست كه پس فردا و در زمان رياست جانشينان ايشان، 
قضات صالح و مقاوم در برابر اعمال نفوذ، اخراج نگردند. درصورت وقوع چنين امرى گناه همه به 

رعايت و تأمين استقالل قضات از اركان گردن ايشان خواهد بود كه اين سنّت را باب كردند. مسأله 
مهم يك حكومت آزادمنش و دليل قطعى بر اتّصاف حكومت است به چنين صفتى. تجربيات 

دهد كه تا اين استقالل تأمين  اند، نشان مى فراوان مللى كه به حدى از آزادى و پيشرفت رسيده
اهند داشت. در اينجا دو نكته شايسته نگردد، مردم كشور امنيت قضايى و تمتّع از آزادى قانونى نخو

  ذكر است:
استقالل را نبايد به معناى خودسرى گرفت، زيرا هر شـخص و مقـام هرچنـد هـم مسـتقل باشـد، در       

تواند از زير بار مسؤوليت شانه خالى  جامعه مسؤوليتى به عهده دارد و هيچ كس به بهانه استقالل نمى
بداند. نكته دوم آنكه استقالل وقتى است كه هيچ مرجـع   كند و از نظارت و بازرسى خود را مستثنى

و مقامى ولو در داخل قوه قضائيه و حتّى رئيس آن نتواند بدون اثبات قصور يا تقصير قاضى را تغيير 
داده يا منفصل نمايد. اگر اختيار قاضى وابسته به تصميم انفـرادى يـك نفـر و بـدون حكـم محكمـه       

كند اين يـك نفـر را وزيـر، رئـيس شـوراى       واهد داشت. فرقى نمىباشد، وى به هيچ وجه امنيت نخ
عالى قضايى و يا رئيس قوه قضائيه بناميم؛ به هر جهت در چنين نظـامى قاضـى امنيـت نـدارد. خطـر      
انفصال و تغيير مانند شمشير داموكلس باالى سر اوست و راه اعمال نفوذ كـامالً بـاز اسـت. انتقـاد از     

قـانون اساسـى بـدين     164م گذشته و ميل به تأمين اين اسـتقالل در اصـل   عدم استقالل در زمان رژي
توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمـه   قاضى را نمى«صورت و به نحو ناقصى آمده است: 

و ثبوت جرم يا تخلّفى كه موجب انفصال اسـت، بـه طـور موقّـت يـا دائـم منفصـل كـرد؛ يـا بـدون           
ا تغيير داد، مگر به اقتضاى مصـالح جامعـه بـا تصـويب اعضـاى      رضايت او محلّ خدمت يا سمتش ر
هرچنـد ايـن اصـل صـريحا اسـتقالل كامـل قضـات را تـأمين         ». شوراى عالى قضايى بـه اتّفـاق آرا...  

تخلّفى كه موجب انفصال است... اقتضاى مصلحت جامعه... به اتّفاق «... كند، ولى درج عبارات  نمى
رفت گواينكه شوراى عالى قضايى در عمل چندان به اين شروط  مى تا حدى تضمين به شمار» آرا...

شـد، درحـالى كـه     مقيد نبود. احيانا با نارضايتى ــ و حتّى نه تخلّف ــ از قاضى به تغيير او اقـدام مـى  
توان عنوان شوراى  فقط سه نفر از اعضاى شورا باقى مانده بودند (و حال آنكه به چنين سه نفرى نمى
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شـود) و يـا بـدون     داد، زيرا به صراحت قانون اساسى آن شورا از پـنج نفـر تشـكيل مـى    عالى قضايى 
شد و در هر سه حالت بدون اينكه هيچ مرجعى صـريحا مصـلحت    احراز اتّفاق آرا، تغييراتى داده مى

جامعه را احراز كرده و چنين مصلحت ادعايى در صورت جلسات قيد شود تـا قاضـى بتوانـد بـر آن     
اتّفـاق  «شد. در اصالحيه قانون اساسى تمام اختيـار حاصـله از    د، اقدام به تغيير قاضى مىاعتراض نماي

اثـرى بـه عنـوان     به رئيس قوه قضائيه منتقل گرديـد و شـرط بـى   » آراى اعضاى شوراى عالى قضايى
به آن اضافه شد. مشورت آن هم با كسانى كـه  » مشورت با رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل«

گردنـد چـه اثـرى     164صوب و تابع مافوق هستند و حتّى ممكن است مشـمول همـان اصـل    خود من
وجـود دارد عمـالً    164كه در هر دو مـتن اصـلى   » اقتضاى مصلحت جامعه«تواند داشته باشد. اما  مى

دانند كه  ناديده گرفته شده است. شوراى عالى قضايى و رئيس قوه قضائيه خود را مجاز دانسته يا مى
اقتضايى را تشخيص دهند بدون اينكه منتخب جامعه بوده يا قانون بالصراحه ايـن اختيـار را بـه    چنين 

رسد مجمع تشخيص مصـلحت نظـام و    وى داده باشد. اما قانون خاصى تدوين نشده است. به نظر مى
يا مجلس شوراى اسالمى كه بايد منتخب مردم باشـد، چنـين اختيـارى را دارنـد. شايسـته اسـت كـه        

ست قوه قضائيه و مجلس شوراى اسالمى به اين مسأله توجه كنند و استقالل قضات را كـه شـرط   ريا
پايدارى و ثبات مملكت است بازگردانند. به يـاد دارم كـه مرحـوم شـيخ عبـدالعلى لطفـى روحـانى        

 ترين شغل شروع كرد و تدريجا با استحقاق در قدر كه اشتغال به شغل قضا را از تصدى ابتدايى عالى
ترين مشاغل قضايى، يعنى رياست شعبه ديوان عالى كشور، رسيد؛ در زمانى كه  دوران پيرى به عالى

افتخار وزارت دادگسترى را در حكومت ملّى شادروان دكتر مصـدق بـه دسـت آورد، از اختيـارات     
نظـر   ناروايى كه به موجب تفسير اصل استقالل قضات، به وزيـر دادگسـترى اعطـا شـده بـود صـرف      

و آن قانون را لغو نمود. استقالل قضات را به آنان بازگرداند و نام نيكى در تاريخ دادگسـترى   كرده
به جاى نهاد. بديهى است كه همواره صيانت اين استقالل تا حد زيادى بسته به تأمين معيشت قضات 

ه ممكـن  اختيـارى كـ  ». دهند با سيلى صورت خود را سرخ جلوه مى«است كه غالبا بنا به مثل مشهور 
تـوان بـه صـرف ابـراز      است بشر جايزالخطا را هر لحظه در ارتكاب خطاى جديد تسـهيل كنـد نمـى   

اعتماد به شاغل يك مقام، به او اعطا نمود. افراد هرچند مورد اعتماد، ولى رفتنى هستند، اما مقامـات  
ه مـأموران بنيـاد   يزدى در خطاب ب  اللّه رسد. حضرت آيت ماند و به دست ديگران مى پس از آنها مى

بايد توجه داشته باشيد كه شما هميشه مدير نيستيد و اين مسـؤوليت  «چه خوب گفتند:  278مستضعفان
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بخصوص احتمال ارتكـاب خطـا و   ». آزمايشى است كه از طرف خداوند به شما محول شده است...
ها تجربه و بحـث   قرن اى كه بعد از رغم نتيجه بينيم على شود كه مى طرفى وقتى بيشتر مى عدول از بى

اندركاران قوه قضائيه قوالً و عمـالً مـردود    موردقبول علماى حقوق قرار گرفته است، از طرف دست
  »دانند. اعالم شده و آنان دادگسترى را دور و برى از سياست نمى

اي ديگر مرقوم  هاي تخطي از اين استقالل مقاله در مبحث استقالل قواي حاكمه و شيوه
كنند معذلك جالب  كه عليرغم اينكه مبحث استقالل را در جريانات تقنيني ايران ذكر مياند  نموده

اى از آقاى  مقاله 11/2/1372 اطّالعاتدر روزنامه : «279فرمايند كنيم، مي است لذا آن را درج مي
ى هادوى درج شده بود كه براى حقوقدانان بسيار ارزنده و جالب بود، در همين زمينه مقاالتى از آقا

ها مرا بر آن داشت كه در تأييد و تكميل و توضيح آنها  مهرپور خوانده بودم كه مجموعه اين نوشته
شود مطالبى معروض دارم.  هايى كه به قانون اساسى مى توجهى نكاتى بنگارم و در مورد بعضى بى

رى بر ما روزگا«كنم:  اى از نوشته همكار ارجمندم آقاى مهدى هادوى را نقل مى در اينجا جمله
گذشت كه در اين باره جز به راز سخنى نگفتيم؛ از آن روى كه در جنگ آشكار با دشمن خارجى 

اى كه باالترين فرايض است و تمام واجبات به اجراى آن بستگى دارد و مدتى  بوديم... فريضه
 و سپس». برحسب مصلحت نظام جمهورى اسالمى ترك شده بود هنگام اجرايش فرارسيده است...

پردازم. در قانون اساسى ما سعى شده است براى ارزيابى و نظارت و عملكرد هر  به بيان مطلب مى
نهادى يك طريقه كنترل برقرار گردد تا از تخطّى از قانون اساسى جلوگيرى شود. حتّى مقام معظّم 

ن طبق گيرد. همچني قانونا موردتوجه و ارزيابى مجلس خبرگان قرار مى 111رهبرى هم طبق اصل 
قانون اساسى كنترل مصوبات مجلس شوراى اسالمى با شوراى نگهبان است كه نظارت نمايند تا 

كنم:  مصوبات با شرع اسالم و قانون اساسى مخالف نباشد. در اينجا طردا للباب مطلبى را عرض مى
است؛ زيرا  در مطالب قانون عادى ذكر مطابقت با اسالم حاكى از احتياط بوده و تصريح به آن زايد

قانون اساسى ما كامالً منطبق با شرع اسالم است و مخالفت يا موافقت قانون عادى با قانون اساسى 
ضرر است؛ اما  شود اين احتياط بر فرض كه زايد تلقّى شود، بى كند. گرچه گفته مى كفايت مى

وى وارد طريق ضرر معن احيانا ممكن است گاهى موجب سست شدن اعتقاد مردم گردد و بدين
                                                                                                                                                                                              

حقوقي ، مجموعه مقاالت »استقالل قواي حاكمه، مجمع تشخيص مصلحت«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -279
، 335روزنامه افتخارات ملّى، شماره مسلسل . 249-255، صفحات 1381اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
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آن قانون تصويب شد. حدود يك  299المثل در ضمن قانون مجازات اسالمى تبصره ماده  سازد. فى
سال بعد رياست ديوان عالى كشور در جلسه هيأت عمومى اعالم كردند كه اين تبصره مخالف 

ارد نظر از اينكه آيا قوه قضائيه حقّ د شرع است و از قضات خواستند كه آن را اجرا نكنند. صرف
قانون مصوبه را اجرا نكند يا رياست ديوان كشور حق دارد چنين درخواستى نمايد، اصوالً طرح 

رسد. اخيرا اليحه الغاى اين تبصره در مجلس مطرح گرديد و  چنين مطلبى نادرست به نظر مى
گردد. اين بحث  گزارش كميسيون تصريح كرده بود كه چون تبصره مخالف شرع است ابطال مى

آيد كه چگونه مجلس دوره گذشته مقرّرات خالف شرع را تصويب كرد و همين شوراى  ىپيش م
نگهبان هم آن را تأييد نمود؛ اما اينك معلوم شد كه اين تبصره خالف شرع است. ممكن است نظر 

نفر وكالى مجلس!  270فقهى يك فقيه متحول شود اما نه به اين سرعت و نه مجمعى از فقها و 
اعتماد مردم را به صحت تشخيص اين دو مرجع متزلزل ساخته و اعتقادشان را به اسالمى چنين امرى 

سازد. عبارات اوليه قانون اساسى حاكى از آن بود كه در كنترل قوانين نظر  بودن مقرّرات متزلزل مى
شوراى نگهبان حاكم و قاطع بوده و فرض اختالف بين مجلس و شوراى نگهبان متصور نيست. 

ذا مسأله احكام ثانويه و ضروريات زمان جنگ موجب تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام ه مع
رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير «كرد:  سابق كه مقرّر مى 112گرديد. اصل 

منتقل شد و در ذيل  107به اصل » شوراى رهبرى«اين مطلب با حذف ». افراد كشور مساوى هستند
به تشكيل مجمع  112اصل  1368و بدين طريق در بازنگرى قانون اساسى سال  آن اصل آمد

تشخيص مصلحت نظام اختصاص يافت. شايد هم تشخيص چنين مجمعى از اين امر نشأت 
گرفت كه بر عملكرد شوراى نگهبان نيز نظارتى برقرار شود. وظايف اين مجمع را چه قبل از  مى

. مرجع مشاوره مقام رهبرى در 1ن در دو مورد خالصه كرد: توا قانونى بودن و چه بعد از آن مى
نظر بين مجلس و شوراى  . حكميت در اختالف2ها و مناسبات مختلف مذكور در قانون.  موقعيت

نگهبان. و فقط در مورد اخير است كه نظر مجمع مستقل و قاطع است. و در اين مورد هم فقط در 
بايد اظهارنظر كند و حقّ ندارد بر مصوبات بيفزايد » نهآرى يا «موضوعات مورد اختالف به صورت 

گذارى ندارد. متأسفانه اين مجمع از  يا از آن بكاهد يا آن را تغيير دهد و به طريق اولى حقّ قانون
گذارى كرده  بدو تأسيس در بسيارى موارد از حدود صالحيت تعيين شده تجاوز كرده و قانون

اكنون  هم«اى به مقام رهبرى نوشتند:  الى دوره سوم مجلس در نامهاى از وك است به حدى كه عده
تر آنكه تقديم  نمايد و مهم گذارى نيز مى بعضا اين شورا (مجمع تشخيص مصلحت نظام) قانون
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لوايح قانونى به اين شورا خالى از جميع مقدمات متعارف است. با اين روند هركس (حتّى مقامات 
قديم پيشنهادى به شوراى تشخيص مصلحت براى كشور قانون جديدى تواند با ت غيرمسؤول) مى

در پاسخ اين نامه از سوى مقام ». 7/9/1367ايجاد كند و حتّى قوانين مصوبه را نقض نمايد... جرايد 
تصميم دارد در تمام   شاءاللّه ايد كامالً درست است. ان مطلبى كه نوشته«... رهبرى چنين آمده است: 

ها انجام  به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم. آنچه در اين سال ها وضع زمينه
متأسفانه باز هم همان رويه ادامه ». 7/9/1367گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. جرايد 

اساسى هستند، در اين  يافت و باز هم متأسفانه فقهاى شوراى نگهبان كه خود موظّف به حفظ قانون
اند چند  عضويت دارند. گذشته از موردى كه آقاى هادوى در مقاله خود مشروحا ذكر كرده مجمع

 15/11/1367شود: در  مورد ديگر از موارد بسيار فراوان اين موضوع به طور نمونه و ملخّصا ذكر مى
هاى داير و باير كه بعد از انقالب به صورت كشت  اصالح قانون واگذارى زمين«مجمع تحت عنوان 

اكنون به عنوان  اى را تصويب كرد كه هم مصوبه» موقّت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است
ها  االجرا مورد عمل است. و حال آنكه اصالح و تغيير قانون در صالحيت مجلس است. دادگاه الزم

 13/12/1368و ديوان عدالت نبايد تغيير در قانون را جز از طريق مجلس به رسميت بشناسند. مصوبه 
ها كه از  داند و مثالً يكى از بانك مجمع: درحالى كه دادگسترى خسارت تأخير تأديه را ربا مى

به همان مبلغ اصلى (توجه به سقوط  1371امتناع كرده است او را در سال  1357استرداد سپرده سال 
ها  به سپرده دهد (و حال آنكه خود بانك كند و تأخير تأديه را حكم نمى ارزش پول) محكوم مى

طبق مقرّرات و شرايط زمان اعطاى وجوه تسهيالت... «دارد:  دهد) در اين مصوبه مقرّر مى سود مى
ها، خسارات و متفرّقات متعلّقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و  اعم از اصل، هزينه
در روابط مردم به عنوان داين با  و بدين طريق درحالى كه در روابط بين مردم و» غيره) اقدام نمايد.

شود كه  بانك به عنوان مديون خسارت تأخير تأديه ربا تلقّى شده است، ولى به بانك اجازه داده مى
و » مصوبه... درخصوص حلّ مشكل اراضى باير...«تحت عنوان  21/7/1367اين ربا را بگيرد. مصوبه 

» ضالت نظام كه از طريق عادى قابل حلّ نيستحلّ مع«قانون اساسى  110اصل  8حال آنكه در بند 
به مشورت مجمع نيازمند است. آيا مشكل اراضى باير مشكل نظام است؟ و آيا به طريق عادى و 

اى گذشت. چون از خاتمه مدت اعتبار  مصوبه 16/1/1367تصويب مجلس قابل حلّ نيست؟ در 
ماه فاصله بود، براى تعيين تكليف قانون اراضى شهرى تا تصويب قانون (زمين شهرى) قريب شش 

. اقدامات دولت در 1«دولت در مورد شروع يا ادامه اقدامات در اين فاصله مجمع مقرّر كرده بود: 



  177   از ديدگاه حكمت يلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي و ادارة امور عمومف

 

مجلس اعم از  27/12/1367قانون اراضى شهرى مصوبه  9هايى كه در اجراى ماده  مورد كليه زمين
ار يا تعهد شده از زمان اجراى قانون مذكور تا موات و باير و دائر در محدوده قانون تملّـك و واگذ

. 2پايان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حكمى كه خالف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار است. 
هايى كه در همان مدت تملّـك شده و دراختيار دولت است لكن  اقدامات مذكور در مورد زمين

ه حكمى كه خالف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار تاكنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هرگون
كه در اين مصوبه مجمع نه تنها به صالحيت مقنّنه تجاوز كرده بلكه قوه قضائيه را نيز » است.
تر از آش شده و كليه  نصيب نگذاشته است. متأسفانه هيأت عمومى ديوان عدالت كاسه داغ بى

توجه » در محدوده قانون«... كند و به عبارت  را رد مى نمايد و شكايات اقدامات دولت را تأييد مى
ندارد و نيز تصويب مقرّرات مجازات قاچاق كه طى آن حدود ده مورد اعدام مقرّر شده است. در 

اى پيش نيايد الزم است يادآورى كنم كه بحث در مفيدبودن يا نبودن اين  اينجا براى اينكه شبهه
كننده مورد بررسى است. به نظر  و صالحيت قانونى تصويب مصوبات نيست، بلكه نحوه تصويب

) در پيروى از 7/9/1367رسد مجلس شوراى اسالمى نيز كه مشاهده نمود دستور مقام رهبرى ( مى
گيرد، از اعتراض لب  شود و اين عدم رعايت مورد عمل و استناد قرار مى قانون اساسى رعايت نمى

بسا اين امر مشوق مجلس گرديد و چون تجاوز قوا  پذيرا شد و چه فرو بست و تجاوز به قوه مقنّنه را
به يكديگر عمالً مجاز تشخيص داده شد؛ مجلس نيز با تصويب لوايحى از قبيل ابطال آراى ديوان 

القاعده بايد براى كنترل مصوبات مجمع  عدالت ادارى به صالحيت قوه قضائيه تجاوز نمود. على
رسد چون تشريفات الزمه براى  اى وجود داشته باشد. به نظر مى يقهتشخيص مصلحت نظام نيز طر

قطعيت يا متن يك قانون (تصويب، نظر شوراى نگهبان و احيانا جواب آرى يا نه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام...) ذكر شده است و همچنين حدود صالحيت مجمع و شرط قطعيت داشتن مصوبه 

ها حقّ دارند و بلكه  ان) تصريح شده است، دادگاهمجمع (اختالف بين مجلس و شوراى نگهب
موظّف هستند درصورتى كه مصوبه مجمع با حدود صالحيت او و تشريفات تصويب منطبق نباشد، 

نامه دولتى تلقّى كرده و  اى را آيين از استناد به آن خوددارى كنند و ديوان عدالت چنين مصوبه
ها و ديوان عدالت چنين قدمى  طال كند. متأسفانه دادگاهدرصورت عدم انطباق با مقرّرات آن را اب

مناسبت نيست در اينجا تجاوز ديگرى را كه به  گذارند. بى دارند و بر اين تجاوز صحه مى برنمى
اى رئيس  خامنه  صالحيت و استقالل قوه مقنّنه وارد شده است، يادآور شويم: حضرت آيت اللّه

اى به مقام رهبرى نوشته و استدعا كردند اجازه دهند مصوبات  وقت شوراى انقالب فرهنگى نامه
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شورا قدرت قانونى پيدا كند كه مقام رهبرى اين تقاضا را قبول كردند. حقّ بود براى تأمين اين نظر 
طى اليحه تقديمى از طرف دولت يا مجلس طرح قانونى اين منظور به صورت قانونى عملى 

چنين اقدامى صرفا به روزنامه رسمى دستور داده شد كه اين گرديد؛ ولى متأسفانه بدون  مى
مصوبات را درج كنند و از آن پس اين مصوبات به عنوان قانون مورد عمل قرار داده شد. اجراى مو 
به موى قانون اساسى و اطاعت همگان از قانون پشتوانه قدرت و استحكام نظام است. هرگاه يك 

صورت  خارج از حدود صالحيت خود آن را تغيير دهد، در اين نهاد با اتّكاى به قدرت خود و
توان متوقّع بود كه ساير نهادها و يا افراد ملّت از قانون اطاعت كنند؛ زيرا قانون اساسى قرارداد  نمى

و ميثاقى است بين افراد ملّت و بين ملّت و دولت. قانون ــ ولو غلط يا نادرست ــ بايد اجرا شود و 
گونه  اكنون بسيارى از اين بودن آن نيز از طريق قانون ديگرى مرتفع گردد. هم غلطنادرستى يا 

مصوباتى كه مورد عمل و استناد است در كادر نظام قانونى ما نبايد جايى داشته باشند و حتّى 
مراجعى كه موظّفند اين مقرّرات را نفى كنند و يا براى جاى دادن آنها در داخل كادر نظام از طريق 

املُلُك يَبقى مع كنند.  انونى اقدام كنند، از كنار مسأله رد شده و به همين صورت فعلى آن را اجرا مىق
  »قانونى). (بىال يـَْبقى مع الظُّلم (وجود قانون اما قانون غلط) و الُكفر 

  قوا ياقتدار عملاصل 
اتي قوا است كه در مسئلة مهم ديگري كه در ارتباط با اصل استقالل قوا مطرح است اقتدار عملي

آورند و عمالً اصل  درمي ديگري ةقوة آن را تحت سيطرة قويك عمل با تحت فشار قرار دادن 
گردد. اين موضوع  استقالل قوا گرچه در ظاهر تأكيد شده ولي در عمل متداخل با قواي ديگر مي

اي تحت عنوان  در مقاله قوة مقننه و مجريه مصداق دارد. در اين ارتباطسه قوة قضائيه و در مورد 
بررسي عناوين «مايند: فر اين پديده را بيان مي 280»هاي قانوني! دادگستري و صف طويل توصيه شده«

شود، نكات جالب و  كه به صورت كيلوئي تصويب و چاپ مي هاي ساالنه قوانين، مجموعه
دان  ر فيلسوف حقوقپياي از ژرژ ر كند و جمله اي را به حقوقدانان نكته سنج تفهيم مي آموزنده

اين . »زدند نه قوانين فالسفه قرون گذشته از حكومت قانون دم مي«آورد؛  فرانسوي را به ياد آنان مي
شود و  ها به قدري زياد است كه نه فقط يك شخص معمولي در ميان آن مقررات گم مي مجموعه

                                                                                                                                                                                              
، 1374 ريگزارش: ت، !يقانون يها شده هيتوص ليصف طو و يدادگسترحضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده،  280

    http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/481879  .60-61، صفحات: 53شماره 
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ي او اطاعت و تقليد كند، مسلماً براي احقاق حق خود نياز به مشاوري دارد كه از دستورات قانون
اين تورم قانون خود مشكل عظيمي  كند. اي از حقودانان را نيز سردرگم مي هبلكه در مواردي عد
ه حكومتي در برخورد با آن مشكل دارند؛ منتهي هر يك مشكل را به نحوي حل است كه هر سه قو

  شد. كنند. ذيالً ضمن بيان ساير مطالب، اين موضوع نيز بررسي خواهد مي
يك بار با ورق زدن سطحي همين مجموعه قوانين به اين نكته برخورد كردم كه در بسياري از 
قوانين دستور داده شده است كه رسيدگي به مسائل مربوط به آن قانون بايد فوري و خارج از نوبت 

اوان ديگري هاي فر شوم، و گرچه مسلماً نمونه انجام شود. تعدادي از اين موارد را ذيالً يادآور مي
هاي قوانين و  سازم كه از روي مجموعه متني ميه وجود دارد معهذا بحث خود را بر همين فهرست ب

  جزائي منتشره از طرف قوه قضائيه يادداشت شده است. -مقررات حقوقي
  )35(ماده  1338قانون هواپيمائي كشوري مرداد  -1
  )4(ماده  1336اليحه حفظ امنيت اجتماعي  -2
  )107(ماده  1353ن تامين اجتماعي قانو -3
  )131ماده  (تبصره 1350هاي تعاوني  قانون شركت -4
  )91(ماده قانون شهرداري  -5
  )18ماده  بند ح 3(تبصره  1334قانون امور پزشكي و داروئي  -6
  )1353واحده (ماده  قانون نحوه توزيع قند و شكر -7
  )15اده (م 1353قانون جلوگيري از تصرف عدواني  -8
  )4(ماده  1353قانون تامين امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني  -9

  1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور  -10
  )16(ماده  1372و  1355قانون چك  -11
مجمع تشخيص مصلحت در مورد مقررات كارگري كه به آن نام قانون كار  1369مصوبه سال  -12

  )185(ماده ت داده شده اس
  )4ماده  (تبصره 1365قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي  -13
  )50(ماده  1361ب آقانون توزيع عادالنه  -14
  )12ماده  1(تبصره  1366قانون زمين شهري  -15

تي دار در مورد جرايم مراجعه كنيم و با مختصر دقّ اگر به آمارهاي منتشره از طرف مراجع صالحيت
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نظر قرار دهيم برايمان اين نكته  الذكر بنگريم و اخبار منتشره در جرايد را نيز مد هم به ليست فوق
هايي است كه  هاي مطرح در دادگستري پرونده شود كه شصت و چند درصد از پرونده روشن مي

هاي مهم  ز پروندهيابيم بسياري ا ي در ميو حتّ  براي رسيدگي به آنها بايد به قوانين فوق استناد كرد،
  جعل و ... از شمول اين ليست خارج است.  از قبيل قتل عمد،

گويند شخصي خواست امتحان رانندگي دهد  اي به خاطرم آمد؛ مي هنگام نگارش اين سطور لطيفه
اي گرفت تا كمتر معطل  و چون شنيده بود زمان دادن نوبت امتحان طوالني است از دوستي توصيه

نامه مراجعه كرد ديد كه دو صف جلو اطاق او تشكيل شده است كه  طب توصيهشود. وفتي به مخا
ام و الّا  ام نقل كرده فه را همانگونه كه شنيدهييكي بسيار طوالني و ديگري كوتاه است (من اين لط

نان، برنج وارداتي يا امثال آنها تبديل   مرغ، گوشت، توانيد صفها را به صف خريد تخم شما مي
نامه را به دربان اتاق ارائه كرد او صف طوالني را به وي نشان داد و گفت  ي؛ وقتي توصيهكنيد!) بار

تر؟ و  ب كرده بود پرسيد: چرا در صف طوالنيدر آن صف بايستيد. ارباب رجوع مزبور كه تعج
  هاست! صف توصيه شده  پاسخ شنيد كه اين صف،

شوند و فرياد  ل ميبه دولت و مجلس متوس  ،آيند هايي از بعضي امور به هيجان مي مردم به مناسبت
گذرانند كه رسيدگي  دهند و از تصويب مي دولت و مجلس قانوني را ارائه مي  كشند، واعدالتا برمي

هايي است  نامه به مشكل ايشان (خارج از نوبت) انجام شود. اين دسته از قوانين به مثابه همان توصيه
شود صف خارج  آيد معلوم مي وقتي پاي عمل در ميان مياما  دشو اندازي نوشته مي كه براي كارراه

تر از صف ساير مردمي است كه با دادگستري سرو كار دارند. شاكي به عدليه كه  ها طويل از نوبتي
شود و اعتراضاتي را كه در ذهن دارد نثار قاضي  و فريادش بلند مي دنگر رسيد به صف منتظرين مي

ي ماه و حتّ 14نوبت جلسه محاكمه متأسفانه فعالً در بسياري محاكم به  كند. چنين است كه مثالً مي
د تا سه سال هم طول بكشد. اگر هم محكوم عليه يرسد و بدين نحو صدور حكم قطعي شا بيشتر مي

شود. (البته بايد در نظر داشته باشيم كه اين اوضاع مربوط به  دولت باشد كه اصوالٌ رأي اجرا نمي
حال با اجراي اين قانون وضع چه خواهد شد؟ واهللا اعلم   هاي عام است، انون دادگاهقبل از اجراي ق

(...  
  مشروطيت و استقالل قوه قضائيه

ت مشروطيت مطرح ضل بار در جريان نهگانه در ايران او چون مسئله تفكيك و استقالل قواي سه
عقب برگرديم تا به  شد لذا مناسب است كه براي بررسي سير موضوع مورد بحث در تاريخ به
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روحانيون نمايندگان   لحظات استقرار مشروطيت و قبل از آن برسيم. در دوران قبل از مشروطيت،
شدند. دستگاه  همه آنان انتخاب مي  شد مسلماً واقعي مردم بودند و اگر انتخابات آزادي برگزار مي

توانستند  تي هرگز نميالدوله و ديگر سران عهد قاجار نيز در مسائل كلي مملك حكومت عين
برخالق رأي و موافقت اين نمايندگان واقعي (و غير منتخب رسمي) قدمي بردارند. البته معدودي از 

  كردند. اين نمايندگان در جهت تأمين منافع خود به زيان ملت با دستگاه حاكم همكاري مي
ز جنبش مشروطه آن بود مراد و مقصود مردم و آن رهبراني كه فداكار بودند و حسن نيت داشتند ا

كه نمايندگان منتخب ملت را بر كرسي قدرت بنشانند و تمام امور را تحت كنترل و نظارت آنها 
ت شديد دستگاه حاكمه را برانگيخت و لذا مجنبش مقاو قرار دهند؛ بدين جهت بود كه در بدو امر،

  كار به آنجا كشيد كه آن جنبش به انقالبي ملي منجر شد.
ت به هدف خود رسيد و حكومت مشروطه مستقر شد، هيئت ام وقت ملّعليرغم ميل حكّ بعد از آنكه

مند شود.  در صدد برآمد كه از همين وضع جديد بهرهاما  حاكمه ناچار به وضع جديد گردن نهاد
كردند اگر حاكميت قادر باشد از وضع تازه سود جويد چه از  كارچرخانان آن روزگار استدالل مي

نام نماينده مردم ايجاد كند و به تدريج شاغالن اين مشاغل تازه را ه تعدادي شغل مهم ب اين بهتر كه
ه بيشتري را راضي كند و در اين صورت حكومت خواهد توانست عد  تحت كنترل خود درآورد،

به نوائي برساند و خود از حمايت بي چون و چراي آنها بهره گيرد. هدف آن بود كه حكومت 
كند حكم وكالت مجلس و  مديركلي يا ... صادر مي  معاونت،  حكم وزارت، المثل  يهمانگونه كه ف

ت بعد از انقالب و سپردن سناتوري نيز صادر كند. حكومت باالخره در اين زمينه موفق شد. زيرا ملّ
كارها بدست كساني كه بنظرشان امين و با تقوي بودند از انقالب غافل شد و صحت ادامه راه آن را 

  رل نكرد.كنت
كنيم چند صباحي پس از پيروزي انقالب مشروطيت فالن شخص مبارز  چنين است كه مشاهده مي

آيد و يا بالعكس صدراعظمي كه استبداد او موجب جهش  ت درميدر صف دولتيان و دشمنان ملّ
رسد. بدين طريق قوه مقننه و  جرقه انقالب شده بود در حكومت مشروطه نيز به نخست وزيري مي

هر دو اما  ريه به منزله دو دست از يك بدن درآمدند كه گرچه هريك در آستيني قرار داشتندمج
ه ديگر قوه قضائيه مزاحمي بود كه وحدت و تباني دو قواما  كردند. در اين ميان، هماهنگ عمل مي
لل استفاده ساخت؛ زيرا طبق قوانين مصوبه كه در تدوين آنها از تجربيات ساير م را احياناً برمال مي

سياست كشور ممنوع  شده بود قضات و قوه قضائيه از شركت در احزاب و دخالت در مواضع حاد
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بودند. اثر انقالبي مشروطيت از جنبه قضائي اين بود كه قضات تا حد زيادي استقالل داشتند و اين 
يار تغيير يك ي در زمان محمدرضا پهلوي نيز هرگز وزير دادگستري اختاستقالل چنان بود كه حتّ

و اگر قاضي در مقابل وزير   آورد، قاضي را نداشت و فقط از طرق غيرمستقيم به او فشار وارد مي
كرد كار چنداني از وزير ساخته نبود. به خاطر همين وضع محمدرضا شاه گفته بود:  مقاومت مي

  ».عدليه بهشت جنايتكاران است«
  ها تغيير دادن مسير نارضائي

هاي عمومي حكومت برآن  ه به نارضائيهاي مختلف و با توج ضعي در موقعيتدر مقابل چنين و
هائي از آن قبيل كه ذكر شد خطاب به  نامه شد اوالً تا بتواند از استقالل قضات بكاهد و ثانياً توصيه

ه سازد. محاسبه دستگاه ه اين قوهاي مرد را متوج دادگستري تصويب و صادر كند تا جهت نارضائي
و قوه مقننه وابسته به آن اين بود كه با تصويب هرچه بيشتر همان گروه از مواد قانوني كه  حكومتي

ها و  كفايتي بي  ها، ضعف  ها، گناه كاستي» رسيدگي خارج از نوبت«يعني   در مقدمه برشمرديم،
ه دستگاه دادگستري و قوه قضائيه كند. به همين جهت هاي خويش را متوج طلبي اغراض و منفعت

قانوني   يا قصد داشت هدف خاصي را به اجرا گذارد، و  ماند، هرجا كه از انجام وظايف خود درمي
مردم را به قوه » رسيدگي خارج از نوبت«كرد و با گنجانيدن همان جمله كذائي  تصويب مي

د داد كه فاقد امكانات كافي در زمينه تشكيالتي و نيروي انساني كارآمد در ح اي احاله مي قضائيه
ه مقننه آن عالماً و عامداً براي قوه قضائيه ناراضي تراشي رفع نياز بود. بدين ترتيب دولت و قو

  آوريم: هايي مي كردند تا از اقتدار و استقاللش بكاهند. براي درك اين موضوع مثال مي
ن را دولت قدرت ندارد متناسب با رشد جمعيت به اندازه كافي مسكن تهيه نمايد يا موجبات تهيه آ

بتواند تحت كنترل عادالنه دولت و بر طبق قانون عرضه و تقاضا مسائل را  دفراهم سازد تا بازار آزا
مسكن بكاهد و در اين راستا  از ازدياد آوارگان بي» تنظيم خانواده«كوشد با تحميل  لذا مي  حل كند،

ف اصل كلي و شرعي كند. يا اينكه در مورد مسكن برخال ي مزاياي فرزند چهارم را قطع ميحتّ
انگيزد تا  گذارد. مستاجر را عليه موجر برمي موجر مي ةنويسد و بار ستم را برگرد قانون مي  مالكيت،

خانماني خود بداند؛  ت و مسئول مشكل خود را تشخيص ندهد و فقط موجر را مسئول بيمستأجر علّ
شوند! بدين طريق قانون  تمام ميان مستاجر يو نكته جالب آنكه همين قوانين هم در نهايت امر به ز

اند و  شوند كه با تصويب قانون مشكل را حل كرده نويسند و مدعي مي را خالف اصول حقوقي مي
اي حل نشده است به ضميمه قانون توصيه نامه ( فوري و خارج از  دانند نارضائي بطور ريشه چون مي
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هاي زياد  ه دادگستري كنند. نمونهجدهند تا نارضائي بعدي او را متو نوبت) نيز بدست شاكي مي
  ديگري نيز وجود دارد از قبيل اصالحات ارضي، روابط مالك و زارع و ... 

متأسفانه بعد از پيروزي انقالب هم به معناي واقعي به استقالل قضات توجه نشد. بدون اينكه قانون 
اين فكر كه چون قوه قضائيه ه قضائيه با است رسماً لغو شود عمالً رجال قويمنع دخالت قضات در س

هاي صريح  تواند دور از سياست باشد در مسائل سياسي دخالت هم جزئي از نظام است و نمي
دهند. در آن واحد هم در  پذيرند و رهنمود مي ه مجريه را به حضور ميسفرا و رجال قو  كنند، مي

مل قضات بدست ديگري است و اختيار كا  شوند، قوه مقننه و هم در قوه قضائيه به كار مشغول مي
اختيار نبودند. يك قاضي امين و مجرب و فهيم  ي در رژيم طاغوت نيز به اين اندازه بيحال آنكه حتّ

خواهد كسي در كار او دخالت و اعمال نفوذ نكند والّا اگر چنين امري پيش آيد چه فرق  مي
ه استقالل به اين معني نيست البتّ ..رئيس باشد يا نام ديگري ..  كند كه نام آن شخص وزير باشد، مي

كه قوه قضائيه خارج از مجموعه نظام باشد بلكه وظيفه دارد در داخله نظام بر اجراي قوانين نظارت 
ف نيست و حق ندارد جر ظمواما  حال اين نظارت چه مطابق ميل دولتمردان باشد و چه نباشد؛  كند،

هاي اجرائي حكومت آن استقالل  ر مقابل سياستنص قانون را اجرا كند. دادگستري فعلي چون د
اي  ه ديگر قرار گيرد بلكه در نظر همگان شعبهتواند مانند گذشته بالگردان دو قو بايسته را ندارد نمي

است از سياست كلي حكومت كه رجال آن از رجال حكومت هستند و لذا عيب و نقص آن 
شود. چنين است كه اينك مردم همانگونه  ميمتأسفانه در افكار عمومي به حساب حكومت گذاشته 

كنند با همان  كه مثالً از وزارت راه يا وزارت كشور يا هر وزارتخانه ديگري تعريف و يا انتقاد مي
  ».دهند. ان دادگستري را نيز مورد بحث و اظهار نظر قرار ميبنگاه و همان ز

  توازن قوااصل 
رح است كه مونتسكيو در روح القوانين به در راستاي اصل تفكيك قوا مبحث توازن قوا مط

پردازد. بلكه بايد گفت كه هدف از تفكيك كردن قوا ايجاد توازن در بين آنها از طريق  آن مي
كنترل قدرت يك قوه توسط قوة ديگر بوده است. اصل توازن قوا در يك نظام سياسي سعي دارد 

ند كه اجازه ندهد قوة ديگر خودكامه يا كه تا حد ممكن ميزان نيروي اين قوا را در حدي تعريف ك
كند كه در نهايت ثبات سياسي در  خودسر شود. اين توازن عمالً برآيندي در سياست ايجاد مي

  جامعه فراهم آورد.
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قوه مقننه اساساً وظيفه تقنين و تدوين مقررات كشوري است اين نيرو بايد متمايز از اجرا باشد 
مجريه باشد قوه مجريه كليه اعمال خود را قانوناً با وضع قانون كه در اختيار قوة  چون در صورتي

تواند نظام سياسي را به فساد بكشد. قوه مجريه براي اجراي دستورات مقننه  نمايد و مي توجيه مي
احتياج به ناظر دارد كه بررسي نمايد كه وفق مقررات و قانون عمل نموده است لذا قوة قضائيه از 

  گيرد. يفه كنترل قدرت قوه مجريه را به عهده ميلحاظ قدرت نظارت وظ
گرچه تفكيك و تقسيم «: 281فرمايند ها مي در اين ارتباط يعني نقش قوه قضائيه در دمكراسى

قدرت حاكمه جامعه به سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريبا تا حدى مقتضى طبع حكومت است و 
ها هر سه نيرو از يك منشأ  نتها در ديكتاتورىباشد ــ م هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مى

بندى را به طور روشنى  توان گفت كه اول بار منتسكيو اين تقسيم هذا مى گيرد ــ مع سرچشمه مى
بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعالم نمود. به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب 

بندى و  تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد. در اين تقسيم دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد
توان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خالصه كرد:  نتايج حاصله از آن مى

يك جامعه مترقّى همواره بايد در تحول باشد و هرگونه نقص يا عيبى در . حفظ نظام موجود: 1
د رفع آن برآيد. چنين است كه به قوه مجريه و مقنّنه اجازه داده شده مقرّرات قانونى ديد، درصد

است همواره درصدد رفع نواقص برآيند و قوانين ــ حتّى قانون اساسى ــ را اگر محتاج به اصالح 
ديدند، با تشريفات خاصى اصالح نمايند. اما در برابر اين تحول و نوجويى و براى اطمينان به ثبات 

قوه قضائيه مأموريت داده شده است كه حافظ نظام موجود مملكتى باشد. وظيفه قوه مملكت به 
يعنى اجراى قوانين اساسى و عادى مصوبه با دهانى بسته » حفظ نظام موجود«قضائيه عبارت است از 

طرف. سياست مظهر تحول و نوگرايى است و  از تبليغ، ايمانى راسخ و مقيد به سوگند و چشمانى بى
و به عهده قواى مقنّنه و مجريه است و عدالت مظهر ثبات و امنيت است و به عهده قوه قضائيه.  بوده
گاه و در هيچ زمان و مكانى قوه قضائيه كودتا نكرده و با هر ضربه به قانون اساسى مقاومت  هيچ

ى انقالب بينيم وقت كرده است و كودتاها در دنيا ناشى از دو قوه ديگر بوده است. چنين است كه مى
هاى قديم را منحل كردند  كبير فرانسه شروع شد و هدف آن تغيير نظام موجود بود، اول بار پارلمان

                                                                                                                                                                                              
ها، مجموعه مقاالت حقوقي  حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، نقش قوه قضائيه در دموكراسي -281

ون وكال، مجله علمى حقوقى انتقادى، سال كان. 10-18، صفحات 1381اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
 .1355بيست و هشتم، بهار ـ تابستان 
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دادند و لذا احكام آنان هم قاطع دعواى مطروحه بود و هم براى  هايى كه حكم كلّى مى (دادگاه
قدر به اصول نظام  لىدانست كه اين قضات و حقوقدانان عا شد). زيرا ملّت مى آتيه قانون تلقّى مى

باشند و اين اعالم وفادارى موجود و عدم تسليم به انقالب را جزء طبيعت آنان  بند مى موجود پاى
دانست و از آن نگران نبود بلكه موجب گرديد كه به اين قضات اعتماد بيشترى پيدا كند و بعد  مى

نظام جديد را (كه اينك نظام ها را به كار دعوت كرده و حفظ  از پيروزى انقالب دومرتبه همان
تر شدن مطلب مثالى بزنيم. فرض  موجود شده بود) به آنان محول نمايد. در اين زمينه براى روشن

المثل امواج جديدى را كه در جهان پخش  كنيم راديو يا تلويزيون محتاج به تعمير است تا فى
جديداالحداث نيز استفاده كنيم. بديهى هاى  شود بتواند جذب كرده و به ما ارائه دهد تا از كانال مى

است اگر وقتى راديو يا تلويزيون، طبق معمول سابق، به برق وصل بوده و كماكان مشغول كار است 
كرده و او را » برق«گيرد. اين تعميركننده هرچه اصرار به  دست به ترميم بزنيم تعميركننده را برق مى

برق مؤثّر نيست و برق اگر قوى باشد مسلّما مزاحم  بخواهد مطمئن سازد كه نظر سويى ندارد، در
گاه قابل استفاده نخواهد بود و بايد  تعميركننده است (مگر برق ضعيف باشد كه در آن صورت هيچ

به تقويت آن همت گماشت). در اين حالت بايد برق اصلى را قطع كرد و تعمير را شروع نمود. در 
هاى جزئى به طور موقّت  عضى اجزا داشتيم بايد از پيل يا برقجريان تعمير اگر نياز به گردش كار ب

هاى متفرقه را دور ريخت و مجددا از همان برق  استفاده كرد. بعد از خاتمه تعمير ديگر بايد پيل
ها مراجع  قوى استفاده كرد تا تلويزيون ما قابل استفاده باشد. برق قوى همان قوه قضائيه است و پيل

هاى مختلف جهان براى قوه قضائيه  اصى. بديهى است اين وظيفه در تمام نظامكوچك موقّتى اختص
كند كه مملكت ديكتاتورى باشد يا دمكراسى، سلطنتى باشد يا  مقرّر شده است. تفاوت نمى

آور  گويد: براى فرانسوى تعجب استاد حقوق اساسى در اين زمينه مى 282جمهورى. موريس دوورژه
 283وزير آن كشور (فان آكر بلژيك رژيم سلطنتى وجود دارد و نخستشنود كه در  است وقتى مى

گويد: اين رژيم مانند نان ضرورت دارد و سلطنت مانند خانواده  وزير بعد از جنگ دوم) مى نخست
كند كه مسؤوليت كارهاى او با وزرا است.  قابل احترام است و يا اينكه در انگلستان شاه سلطنت مى

ممكن و محتمل «ن رژيم ناشى از اين اعتقاد و الزم و ملزوم آن است كه كند كه اي وى اضافه مى
گاه  آن» شود. ها از او ناشى مى نيست كه شاه بدى كند. او غيرقابل عزل و مقدس است. همه خوبى

وزرا با مسؤول بودن خويش در واقع زمان «... افزايد:  در مورد مسؤوليت وزرا به دنباله بحث فوق مى
                                                                                                                                                                                              
282. Maurice Duverger 
283. Van Aker 
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اى جلو قرار گرفته، اين مقام مقدس را از هدف خشم ملّت واقع شدن  لّت مانند پردهخشم و غضب م
شناسى را نسبت  هاى تجليل و حق روند تا ملّت نشانه كنند و بالعكس در موقع خود كنار مى حفظ مى

ف توان گفت از اهم وظاي اين نقش قوه قضائيه را مى» به آن ابراز دارد. و واى اگر خالف اين كنند.
آوريم.  وى در طول تاريخ بوده است. براى درك اهميت اين نقش دو داستان تاريخى را مثال مى

ها و درخالل جنگ دوم جهانى، هيأت دولت و اكثريت قريب به  بعد از اشغال بلژيك توسط آلمان
 اتّفاق نمايندگان مجلس بلژيك به خارج گريختند. اينان در خارج به عنوان حكومت واقعى بلژيك

كردند. در  (بلژيك آزاد) اتّخاذ تصميماتى نموده و آن را از راديو پاريس و راديو لندن پخش مى
ها تحميل كرده بودند زير سرنيزه آلمان  داخله بلژيك نيز لئوپلد پادشاه و هيأت دولتى كه آلمان

نى پذيرفت گرفتند. قوه قضائيه بلژيك تصميمات بلژيك آزاد را به عنوان دولت قانو تصميماتى مى
طور كه قشون و اسلحه به پشتيبانى  گويند همان و تصميمات متّخذه لئوپلد را قانونى ندانست. مى

دوستى ملّت جنگ را برد، قوه قضائيه بود كه رژيم مملكت و سلطنت را در بلژيك حفظ  وطن
بت كند و توانست با آلمان نازى رقا خريد نمى نمود. بلژيك اگر تمام بودجه خود را اسلحه مى

قشون رسمى او بسيار قليل بود. قوه قضائيه با القاى احساس ثبات و امنيت همه مردم را تجهيز كرد. 
در بلژيك قوه قضائيه و ارتش (رسمى و غيررسمى) بود كه جنگ را برد و رژيم را حفظ كرد نه 

ها، سنگر. باز هم در  اسلحه. زيرا با اعتقاد به ثبات، تمام ملّت، ارتش (غيررسمى) شدند و تمام خانه
اى عليه هيتلر نوشت. دولت  استاد حقوقدان سوييسى مقاله 284خالل جنگ دوم بود كه پرفسور ميليان

طرف نيست. اما قوه  آلمان اعتراض كرد و اين مقاله را دليل بر آن دانست كه سوييس ديگر بى
طرفى كه  يه مملكت و حفظ بىمصالح عال«قضائيه با محكوم كردن پرفسور ميليان و استناد به اينكه 

رأى صادر نمود و مملكت را از » پذيرد هاى ظاهرا قانونى را نمى ركنى از نظام موجود است، سفسطه
تحت تأثير افكار فالسفه آزاديخواه قرن هجده و . تأمين مردم: 2ها حفظ كرد.  هجوم نازى

ه و استقالل آنها مورد بخصوص منتسكيو، اصل تقسيم قواى مملكت به مقنّنه، مجريه و قضائي
ها قرار گرفت. برحسب اين اصول اختيار قانونگذارى به قوه مقنّنه سپرده شد. به  پذيرش دمكراسى

مقام استبداد و قدرت خود را  مقام قدرت مطلقه گرديد؛ اما اين قائم ، پارلمان قائم285قول ژرژ ريپر
اما هرگز » قانون يعنى من«معتقد بود  حتّى از ديكتاتورهاى پيشين بيشتر كرد. لويى چهاردهم گرچه

المثل روابط زوجين و تعداد  داد كه در مسائل عاطفى مردم و فى توانست و به خود اجازه نمى نمى
                                                                                                                                                                                              
284. Milliand 
285. G. Ripert 
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داند كه  اوالد و امثال ذلك دخالت كند؛ اما جانشين او يعنى پارلمان خود را مجاز و مختار مطلق مى
رانه صادر نمايد. به دنباله اين مبحث ريپر اضافه در همه جزئيات زندگى ملّت دستورالعمل آم

اى است كه افزايش عددى مقرّرات را ترقّى بدانيم. اما درست جهت  چه تصور بيهوده«كند.  مى
ايم. اسالف ما معتقد بودند كه چند اصل قانونى  را در پيش گرفته 1789معكوس هدف انقالب كبير 

اما ما دچار اين توهم هستيم كه زيادى قانون و تواند براى هدايت مردم كافى باشد،  مى
تواند با آزادى هماهنگ باشد. قدرت و استقالل قوه قضائيه است كه ضامن  هاى آن مى كارى ريزه

بدين نحو در هرگونه رژيمى قوه قضائيه است كه ». حقوق مردم بوده و نتيجه آزادى است نه...
أمين بخشد و آنان را در برابر خودكامگى حتّى مقنّنه تواند به مردم ت درصورت قدرت و استقالل مى

ها مانند امريكا و هندوستان قوه قضائيه حق دارد حتّى  تا حدود امكان حفظ كند. در بعضى رژيم
قوانين مخالف قانون اساسى را ملغى نمايد؛ اما در فرانسه و كشورهاى نظير آن كنترل مذكور شامل 

نشينى در  دوست دوران اخير ايران به عنوان اينكه بست مقتدر و وطن گردد. اميركبير مرد قوانين نمى
هاى آنان را خراب كنند زيرا معموالً متّهمى كه محكوم  خانه علما را ملغى سازد، دستور داد طويله
نشست و از مجازات فرار  ها رسانده و در آنجا بست مى شده بود خود را به آخور يكى از اين طويله

جمعه را صادر نمود و خود نزد كارگران  كردن طويله امام است كه دستور خراب كرد. مشهور مى
كرد. امام جمعه از منزل بيرون آمد و به اميركبير رو كرده و گفت:  ايستاده كار آنان را نظارت مى

و ديديم كه در شرايط آن زمان حرف او بجا بود. به »! دار امير، يكى از آخورها را براى خود نگاه«
يل اين داستان بپردازيم: در شرايط آن زمان علما نماينده واقعى مردم بودند. مسأله خيانت كه به تحل

اى است و خداى  دهند و يا نسبت وارد نبودن به اوضاع جهان، امر جداگانه بعضى از آنان نسبت مى
شود. اگر  نكرده بر فرض صحت قليلى از اين انتسابات به نمايندگى آنان از ملّت خللى وارد نمى

آمد مجموعه علما مظهر اراده ملّت بودند و اگر هم اين مجموعه نارسا  انتخابات واقعى به عمل مى
رغم  كرد، ولى هرگز على بود عالمت نارسايى مردم بود. دولت هم گرچه در بسيارى موارد ظلم مى

داد؛ ولى  رار مىنشينى گرچه در بعضى موارد مجرم را ف توانست كارى بكند. بست اين مجموعه نمى
گناهى را نجات داد، و قبل از اينكه يك قوه قضائيه قوى و مستقل ايجاد  در بسيارى موارد ديگر بى

. وظيفه زنگ خطر: 3كردن يك سنگر ملّت بود.  به منزله خراب» خراب كردن آخورها«شود، 
نمايد. هرگاه  حفظ مىكند و نظام موجود را  اى كه اصيل باشد قوانين را صحيحا اجرا مى قوه قضائيه

پسندند. زيرا  مردم اظهار نارضايى از قوه قضائيه كردند عالمت آن است كه قوانين موجود را نمى
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بينند و در اين هنگام است كه سازمان مملكتى و نيروهاى  مردم قانون را در وجود قاضى متجلّى مى
گونه كه در بدن  بخشند. همانسياسى بايد توجه كنند و نظام مملكتى را در مسير عدالت تحول 

دارد، قوه قضائيه نيز  انسان درد به منزله اعالم خطر است كه شخص را به جستجوى درمان وا مى
وظيفه مجموعه اعصاب را به عهده دارد. كم كردن صالحيت و قدرت قوه قضائيه و احاله آن به 

قرص مسكن و مخدر داده شود تا ساير مراجع مانند آن است كه به جاى درمان درد مرتّبا به بيمار 
درد را حس نكند. چنين بيمارى مسلّما به زودى در اثر حمله شديد مرض و عموميت بيمارى در 

توان به طور موقّت از  بدن از پا درخواهد افتاد. بايد بيمار را درمان كرد و البته در جريان درمان مى
الك و مستأجر، اقدام دادگسترى به تشويق مسكن استفاده نمود. قوانين نارسا و غلط مربوط به م

مستأجرين كه حتّى سازش قبلى را نديده بگيرند (درس خالف اخالق دادن به مردم) كه جمعا 
كردن و  موجب تشكيل پانزده هزار پرونده در تهران شد، به بهانه تسريع دادرسى عدالت را پايمال

ها و  انوادگى كه موجب اضمحالل خانوادهفداكردن عدالت در برابر سرعت، قوانين نارسا و تند خ
روابط اخالقى شده است، همه و همه به منزله مسكن و مخدرى است كه به بهانه حمايت از قوه 

قوه قضائيه به منزله آزمايشگاه علم حقوق است كه . تجربه گيرى: 4شود.  قضائيه تجويز مى
ه استفاده نمود. نحوه تهيه قانون بايد همواره در تدوين مقرّرات بايد از تجربيات اين آزمايشگا

طورى باشد كه تجربيات تمام اهل فنّ مورد استفاده قرار گيرد نه اينكه اين امر در انحصار گروه 
اى  معدودى باشد كه نتيجه كار آنان در عمل مشكالت نوينى فراهم سازد. براى اينكه قوه قضائيه

سه شرط تحقّق يابد: استقالل، قدرت و برخوردارى از بتواند نقش خود را دقيقا به عهده گيرد بايد 
مديريت صحيح. قوه قضائيه بايد در برابر دو قوه ديگر مستقل باشد و شيشه عمرش به دست ديگرى 

چنين بايد داراى اقتدار كافى باشد تا بتواند  نباشد تا بتواند وظايف خود را دقيقا انجام دهد؛ هم
كنترل نمايد و هيچ امر قضايى از حيطه قدرت او بيرون نباشد،  اجراى قوانين را در سراسر مملكت

جان به دست مجريه افتد تا هر كه را خواهد بكشد و هر كه را  اى قتال؛ ولى بى نه اينكه مانند اسلحه
خواهد بركشد. مديريت صحيح نيز الزم است كه اداره قوه قضائيه و ترقّيات قضات برحسب 

طرف بتواند ترقّى كند و در هر حال وظيفه خود را انجام  ضى خوب و بىضوابط باشد نه روابط تا قا
چون قاضى انگليسى دادگاه الهه كه با رأى پرارزش خويش براى ملّت و پادشاه خود  دهد. هم

اى است. در  افتخار آفريد. قدرت و سيادت انگلستان مرهون داشتن چنين قضات و چنين قوه قضائيه
شرح داده بودم با فردوسى ه در مورد قوه قضائيه ايران قبالً در مجله اين زمينه چند پيشنهاد ك
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. هميشه درصد معينى (مثالً سى درصد) از بودجه كلّ مملكت 1شوم:  اصالحاتى يادآور مى
گونه كه بودجه مجلس از دولت جداست) تا خود به نحو  دراختيار دادگسترى گذارده شود (همان

. الاقلّ در مورد مستشاران ديوان 2ود را در دست دولت نبيند. مقتضى آن را خرج كند و روزى خ
عالى كشور (و مقامات باالتر) قضات انتخابى باشند، بدين معنى كه براى اين مشاغل قبالً ضوابط 

باشند  قانونى خاصى تدوين گردد. وزارت دادگسترى هميشه فهرستى از قضات كه حايز شرايط مى
رتى كه سمت مستشارى از بين رفت (مثالً انتقال، فوت، بازنشستگى و آماده داشته باشد، به هر صو

كند و وزارتخانه انتخاب  غيره) هيأت عمومى ديوان كشور از فهرست مذكور يك نفر را انتخاب مى
. رؤساى شعب، رئيس ديوان عالى كشور، رئيس و مستشاران دادگاه 3كند.  او را به وى اعالم مى

. در شرايط فعلى وزير 4گردند.  يدنظر نيز به همين نحو انتخاب مىعالى انتظامى قضات و تجد
دادگسترى نماينده قوه مجريه است در قوه قضائيه و رابط اعمال نفوذ دولت در عدليه. حقّا بايد 
وزير دادگسترى نماينده عدليه باشد در دولت نه نماينده دولت در دادگسترى، با هر تغيير كابينه 

نمايد كه يك نفر از  الى كشور سه نفر حايز شرايط را انتخاب و پيشنهاد مىهيأت عمومى ديوان ع
آنان برگزيده شده و سمت دادستانى كلّ كشور و وزارت دادگسترى را توأما به عهده داشته باشد. 

. بارها مشاهده شده است كه محكمه انتظامى براى ارفاق به يك قاضى او را تبرئه كرده و مدل 5
ده است (يا بالعكس) لذا محكمه انتظامى طى يك رأى تصميم قاضى را موردنظر غلط به قضات دا

دارد. اگر تصميم مورد بحث را سقيم تشخيص داد در  دهد و صحت يا سقم آن را اعالم مى قرار مى
كند، و  مورد محكوميت يا برائت قاضى (برحسب خصوصيات شخصى او) رأى جداگانه صادر مى

ى و دادگاه تجديدنظر دو رأى متفاوت دارند؛ موضوع در هيأت عمومى نيز هروقت محكمه انتظام
  »ديوان كشور مطرح شده و رأى وحدت رويه صادر گردد.

شود كه حتي سبب بـرهم   در برخي قوانين اساسي تمهيدات خاصي در مورد توازن قوا ديده مي
و تنظـيم بيشـتر قـوا بـوده     گردد هرچند منظور از وجود چنين نهادهايي كنتـرل   زدن توازن قوا نيز مي

اي از حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده به شوراي نگهبان قـانون اساسـي    باشد. در اين ارتباط به نامه
: اخيرا شـوراى عـالى   : «286نويسند نمايند، مي گردد كه به اهميت اين مبحث اشاره مي درج مي محترماً

آور  تواند الـزام  ى قانون اساسى) مىقضايى مجموعه مقرّرات مختلفى كه فقط به موجب قانون (و حتّ
                                                                                                                                                                                              

، مجموعه »كنترل مقررات مصوبه، نامه به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -286
 نوشته شد. 3/12/1364به تاريخ . 176-179، صفحات 1381ارات حقيقت، چاپ اول، مقاالت حقوقي اجتماعي، انتش
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ناميده است. اين بخشنامه كه مراجع قضايى به اطاعت آن  287»بخشنامه«باشد، تصويب كرده و آن را 
اند قطعا تاكنون به نظر آقايان محترم رسيده است. باتوجه به اينكه شوراى محترم نگهبان  مكلّف شده

مقرّره در قانون اساسى را انجام دهد و از اين حيـث  همواره كوشش داشته است تا حد امكان وظيفه 
نسبت به ساير نهادها توفيق بيشترى يافتـه اسـت تـا بتوانـد اعتمـاد بيشـترى را جلـب نمايـد، لـذا نظـر           

رسد اصل چهـارم قـانون اساسـى     دهد. به نظر مى مخصوص آن شورا را به بخشنامه مذكور توجه مى
دهد و بخصوص تصريح عبـارت   محك شوراى نگهبان عبور مى را از» قوانين و مقرّرات...«كه كليه 

دهـد هرگونـه مقرّراتـى را كـه الزم      به آن شورا اجـازه مـى  » قوانين«در كنار لغت متداول » مقرّرات«
بداند مورد نقد و بررسى و اتّخاذ تصميم قرار دهد، بخصوص كه هـيچ مرجـع ديگـرى بـراى ابطـال      

هـاى خـالف    هـا و بخشـنامه   نامـه  اشد. از دو مرجعى كه آيينبينى نشده ب نكات خالف قانون آن پيش
خود تابع شوراى  173توانند تحت بررسى قرار دهند، ديوان عدالت كه طبق اصل  قانون دولت را مى

قانون اساسى) محكوم به اطاعت از حاكميـت شـوراى    170ها نيز (اصل  عالى قضايى است و دادگاه
كند. منطقى نيست كه پنج نفـر (چـه    اين اطاعت را تضمين مى نيز 164باشند و اصل  عالى قضايى مى

بسا سه نفر يعنى اكثريت اعضاى شوراى عالى قضايى) مقرّراتى در حد قانون و حتّـى قـانون اساسـى    
بنويسند و اجراى آن را الزام كنند، درحـالى كـه هـيچ مرجعـى نتوانـد از آنـان استيضـاح كنـد و يـا          

يد. شوراى محترم نگهبان قانون اساسى در هر جا كه قانون اساسى ــ دستورالعمل صادره را ملغى نما
چه با تصميمات كتبى و چه با بيانات شفاهى تمام مراجع مذكور در قانون اساسى ــ به خطر بيفتـد و  
شكسته شود بايد محافظ آن باشد. ذيالً بدون اشاره به جزئيات بخشنامه مرقوم كلّيـاتى را بـه نظرتـان    

مشهور است كه حضرت سجاد (ع) فرمود اگر قاتل پـدرم شمشـير خـود را كـه بـا آن       .1رسانم:  مى
مرتكب آن جنايت عظيم شده است به من بسپارد، به محض اينكه مطالبه كند به او خواهم داد. بيـان  

دهـد كـه    اى تأخير روا نيسـت و نيـز نشـان مـى     آن حضرت نشانگر آن است كه در احقاق حق لحظه
حقّى، ولو  است داراى حقّى باشد. عدالت اسالمى مقتضى است كه حقّ هر ذى حتّى شمر نيز ممكن

شمر، به وى برسد و اگر گناهكار است جزاى گناه خود را ببيند. استنكاف از احقاق حـق يـا تـأخير    
قـانون اساسـى بـه وسـيله      34. اطالقات اصل 2تواند عنوان مجازات به خود بگيرد.  در آن هرگز نمى
ض شده است و حتّى اگر بگوييم آن اطالق مقيد شده است، اين تقييد نيـز خـارج از   اين بخشنامه نق

آيين دادرسى مدنى، استنكاف از احقاق حق جايز  4صالحيت شوراى عالى قضايى است. طبق ماده 
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). بـه طريـق اولـى در مقـام اطاعـت از بخشـنامه       167نيست، حتّى به علّت و بهانه نبودن قانون (اصـل  
نفر ــ آن هـم   270. وقتى قانون يعنى تصميمات مصوبه 3استنكاف مجاز نخواهد بود.  خالف قانون،

منتخب مستقيم مردم ــ تا تحت كنترل درنيايد رسميت و قابليت اجرا ندارد، مسلّما تصميم پـنج نفـر   
 . در مقابـل صـالحيت عـام   4تواند بدون اين كنترل قابليت اجرا داشـته باشـد.    (و چه بسا سه نفر) نمى

دادگسترى براى دادسراهاى انقالب صالحيت محدودى معين شده است كـه ايـن بخشـنامه اوالً آن    
عموم و خصوص را منقلب نموده و جاى آنها را عمالً با هم عوض كرده است. ثانيا صالحيتى بـراى  

. ارزش معنـوى و  5تـوان اعطـا نمـود.     دادسراى انقالب مقرّر كرده است كـه بـه هـيچ مرجعـى نمـى     
ْلِقْسِط ُشهداء هلِلّ با اسم جالله همراه آمده است  قرآنعدالت و قسط كه در ظمت ع ِ  288(كونُوا قّوامني 
ْلِقسـطـ  ِ بندى تنزّل داده شده اسـت.   كوپنى و جيره ) تا سر حد يك كاالى289كونُوا قّوامني هلِلّ ُشهداء 
قـدر دسـت و    اهـد شـد و آن  هاى جديدى خو سازى ها و عنادها موجب پرونده ورزى . بسيارى كينه6

پاى دادسراى انقالب به اين بخشنامه مغلول و مقيد خواهد گرديد كه مسائل اصلى انقالب فرامـوش  
قدر به تعويق و بوته اجمـال خواهـد افتـاد     خواهد شد، يا اينكه احقاق حقوق مردم در دادگسترى آن

كـه   25. بـرخالف اصـل   7رفت. كه اجراى واقعى عدالت مورد ترديد و نگرانى مردم قرار خواهد گ
آور كرده اسـت.   هرگونه تجسس را ممنوع نموده است، اين بخشنامه تجسساتى غيرضرورى را الزام

ام  بر انتقادات سازنده به اطّالع مقامـات صـالحه رسـانده    جانب در هر موقعيت نظر خويش را مبنى اين
دارد. اينـك نيـز تقاضـا     را تقـديم مـى   كه به طور نمونه فتوكپى نامه تقديمى به شوراى عالى قضـايى 

دانند از اجراى دستورات خالف قانون و ايجاد جو تصنّعى در دادگسترى  دارم به هر نحو مقتضى مى
كه بايد دور از هرگونه هياهوى سياسى باشد ممانعت به عمل آورند. رونوشت بـراى اطّـالع كـانون    

هـا در احقـاق حـق و اقامـه      يل اعانت دادگاهنمايد كه شأن وك وكالى دادگسترى ارسال و اضافه مى
قسط است و شأن كانون نيز معاونت در تعميم عدالت بـوده، بايـد بـا طـرح انتقـادات سـازنده نقـش        

رود در زمينه طرح موارد خالف قانون بخشنامه مـذكور و   مشاور متخصص را ايفا كند. لذا انتظار مى
  »معمول دارند. به طور كلّى در تمام موارد مشابه اقدام مقتضى

                                                                                                                                                                                              
  .135سوره نساء، آيه  -288
  . 8سوره مائده، آيه  -289
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  اصل برتري حكومت مركزي
بناي اداره بر سلسله مراتب و سازمان قرار دارد و سلسله مراتب سازماني عمالً اجراي قانون و 

سازد. اصل برتري حكومت مركزي در اصل بيان اين سلسله مراتب در  ارتباطات مديريت را مهيا مي
موضوع در مبحث اداره به تفصيل خواهيم تشكيل دولت و واحدهاي تابعه آن است. در باب اين 

پرداخت ولي اينجا در باب اشاره اين موضوع در مباحث مرتبط با قانون اساسي و فلسفه طرح آن و 
بيان ديدگاه بزرگان صوفيه در اين ارتباط نامة سرگشاده حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده به وزير 

ائيم كه اهم موضوعات اين مبحث از آن قابل نم دادگستري در مورد سازمان دادگستري را درج مي
ّ َعَرْضَنا اَالمانََة َعَلى السَّمواِت واَألرِض واجلِباِل فَاَبـَْنيَ َاْن  -تعاىل  بسمه: «290نويسند مستفاد است. مي ِا

دادگسترى، سالم  جناب آقاى وزير - . 291َحيِْمْلَنها و َاْشَفْقَن ِمْنها و َمحََلَها اِالنساُن ِانَّه كاَن ظَلوما جهوالً 
ها براى وزارت دادگسترى مقام مسؤولى تعيين گرديد، همه  از اينكه باالخره بعد از مدت -عليكم...

اند، توفيق خدمت به  خرسنديم. اميدوارم اين سنگر مهم انقالب اسالمى را كه دراختيار شما گذاشته
ريك واقعى بگوييم. نكاتى به خاطرم فاتى فعلى بعد از موفّقيت تبشما بدهد تا اضافه بر تبريك تشري

دانم: شما از اين پس در دادگسترى سمت وزارت را به  رسيد كه خود را موظّف به بيان آنها مى
عهده خواهيد داشت نه منشى و قطعا با آشنايى كه به اهميت قوه قضائيه داريد مسؤوليت سنگينى را 

ــ و بتوانيد موفّق شويد ــ قوه قضائيه را  كنيد. اميد است بكوشيد كه به گردن شماست، احساس مى
اكنون  كه اينك متالشى شده است دوباره منسجم كرده به آن استقالل و قدرت ببخشيد. هم

مسؤوليت مجموعه وزارت دادگسترى به عهده شماست و گردش نارساى آن را مردم متوجه شما 
اُِمْرَت  فَاْسَتِقْم َكماپيغمبر با نزول آيه  خواهند دانست. اين مسؤوليت از نوع همان بار سنگينى است كه

َب َمَعك اى كه به رژيم  ترين حمله عمده. 293َشيَّْبَتىن سورُة هود...، احساس كرده و فرمود: 292و َمْن 
                                                                                                                                                                                              

، مجموعه »نامه سرگشاده وزير دادگستري در مورد سازمان دادگستري«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  - 290
روزنامه انقالب اسالمى، ش . 102-112، صفحات 1381ت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، مقاال
  . خطاب به اولين وزير دادگسترى كه طبق قانون اساسى انتخاب شد.1359آذر ماه  1، شنبه 405

حمل آن سرباز زدند و از ها عرضه كرديم. آنها از  ها و زمين و كوه ، سوره احزاب (ما امانت را بر آسمان72آيه  -291
 آن ترسيدند. انسان آن امانت را بردوش گرفت كه او ستمكار و نادان بود).

  اند). اى همراه با آنان كه با تو رو به خدا آورده كه امر شده ، سوره هود (ثابت قدم باش چنان112آيه  -292
  سوره هود مرا پير كرد. -293
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آمد عدم استقالل و ضعف قوه قضائيه و قضات و  الفساد آن دوران به حساب مى شد و ام طاغوت مى
گرفت و اجرا  ى قضايى بود كه هر مرجع به ميل خود تصميم مىگير همچنين وفور مراكز تصميم

اكنون قاضى را از  نمود. متأسفانه اين عيب و نقيصه فعالً شديدتر از آن ايام نيز وجود دارد. هم مى
خانه اداره يعنى از محلّ خلوت و دور از ملَأ عمومى و بدون اينكه محلّ تجاهر به  گوشه تاريك

زند؛ استاندار به  زنند، فرماندار سيلى به گوش قاضى مى خوارى شالّق مى هحساب آيد، به جرم روز
گيرند؛ از  كند، درِ دادگسترى شهرستان را از طرف استاندار گل مى بهانه حضور و غياب توهين مى

شود، به وزارت دادگسترى از طريق  هاى مردمى و اسالمى براى تهديد قاضى استفاده مى تريبون
.... اگر اينها  دهند كه در فالن مهلت قاضى نشسته ولتيماتوم مىها ا همين خطبه اى را عوض كنند واالّ

قاضى نيستند آنان را طرد كنيد يا عدليه را كه عمالً منحل است رسما نيز منحل نماييد و اگر قاضى 
ترين توهينى  هستند احترام قاضى و قضاوت را ملحوظ داشته، اجازه به هيچ كس ندهيد جزئى

يد. اگر مردم عادت كنند به قاضى توهين نمايند يا شاهد توهين به او باشند، فردا نخواهيد بنما
هاى چند روز  ايد بگيريد. در روزنامه توانست جلوى اين عادتى را كه خود بر مردم تحميل كرده

ذكر اى كه روزنامه  رئيس دادگاه انقالب... و... به عنوان ارتكاب جرايم عديده«قبل آمده بود كه 
من در طول بيش از سى سال خدمات قضايى به خاطر ندارم و هيچ » اند. كرده بود بازداشت شده

تر از من نيز به خاطر ندارند كه ديده يا شنيده باشد كه در تاريخ عدليه هيچ  يك از دوستان مسن
فعلى از قاضى دادگسترى اين همه جرم يا حتّى اتّهام داشته باشد. اكثريت قريب به اتّفاق قضات 

اند. در معرض وساوس مالى، ناموسى، مقام دوستى قرار گرفته و توفيق الهى  بوته امتحان درآمده
قدر مهم است كه حضرت حق ابراهيم(ع)  آنها را از جرم حفظ كرده است و از امتحان درآمدن آن

ت برگزيد. اين قضات امتحان گاه او را به امامت و خُلّ ) و آناذا ابـَْتَلى ابراهيَم رَبُّهُ را امتحان كرد (
ها جاى آنها را بگيرند. پول،  شده را دلسرد نكنيد، زيرا مصلحت مملكت نيست كه امتحان نشده

مقام و شهرت شياطينى هستند كه كمتر كسى در مقام امتحان و در مواجهه با اين اغواگران توانسته 
اد رويه فعلى متداول و مصوبه ممكن است به استنتقسيم وظايف: است بر همه آنها پيروز شود. 

شوراى انقالب ( كه برخالف قانون اساسى وظيفه اجرايى را به عهده مرجع قضايى گذاشته است) 
از خود سلب مسؤوليت كنيد، اما سرنوشت دادگسترى به هر جهت كالّ و جزئا به شما سپرده شده و 

طماتى كه ما در دوران پهلوى توقّعات متوجه شماست. قدرت بدون مسؤوليت صحيح نيست. چه ل
از قدرت بدون مسؤوليت تحمل كرديم. از طرف ديگر هيچ مسؤوليتى نيز بدون قدرت قابل تصور 
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نيست. وظيفه يا قدرت و مسؤوليت پشت و روى يك سكّه هستند. در مرحله اول همه در برابر 
المى كه چشم به انقالب ما خداوند مسؤوليم. در مرحله ثانى همه در برابر ملّت ايران و امت اس

اند مسؤوليت داريم. در مرحله سوم هر فرد در برابر شخص يا مرجعى كه او را منصوب كرده  دوخته
است مسؤوليت دارد. شما در برابر مجلس و شوراى عالى قضايى و موكّلين آن شورا (قضات ايران) 

كنندگان خود مسؤوليت  انتخابمسؤوليت داريد. اعضاى شوراى عالى قضايى نيز در برابر ملّت و 
دارند و شما در عين اينكه بر اين مسؤوليت نظارت داريد، در روش كار مجرى تصميماتى هستيد 

قانون  160نمايد. الف ـ اصل  كه شوراى عالى قضايى در مقام انجام وظيفه قانونى خويش اتّخاذ مى
دهد. اين عبارت مفيد  ادگسترى مىاساسى در فصلى بعد از قوه مجريه اختيار خاصى را به وزير د

حصر نيست بلكه حاكى از آن است كه وجود وزيرى در وزارت دادگسترى با همه اختيارات 
باشد. ب ـ تمام اختيارات  سياسى اجرايى و مالى كه براى ساير وزرا مقرّر است مفروع عنه مى

ادگسترى نيز به عهده در د 138جمله حقّ عزل و نصب كارمندان برطبق اصل  اجرايى وزرا و من
وزير آن است مگر آنچه صريحا مستثنى شده باشد كه ذيالً بررسى خواهد شد. ج ـ شوراى عالى 

دخالت شورا در عزل و نصب جز آنچه كه ». باالترين مقام قوه قضائيه است« 175قضايى طبق اصل 
اصل تفكيك ذكر خواهيم نمود كه در صالحيت استثنايى آن است و در امور اجرايى مخالف 

قواست. د ـ نقل و انتقاالت و انتصابات هرگاه بدون ضابطه باشد، مضرّ است خواه از طرف شخصى 
به نام وزير يا مرجعى به نام شورا معمول گردد. وجود ضابطه و ضمانت اجرايى براى آن در درجه 

ه در تاريخ ما اول اهميت قرار دارد. تجاوز از حدود اختيارات و وظايف صحيح نيست. متأسفان
ها به اعتبار شخصى كه شاغل آن است و به اعتبار قدرت او از  فراوان ديده شده است كه بعضى مقام

حدود قانونى تجاوز نموده، بر ساير مشاغل اعمال قدرت كرده است حال آنكه قدرت مشاغل 
وظايف هر  دولتى بستگى به مسند و حدود قانونى دارد نه شخصى كه شاغل آن است. بايد حدود و

رابطه وزير مسند دقيقا تعيين گردد و بدون توجه به شاغل آن شغل تجاوز يا قصور را مانع شد. 
باشد و  ) مىحكمت بذلكقاضى به معناى اخص كسى است كه آمر (دادگسترى با قضات: 

شغل  گويند و در معناى اعم تمامى دارندگان رتبه قضايى را كه در اصطالحا به وى قاضى نشسته مى
شود.  هاى وابسته اشتغال دارند شامل مى كنند يا در سمت ايستاده يا در ساير قسمت نشسته كار مى

لغت قاضى در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به معناى اعم و اخص هر دو استعمال شده 
مطالعه دقيق است كه با توجه به جهات زير: الف ـ درك منظور مقنّن از عبارت مندرجه در قانون با 



  195   از ديدگاه حكمت يلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي و ادارة امور عمومف

 

قانون اساسى و منع تغيير قضات. ج ـ تطبيق و تلفيق  164صورت مجالس مجلس خبرگان. ب ـ اصل 
شوراى عالى قضايى (و نه شوراى عالى قضايى) به اتّفاق » اعضاى«اصل مذكور و بخصوص عبارت 

: ذكر ، اختيارات وزير دادگسترى در مورد قضات به شرح زير است: او150آرا با شقّ سه اصل  الً
دهند و  الذّكر نشانه آن است كه نصب قضات نشسته كه حكم مى در بند سه سابق» عادل«شرط 

هاى عدليه ــ  باشند ــ چه ابتدائا و چه به صورت انتقال از ساير قسمت مصداق شرعى لغت قاضى مى
تّفاق آراى بايد با تصويب شوراى عالى قضايى باشد. ثانيا: عزل قضات نشسته و تغيير آنها به ا

اعضاى شوراى عالى قضايى است. ثالثا: نقل و انتقال قضات ايستاده و كارمندان كماكان و مانند 
قانون اساسى به منظور انجام  157ها در اختيار وزير دادگسترى است. رابعا: اصل  ساير وزارتخانه

اين شورا منحصر در  دارد. وظيفه هاى قوه قضائيه تشكيل شوراى عالى قضايى را مقرّر مى مسؤوليت
باشد و نبايد سطح عظمت و معنويت آن را تا حد مرجع  مى 156كلّيات وظايف مرقوم در اصل 

كند و وظيفه اجراى آن با وزير  ادارى تنزّل داد. كلّيات امر و روش كلّى مديريت را شورا تعيين مى
وزير دادگسترى دادگسترى است. ممكن است اين توهم پيش آيد كه محدودكردن اختيارات 

مطلوب و مفيد است. اختيار بدون ضابطه مضرّ است و االّ صرف سلب اختيار از وزير و اعطاى همان 
كند، بلكه چندين وزير از نوع  تر به شخص يا مرجع ديگرى رفع معايب نمى اختيار با دامنه وسيع

ضائيه و قاضى داشته مردم بايد چنان اعتمادى به قوه قطرفى قضات:  تأمين بىآفريند.  قديم مى
براى تأمين اين نظر بايد تمام ». دستى كه قاضى ببرد حتّى درد هم ندارد«باشند كه معتقد گردند 

داورى، عقده و جانبدارى بر وى  گونه پيش طرف باشد. هيچ كوشش را به كار برد كه قاضى بى
از بيان لزوم  مسلّط نگردد. اهميت اين موضوع تا به آن حد است كه حضرت صادق(ع) بعد

مند باشد كه كاش  اگر قاضى در عمق ضمير خويش مايل و عالقه«فرمايد:  طرفى قاضى اضافه مى بى
چنين قاضى ولو در » كس باشد و من بتوانم به نفع او رأى بدهم در اين دعوا حق به جانب فالن

قلّ شرطى كه در طرفى را نيز كرده باشد در برابر خداوند مسؤوليت دارد. ا صدور رأى رعايت بى
االتباع به نظر  اين مورد بايد رعايت شود (و در مورد نيروهاى مسلّح نيز تحقّق اين شرط الزم

رسد) آن است كه قاضى و (سپاهى) از دخالت در جريانات حاد سياسى و شركت در احزاب  مى
ز پنجره فرار ممنوع گردند. مشهور است كه اگر سياست از در ورودى به دادگاه وارد شود عدالت ا

مسؤوليت شديدى كه به اين نحو براى قاضى مقرّر است مقتضى قدرت و استقالل: كند.  مى
استقالل و قدرت اوست. در تاريخ اسالم فراوان ديده شده است كه امير و حتّى خليفه در محضر 
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اند  دم نتوانستههايى را شاهد بوده و از ترس مر اند. حتّى خلفاى طاغوتى نيز چنين منظره قاضى ايستاده
هاى مكرّرى به وزارت دادگسترى يادآور  جلو آن را بگيرند.مسأله وظايف قوه قضائيه را طى نامه

ام كه اگر مجال مطالعه  ) نوشته133ـ  135، شماره (كانون وكالاى در مجله  شده و مشروحا طى مقاله
يه در وحدت مراجع قضايى و كنم مفيد باشد. استقالل قاضى و قوه قضائ آن را داشتيد تصور مى

گيرى و اجرايى است. تمام مراجعى كه فعالً در همه امور دخالت كرده، خود رأسا  قدرت تصميم
نمايند، بايد مطيع قوه قضائيه باشند. تمام مراجع بايد مجرى  قضاوت كرده و خود بالفاصله اجرا مى

شود تا زمانى كه  ساقط مى در هر انقالب چون نظم قبلىمسؤوليت مشترك: رأى قاضى باشند. 
توان گفت هيچ قانونى جز  آيد كه مى نظام جديد مستقر نشده است حالت خاصى به وجود مى

توان گفت كه حالت قدس و عظمت هدف  حصول هدف وجود ندارد. در اين دوران كوتاه مى
اسى خود را تصويب اس كند. اما بعد از استقرار قانون و بعد از آنكه ملّت قانون وسيله را توجيه مى

توان به بهانه انقالب و عمل انقالبى حتّى از يك  كرد ديگر آن دوران بحرانى تمام شده است و نمى
حال ناظر قوه  حرف قانون اساسى تخطّى كرد. شما رابط قوه قضائيه با دو قوه ديگر هستيد و در عين

انديشى و  جه به بهانه مصلحتو قضائيه در دولت بوده و با آنان مسؤوليت مشترك داريد، به هيچ
اساسى را نديده گرفت و تجاوز به اين قانون به منزله قيام عليه جمهورى  توان قانون عمل انقالبى نمى

تدوين، تفسير و اسالمى است كه شما به اتّكاى مسؤوليت مشترك موظّف به تعقيب آن هستيد. 
ينده مالك عمل خواهد بود، از طرفى اى كه اكنون اتّخاذ شود براى آ چون رويهاجراى قوانين: 

شود بايد  ها (و به طريق اولى دادگسترى) اجرا و تهيه مى ديگر رويه و قوانينى كه از طرف وزارتخانه
اساسى باشد، رويه و مقرّرات مخالف را ملغى كنيد. در شرح و تفسير و  منطبق با اصول و قانون

گردد بايد دقّت وافر  براى اولين بار مطرح مىتحقّق قانون اساسى بخصوص اصطالحات خاصى كه 
اساسى در مبحث قوه قضائيه بايد  معمول داشت و قوانين متعددى را كه براى اجراى اصول قانون

هيچ فعل يا ترك «دارد:  مقرّر مى 169تنظيم نمود با رعايت نكات زيرين تنظيم كرد: الف ـ اصل 
بديهى است باتوجه به لغت » د قابل مجازات نيست.شو فعلى به استناد قانونى كه بعدا وضع مى

منظور اصلى آن است كه مالك سنجش اعمال قوانينى خواهد بود كه به تصويب مجلس » وضع«
نمايد حكم  اين نتيجه را با صراحت بيشترى بيان كرده، قاضى را موظّف مى 167برسد. ب ـ اصل 

. ج ـ اختالف فتاواى مجتهدين شيعه موجب آن قضيه را مستندا به مواد قانونى مدونه صادر نمايد
است كه عمل به همه آنها محال و يا موجب تفرقه و تشتّت گردد. حقّا بايد در اين ميان فتواى مورد 
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كند) مورد عمل قرار گيرد.  تقليد اكثريت (كه به صورت اكثريت آراى نمايندگان مجلس تجلّى مى
دعوا را از قوانين مصوبه مجلس كه به زبان فارسى است، د ـ بنابراين چون قاضى بايد بتواند حكم 

جا معناى شرعى آن نيست؛ بلكه منظور آن است  استخراج كند لذا منظور از مجتهد و اجتهاد در همه
كه قاضى از اصول كلّى حقوق اسالمى مطّلع بوده و قدرت استنباط داشته باشد و بتواند حكم قضيه 

ثالً قانون مدنى كه منطبق با شرع انور است يا قوانين جزايى كه با را از قوانين فارسى مصوبه (م
قابل اجرا خواهد بود) استخراج نمايد. هرجا به دنبال لغت قاضى صفت مجتهد  169عنايت به اصل 

المثل در تعيين رئيس و دادستان ديوان عالى  اضافه شده است، اين معنا مراد است. بالعكس فى
اساسى مجتهد به معناى شرعى آن  ر برده نشده است منظور قانونكشور كه لغت قاضى به كا

باشد كه بايد تمام صفات مذكور در مقبوله عمر بن حنظله را حايز باشد. منتها در اين مورد چون  مى
نمايد، از اين نظر مشورت با متخصصين امور قضايى  را اضافه مى» آگاه به امور قضايى«قانون شرط 

گونه كه خداوند پيغمبر معصوم را كه دچار  داند، همان لى كشور را شرط مىيعنى قضات ديوان عا
شود و عمل او براى ما به عنوان سنّت جنبه تشريع دارد امر به مشورت كرده، تصميم او را  اشتباه نمى

 اَالمِر فَِاذا َعَزْمتَ  و شاِوْرُهم ِىف فرمايد:  كه شارع است مشروط به مشورت نموده و خطاب به وى مى
كادر ادارى دادگسترى را غالبا كارمندان و كادر ادارى دادگسترى: . 294  فـََتوَكَّْل َعَلى اهللّ 

بايد توجه خاصى به  دهند. بعد از تصفيه الزم و دقيق مى مردمان زحمتكش، امين و مطّلع تشكيل مى
د. اينان چون تأمين معيشت و امكان پيشرفت قانون مبذول داشت تا چرخ عدالت بهتر و تندتر بگرد

بايد امكان داد تا سوابق تجربى آنها در بسيارى موارد  شوند مى در طول كار به تجربياتى نايل مى
مقام تحصيالت و مدرك تحصيلى گرديده پيشرفت آنان را تسهيل نمايد و امكان استفاده  بتواند قائم

نظرى و عملى كارمندانى را كه بيشتر از تجربيات آنها فراهم شود. در اين مسير با امتحانات تجربى، 
صالحيت علمى و اخالقى آنان به تصويب شوراى عالى قضايى برسد بايد به كادر قضايى منتقل 

شود. بديهى است احترام  كرد و بدين طريق راه ورود در كادر قضايى براى صلحاى قوم باز مى
، اين »ام امامزاده با متولّى استاحتر«كادر قضايى بايد كامالً محفوظ بوده مراعات گردد و بنابر مثل 

قانون اساسى هركس  35طبق اصل وكالت: كارمندان بايد در تعظيم و تجليل مقام قضا بكوشند. 
حقّ دارد وكيل انتخاب كند و در اين اصل كه مطلق است هيچ محدوديتى ذكر نشده، و هيچ 

د و داشتن اطّالعات فقهى توان وكالت دا هذا به هركس مى شرطى براى وكيل تعيين نگرديده؛ على
                                                                                                                                                                                              

  كن؛ ليكن آنچه خود تصميم گرفتى با توكّل به خدا انجام ده.. با آنان مشورت 159سوره آل عمران، آيه  -294
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و حتّى اعتقاد مذهبى نيز براى وكيل شرط نشده است، بنابراين هركس كه خون او مباح نباشد 
هذا ممكن است  توان اجتهاد كرد، مع تواند وكالتى را قبول كند. گرچه در مقابل نص مرقوم نمى مى

دخالت وكيل را الزم ندانسته و بلكه نمايند؛  آنان كه اجتهاد خويش را در مقابل نص معتبرا اجرا مى
طرفى  نمايم: الف ـ باتوجه به لزوم مؤكّدانه بى مضرّ بدانند، لذا توجه شما را به نكات زير جلب مى

كننده است از  تراز بودن كامل متداعيين (حتّى در اسم و عنوان) چون دادستان كه متّهم قضات و هم
كند و تمام اسناد دولتى و غيره را با اختيارات عظيمى تحت  سازمان وسيعى به نام دادسرا استفاده مى

دستش از عرب و عجم «القاعده به متّهمى كه احياناً زندانى بوده و اصطالحا  تسلّط خود دارد، على
وكيل برگزيندكه اين وكيل همطراز بايد اختيار داد كه بتواند از محيط خارج كسى را به عنوان » كوتاه است

هاى صدر اسالم مواردى ذكر شده است كه حتّى  ب ـ در داستانهمان اختيارات انجام وظيفه نمايد. دادستان و با 
شاهد ــ زنى آبستن ــ از ترس احضار به دادگاه سقط جنين نموده و بعد از بهبودى بر خليفه وقت 

زبانش  اقامه دعوى كرده است. به طريق اولى احتمال اينكه متّهم از ترس و وحشت صدمه ببيند يا
اش ياورى نكند، بسيار است. در چنين  بند آيد يا منطقش او را در دفاع صحيح از حقوق احتمالى

تواند او را يارى دهد و حتّى با كشف حقايق و عرضه صحيح  وضعيتى مسلّما وكيل امين و معتمد مى
هاى صدر  داستان واقعيات دادگاه را هم در اقامه عدل و انشاى رأى منصفانه مساعدت نمايد. ج ـ در

اسالم موارد فراوانى وجود دارد كه حكمى از خليفه وقت ــ زمان قبل از خالفت على (ع) ــ صادر 
شتافت و در واقع وكالتى از طرف متّهم قضيه  گرديد و بعد از اطّالع، آن حضرت به كمك مى مى

الت على(ع) در نمود. دخ كرد به نحوى كه قاضى (خليفه وقت) حكم را تصحيح مى را روشن مى
حال مددكار قاضى بود. د  اين موارد به عنوان قاضى نبود بلكه به عنوان وكيل و ياور متّهم و در عين

بسا خود از آن مطّلع نيست. وجود كيفيات مخفّفه از  ـ هر متّهمى حقوق قابل دفاعى دارد كه چه
عدم كيفيات مشدده  پذيرى و حتّى عواطف عاليه و همچنين وجود يا قبيل فقر، جهل، تحريك

شود در جرايم كامالً مشابه نسبت به مجرمين مختلف بايد آراى متفاوت صادر نمود.  موجب مى
كند نه از جرم و اين امر به انسانى كردن و اسالمى  وكيل درواقع از حق قابل دفاع متّهم دفاع مى

و  4، 3، 2وم در بندهاى هاى مرق نمودن احكام كمك كرده و مطالعات علمى را در راه تحقّق هدف
هذا گذشته از اينكه متّهم هر  نمايد. على قانون اساسى تسهيل مى 156اصل  5الخصوص بند  على

تواند به عنوان وكيل انتخاب نمايد، وكالى دادگسترى كه تخصص و  شخصى را بخواهد مى
ـ داشته و صالحيت اى از اجتهاد ــ به معناى قدرت استنباط حكم از قوانين مصوبه مجلس ـ درجه
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اخالقى آنان مورد تأييد سازمان رسمى و مستقل قرار گيرد بهتر خواهند توانست اين وظيفه را اجرا 
كند. وجود سازمان مستقل و كانونى متشكّل از وكالى امين و متخصص ياور دستگاه عدالت بوده 

واِس اخلَّناِس اّلذى يـَُوْسِوُس ىف ِمْن َشرِّ اْلَوسو احيانا قضات را كه به هر جهت بشر بوده در معرض 
گونه كه قضات شريف نيز وكال را  دارد همان گيرند، از انحراف محفوظ مى قرار مى 295ُ�دورِالّناسِ 

  »كنند. از انحراف حفظ مى

  اصل عام بودن قانون
باشد و يكي از مضامين عملي در اجراي قانون  اصل عام بودن قانون در راستاي اصول قبل مي

كند تا همه را در مقابل قانون  ست. اين اصل مقنن، مجري و ناظر قانون اساسي را موظف مياساسي ا
كنيم كه در ضمن شرح  اي مراجعه مي مساوي شمرده و با يك ديد نگاه كند. در اين ارتباط به مقاله

نمايند،  تجديدنظر در قانون مطبوعات نظركلي در مورد تهيه و تدوين قوانين را مطرح مي
ايم، بلكه تورم از نوع ديگرى نيز جامعه  متأسفانه ما نه تنها دچار تورم اقتصادى شده: «296مايندفر مي

دهد؛ با اين تفاوت كه اين تورم بر همگان آشكار نيست. هر سال نشريه مفصلى با حدود  را آزار مى
ند كه نه تنها ك شود و مقرّرات مصوبه آن سال را درج مى (گاهى بيشتر از) هزار صفحه منتشر مى

شوند. هنوز  دانان، قضات و وكال نيز در ميان اين تل عظيم سرگردان مى مردم عادى بلكه حقوق
شود. در مورد سازمان  قانون بودجه به مرحله اجرا درنيامده، چندين اصالحيه بر آن نوشته مى

قبلى را پنبه  هاى به بعد چندين قانون نوشته شده و هر يك تمام رشته 1359دادگسترى از سال 
هاى عمومى، وكال و  هاى عام كه به رغم مخالفت قضات دادگاه كرده. قانون اخير دادگاه

دانان، با اصرار و لجاج تصويب شد، مسلّما بعد از درهم ريختن دادگسترى به همان سرنوشت  حقوق
بايد به دنبال دچار خواهد شد و چندين اصالحيه را به خود جذب خواهد كرد. نسخ يا اصالح قانون 

شود  تشخيص نواقص و عيوب قانون باشد. در عمل و تئورى، نواقص قانون در طى زمان فهميده مى
                                                                                                                                                                                              

. از شر وسوسه شيطان كه وسوسه انديشه بد در دل مردمان افكند، چه آن شيطان از  5ـ  3سوره ناس، آيات  -295
  جنس جن باشد و يا از نوع انسان.

، »رد تهيه و تدوين قوانينتجديدنظر در قانون مطبوعات، نظركلي درمو«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -296
. مجله برگ سبز، سال 280-287، صفحات 1381مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

  .1374، تير و مرداد 23چهارم، شماره 
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آيد كه تدوين مقرّراتى براى آن ضرورت  و يا اينكه مقتضيات جديدى در اجتماع به وجود مى
گردد،  ىطور كه در مجلس نيز بدوا كليات يك قانون مطرح م همانروح قانون و كلّيات: دارد. 

در بررسى و نقد يك طرح نيز بدوا بايد به كليات آن رسيدگى كرد. معموالً در قانون مقدمه 
توجيهى بايد نوشته شود كه اقدام به تهيه و تدوين آن را توجيه كرده، هدف نهايى از آن را بيان 

زاى بدن طور كه روح در تمام اج كند. وجه مشتركى كه در تمام قانون مندرج است ــ و همان
جارى و سارى است ــ اين وجه مشترك در تمام اجزا و فصول قانون وجود دارد؛ آن را در 

هاى سالم همنواخت و  گونه كه روح انسان گويند. همان مى» روح قانون«دانان  اصطالح حقوق
هماهنگ است، يك قانون صحيح و منطبق با نيازهاى جامعه نيز روحى هماهنگ دارد. اما گاهى 

كنند كه از جهت مصالح شخصى يا به رغم ميل خويش،  كنندگان در معنا هدفى را دنبال مى تهيه
ها را در قانون  كنند. در اينجاست كه ما تشتّت، تعارض و تناقض مصالح اجتماعى آن را پنهان مى

اى المثل قدرت را به ج پوشانند و فى خواهى مى كنيم، يا اينكه به نيت خود لباس آزادى مشاهده مى
دهند كه همان كار را انجام دهد. اليحه پيشنهادى مطبوعات را  اينكه به شخص بدهند به هيأتى مى

هيأت نظارت و صدور كنيم.  هايى از آنچه گذشت در آن مشاهده مى كه بررسى كنيم، رگه
ها هستند كه در قانون قبلى ذكر شده است و عمالً چنين هيأتى  اعضاى هيأت نظارت همانپروانه: 

اند اما به  ددرصد تابع مقامات حكومتى هستند. گرچه مقامات از تحميل به مطبوعات ممنوع شدهص
گونه كه پروانه  توانند توسط اين هيأت سانسور يا خودسانسورى را تحميل كنند. همان سهولت مى

م شود، اگر نگويي وكالت از طرف كانون وكال، پروانه پزشكى از طرف نظام پزشكى و... داده مى
كالًّ اين هيأت بايد منتخب خود مطبوعات باشند، الاقلّ بايد نصف اعضاى آن منتخب آنان باشند 

كند، بلكه صالحيت او را بايد  كه در ماده مربوطه نه تنها يك نفر به نمايندگى مطبوعات شركت مى
يل صالحيت ) و حال آنكه داشتن پروانه نشريه خود دل13ماده  5اى ديگر تأييد كنند (تبصره  عده

است. دارنده نشريه در مسائل مطبوعاتى از ساير اعضاى هيأت، صالحيت بيشترى دارد. اصوالً او 
اينجا صاحب خانه است و تعجب است كه مهمان بايد صالحيت ميزبان را تأييد كند. بايد تصريح 

در روزنامه  كرد كه اين نماينده منتخب نبايد عضو دولت باشد. توضيحا در چاپ متن اليحه كه
درج شده است، جزو اعضايى كه بايد صالحيت عضو منتخب مطبوعات را تأييد كنند بند  همشهرى

(ح) ذكر نشده است، يعنى استاد دانشگاه در اين تشخيصِ صالحيت دخالت ندارد. نكته ديگر آنكه 
) نوشته اعضاى اين هيأت كه برحسب حروف (ابجد، هوز،...) ذكر شده است به جاى (ه) هوز (ح
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شده است. عضو ديگرى كه در اين هيأت ذكر شده و در قانون قبلى وجود نداشت، بند (د) است: 
حضور استاد حوزه » يكى از استادان حوزه علميه قم به انتخاب جامعه مدرسان حوزه علميه قم«

 كند. علميه قم در تهران و در چنين هيأتى آن چنان مشكل است كه هيأت را دچار مخمصه مى
شود كه گويى روحانيت هم شغلى است در رديف  متأسفانه در بسيارى موارد چنان برداشت مى

ساير مشاغل عاليه، قضاوت، طبابت، وكالت... و حال آنكه مصلحت نيست روحانيت را كه جنبه 
قدسى و معنويت دارد در همه جا اختياردار و وارد امور اجرايى كرد. متأسفانه اين روحيه كه در 

كند و تهيه  م امور از روحانيت استفاده شود، باالترين لطمه را به معنويت اين مقام مقدس وارد مىتما
رسد اين بند حذف  چنين پيشنهادهايى از روى تعصب و دور از منطق است. بنابراين به نظر مى

 گردد. چنين هيأتى كه ساخته و پرداخته دست حكومت است، داراى چنان اختيارات وسيعى است
اى را تعطيل موقّت و يا دائم كند؛ درحالى كه اعطاى  اى را لغو يا نشريه تواند پروانه كه همواره مى

برد و اصالً نيازى به  چنين اختيارى به اين هيأت درواقع مطبوعات را زير سلطه كامل قوه مجريه مى
كرد. اعطاى اين  نبود كه مقامات دولتى و غيردولتى را از اعمال فشار ممنوع مى 4وجود ماده 

اختيارات با اصول مسلّم حقوقى و مصوبات قانون اساسى و ساير قوانين منافات دارد. توضيح اينكه 
مجازات «كند:  ها را با اين عبارت بيان مى قانون مجازات اسالمى يكى از انواع مجازات 17ماده 

بنابراين لغو » حقوق اجتماعى...بازدارنده تأديب يا عقوبتى است... از قبيل لغو پروانه محروميت از 
كردن شخص از حقّ انتشار نشريه، يك نوع مجازات است كه مطابق اصل  پروانه و همچنين محروم

حكم به مجازات و اجراى آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون «قانون اساسى  36
بس است براى شخص عادى. هيأت لغو پروانه يا تعطيلى براى يك نشريه به منزله اعدام يا ح». باشد

در بردارد اكتفا كند و درصورت وجود هرگونه تخلّف » نظارت«نظارت بايد به معنايى كه لغت 
گونه كه مراجع قضايى در رسيدگى به  مراتب را به مراجع قضايى اعالم كند. بديهى است همان

حق خواهند داشت رأسا يا تواند قرار تأمين صادر كرده و حتّى بازداشت كنند،  جرايم افراد مى
خانه را تا آنجا  برحسب تقاضاى هيأت نظارت قرار تعطيل موقّت نشريه را صادر كنند. اختيار وزارت

اند كه  فروش هرگونه نشريه را موكول به اجازه وزارت ارشاد دانسته 58اند كه در ماده  توسعه داده
تواند  خانه و هيأت نظارت مى ات وزارتخود باالترين اعمال نفوذ و سانسور است و درواقع اختيار

منظور التزام به قانون اساسى چيست؟ صاحب امتياز و مدير مسؤول: عامل فشار و سانسور شود. 
همه افراد ملّت و حتّى همه ساكنان داخل خاك ايران موظّف به اطاعت و رعايت حتّى قوانين عادى 
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اطاعت از قانون باشد ذكر آن زايد است. اگر ــ چه رسد به قانون اساسى ــ هستند و هرگاه منظور 
منظور اعتقاد قلبى به قانون اساسى باشد، اوالً ـ كنترل چنين امرى ممكن نيست و اگر هم ممكن 

خواهد نه  باشد، نوعى تفتيش عقايد تلقى شده و ممنوع است. ثانيا ـ قانون از اتباع خود اطاعت مى
كنند كه تو با اين قانون ماليات موافق هستى يا نه؟ قانون  اعتقاد. آيا از مشموالن ماليات سؤال مى

گويد چه موافق باشى چه مخالف بايد از آن اطاعت كنى. ثالثا ـ در خود قانون اساسى براى  مى
بازنگرى و اصالحات قوانين و حتّى قانون اساسى ترتيبات خاصى مقرّر شده است و بنابراين آماده 

توان در عين  طور كه مى رب مردم و باالخص مطبوعات است. لذا همانپذيرش انتقادات و نتايج تجا
اطاعت از قوانين عادى از آنها انتقاد كرده و كوشيد تا از طريق مقرّر آنها را اصالح كرد، در مورد 
قانون اساسى نيز همين رويه قابل اتّخاذ است: رابعا ـ اگر التزام به قانون اساسى جزو شرايط باشد 

توانند به قانون اساسى  گردد و انگار مردم عادى مى جب تزلزل قانون اساسى در اذهان مىبيشتر مو
از  13ماده  5ملزم نباشند و فقط براى نشريه داشتن اين الزام ضرورى است. در تبصره 

دهد كه آيا  وزيران، وزرا و... نام برده شده است، ولى عبارت رسا نيست و مطلقا نشان نمى نخست
اند، يا دارندگان اين مشاغل به طور كلّى. بايد  اين مشاغل در رژيم گذشته محروم شدهدارندگان 

درضمن ». اند كسانى كه در... داراى اين مشاغل بوده«عبارت تصحيح شده و صريحا بيان گردد: 
كه در شغل خود  دارندگان فعلى اين مشاغل كه متّكى به قدرت قسمتى از قوه مجريه هستند، مادام

ستند محروم هستند. لذا بايد تصريح گردد كه در اين مدت شخص ديگرى را بايد به باقى ه
گونه دخالتى در اداره نشريه نداشته باشند. همچنين از  مقامى خود معرفى كنند و شخصا هيچ قائم

بسيارى عبارات عبارت نارسا و مجمل: انتخاب شدن به عنوان نماينده مطبوعات محروم باشند. 
به كار برده شده است كه اين خود خطر بزرگى براى آزادى » كشدار«اصطالح مجهول و به 

رود؛ بخصوص هرگاه اختيار مطبوعات كالًّ در يد قدرت هيأت نظارت باشد.  مطبوعات به شمار مى
شد نگرانى كمتر بود. همچنين بعضى موارد  به هر جهت اگر اختيارات به دست محاكم سپرده مى

ده است كه گروه اول بايد به طريق روشن بيان شود و گروه دوم حذف زايد و غيرضرورى ذكر ش
گردد. به طور مثال: انتقاد وقتى با صفت سازنده همراه شود و فقط انتقاد سازنده مجاز شناخته شود، 

افتد. يك بار يكى از رجال حكومت انتقاد را درصورتى  اختيار به كلّى به دست هيأت نظارت مى
كه پيشنهاد اصالحى نيز با آن توأم باشد. حال آنكه اين تعريف صحيح نيست.  قابل استماع دانست

كند؛ تزلزل  كنم كه گرانى بيداد مى بينم و حس مى المثل من به عنوان يك شخصى عادى مى فى
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نرخ ارز، صادرات و واردات را آسيب رسانده است. خواروبارفروش گرانى هر روز را ناشى از 
د. من حق دارم اين انتقادات را به عمل آورم اما من كه نه اقتصاددان هستم، نه دان گرانى نرخ ارز مى

دانم چه بايد كرد. اگر  مديرعامل بانك مركزى، نه فالن وزير و نه ادعاى تجربه اقتصادى دارم، نمى
نيز با من است، پس اين همه وزرا و مديران براى چه هستند؟ بروند و جاى » چه بايد كرد«جواب 
يك جا از اهانت و جاى ديگر از افترا به دين  8ماده  8و  7را به من و امثال من بدهند. در بند  خود

يابد. زيرا افترا عبارت است از  مبين اسالم ياد شده است و حال آنكه افترا در اين مورد مصداق نمى
زند. اما  لب نمىاى به مط لطمه 8نسبت دادن امر ناروايى به دروغ. اهانت هم اعم است و حذف بند 

همين ماده چيست؟ اصالً لغت هنجار در اينجا به چه  9منظور از هنجارهاى دينى مذكور در بند 
معناست؟ در مسائل مذهبى اختالف عقيده بين علما، حكما، فالسفه و عرفاى اسالمى بوده و هست. 

اند  به حكومت رسيدهگونه كه علماى زمان صفويه مالّصدرا را تبعيد كردند، امروز كه  آيا همان
كوشيده شده  12ماده  5بايستى او را رسما تبعيد و از درس و داشتن نشريه محروم كنند؟ در تبصره 

خرداد نسبت دهند و حال آنكه در اين خصوص  15است كه به طور ضمنى تمام انقالب را به واقعه 
ديكتاتورى رضاخان يك سلسله جريانات اجتماعى به يكديگر متّصل است: انقالب مشروطيت و 

دوستى و  موجب نهضت ملّى ايران شد و به شادروان دكتر مصدق مجال داد كه استعداد ميهن
هاى نهضت  مرداد و فعاليت 28طلبى خود و ملّت را به مرحله عمل برساند. سپس كودتاى  استقالل

(پدر و پسر) ملّت را  اللّه طالقانى، مهندس بازرگان، شريعتى هاى آيت مقاومت ملّى، بيانات و فعاليت
خرداد نقش داشت. حتّى در همين  15آماده و متوجه روحانيت كرد و در به وجود آمدن قيام 

دوستى بودند كه مقام را براى خدمت دوست داشتند. بنابراين به  دوران خفقان رجال مسلمان و ميهن
ه كميسيون ديگرى و يا طور مطلق محروم كردن آنها صحيح نيست منتهى بايد بررسى سوابق آنها ب

به مركز اسناد ارجاع گردد كه اگر خيانتى از آنها مشهود نبود، محروميتى بر آنها تحميل نگردد. در 
توان آن را  به كار رفته است كه مى» خدمتگزار تبليغاتى رژيم گذشته«همين بند اصطالح كشدار 

كند و سخنران  ته عزادارى مىالمثل وقتى راديو تلويزيون رژيم گذش گونه تفسير كرد. فى همه
مقامه آيا   المثل شادروان حسينعلى راشد اعلى اللّه كند، اين سخنرانى و فى مذهبى دعوت مى

نام برده شده است. آيا دو دفعه تخلّف مكرّر » تخلّف مكرّر«از  14خدمتگذار رژيم است؟ در ماده 
جرايم و ده بار هم مكرّر تلقّى نشود. شود يا به اعتبار دوستى با هيأت نظّار ممكن است  تلقّى مى

گذشته از جرايم خاصى كه ذكر شد و نيز مواردى كه صريحا در قانون مجازات اسالمى تخلّفات: 
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اند  در مبحث تعزيرات ذكر شده است، در موارد بسيارى متخلّف را به قانون تعزيرات احاله كرده
ات اسالمى حل شده و قسمت تعزيرات مبحثى آنكه توجه شود كه قانون تعزيرات در قانون مجاز بى

اليحه مطبوعات يا در بعضى  38و  35است از قانون مجازات اسالمى و نه قانونى مستقل. در ماده 
آمده  7يا در ماده » طبق نظر حاكم شرع با او رفتار خواهد شد«) آمده است: 42ـ  41موارد (موارد 

ت مبهم شايد ناشى از آن است كه نويسندگان اين عبار». پيگرد قضايى خواهد داشت«است كه 
اند زحمت مراجعه به قانون مجازات اسالمى را بر خود هموار ساخته و ببينند كه آيا  اليحه نخواسته

چنين مطلبى كه موردنظر آنهاست در آن قانون وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد شماره ماده را 
اند كه خود مقنّن و خود قاضى  قديمى عادت كرده ذكر كنند. نويسندگان گويى به روش حكّام

اند. در نظام جمهورى اسالمى و قانون اساسى آن،  اند و لذا متخلّف را دراختيار حاكم قرار داده بوده
قانون مجازات اسالمى، هيچ عملى جرم نيست مگر صريحا در قانونى  11و  2طبق مستفاد از مواد 

ت جرم شناخته شده باشد. بنابراين تخلّفاتى كه جرم نيست كه قبل از وقوع عمل معتبر بوده اس
ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون  احكام دادگاه«تواند مورد رأى حاكم شرع قرار گيرد. زيرا  نمى

وجود چنين مواد ». قانون اساسى 166و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است ـ اصل 
ك نياز تشكيالتى است به اين معنى كه مانند ساير طبقات مشاغل دهنده ي مبهم و نادرستى نشان

فرهنگى مانند نظام پزشكى و كانون وكال، گذشته از ارتكاب جرم ممكن است شخصى تخلّفى 
هاى انتظامى كه اعضاى آن منتخب  طور كه در آن مشاغل دادگاه انجام دهد كه جرم نباشد. همان

تشكيل شود كه » نظام مطبوعاتى«كنند. شايسته است  گى مىخود آنان هستند به اين تخلّفات رسيد
هاى انتظامى  هاى انتظامى داشته و تخلّفات را به مجازات تواند دادگاه در اين صورت اين نظام مى

محكوم كند. در ضمن استقالل مطبوعات را نيز ضامن باشد. البته در تنظيم عبارات و نيز بعضى 
اتى وارد است كه اگر مجال بود در مقاله ديگرى به تفصيل بررسى مطالب بالنسبه جزئى ديگر ايراد

  »خواهد شد ولى اهم مطالب كه به اساس مربوط است ذكر گرديد.

  اصل احترام به قانون
يكي ديگر از اصولي كه در قوانين اساسي مطرح است احترام به قانون است. يعني وقتي قانون 

باشد و مردم و دولت بايد طبق آن عمل كنند  االجرا مي مراحل تصويب قانوني خود را طي كرد الزم
و قوه قضائيه در كلية محاكمات بايد آن را رعايت نمايد. در باب رعايت قانون در محاكمات 
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از مطالعه جريان دادرسى اتّهام... كه اخيرا توجه جرايد و افكار عمومى را جلب : «297فرمايند مي
شده بودم كه در اين مورد مطلبى بنويسم، ولى از آن جهت كه  كرده بود و طرز اداره دادگاه مصمم

گرديد و حال آنكه نظر من به ماهيت  دارى مى در جو ايجاد شده نوشتن هر مطلب حمل بر جانب
امر و رأى صادره نبود، لذا منصرف شدم تا اينكه نامه ديگرى صادره از مقامات قضايى در روزنامه 

حقّ شفعه در مال منقول پذيرفته شده بود و حال آنكه طبق صريح  ديدم كه طبق رأى قطعى صادره
قانون مدنى حقّ شفعه منحصرا در مورد اموال غيرمنقول قابل پذيرش است. وجه مشترك  808ماده 

اين دو موضوع آن بود كه قاضى پرونده برخالف صريح مقرّرات قانونى رأى داده و به نظر 
ق آيين دادرسى كيفرى قبلى دادگاه جنايى، در مواردى كه اجتهادى خويش استناد كرده بود. طب

شد و انتخاب اين قضات  مجازات مورد تقاضاى كيفرخواست اعدام بود، از پنج عضو تشكيل مى
چنان بود كه حداقلّ پانزده سال سابقه كار و تجربه داشتند. براى هر شغل و بخصوص قضاوت 

كافى و تجربه كافى؛ كه اگر نگوييم تجربه  وجود دو شرط اساسى در مشاغل ضرورى است: علم
تقدم دارد، الاقلّ هر دو شرط را بايد همطراز محسوب داريم. متأسفانه فعالً تعيين شديدترين 

اجتهاد به تجزّى را اجازه داده و حتّى  298ها دراختيار قاضى واحد قرار دارد. بعضى از فقها مجازات
و همچنين تشكيل و وجود شوراى مرجعيت را توصيه دانند  در شرايط فعلى اجتماعى ضرورى مى

توان خالف شرع دانست. از  نمايند. بنابراين، اعتقاد و توصيه به شورايى كردن دادگاه را نمى مى
طرفى هر مقرّرات و قانونى كه در زمان گذشته مورد عمل بوده است، نبايد لزوما خالف شرع تلقّى 

بسيارى از آنها با استفاده از تجربيات ساير ملل اخذ شده  شده و منسوخ و كنار گذاشته شود، بلكه
بود و ما نيز طبق بند ب اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسالمى موظّف هستيم از تجارب ديگران 

ها استفاده كنيم و آنچه از اين مقرّرات و تجربيات با اصول اسالمى مغايرت نداشته  در همه زمينه
ر گيرد. آيا بهتر نيست به جاى اينكه سرنوشت چند نفر (متّهم و احيانا باشد، مورد عمل ما نيز قرا

خانواده آنها را دراختيار يك نفر و اجتهاد او (و نه قانون) قرار  متّهمين و مدعيان خصوصى) و تبعاً
 دهيم، هيأتى مركب از سه يا پنج نفر را (با الزام به رعايت قانون) مأمور اين كار كنيم؟ آنچه از سابق

                                                                                                                                                                                              
مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات » رعايت قانون در محاكمات«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -297

 .10، ص 1372مهر  3، شنبه 20014روزنامه اطّالعات، ش . 271-276، صفحات 1381اپ اول، حقيقت، چ
  اللّه مطهرى رحمه  اللّه طالقانى و آيت  اللّه سيدابوالفضل زنجانى، آيت  اللّه مرجعيت و روحانيت، مقاالت آيت -298

 عليهم.
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ها قانون به اندازه كافى داريم، بلكه حتّى دچار  مانده است، لزوما بد نيست. نه تنها در همه زمينه
بريم، تا از فقدان آن و يا وجود قانون  نيز هستيم. ما از عدم رعايت قانون بيشتر رنج مى» تورم قانون«

البد آجرفرش و مصالح  بد. متأسفانه تصور بر اين است كه هر چه از سابق مانده، بد است حتّى
اسناد و مكاتبات و متون رسمى «دارد تمام  قانون اساسى مقرّر مى 15مستحكم ساختمان عدليه! اصل 

بايد به زبان فارسى باشد، كه قابل فهم براى تمام مردم باشد؛ تا آنان تكليف خود را » و كتب درسى
اه و ارجاع به شعب بستگى به بخت و به طور روشن و صريح بدانند، نه اينكه سرنوشت آنها در دادگ

اقبال داشته باشد كه قاضى مورد ارجاع چه فتوا و نظرى را اعمال نمايد. در آيين دادرسى محاكم 
شد و در محاكمات جنايى كه  جزايى سابق بعد از اعالم ختم دادرسى بايد بالفاصله رأى داده مى

شدند، مگر براى  رأى از محكمه خارج نمىشدند، تا پايان شور و اعالم رسمى  قضات وارد شور مى
انجاميد، آنان  كردن در دادگسترى نيز مى ضروريات و درواقع در اين مدت كه گاهى به بيتوته

محبوس كار خويش بودند و بدين طريق امكان و توهم اعمال نفوذ كمتر بود؛ ولى متأسفانه در آيين 
كردن رأى و... در ذهن  اعمال نفوذ، عوضگونه توهمات:  دادرسى فعلى و طرز محاكمات، همه

حكم به مجازات و اجراى آن، بايد تنها «دارد:  قانون اساسى مقرّر مى 36شود. اصل  مردم ايجاد مى
» حقوق ملت«و نيز در تمام اصول مذكور در مبحث » از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
برده شده  اينكه مستند به كتب فقهى آن هم عربى) ناماز رعايت قانون (كه بايد به فارسى باشد، نه 

است و بنابراين تخطّى از قانون به منزله تجاوز به حقوق ملّت است. همچنين در تمام اصول مربوط 
ها بايد  احكام دادگاه«مقرّر شده است:  166به قوه قضائيه به رعايت قانون امر شده است. در اصل 

و در اصل » و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. مستدلّ و مستند به مواد قانون
قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در «مجددا تصريح و تبيين شده است كه  167

و فقط درصورتى كه وى بعد از اين كوشش نتوانست قانونى قابل انطباق با » قوانين مدونه بيابد.
اد به منابع معتبر اسالمى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر با استن«تواند  مورد را پيدا كند، مى

تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت يك قانون با مقرّرات اسالمى صرفا در قلمرو صالحيت » نمايد.
شوراى نگهبان است؛ و اين همه براى آن است كه مردم تكليف قانونى خود را بدانند و آن را به 

دسترس داشته باشند و بدانند چه وظايف و چه حقوقى دارند. صورت مدون و به زبان مادرى در 
سازد.  تجاوز از اين مقرّرات ولو با استناد به كتب فقهى و معتبر، نظم و امنيت را در جامعه متزلزل مى

اى كه برخالف قانون مصوب مجلس و به استناد فتواى شخصى خود قرار بازداشت  بنابراين قاضى
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 808اى كه برخالف ماده  سازد، و همچنين قاضى ديل كرده و وى را آزاد مىمتّهم به قتل عمد را تب
قانون مدنى (بخصوص باتوجه به اينكه اين قانون مشتمل بر اشهر فتاوى است و مورد بررسى مجلس 
شوراى اسالمى نيز قرار گرفته است) برحسب استنباط فقهى خود و اشاره به كتب فقهى ديگر اخذ 

باشد؛ زيرا قاضى خواسته يا ناخواسته  گيرى انتظامى مى پذيرد، قابل پى منقول مى به شفعه را در مال
از قانون تخلّف كرده و سوگندى را كه قبالً نسبت به رعايت و احترام قوانين (بخصوص قانون 
اساسى) ياد كرده زيرپا گذاشته و اين درحالى است كه همه مراجع و بخصوص رياست قوه قضائيه 

پذيرد و چنان  خود به رعايت قانون تأكيد دارند. روزى كه شخص، شغل قضا را مى در همه سخنان
شود كه به قوانين و فتاواى مندرج در آنها عمل كند. هرگاه چنين  كند؛ ملتزم مى سوگندى ياد مى

داند، نبايد شغل قضاوت را بپذيرد و يا الاقلّ اول بار كه قانون را با رأى  تعهدى را صحيح نمى
در تضاد ديد به علّت آنكه ايفاى سوگند براى او امكان ندارد، از قضاوت استعفا كند؛ نه خويش 

اى از قضات به استناد نظر اجتهادى خويش، قوانين را  اينكه سوگند را زير پا بگذارد. متأسفانه عده
عكس. طرز دانند كه از نظر آنان تبعيت كند نه بال گذارند و عمالً قانون را موظّف مى زيرپا مى

وجه نتوان نظر قاضى  دادرسى بايد به نحوى باشد كه قبل از صدور رأى و اعالم رسمى آن، به هيچ
هاى جنجالى و دخالت و اظهارنظر در مسائل سياسى  را حدس زد و قضات از مصاحبه و جريان

هده العين مشا داخلى و خارجى بايد احتراز كنند تا ابهت و تقدس شغلشان حفظ شود، به رأى
صورت به هر نحوى رأى صادركنند، مورد سوء تعبير، تعويض رأى، اعمال  كنيم كه در غير اين مى

گونه تخلّفات است،  گيرند. و اما در مورد لغت اجتهاد كه غالبا مورد اتّكاى اين نفوذ و.... قرار مى
به كار «است از:  بايد توضيحى داده شود. اجتهاد بنابر تعريفى كه از آن به عمل آمده است عبارت

كه بديهى است مجتهد » بردن همه توانايى و طاقت در راه تحصيل گمان نسبت به حكم شرعى
مشمول اين تعريف و به عنوان مجتهد مطلق با كسانى كه به عنوان قضات دادگسترى بايد قضاوت 

ورت و ابزار ترين تفاوت آن است كه براى آن اجتهاد اولين ضر نمايند كامالً متفاوت است. ساده
ترين ابزار كار يك قاضى  كار دانستن زبان عربى است و حال آنكه اولين ضرورت و ضرورى

باشد و همچنين اصول  زبان رسمى مى 15ايرانى دانستن كامل زبان فارسى است كه به موجب اصل 
به فهم دهد كه آنها  كند نشان مى قانون اساسى كه طرز كار قضات را بيان مى 299 36و  167و  166

                                                                                                                                                                                              
: احكام 166موجب قانون باشد. اصل  صالح و به : حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه36اصل  -299

 ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. دادگاه
← 
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المثل اعلم علماى تاريخ اسالم زنده شود، هرگاه به زبان  قانون و زبان فارسى نياز دارند. چنانچه فى
فارسى و قوانين جاريه آگاه نباشد؛ قادر نخواهد بود از عهده شغل قضا برآيد، و بناء عليه منظور از 

از علومى كه براى » قوانين است. اجتهاد در استنباط احكام از مقرّرات«اجتهاد در قلمرو قوه قضائيه 
يك در مقام قضاوت ضرورى نيست، جز علم اصول كه  اند، هيچ حصول مقام اجتهاد الزم شمرده

در قلمرو قوه قضائيه به » اجتهاد«هذا اصطالح  شود. على هاى حقوق تدريس مى آن هم در دانشكده
معناى اين كلمه را در هر دو  معناى اجتهاد شرعى و بخصوص اجتهاد مطلق نيست. هرگاه مصرّانه

قلمرو يكى بدانيم، باتوجه به اينكه بسيارى از مجتهدين دوران امروز تجزّى در اجتهاد را صحيح 
بايد به معنايى الاقلّ » مجتهد«دانند و باتوجه به مجموع اصول قانون اساسى منظور مقنّن از كلمه  مى

قاضى، مجتهد، عادل، «اى قاضى صفات اعم از معناى مطلق شرعى گرفته شود بخصوص كه بر
رديف آمده است و حال آنكه از لحاظ دانش در هر درجه كه باشد تا عادل » آگاه به امور قضايى

  »300زايد است.» عادل«نباشد مجتهد نيست و اگر منظور مجتهد شرعى بود ذكر 
                                                                                                                                                                                              ← 

: قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر 167اصل 
تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه  تبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمىاسالمى يا فتاوى مع

 از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
از طرف آقاى مصطفائى در تأييد و » قانون و اجتهاد شخصى...«به دنبال چاپ مقاله اخير، مقاله مختصرى با عنوان  -300

در روزنامه مورخه «شود:  نقل مى 1372د كه عينا از روزنامه اطّالعات، شماره سوم، مهر توضيح آن نوشته ش
ترين مشكالت  درج شده بود كه به يكى از عمده» رعايت قانون در محاكمات«اى جالب با عنوان  ، مقاله3/7/1372

و تبعا بايد قوانين مصوبه را  عدليه اشارت داشت. آيا قاضى كه سوگند خورده است كه به قانون اساسى وفادار باشد
رعايت نمايد حق دارد به بهانه اجتهاد شخصى قانون را نديده بگيرد و سوگند خود را بشكند؟! آيا شكستن سوگند هم 

شود؟! چنين قاضى قابل تعقيب بوده و بايد مجازات نقض  در نظر اين قاضى (بنابر فتواى خودش) مجاز شناخته مى
شكند اگر هم مجازاتش نكنند الاقلّ  حمل كند. به هر جهت قاضى كه سوگند خود را مىعهد و شكستن سوگند را ت

توانند اعتماد كنند. در همين ايام كه مقاله مذكور را  ديگر اجازه قضاوت را ندارد و مردم به چنين قاضى حقّا نمى
كتاب نطق دكتر  148و  147ت كردم، در صفحا داور و عدليه تأليف دكتر باقر عاقلى را مطالعه مىخواندم كتاب 

كنم و به عنوان مقدمه اضافه  مصدق را در مجلس درج كرده بود كه ذيالً قسمتى از آن را به همين مناسبت نقل مى
اى بود كه مردم را خواهان تأسيس عدالتخانه كرد و  كنم كه در نود سال قبل وجود چنين جو و اتخاذ چنين رويه مى

آقاى ميرزا محمد عليخان مستوفى فارس ــ كه آقاى رئيس الوزراء هم «... ». روزى رساند.انقالب مشروطيت را به پي
شناسند ــ ايشان خيلى وضع زندگانيشان غيرمعلوم است يعنى يك معاش منظّمى ندارد. آقاى داور  ايشان را خوب مى

كسى كه معيشت او غيرمنظّم باشد كنند. البته  برند منزل ايشان و ايشان را براى عضويت تميز دعوت مى تشريف مى
← 
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اي از  نامه در همين ارتباط نظريه حضرت دكتر تابنده را در ارتباط با تبعيت از قانون در
هاى روز  در روزنامه -و بركاته  سالم عليكم و رمحت اهللّ  -تعالى بسمه: «301نويسند خوانيم، مي ايشان مي

خبر و عكسى منتشر شد كه حاكى از توجه خاص آقايان به ضرورت اعتصام به  15/9/1359شنبه 
متّصف شده است. در دوران » مبارز«اليه  و احتراز از تفرّق بود. آن جامعه محترم با مضاف»  حبل اللّه«

؛ عبارتى صريح و روشن و واقْـُتُلوُهم َحيَث ثَِقْفُتموُهمطاغوت راه و روش اين مبارزه مشخّص بود: 
مصداق يابد، اين مبارزه  َافواجا  رَأيَت الّناَس َيْدُخلوَن ىف ديِن اهللّ مصداق آن واضح. اما اكنون كه بايد 

فرماييد؟ قطعا  را در جامعه روحانيت چگونه تعبير مى» مبارز«به صفت چگونه است؟ و ادامه اتّصاف 
ْ�ِلُحوا بـَْيَنُهما فَِاْن بـََغْت دستورالعمل فعلى اين مبارزه آيه شريفه:  و ِاْن طائَِفتاِن ِمَن املُؤمنَني اقْـَتَتلوا فََا

تر از  . خواهد بود و اين مرحله مشكل302... اهللّ ِاحديُهما َعَلى اُالْخرى َفقاتِلوا الَّىت تـَْبغى َحّىت َتِفَئ ِاىل َامرِ 
اند و احيانا شما  تر از آن است؛ زيرا ياران و مؤمنان قبلى به دو طايفه تقسيم شده مراحل قبلى و دقيق

را بررسى و محكوم كنيد. اميدوارم در اين مرحله نيز پيروز شويد و كماكان لياقت » بغى«بايد 
. در عنوان خبر آمده بود كه روحانيت مبارز قصد دارد 1نماييد.  را حفظ» مبارز«اتّصاف به صفت 

پرور  التيام دهد. ظاهرا استنشاق قريب شصت سال در فضا و از فضاى طاغوت» مسؤولين امور«بين 
متأسفانه در نسوج همه ما اثر گذاشته است. گويى ما نيز همانند قوم موسى(ع) بايد چهل سال در تيه 

                                                                                                                                                                                              ← 
گذارد. خالصه با  كند و سرش را جاى پايش مى چهارصد تومان حقوق عضويت تميز را به او بدهند عرش را سير مى

ايشان مذاكره كردند، ولى وقتى كه ايشان در روزنامه خواندند كه فردا بايد بروند و در عدليه قسم بخورند برداشتند 
زير عدليه كه بنده شصت سال است حقيقتا مذهب و عقيده خودم را حفظ كردم و كار كردم يك كاغذى نوشتند به و

حاال اگر بيايم و قسم بخورم كه برخالف قوانين دولتى رفتار نكنم شايد يك قوانينى وجود داشته باشد كه مذهب من 
معشر الماضين كه به مردى قدم   اللّه رحم» كنم مرا از اين خدمت معاف كنيد... آن را اجازه ندهد، بنابراين خواهش مى

 سپردندى.
مجموعه مقاالت » اي به جامعه روحانيت مبارز قانون يا خودكامگي، نامه«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  -301

. به دنباله اختالفات شديدى كه بين 113-122، صفحات 1381حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
اى بر آن  كوشيدند كه اين اختالف را مرتفع كرده و اگر نتوانند پرده اى مى د داشت، عدههاى حاكم وقت وجو جناح

، سال دوم، 92اى به جامعه روحانيت مبارز نوشته و ارسال شد كه در روزنامه جاما، شماره  همين مناسبت نامه بكشند. به
 ، درج گرديد.1359دى ماه  11شنبه  پنج
دو گروه از مؤمنان با يكديگر به جنگ برخاستند، ميانشان آشتى نهيد و اگر يك ، سوره حجرات (و اگر 9آيه  -302

 گروه بر ديگرى سركشى كرد، با آنكه سركشى كرده است بجنگيد تا به امر خداوند بازگردد...).
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معدوم گردد و نسل ديگرى كه حتّى يك لحظه فضاى طاغوت را استشمام  بمانيم تا نسل فعلى
نكرده است پرورانده شود و به أرض موعود وارد گردد. مگر مردم بره و گوسفند هستند؟! مگر 

بود؟! چرا بايد مردم را نديده » مسؤولين امور«جانبه مردم از امام به عنوان يكى از  پيروى همه
مملكت نيز مانند تعيين سرپرست براى راديو و تلويزيون است كه آن را گرفت؟! آيا تصدى امور 

مال بالصاحب يا بالوارث و يا طفل يتيم و يا محجور تلقّى كرده به عنوان امور حسبى در آن بدون 
نظر مردم دخالت نمود؟! اختالف بين مسؤولين امور نيست تا اگر آنان ساكت شوند و يا با هم در 

هاى  مصالحه كردند تفرقه تمام شود. اختالف در طرز فكر و استدالل و روشها  تقسيم صالحيت
متفاوت عملى است كه احيانا هر يك از مصادر امور ممكن است به عنوان مظهر يكى از اين 

و حتّى ». ميزان رأى مردم است«طور كه امام هم بارها فرمودند:  گر شود. همان ها جلوه جريان
اسى نيز منعكس شده و مقام رهبرى را با اقبال مردم دانسته است. بايد از فرمايش امام در قانون اس

مسؤولين چشم برگيريد و به مردم بنگريد. اگر مسؤولين طرفدار يا مخالفى در ميان مردم دارند، 
معلول پخش آجيل و يا محروم كردن از آجيل نيست. براى طرز فكر و عمل آنان است و   شاءاللّه ان

ز كار و تفكّر آنان جاى طرفداران و مخالفينشان عوض خواهد شد. شما با لذا به محض طر
دادن و احيانا الزام به روبوسى آقايان شأن همه آنان را در اجتماع و نزد طرفدارانشان پايين  آشتى

خواهيد آورد و خواهند گفت: ما را تقسيم كردند. مگر اينكه به موارد اصولى اختالف دقيقا 
. دو طرز فكر و متضادى كه در جامعه ديده 2انبدارى اعالم نظريه فرماييد. رسيدگى و بدون ج

گروهى به اتّكاى واليت فقيه يا ادعاى  الف ـشود و بايد موردنظر قرار گيرد، عبارت است از:  مى
دانند هرگونه تصميمى را كه خود مصلحت دانسته و به زعم خويش  واليت جزئيه خود را مجاز مى

گيرى قانون اساسى (و به طريق اولى قوانين  نقالب بدانند اتّخاذ نمايند و در اين تصميممفيد به حال ا
شمرند. گاهى مستمسك اين طرز فكر آن است كه  دانند و نقض آن را اندك مى عادى) را مانع نمى

قانون اساسى هنوز قابل تحقّق نيست و تدريجا بايد اجرا گردد (به فضاى باز سياسى زمان طاغوت و 
ها مختصر شباهتى دارد) لذا مانعى ندارد آنچه را مصلحت دانستيم انجام  اعطاى تدريجى آزادى

ها مشخّص نيست و هركس زودتر به فكر  گيرى ها و تصميم انديشى دهيم. تازه مرجع اين مصلحت
گروهى معتقدند قانون اساسى ميثاق اجتماعى  ب ـدهد.  افتاد در هر كارى به خود حقّ دخالت مى

ت كه ميان تمام ايرانيان منعقد شده است. گروهى از ايرانيان متدين به اديان رسمى غير اسالم اس
دهند. گرچه اينان نيز همه مطيع دربست امام  بوده و برادران اهل سنّت نيز عده كثيرى را تشكيل مى
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باشند  واليت فقيه مىباشند، اما فقط به اعتبار اين ميثاق اجتماعى يعنى قانون اساسى است كه تابع  مى
اى نيز  ها قرار گيرد عده اساسى مستمسك خودكامگى و هرگاه غيرقابل اجرا بودن قسمتى از قانون

بهانه خواهند آورد كه تا تعيين و تصويب متمم قانون اساسى كه خود امام هم وعده فرمودند، 
و دشمنان دانا و متدينين (ساير واليت فقيه هم قابل اجرا نيست و به اين طريق به دست دوستان نادان 

اساسى را بنمايند و  مذاهب) متعصب بهانه داده خواهد شد كه ادعاى تعطيل اين شاه بيت قانون
. متأسفانه ــ چه قبل و چه بعد از تصويب قانون 3دانيم چنين امرى به هيچ وجه مصلحت نيست.  مى

ى و امنيت مردم كامالً متداول بوده و هست. اساسى ــ تخلّف از قوانين و پايمال كردن حقوق قانون
دهند و حتّى استاندارى در حاشيه اليحه مصوبه  استانداران در محل هرچه تصميم بگيرند انجام مى

كنم. از ورود مأمور  نويسد: من اين قانون را قبول ندارم و اجرا نمى شوراى انقالب صريحا مى
شود و قضاتى  هايى برخالف قانون تأسيس مى دگاهشود. دا ممانعت مى 3منصوب در سازمانى با ژ

دهند. شوراى عالى قضايى برخالف صالحيت خود و با  برخالف قانون منصوب شده و رأى مى
گيرد. وزارت ارشاد  نويسد و نيز تمام امور ادارى را به دست مى تجاوز به صالحيت مجلس قانون مى

اكنون  كند و... هم و امنيت شغلى بيكار مىملّى يكباره گروهى از كاركنان را برخالف قانون 
ها سلب اعتماد نموده پول  شكنى ظاهر شده است كه مردم از بانك اى از مضرّات اين قانون گوشه

ها اعتماد  شود كه به بانك ها از مردم خواسته مى ها و اعالميه گيرند. در همه خطابه خود را پس مى
ى اعتماد از دست رفته و امنيت متزلزل را با يك خطابه يا نموده و پول خود را به آنها بسپارند. ول

طور كه شوراى عالى قضايى يك ساعته قانون  توان اعاده نمود، زيرا مردم بيم دارند همان فتوا نمى
هاى موجودى بانك را به بهانه  بسا مثالً وزارت راه قانون بنويسد و پول كند پس فردا چه تصويب مى
اى شده است) برداشت كند يا  مان جنگ (كه اين جنگ هم عجب بهانههاى ضرورى ز ساختن راه

مثالً نهاد ديگرى هركس را كه متجاوز از فالن مبلغ موجودى، مستكبر بشناسد و اموالش را مصادره 
اش نمايد. هنوز تا دير نشده است  كند يا فالن دادگاه او را احضار نموده، معادل پول بانك جريمه

نگ خطر از يك گوشه به صدا درآمده است، گوش فرا داريم و مضرّات آينده به همين ميزان كه ز
جنگند؟  بينى نموده از آن احتراز نماييم. مردم چرا يكپارچه عليه دشمن كافر مى شكنى را پيش قانون

دهند؟ براى اينكه  ارتش، سپاه پاسداران، بسيج و ساير نيروهاى مسلّح چرا جان خود را از دست مى
المى و قانون اساسى كه به امضاى امام نيز رسيده است بر مملكت حكومت كند. انتقاد، قانون اس

دهد؛ و  باعث تفرقه و دلسردى مبارزين نيست، بلكه انتقاد اعمال خالف قانون را هدف قرار مى
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سازند نه انتقاد  گونه اعمال است كه مبارزين را دلسرد و همگان را از آينده نااميد مى ارتكاب اين
جنگم اما فردا چه  آيد كه من مى ازنده و با حسن نيت، زيرا در مبارز اين فكر به وجود مىس
جانب قوانين و باالخص قانون اساسى دقيقا و  . بنابراين به نظر اين4شود؟ قانون يا خودكامگى؟  مى

هرسازى، مو به مو بايد اجرا گردد و اين اجرا از روى خلوص نيت و اعتقاد كامل باشد واالّ ظا
تراشى و كاله شرعى فايده ندارد. اگر هم قانون در مجلس تصويب شود و يا تفسيرى مطابق  محمل

ميل گروهى به تأييد شوراى نگهبان برسد، اما در معنا مخالف قانون اساسى و خواست قلبى ملّت 
نخواهند كرد.  باشد؛ مردم در دل آن را قبول نخواهند كرد و عمل حتّى ظاهرا قانونى را نيز تأييد

تواند عبرت ما باشد. آنان نيز ظاهرا همه كارهاى خود را با قانون  رضاخان و پسرش محمدرضا مى
سازى موسوم به مجلس  اى نوشته و به كارخانه قانون دادند و هر تصميمى داشتند بر ورقه تطبيق مى

گرفتند. قانون تغيير  مى دادند و از آن طرف كارخانه به صورت قانون مدون تحويل شوراى ملّى مى
هاى ارتش و... تصويب و اجرا  لباس، قانون كشف حجاب الزامى، قانون تغيير تاريخ، قانون دادرسى

هذا منظور از اطاعت قانون اطاعت  گرديد؛ اما هرگز مردم آنها را به عنوان قانون قبول نكردند. على
تطبيق قانون بر عمل و اهداف خويش. خالصانه است يعنى تطبيق عمل و نيـّت خود بر قانون نه 

و فحواى ساير  136، 135، 133، 126، 124، 122، 113رغم صراحت قانونى اصول  اكنون على هم
شود و به مرجعى كه همواره  اصول، قانون اساسى در حدود صالحيت رئيس جمهور تشكيك مى

ميليون نفر) انتخاب شود و  11ى بايد با آراى مستقيم الاقلّ پنجاه درصد مردم (اقّالً با جمعيت فعل
 74دهند و يا با صراحت اصل  ها نمى رياست قوه مجريه را دارد، اجازه مكاتبه مستقيم با وزارتخانه

كه لوايح بايد به تصويب هيأت دولت برسد در طرز تقديم لوايح پيشنهادى شوراى عالى قضايى به 
شوراى عالى قضايى را به عنوان  كه 157رغم صراحت اصل  شود. على مجلس اظهار ترديد مى

كند، آن شورا تمام امور ادارى و اجرايى را نيز قبضه كرده  تعريف مى» قوه قضائيه«باالترين مقام 
گاه براى امروز و فردا كردن و ادامه اين تسلّط  وزير دادگسترى را به يك منشى تنزّل داده است. آن

رات فارسى سره و صريحى را كه گذشته از گويند بايد شوراى نگهبان نظر دهد؟ آيا عبا مى
حقوقدانان مملكت حتّى به نظر ساير مردم و غيراهل فن نيز روشن و بدون ابهام است بايد معنى 

دارند شوراى نگهبان نيز تحت تأثير جو حاكم و نظركردن به صاحبان مناصب  كرد؟ شايد اميد مى
ابق ميل بدهد، ولى خداى نكرده اگر (و نه به صالحيت قانونى خود منصب) نظرى خاص و مط

هاى آينده چه كسانى خواهند  گونه تفاسير در برابر نسل گوى اين چنين شود (كه چنين شد) پاسخ
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بود؟ همه به خاطر داريم مجلس شوراى ملّى رضاخانى شرط ايرانى االصل بودن مادر وليعهد را 
متمم  82شود يا وزير وقت دادگسترى اصل  تفسير كرد تا احيانا پسر متولّد از فوزيه بتواند وليعهد

قانون اساسى درباره استقالل قضات را ظاهرا تفسير و معنا توسط مجلس ملغى كرد و بسيارى ديگر 
. 5گونه به اصطالح قوانين، با مقنّنش به كجا رفت.  گونه تفسيرها. همه ديديم آن تفسيرها، آن از اين

تضى آن است هر كه را از قانون تخلّف كرده است يا بر او بنابراين وظيفه رفع تفرقه و تشتّت مق
غرضانه قرار داد. محاكمه عادالنه  چنين ادعايى شده است بدوا مورد تحقيق و محاكمه خالصانه و بى

كند. به خاطر آوريم شأن على را از اينكه در برابر قاضى ايستاد نقصان  گناه) كسر شأن نمى (حتّى بى
عنوان نمونه عدالت اسالمى در جهان معرفى كرد و به اسالم عظمت بخشيد. ما  نيافت، بلكه او را به

مدعيان تشيع نيز بايد چنين باشيم. رسيدگى به تخلّفات رئيس و دادستان ديوان عالى كشور طبق 
قانون با هيأت عمومى آن ديوان است. ديوان كشور فعلى بعد از پيروزى انقالب تشكيل گرديد؛ 

ت علمى و اخالقى بررسى تخلّفات منتسبه به اعضاى شوراى عالى قضايى را دارد. بنابراين صالحي
اسهل و ارجح طرق آن است كه در جلسه هيأت عمومى ديوان كشور، نظر آنان را با اخذ رأى 
مخفى جلب كرد. هرگاه ارتكاب تخلّف از مقرّرات و تجاوز از صالحيت قانونى به مقامى نسبت 

قضايى اظهارنظر كند و اين اظهارنظر در عين حال متضمن تفسير قانون  شود بايد مرجع داده مى
توسط متخصصين امر است و لذا اظهارنظر قضايى در چنين مواردى بر تفسير مراجع مقنّنه كه جنبه 

شود  . منطقا هيأتى را كه براى رفع اختالف بين دو گروه انتخاب مى6سياسى دارند رجحان دارد. 
طرف خارج از هر دو گروه  سب به يكى از طرفين باشد، بلكه بايد هيأتى كاردان و بىنبايد كالًّ منت

مستقالًّ و يا به معيت تعدادى مساوى از افراد دو گروه به مسأله بپردازد تا نظريه او بتواند قبول عامه 
و ظاهرا پيدا كند و حمل بر حفظ نوع نگردد. اگر كلّ هيأت از يك گروه باشد روش و نتيجه كار ا

براى وساطت، ولى در معنا براى تحكيم قدرت، يك طرفه خواهد بود و لذا منصفانه تلقّى نخواهد 
. از موارد ديگرى كه موجب اختالف است مسأله 7شد و از قبول عامه برخوردار نخواهد بود. 

يعه هاست. اميدواريم اين شا چنين مسأله شكنجه در زندان ها و بررسى صحت آن، هم بازداشت
گاه مسأله را به برادرانى كه با  نادرست از آب درآيد. اما بايد ديد كه اوالً شكنجه چيست و آن

كنند، اما آگاهى الزم ندارند، تفهيم نمود كه طرز برخورد نامناسب با  كمال خلوص نيت كار مى
، بال تكليف خبر گذاشتن خانواده بازداشتى طى مدتى طوالنى بازداشت شده و خانواده او، بى

شود. آقاى  گذاشتن بازداشتى در مدتى غيرمتعارف و... همه مصداق شكنجه روانى محسوب مى
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ها  اند مراقبت كنند كه وضع زندان دادستان كلّ حتّى بدون مأموريت خاص هم طبق قانون موظّف
ى. چون مناسب باشد بنابراين، مأموريت فعلى كه به ايشان اعطا شده است تأييدى است نه انشاي

اند و بلكه به طور ضمنى وجود آن را نفى  ايشان تاكنون هيچ گزارشى از موارد شكنجه نداده
اند و لذا  اند، نظر ايشان بر بطالن اين ادعاست و به منزله دادرسى هستند كه قبالً اظهارنظر كرده كرده

تند مأمور رسيدگى طرف هس بسيار بجاست روحانيت مبارز نيز كسانى را كه اظهارنظر نكرده و بى
خورد آن است كه گويى عمالً در نود و چند  ها به چشم مى نمايد. نكته ديگرى كه در اين مأموريت

درصد از موارد تلبس به لباس روحانيت شرط است و متأسفانه اشتراط عملى و ضمنى چنين شرطى 
باشد. اين نكات را كه به  ىبه ضرر انقالب اسالمى، مضرّ به وحدت ملّت و مخلّ انقياد باطنى آنها م

نمايم متأسفانه بسيارى از كسانى كه دم  خاطرم رسيد الزم دانستم عرضه كنم و در خاتمه اضافه مى
دانند و سعى  انگيز مى گاه انتقادات را تفرقه انگيز مرتكب شده و آن زنند اعمال تفرقه از وحدت مى
بر كرسى بنشانند و خطر عظيم تفرقه را كه  انديشى خويش را هاى غيرقانونى مصلحت دارند با شيوه
نمايند و بالعكس غالب انتقادات و آنها كه مستدل است از  آورند در دل احساس نمى بر زبان مى

آيد و حسرت وحدت دوران مبارزه را كه در پيروى  جانب كسانى است كه از سوز دل برمى
بينى خود در جمع استانداران  وى كنى با واقعمهد  اللّه گر شد در دل دارند. آيت همگانى از امام جلوه

اين نارضايتى از كمبود قند و شكر يا ». توان ناديده گرفت نارضايى واقعيتى است كه نمى«فرمودند: 
مرغ و امثالهم، از كمى حقوق و ساير مسائل مادى، منحصرا نيست و ملّت خوشبختانه در راه  تخم

كند. نارضايتى از عدم امنيت قضايى، شغلى به طور  مىها را تحمل  نجات انقالب همه اين سختى
مند و فداكار در مقام اطاعت  اساسى است. ملّت عالقه شكنى و لگدمال كردن قانون خالصه از قانون

شود كه دست آنان را  از اوامر امام، در مقام پيروى از نظم و تجليل از دولتمردان خود خم مى
يد نود و هشت درصد مردم و مزين به امضاى امام را مچاله شده ببوسد، ولى قانون اساسىِ مورد تأي

پردازد  گاه به هشدار و انتقاد سازنده مى گردد. آن زده شده، منصرف مى بيند، بهت دردست آنها مى
دهد  بيند نه تنها بال اثر است و گوش شنوايى نيست بلكه متأسفانه اين احساس به او دست مى ولى مى

توان از طريق صحيح انجام داد گويا براى  شكنى است و كارى را كه مى انونكه گويى عمد در ق
شود. قانون مجازاتى را كه شوراى عالى  كوبيدن ميخ قدرت عمدا از طريق غيرقانونى انجام مى

قضايى تصويب كرد فوريتى نداشت و هنوز هم عمالً اجراى آن ضرورت پيدا نكرده است لذا 
فوريت به مجلس تقديم نمود يا احيانا با اختياراتى كه براى  ممكن بود آن را با قيد چند
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توان گرفت آن را در فاصله كوتاهى به تصويب رساند. اين روش طنز  هاى مجلس مى كميسيون
سازد. در همان جمع آقاى مهدوى كنى گفتند: نبايد از اعمال  را متبادر به ذهن مى» وفسختها«مشهور 

اميدوارم اين گفته ايشان توأم با عمل باشد و در همه جا ناظر  خالف قانون هيچ كس حمايت كرد.
وزير صريحا در مشهد خطاب به سپاه پاسداران  اجراى آن باشيم. متأسفانه آقاى رجايى نخست

به خاطر ندارم لغت ضد انقالب يا چه ». كند... است هركس از نهادهاى انقالب انتقاد مى«فرمودند: 
دانم حرف آقاى رجايى را باور كنيم يا آقاى مهدوى كنى را.  بردند. نمىلغت مشابه ديگرى به كار 

ولى گويى در عمل حرف آقاى رجايى از نفوذ كالم بيشترى در اين مورد برخوردار است و مبناى 
اقدامات و عمل قرار گرفته است. وحدتى كه در دوران مبارزه انقالبى بين مردم به وجود آمده بود 

گونه الزام و تهديد؟ موكّلى  هاى مردم و بدون هيچ ز از راه حكومت امام بر دلچگونه ايجاد شد؟ ج
داشتم، دانشجويى ارمنى، كه در تظاهرات براى درخواست مراجعت امام شركت كرده و زندانى 

گفت: آقاى خمينى رهبر همه ما ايرانيان هستند و هرچه دستور دهند  شده بود. وى در دادگاه مى
. اگر بخواهيد رفع اختالف و ايجاد وحدت را در خواباندن سروصدا و براى ما مطاع است

گونه مطالب خالصه كنيد ــ ولو در كوتاه مدت  كردن انتقادات و ممانعت جرايد از چاپ اين خفه
فرضاً موفّق شويد ــ اما در درازمدت خود و ملّت اسالم را نابود خواهيد ساخت. اميدوارم 

ها مأمور  روشن كردن مردم و بالنتيجه ايجاد وحدت و الفت دل هايى كه براى كوشش و هيأت
ها نباشد.  شكنان نباشند و عمل آنان موجب تفرقه و شكاف عميق در دل شوند، خود از قانون مى

هاى مكرّر يا داستان حمام  اميدوارم نتيجه كار آنها يادآور داستان مشهور فيل و فيلبان و بازرس
  »والّسالم على من اتّبع اهلدى. وفيق آنان را آرزومندمدار نباشد. در خاتمه ت جن

كنيم كه مضامين  در تصريح اقدام به قانون و قانونگرايي به مقالة ديگري از ايشان مراجعه مي
بيانات اخير جناب آقاى : «303نويسند توان از آن استنباط نمود. مي اصل احترام به قانون را مي

                                                                                                                                                                                              
گرايي و انقالب)، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت،  انقالب به كجا رسيده است؟ (قانون -303
. در پى اظهارات مهم 1364مهرماه  30شنبه  ، سه17720اطالعات، ش  . روزنامه170-175، صفحات 1381پ اول، چا

ها و مراكز و  ها و انجمن دارى، گروه ها، دادستان كلّ كشور، درباره بازگشت سرمايه االسالم موسوى خوئينى حجت
هاى منحرف اعالم  تان كلّ كشور در مبارزه با جريانهايى، حمايت خود را از دادس محافل مختلف با انتشار اطالعيه

هاى منفى نيز از طرف بعضى از محافل به همراه داشته است و از آن جمله بسيارى بر  العمل كردند. اين سخنان، عكس
ر شد اند؛ لكن در اينجا بايد متذكّ گرايى شده اين باورند كه دادستان كلّ انقالب اسالمى، در سخنان خود، نافى قانون

هايى در رابطه با محتواى اين سخنرانى پديد  دليل انتشار ناقص متن سخنان ايشان در جرايد، سوءتفاهم كه متأسفانه به
← 
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ى بود كه از جمله آنها مسأله حجاب بود. در اين رابطه، عملكرد هاى متعدد كلّ شامل قسمت
دهيم و ساير مسائل تاكنون از يك بعد  گرايى را مورد بحث قرار مى حاكميت و مسأله قانون

قدر مورد بررسى و تأييد قرار گرفت كه سخن گفتن در مورد آنها فعالً با موج  مشخّص آن
الرّحمه به نظم  زمينه داستان معروفى را كه سعدى عليهكند. فقط در آن  شكن برخورد مى منطق

شوم: شاعرى شعرى را كه سروده بود در محفلى قرائت كرد، بالفاصله يكى  آورده است يادآور مى
منطقى شناخته شده بود به تحسين و زهازه گفتن پرداخت. شاعر بالفاصله مجلس  از حضّار كه به بى

ن فهماند كه بايد در شعر خود تجديدنظر كنم، زيرا ارزشى را ترك نموده و گفت تحسين او به م
ندارد. مسلّما جناب آقاى دادستان كلّ توجه خواهند فرمود و بررسى خواهند كرد كه آيا اين 

اثر است. جناب آقاى دادستان كلّ  داستان مصداق دارد يا تداعى آن به ذهن مخلص تصادفى و بى
) نقل 1364مهرماه  7، (اطالعاتودند كه عينا از روزنامه در قسمتى از بيانات خود مطالبى فرم

ها را گرفتن به اين است كه ما در خيابان مأمور بگذاريم و هرجا زن  حجاب مگر جلو بى«شود:  مى
ها در زمان انقالب  ها در خيابان حجاب جا بخوابانيم و شالّق بزنيم؟ بى حجابى را ديديم همان بى

حجاب شدند؟  وت شعار دادند؛ ما چه كار كرديم كه دوباره آنها بىباحجاب شدند، و بر ضد طاغ
                                                                                                                                                                                              ← 

ها در  هايى از سخنان آقاى خوئينى آمده است و در اينجا بايد اذعان كنيم كه خود روزنامه اطالعات نيز با انتشار بخش
اى تحت عنوان  آقاى دكتر نورعلى تابنده در اين زمينه طى مقالهبوده است.  ها، سهوا مقصر ايجاد اين سوءتفاهم

هايى از سخنان دادستان كلّ كشور  اطالعات ارسال شده است، به بخشكه به روزنامه ». كجا رسيده است انقالب به«
ها  ن آقاى موسوى خوئينىاند و متأسفانه مرجع قضاوت ايشان در اين مقاله، تنها بخشى از سخنا ايرادهايى وارد كرده

ها نقل شده است،  بوده است. الزم به ذكر است كه متن كامل آنچه كه در مقاله ايشان از قول آقاى موسوى خوئينى
هاى فاسد به مملكت  دهيم اين آدم ضابطگى اين است كه اجازه نمى قاعدگى و بى بله اگر بى«... شرح زير است:  به

خواهد با بهانه، قاعده و  قاعده باشيم و لعنت بر آن دستگاه قضايى كه مى طه و بىضاب خواهيم بى برگردند، ما مى
حجاب زياد بشود، مشروبخوار زياد بشود؛ رباخوار گستاخ بشود و راه بيفتد در خيابان و  كارى بكند كه فردا بى ضابطه

ند. اگر قرار است چنين وضعى پيش هاى بسيجى ما مورد مالمت واقع بشو هاى محجبه مورد اهانت واقع شوند، بچه زن
هاى انقالب را از دست  خاطر احترام به قانون، انقالب و ارزش قدر محترم است كه ما به بيايد كدام قانون براى ما اين

ايد كه  ام و شايد مطّلع شده گرايى را از روز اول در دستگاه قضايى داده بدهيم. من از آنهايى هستم كه شعار قانون
دليل  لوح هستم كه به قدر ساده ام. اما كسى گمان نكند من آن ارى از كارهاى غيرقانونى را گرفتهجلوى بسي

». هاى انقالب بر باد برود... گرايى به نام من و به نام دستگاه قضايى كه من هم در آنجا هستم، انقالب و ارزش قانون
گرايى نفى نشده است، لكن اينكه  قانون شود كه در سخنان دادستان كلّ كشور، مسأله اهميت مالحظه مى

  سپر بالى مفسدين شود، رد شده است.» گرايى قانون«
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اين قسمت از بيانات ايشان، » گناه خودمان را بايد بسنجيم و چند تا شالّق هم به خودمان بزنيم.
سنجى است. گويى ايشان اين شهامت اخالقى را نشان دادند كه منصفانه  حاكى از تيزبينى و نكته

هاى  ت بتوانند بررسى كنند. بديهى است اين بيانات ايشان و اين شالّقبعضى مسائل را ممكن اس
مندان  شود. عالقه گيرد و منحصر به مسأله حجاب نمى مورد اشاره خيلى مسائل ديگر را نيز در برمى

اصيل انقالب و معتقدان به انقالب اصيل منتظرند كه با دقّت و انصاف و قانون (اگر ايشان قانون را 
محل فرود شالّق را صحيحا  »َاْحَسنه«ه باشند!) و با استماع نظرات و انتقادات و پيروى از قبول داشت

گاه تازيانه را فرود آورند ولو خود مشمول اين عنايت گردند. متأسفانه اين نكته  تشخيص داده، آن
وان جالب و صددرصد مثبت بيانات ايشان در هيچ جا مورد بحث قرار نگرفت، نه رياست محترم دي

كشور، نه شوراى عالى قضايى، نه سخنگوى شورا و نه تأييدكنندگان مطلق ايشان از اين قسمت 
باشند و لذا آن را  دادند شايد خود نيز مشمول اين عنايت مى اسمى نبردند. گويى احتمال مى

الّذكر به ذهن مخلص متداعى شد، توجه به  مسكوت گذاشتند. شايد يك علّت اينكه داستان سابق
بود. گويى درنظر است لغت » گرايى قانون«همين نكته باشد. اما نكته دوم، به كار بردن اصطالح 

ابداع شده و چماق ديگرى براى تكفير باال رود. اين چماق جديد از » گرايى ملى«ديگرى همانند 
ت ها جرأ ها، بيانات و نوشته كس در مصاحبه اكنون چنان قدرتى به خود گرفته است كه هيچ هم

دفاع كند و با زيركى و رندى از كنار » قانون«، و مظلوم »قانون«، شهيد »قانون«نكرده است از بيچاره 
مسأله رد شده است. منتظر و متوقّع بودم از طرف شوراى عالى قضايى و يا قضات كه حاجب بارگاه 

ده ديدم. ايشان در قانون هستند، در دفاع از اين مظلوم سخنى به ميان آيد، ولى مسأله را فراموش ش
گرايى به نام دستگاه قضايى، انقالب و  ما هرگز اجازه نخواهيم داد به دليل قانون«بياناتشان گفتند: 

تخلّف قاضى و سوءاستفاده از قانون » گرايى قانون«اگر منظورشان از ». هاى آن از بين برود ارزش
چنان  يب كرد و چنين امرى آناست كه بايد قاضى را در محكمه انتظامى يا محكمه جزايى تعق

خواهد، و اگر منظور آن است كه برخالف قوانين  نمى» هاى و هوى«عادى است كه اين همه 
دانند،  مصوبه هم كه باشد بايد نظر و فتواى ايشان را به بهانه حفظ آنچه ايشان ارزش انقالب مى

باشند. بنابر  حيثيت آن مى عملى كرد كه واى به حال ما و قوه قضائيه ما كه ايشان مأمور حفظ
هاى مختلف تخلّفات فراوانى از بعضى  عالمات مختلف و متعدد مراجع مسؤول قضايى در مصاحبه

گونه  مراجع قوه قضائيه ديده شده و نقض قانون مكرّرا به وقوع پيوسته است. تا امروز كه اين
چه به روز مردم آمد؛ اينك كه  ترسيدند، اشخاص و مراجع از قانون و متولّى آنكه دادستان است مى
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هاى انقالب به آنها داده شده است، چه خواهد شد؟ و  اجازه تخلّف از قانون، به بهانه حفظ ارزش
انقالب «رسيدند، اينان نيز به » مشروطه خود«ها به  طور كه خيلى چنين كسانى خواهند توانست همان

شود كه صاحب منزل گفت: تا امروز  تداعى مىواى بر ما. در اينجا آن داستان مشهور م». خود برسند
ها كه نكردى؟! واى از امروز به بعد كه فرمان نيز به گردن دارى. من از آن  كه فرمان نداشتى چه

نگرانم كه جناب آقاى دادستان كلّ (و همچنين بسيارى از نمايندگان مجلس) قانون اساسى را كه 
بار مطالعه نكرده باشند و متأسفانه قراين زيادى بر  كمايه كار و فعاليت آنان است به دقّت حتّى ي

شود. در  اى، نمونه ديگرى از آن نيز ذكر مى شود كه با ذكر مقدمه صحت اين احتمال مشاهده مى
قانون اساسى زمينه تحقّق «... مقدمه قانون اساسى كه به امضا و تأييد امام رسيده، چنين آمده است: 

در ». كند... شود آماده مى طى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىالشراي رهبرى فقيه جامع
هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف «آمده است:  107اصل 

اين اصل به دنباله مطلب ». اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد...
به «دارد، درصورت عدم حصول چنين اكثريتى مجلس خبرگان يك تا پنج نفر را  ىمذكور مقرّر م

شود. مقام  كه كامالً روشن است؛ مقام رهبرى از طرف ملّت اعطا مى» نمايد مردم معرفى مى
مرجعيت تقليد، امرى مذهبى، تحقيقى و اعتقادى است. ربطى به قانون ندارد، اما اعطاى مقام 

 112نفر از اين مراجع بستگى به قانون و تشخيص و اعطاى مردم دارد. اصل رهبرى به يك تا پنج 
» رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند.«تصريح دارد: 

قانون اساسى حاكميت  56توجه شود كه اين تصريحات در مورد باالترين مقام رسمى است. اصل 
ملّت اين حقّ خداداد را از طرقى كه در اصول بعد «... دارد:  رقرار كرده و مقرّر مىمردم را بالنيابه ب

بنابر اين ملّت حاكم بر همه مقامات و مراجع است و اراده ملّت توسط » كند. آيد اعمال مى مى
كس حقّ ندارد  گردد. هيچ نمايندگانش ــ به صورت قانون و درحد اعال، قانون اساسى ــ اعالم مى

تر از آش شده و به تشخيص خويش اين اراده را نديده بگيرد. در  ه بهانه حفظ انقالب، كاسه داغب
اند و موجوديت اين مقام  اسالم كه دادستان كلّ وجود ندارد. ايشان اين مقام را از قانون اخذ كرده

باشد، از  شان حفظ قانون و نظارت بر اجراى آن مى از قانون است. چگونه ايشان كه وظيفه اصلى
كنند. مراجع مملكتى بايد هر مطلبى كه اجراى آن را الزم و مصلحت  دارى نمى قانون جانب

دانند به صورت قانون تنظيم كرده و با قيد (هرچند عدد فوريت) به مجلس تقديم دارند تا  مى
كه  تصويب شود و عملشان منطبق بر قانون باشد؛ زيرا وجود ضابطه ولو غلط بهتر از عدم آن است
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نيت داده شود. عدم ضابطه و قانون، مصداق ظلم است و رعايت  اختيار به دست افرادى ولو با حسن
بارها از زبان اَْلملُك يـَْبقى َمَع الُكفِر و ال يـَْبقى َمَع الظُّلم. اند:  ضابطه غلط مصداق كفر و از قديم گفته

شود  قوانينى را كه تقديم مىمقامات قضايى و غيره شنيده شد كه از مجلس گله داشتند چرا 
دارند. فرض بر آن است كه مجلس نماينده ملّت است و اگر  كنند، و تأخير روا مى تصويب نمى

ماند. به  قانونى را تصويب نكرد نشانگر آن است كه ملّت آن را قبول ندارد. ديگر جاى گله نمى
ادى در مجلس سنا، سناتورى خاطر دارم در رژيم سابق روزى به مناسبت بررسى يكى از قوانين ع

اگر «سناتور ديگرى در پاسخ او با لحنى تند گفت: ». فرمان شاه مافوق قانون است«گفت: 
خواهى خيلى چاپلوسى كنى، الاقلّ بگو فرمان شاه مثل قانون است كه هر دو مخلوق قانون  مى

اين يكى از «مجلس شوراى اسالمى، يكى از وكال گفت:  26/6/1364در جلسه ». اساسى هستند
اساسى و امام امت را  مسائل بسيار مهم محافل سياسى اجتماعى ما است. در اين روابط، ما بايد قانون

كس در مجلس  هيچ 304»مرجع و مقتداى خود بدانيم و امام امت حتّى باالتر از قانون اساسى است.
متذكّر گردد. گويا خود  پيدا نشد كه ايشان را به مقدمات قانون اساسى و اصول ياد شده در فوق

اند. چه بجا بود كه امام متوجه خطر چاپلوسى شدند و تذكّر  ايشان نيز قانون اساسى را مطالعه نكرده
دادند. متأسفانه اين تذكّر بجا و به مورد اثر نكرد و گويا اين بيمارى آن چنان عميق شده است كه 

شش سال و اندى از استقرار حكومت  اين تذكّرات اثرى ندارد. جاى تأسف است كه بعد از
شكنى سپرى شده، عدالت و حكومت مستقر  جمهورى اسالمى كه بايد دوران انقالبى و قانون

هايى در ذهن حاصل گردد. چاپلوسى كه از مقتضيات استقرار و  ها و تداعى گردد، چنين داستان
ى اوليه و عدم ثبات و شكنى كه از مختصات شور انقالب ثبات يك حكومت مقتدر است با قانون

كند. از تاريخ و گذشته بايد  نبودن قانون اساسى است، هر دو با هم جمع شده و چشم را خيره مى
 سريوا ِىف اَالرضِ اندوزى پرداخت، زيرا مأمور به  عبرت گرفت. از مقاطع زمان و مكان به تجربه

هاى شهدا  يعنى حاكميت ملّت كه با خون هستيم. متأسفانه در قوه قضائيه و قوه مقنّنه با امانت مردم
شود! دقّت كنيم انقالبى كه در رأس شعارهاى آن  گونه برخورد مى به دست آمده است اين

شود.  گويند تاريخ تكرار مى كند؟ مى رود و چه مسيرى را طى مى قرار داشت به كجا مى» آزادى«
د. اميدوارم آن شور و هيجان، وحدت هاى تيره و تار تاريخمان تكرار شو اميدوارم نگذاريم قسمت

و مهربانى همگانى كه به صورت خودجوش در اوان مبارزات انقالبى بر ما سايه گسترده بوده و آن 
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  »والّسالم.تاريخمان تكرار شود. محيط دلبستگى به يكديگر، در 

  چك و باالنس
هاي مهم در  يكي از شيوه 305ها تحت عنوان چك و باالنس مكانيزم كنترلي عملكرد حكومت

تواند سبب تخطي آنان از وظايف محوله  تنظيمات حكومتي است. به طوركلي اختيارات حكّام مي
هاي نظارتي الزم براي بررسي عملكرد حكام ابداع و اعمال شود تا  گردد. لذا براين اساس بايد شيوه

رت كه در جوامع هاي نظا اختيارات و قدرت سبب تعدي، ظلم و يا افساد نگردد. يكي از اين شيوه
فعلي متداول است مكانيزم چك و باالنس است كه در مقاطع زماني مختلف عملكرد دولت يا قوة 
مجريه بازبيني شده و در صورت افراط يا تفريط در انجام وظايف اقدامات الزم براي برگرداندن آن 

  گيرد. به مسير تعادل قانوني صورت مي
سپس در كار عامالن «فرمايد:  (ع) خطاب به او مي در متن نامه به مالك اشتر حضرت امير

مشورت ديگران به كاري  خود بينديش، و پسِ آزمودن به كارشان بگمار، و به ميل خود و بي
مخصوصشان مدار، كه به هواي خود رفتن و براي ديگران ننگريستن، ستمگري بود و خيانت؛ و 

رند و حيا، از خاندانهاي پارسا كه در عامالني اين چنين را در ميان كساني جو كه تجربت دا
تر و  اخالق آنان گراميتر است و آبروشان محفوظ -و دلبستگي بيشتر -مسلماني قدمي پيشتر دارند،

شان فزونتر. پس روزي اينان را فراخ دار! كه فراخي روزي نيروشان  طمعشان كمتر، و عاقبت نگري
ود، تا دست به مالي كه در اختيار دارند نگشايند، و دهد تا در پي اصالح خود برآيند، و بينيازيشان ب

حجتي بود بر آنان اگر فرمانت را نپذيرفتند، يا در امانت خيانت ورزيدند. پس بر كارهاي آنان 
دار، و جاسوسي راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار كه مراقبت نهاني تو در كارهاشان،  مراقبت

و مهرباني بر رعيت؛ و خود را از كاركنانت واپاي! اگر يكي واداركنندة آنهاست به رعايت امانت، 
از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت همداستان بود، بدين گواه 
بسنده كن، و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار 

  306».مي را در گردنش درآرو خيانتكار شمار و طوق بدنا
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  اداره امور عمومي
باشد.  جامعه اعم از تشكيالت و سازمان و روابط سازماني ميامور  ةكلياداره به معني مديريت 

هاي سياسي فعلي غالباً در بسياري از مواقع سازمان و تشكيالت  هاي سنتي برخالف نظام در نظام
يت و نظارت تشكيالتي نيست. افراد در ؤنمايد و بسادگي قابل ر صورت غيررسمي عمل ميبه  هادار

اند كه بايد از چه اشخاصي تبعيت كنند و گزارش كار خود  ها معموالً از قبل آگاهي يافته اين نظام
د و نماي كند و به شكايات رسيدگي مي را نيز به آنها بدهند. رئيس تصميمات مهم را اتخاذ مي

ت مقامات ديگر منبعث از قدرت رئيس است هرچند سازمان سياسي و تشكيالت اجرائي قابل قدر
  ها هستند. هاي پدرساالري و سالمندساالري از اين گروه نظام رؤيت نيست. نظام
سفيد قوم يا قبيله عمالً نظارت آمرانه را بعهده دارد و قواعد  ها پدر خانواده يا ريش در اين نظام
دارد. اين شيوه اداره امور جمعي معموالً  اسي جامعه را بر مبناي سنت رايج اعمال ميو معيارهاي سي

اي نداشته بيشتر قابل مشاهده بوده. نظام پدرساالري در  در جوامعي كه روابط اقتصادي پيچيده
اجتماعاتي قابل مشاهده است كه مباني امور اقتصادي به صورت خويشاوندي تجمعي و به نوعي 

صورت سلطة مشروع را پدر خانواده بعهده دارد. جابجائي و  اين وجود دارد. در 307مكلكتيويس
گردد. مشابه همين پديده در  ها نيز طبق قواعد جاري سنتي و وراثت تعيين مي انتقال دارائي

سفيدان جامعه اين  منتهي در سالمندساالري معموالً گروهي از ريششود  مي سالمندساالري مشاهده
  ا برعهده دارند.سلطة مشروع ر

يني اصيل و حقيقي در طول تاريخ بشر شباهت اين دبررسي تاريخي چند حكومت معدود 
دهد. در بررسي تاريخي  ها را به نظام پدرساالري و نه حتي سالمندساالري نشان مي حكومت
(ص)، و چهار سال حكومت  د(ع)، محم موسييوسف (ع)، (ع)،  (ع)، سليمان هاي داود حكومت

هاي  بينيم اداره جامعه بيشتر شبيه شيوه ميباشند  مي هاي اصيل ديني هاي حكومت ع) كه نمونه( علي
اند  هاي ديني ديگر كه شبه ديني بوده . اين مشخصه در كليه نظاماست حكومت پدرساالري بوده

ها از شخص رئيس به علت منزلت وي از  . اطاعت در اين نظاماست وجود نداشته و مالحظه نشده
ها چون احكام شرعي به عنوان مبناي احكام  ظ ديني يا كاريزما وي بوده است. در اين نظاملحا

هاي مذهبي يا به عبارت ديگر احكام شرعي به شدت فرمانروا را محدود  قانوني است نتيجتاً رويه

                                                                                                                                                                                              
307 - Collectivism 
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كه  شود مي (ميراثي) 308پاتريمونيال هاي  ها با نظام كند. اين موضوع عمالً سبب تفاوت اين نظام مي
پاتريمونيال قلمرو شخصي و خصوصي فرمانرواست و دستگاه كارگزاران  مدستگاه حكومت در نظا

نويات و سليقه شخص فرمانروا و براساس معيارهاي شخصي و خصوصي وي ماداري بر اساس 
ها  به اين نوع حكومتشود  مي ها وقتي سلطة رئيس مطلقه اين نوع حكومت يابد. در تكامل مي
هستند. اگر حاكم اين حالت اعضاي اجتماع اتباع و رعاياي شخص  شود. در فته ميگ 309سلطانيزم

جو و منصف باشد عدالت نسبي در جامعه برقرار خواهد شد و  ها رحيم و عدالت سلطان در اين نظام
و اگر طرفدار آباداني و عمراني باشد توسعه اقتصادي مشاهده شود  مي اگر ظالم باشد ظلم فراگير

دهد كه معموالً اين  مي  هاي پاتريمونيال و سلطانيزم نشان ولي سوابق حكومت خواهد شد.
اند.  اند و از اقتدار خود يكجانبه استفاده نموده كشانيده شده 310نيسمرياها به سمت اتوريتا حكومت
ناپذيري خاصي  كند كه انعطاف هاي خاصي را تعريف مي ها ويژگي براي اين نظام 311وبر ماكس

هاي پاتريمونيال را بر اساس تجارت و روابط اقتصادي تجاري و  الً چارچوب نظامدارند و معمو
  اند. ها در مشرق بيشتر مشاهده شده نظام اين  .داند كامالً متمركز مي

گان، مزدوران، دبر از بردگان، سپاهيان متشكل از برو ها به نظر ماكس دستگاه اداره اين نظام
و چارچوب اين نظام اداره بيشتر شود  مي تباع فرمانروا تشكيلشدگان و سپاه شخصي از ا داده كوچ

هاي كاريزمائي كه سلطة پيشوا  مناسبت با روابط مستبدانه از باال به پائين دارد. وبر اين نظام را با نظام
داند. كاريزما به معناي  هاي مذهبي را از نوع اخير مي داند، و حكومت مشروع است متفاوت مي

. اين لغت از لغاتي است كه در ابتداي باشد قوه ايزدي است كه به فردي عطا شدهعنايت الهي يا 
هاي كاريزمائي  مسيحيت در متون مذهبي بكار گرفته شد و وبر اين منطوق قديمي را براي بيان نظام

هاي  ها دچار سردرگمي برد. وي براين باور است كه همواره پس از فوت پيشوا اين نظام بكار مي
وي  .شوند هاي پيشوا شده و دچار انحراف در اداره امور حكومتي مي وزمره شدن پيامنظري و ر

هاي  ها و ارزش افتد و نظام هاي اداري از كار مي معتقد است كه پس از فوت پيشوا معموالً نظام
شوند. اين نظريه وي در دوران حكومتهاي مختلف ديني اصيل كه كاريزماتيك  جديدي مستقر مي

 اكرم ساعده و انتخابات شورائي حاكم بعد از رحلت رسول شود. مثالً سقيفة بني تأئيد مييز ناند  بوده

                                                                                                                                                                                              
308 - Patrimonial 
309 - Sultanism 
310 - Authotrianism 
311  Max Weber (1915), The religion of China: Confucianism and Taoism, Free Press paperback, 1968, 
University of Virginia. http://archive.org/details/thereligionsofch00legguoft   
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(ع) پس از عروج  (ع) و برخورد شديد با ياران عيسي اميه بعد از شهادت علي (ص) و حكومت بني
هاي  كه معموالً نظامباشد  مي از ويژگي فوق يكاهمه ح ،حضرتش و تحوالت حكومتي مشابه اين

وصاياي آن حضرت در غديرخم و ص، اكرم  شوند. در نمونه فوت رسول زماتيك دچار آن ميكاري
(ع) مورد قبول همة مسلمين حتي اهل تسنن بوده و هست و كتب  درباره واليت و جانشيني علي

ولي عدم توجه مسلمين به اين موضوع يعني واليت و  .سته گواه آن است اربعه شيعه و صحاح
 ،خدا همه مرتد شدند : بعد از رحلت رسول312اي بود كه حضرتش فرمود گونه ع به جانشيني علي

  فاق وصيت رهبر خويش را فراموش كردند.بجز سه يا پنج يا هفت نفر. يعني همه قريب به اتّ
هاي كاريزماتيك است كه اگر بدان پرداخته  اين پديده از نكات مشاهده شده در مورد نظام

پرست  يل آشفتگي روحي اتباع و تزلزل احساسي آنها رندان حكومتنشود هنگام رحلت پيشوا به دل
كنند. معموالً تشكيالت اداره و  جريان صحيح و مشروع حكومتي را به نفع مقاصد خود منحرف مي

تر از پيشوا قابليت زيادي در ايجاد اين انحرافات دارند وگرنه مردم و  مديريت فوقاني ولي پايين
  آيند. د چنين انحرافاتي برنمياتباع عادي از عهده ايجا

  گيري تصميم
است كه در وجوه مختلف رفتار انسانها بارز است. به عبارت  هائي ه پديدگيري يكي از  تصميم

ديگر انسانها با برگزيدن يك راه حل از بين وجوه قابل انتخاب عمالً در هر لحظه فرآيند 
ذوق و ارزشگذاري ذهني و نظام ارزشي گير بر اساس  سازند. هر تصميم گيري را محقق مي تصميم
بندي نموده و هر بار با توجه به منابع و امكانات و  ها را در يك نظام فكري اولويت پديده ةخود كلي

كند كه  در دورة زماني متعارف و مدنظر وي آن راه حلي را انتخاب مي دسترسهاي قابل  حل راه
اين اساس مهمترين  ذاري وي محقق سازد. بربيشترين منفعت يا رضايت را از لحاظ نظام ارزشگ

هاي مختلف  حل سازي نظام ارزشي فرد است. اگر اطالعات فرد در مورد راه پديده براي تصميم
 مباحثگيري او دخيل خواهد بود. از لحاظ رياضي اين رفتار در  بيشتر شود مسلماً در نحوه تصميم

                                                                                                                                                                                              
ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن  ] [رجال الكشي -80، 352ص:  22بحاراألنوار ج:  -312

َراِهيَم ْبِن َعْبِد اْحلَِميِد َعْن َأِيب َبِصٍري قَاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اهللَِّ   ع اْرَتدَّ النَّاُس ِإالَّ َثَالثٌَة َأبُو َذرٍّ َو َسْلَماُن َو اْلِمْقَداُد قَاَل فـََقاَل َأُبو ِإبـْ
يرجعوا فرد عليه و  َعْبِد اهللَِّ ع فَأَْيَن َأبُو َساَساَن َو َأبُو َعْمَرَة اْألَْنَصاِريُّ بيان لعل السائل توهم أن اجلميع مضوا على الردة و مل

ل ب غصب اخلالفة كثري من فضائل الثالثة و أحواهلم. أخرب    لذين رجعا عن قريب. أقول سيأيت يف 
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است و ادبيات اين موضوع بسيار زياد و  تحليلريزي رياضي به خوبي قابل ارزيابي و  برنامه
هاي رياضي بيان مسائل مربوط به اين بخش بسيار پيشرفته است كه در اينجا به آنها  شيوه
گيري هر فرد داراي يك تابع  كه در فرآيند تصميمشود  مي پردازيم و فقط از باب كليات اشاره نمي

رزشي فرد تابع متغيرهايي است كه مدنظر ژكتيو بوده كه اين تابع براساس شكل نظام ابا ايهدف 
كند بيشترين  ساز است. با انتخاب تركيبي از ميزان متغيرهاي موجود در اين تابع سعي مي تصميم

گيري عمالً  ط تصميميهاي مح مقدار عددي تابع هدف را بدست آورد ولي با توجه به محدوديت
ژكتيو در بباشد. به عبارت ديگر تابع ا نميپذير  هر مقدار يا تركيبي از مقادير متغيرهاي تصميم امكان

تشكيل از بردار متغيرهاي تصميم ابژكتيو  محيط شدني قابل بهينه شدن است. از لحاظ رياضي تابع
كه به باشند  مي ها به عنوان برداري از توابع برحسب متغيرهاي تصميم است و محدوديتشده 

سازي شدني را تعريف  و محيط تصميم شوند در نظر گرفته مينامعادالت معادالت يا صورت 
عمالً محيط هاي  با توجه به محدوديت ابژكتيوكنند. در اين مسئله فرد با حداكثر كردن تابع  مي

ريزي  آورد. اگر اين فرايند زمان را نيز دربرگيرد مسئله برنامه مقادير متغيرهاي تصميم را بدست مي
ريزي رياضي و تحقيق در  مشروح آن در متون برنامهد كه گرد فوق به يك مسئله پويا تبديل مي

  عمليات قابل دستيابي است. 
ها براي سازمان مطرح باشند اين  چنانچه تابع هدف براي يك سازمان تعريف شود و محدويت

يا ، باشد سازمان سياسيچه كند.  سازي را براي آن سازمان ترسيم مي مسئله رياضي شيوه تصميم
باالخص در متغيرهاي تصميم و شكل فوق تصميم سازي شيوه  ،يا اقتصادي اجتماعي ويا اداري، 

جويي حداكثر در انسان  و حس بهره خواهد بودمنطبق با خودخواهي نفساني انسان تابع ابژكتيو 
ند. اگر معيارها و نظام ارزشي انسانها از توجه به ماديات به شاك اين رويه مي گير را به تصميمهمواره 

ژكتيو به شكل قبل نخواهد بود و متغيرهاي بيگري حركت كرده باشد مسلماً تابع اسمت و سوي د
نتيجه راه حل بهينه نيز راه حل مطلوب قبلي نخواهد بود. لذا  باشند. در يم نيز از قرار قبل نميصمت

 اگر انسانها در فرآيند تربيتي خود دچار تحول فكري شوند و توجه ما به معنويات بهبود يابد مسلماً
طلبي  هاي ساختاري پيدا خواهد شد. براي مثال بجاي منفعت سازي ما تفاوت در نحوه تصميم

اي عمل خواهيم كرد كه  گونه يا الاقل به ،شخصي به جلب منفعت براي ديگران خواهيم پرداخت
 313برد -استراتژي بردتصميمات با ديگران نيز از تصميم ما بهرة مثبت برند. يعني حداقل انتخاب 

                                                                                                                                                                                              
313  - Win-win Strategy 
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سن پسنديم و آن ح پسنديم بر ديگران نيز نمي آن بد كه به خود نمي :است كه ينست. كمتر از آن اا
  پسنديم. پسنديم براي ديگران هم مي كه براي خود مي

  سلسله مراتبسازمان و 
نياز به مديريت و  314ميشل برقراري مديريت نيازمند سلسله مراتب است و برخي نظير روبرت

دهد و  و اين جبر اساس سازمان را تشكيل مي .دانند اتب را يك جبر سازماني ميبه تبع آن سلسله مر
و هركس بداند از  .سازمان موفق سازماني است كه سلسله مراتب در آن شفاف تدوين شده باشد

و اختيارات و وظايف و  ،لحاظ حيطة عملياتي در چه مقطعي از هرم اقتدار در سازمان قرار دارد
يست. سلسله مراتب در يك سازمان نيازمند هرم قدرت است يعني رأس هاي وي چ مسؤوليت

باريك و قاعده پهن اين هرم منطبق با طبيعت است چون كيفيت باالي هرچيزي كمتر از همان چيز 
شناسي را نمود ولي  با كيفيت پائين آن است اگرچه در تعريف باال و پائين بايد رعايت احتياط واژه

 315ها همواره براساس نظريات توابع چگالي احتمال رت اين است كه فراوانيمعني و مفهوم اين عبا
هاي احتمالي  زيعتوكند كه  در آمار اثبات مي 317و نظريه حد مركزي 316است و قانون اعداد بزرگ

كنند كه توزيع اخير زنگي شكل است و احتمال نسبي مقادير كم و  به سمت توزيع نرمال ميل مي
دير متوسط است. در حالت ديگر منبعث از همين نظريات توزيع زياد در آن كمتر از مقا

 - ها اعم از برخورداري از دارائي، مال، زيبائي، عقل، كماالت و... داراي توزيع لوگ برخورداري
م راست آن بسيار باريك بوده و فراواني برخورداران در جامعه بسيار كم و توده است كه د 318نرمال

هاي آماري  اي هستند كه تحليل باشد. اين قواعد مشاهدات تأئيد شده يغيربرخوردار بسيار زياد م
  .است آنها را به امتحان كشيده

فرمايد: بندگان شكور من كم  كريم نيز اين موضوع به اين شكل تشريح شده كه مي در قرآن
                                                                                                                                                                                              
314 Robert Michels, (1911), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 
Modern Democracy. (German: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie; 
Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens) Translated to English in 
(1915). http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/MicPoli.html 
Colin Barker (2001), Robert Michels and the “Cruel Game” Colin Barker et al. eds. Leadership and 
Social Movements, Manchester University Press, Manchester. 
315  - Probability Density function. 
316  - Law of Large Numbers 
317  - Central Limit Theorem 
318  - Log-Normal Distribution Function 
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كثر ا«و آية  321»همانا انسان در زيان است«آية و  320كنند آية اكثر مردم سپاسگزاري نمي .319هستند
 ،324»كنند اكثرشان تعقل نمي« ،323»دانند اكثرشان نمي«: تكرار آياتي با مضامينو  322»دانند مردم نمي

  داللت بر اين موضوع دارد. 325»اكثرشان جاهلند«
ست. اگر اين ارتباط منظم و منطقي يا در يك چارچوب مشخص ا سازمان ارتباط بين انسانها

هرچه ميزان نظم و عقالني بودن ارتباط بين انسانها  پذيرد تشكل سازماني تحقق مي ،عقالئي باشد
تر خواهد بود. بطور مشخص سازمان عبارت از ارتباط منظم  بيشتر باشد چارچوب سازماني آن متقن

مدير يك سازمان كسي است  باشد. و عقالني بين گروهي از افراد براي رسيدن به هدف خاصي مي
رادي كه براي رسيدن به هدف مشخص تالش كه عمل متشكل كردن و هماهنگ كردن بين اف

دادن و  ريزي، كنترل، هدايت، سازمان آورد. وظيفة مدير در طرح بوجود ميرا كنند  مي
هاي وي است ولي  هرچند اين موارد عمدة وظايف و مسؤوليت .شود كردن خالصه نمي هماهنگ

ندي و موارد مشابه ديگر ب وظايفي نظير تحول و دگرگوني، نمايندگي، انگيزش، كارگزيني، بودجه
گردد. حيطة تعاريف اين وظايف در متون اداره امور به تفصيل  نيز از وظايف مدير محسوب مي

  شود. بحث مي
كند.  ها احتياج به بوركراسي دارند و بوركراسي تقسيم كار را الزامي مي عالوه بر مدير سازمان

گردد. اين سلسله مراتب عمالً  ر ميوقتي تقسيم كار پديد آمد سلسله مراتب در سازمان مستق
هاي  نمايد. روبرت ميشل براساس بررسي را در كسب منافع سمت خود درگير مي مراتبصاحبان 

داند. نظريه ميشل تحت عنوان قانون  ها را مستعد فساد بوركراتيك مي زياد خود در اين زمينه سازمان
گيرند در  وقتي در رأس سازمان قرار مي آهنين اليگارشي ميشل براين اصل اصرار دارد كه رهبران

آنها را در حفظ منافع قشري كه از آن  ةتواند روي گردند و اين موضوع مي موقعيت خود ذينفع مي
اند تغيير دهد. به عبارت ديگر مدير وقتي از توده جامعه به رأس هرم برسد در زمان حصول به  آمده
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لكه حامي منافع رهبريت هرم خواهد بود كه رأس هرم ديگر حامي منافع توده نخواهد بود، ب
هاي طراحي  خودش در آن سمت قرار دارد. ساختار هرمي قدرت در اين راستا از ويژگي

  بوركراسي در نظر ميشل است.
كند و رهبر كاريزماتيك را مناسب سازمان و  براين اساس ميشل رهبر انتخابي را تأئيد نمي

 326نظريه استاراتاركي .ريه ميشل را به نقد و آزمون كشيدندي نظديگر داند. افراد اداره امور مي
ساختار برخي احزاب  طرفداران اين نظر .داند ناپذير نمي ساختار هرمي را يك ساختار اجتناب

هاي قدرت ساختار طبقات موازي يا  كه پراكندگي رهبران و پراكندگي پايه معرفي نمودهسياسي را 
  را دارد. 327استاراتا

بسياري از انديشمندان سياسي و  328يايپطبقه كه در يوتو ييات جوامع ببه هرحال نظر
هاي انسانها و محيط و اشياء  اجتماعي مدنظر بوده بيشتر از بعد نظري مطرح شده و در عمل تفاوت

كنند. به عبارت ديگر ايجاد تساوي به دليل اينكه  تبعيت مي احتمال توزيعقوانين از همواره 
 هبها را  نابرابرياجباراً  ميانگين دامنة خود دارندفراواني زيادتر در  هاي آماري داراي صفت

ها و نظريات كمونيسم  كند. تجربة كشورهاي سوسياليستي و كمون ساختارهاي سازماني تحميل مي
زيرا تفاوت از جبرهاي طبيعت است و تفاوت  .آميز نبود هاي فردي موفقيت نيز در حذف تفاوت

  احتمال در آمار است. توزيعاس قوانين بندي براس منشاء دسته
سازمانهاي بزرگ سازمانهائي هستند كه دستورات رأس هرم از طريق سلسله مراتب به 

شود. براي اينكه سازمانهاي بزرگ به وظايف سازماني خود عمل  هاي پائين هرم منتقل مي رده
هاي مادي معموالً اين قدرت يا  نمايند بايد رئيس بتواند در رفتار ديگران نفوذ داشته باشد. انگيزه

هاي كاريزماتيك ارادت به رهبر عامل قابليت نفوذ در  كند ولي در سيستم قابليت نفوذ را ايجاد مي
  باشد. پائين هرم مي افرادرفتار 

دهند. يعني كساني كه با  شكل مي 329اصوالً اين سازمانها يك نظام را در چارچوب پلوراليسم
شوند. اين پلوراليسم در سازمانهاي بزرگ  يك هدف مشترك متحد مي هم اختالف هم دارند براي

ها  ها را در چارچوب مقررات موضوعه به خروجي در قالب يك ماشين به نام بوروكراسي ورودي
سازد كه كليات  هايي مطرح مي آل بوركراسي مشخصه وبر براي نوع ايده نمايند. ماكس تبديل مي
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  داره دارد. مورد قبولي در بين علماي علم ا
هاي مختلف  تقسيم كار، اختيار و مسؤوليت و ارتباطات ردهسازمان شامل اسكلت اساسي 

سازمان با همديگر است. چگونگي ارتباطات اعم از يك طرفه يا دو طرفه بودن بستگي به ماهيت 
تي كه هاي اصلي و فرعي آن دارد. مجموعه امتيازا سازمان و اهداف اصلي و فرعي و نتيجتاً فعاليت

شود. از لحاظ نظري  اختيار سازماني گفته ميشود  مي اش داده به يك نفر براي انجام وظايف محوله
شوند و هركس بايد كاري را كه سازمان به وي محول  روابط غيرشخصي تعريف مي ،در سازمان

 هر واحدي در داخل سازمانهاي بزرگ از واحد باالتر از خودش دستور كرده است مجري بدارد.
القاعده بكارگماري و  دهد. علي هاي خودش را به رده باالتر مي گيرد و گزارشات فعاليت مي

اش صورت پذيرد. ثبت و ضبط  استخدام افراد بايد بر مبناي صالحيت فرد در انجام وظيفة محوله
اطالعات در درون سازمان، استاندارد كردن حجم كار پرسنل و مواردي ديگر از اين دست نيز از 

آيد عبارت از اين است  ها بدست مي نتايجي كه از اين مشخصه ها است. هاي اصلي سازمان خصهمش
كنند. اختياراتي  وجود دارد كه اعضاء سازمان از آن اطاعت مي يكه در هر سازماني مجموعه قوانين

ر و خود فرد و ديگران بايست از دستورات صادره از طرف فرد صاحب اختياشود  مي به افراد داده
در حيطة دستورات سازماني اطاعت كنند. هر فرد زماني موظف به رعايت قانون است كه عضو 
سازمان باشد و اطاعت از دستورات به واسطة وجود فردي كه اختيار را در دست دارد نيست بلكه به 
خاطر دستور غيرشخصي مقامي است كه اين مقام را به او تفويض نموده. كليه افراد يك سازمان 

اين انجام وظيفه  ءازظفند وظايف محوله به آنها در چارچوب سازمان را انجام دهند. و در امو
مستوجب دريافت اجرت هستند. از سوي ديگر مأموران سازمان نبايد از منابع، وسائل، و اموال 
سازمان در ارتباط با منافع شخصي استفاده كنند و در اين ارتباط و همچنين حسن انجام وظايف 

هاي انظباتي متحدالشكل براين رفتار  له بايد تحت نظارت و كنترل قرار داشته باشند و نظاممحو
  نظارت نمايد.

در بررسي اينكه سازمانهاي بزرگ در چارچوب موارد مطروحه فوق بتوانند كارائي الزم را 
ودن روبرت ميشل اصوالً رؤساي سازمانها را به علت انحصاري ب .داشته باشند بحث بسيار است

و چون رأس سازمان دچار خودمحوري گردد منافع افراد مستقر در  .داند وظايف آنها خودكامه مي
گيرد. هارولد السكي بزرگي سازمانها را  مدنظر قرار مي ،رأس سازمان به جاي هدف اصلي سازمان

ستخدام ساالري و ا داند و از سوي ديگر شايسته در ارتباط با ضبط سابقه امور محكوم به كندي مي
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مدي افراد در جامعه زياد شود. هگل بوروكراسي آگردد تا اختالف در بر مبناي شايستگي سبب مي
نظر كارل  داري در هاي سرمايه د و اين پل در نظاماينم را به عنوان پلي بين دولت و ملت تعريف مي

سازمانهاي  تكامل سازمانهاي بزرگ را در وجود 330بنيس گرديد. كشي تلقي مي ماركس ابزار بهره
داند. سازمان غيررسمي عبارت از ارتباط غيرمنظمي كه بين پرسنل يك سازمان  غيررسمي مي

اين است كه بين افراد يك سازمان ارتباطات عاطفي ارتباط  دراينشده آيد. داليل مطرح  بوجود مي
به راحتي  وجود دارد و از طرف ديگر قاعدتاً بايد قدرت با اختيار مساوي باشد ولي مراكز قدرت

و از  .توانند اعمال قدرت نمايند ولي واحدهاي زيردست آنها بازوي اين اعمال قدرت هستند نمي
طرفي اصطكاكات سازماني در سازمانهاي غيررسمي بسيار كمتر است. هرچند اصطكاك سازماني 

ناي مهارت و تواند منجر به بهبود سازماني گردد. به هرحال قراردادن اختيار بر مب نظر مي و اختالف
نه برمبناي مقام و ايجاد محيط ارتباطي دو طرفه بدون توجه به قدرت و اختيار در سازمان، انجام كار 
بر مبناي ارضاء دروني و نه الزام و فشار و ايجاد محيطي كه اجازه دهد عواطف كاركنان در جهت 

اي بهبود سازمان همه از هدف سازمان قرار گيرد و استفاده از اختالفات و اصطكاكات سازماني بر
  باشند. عوامل مهم در افزايش كارائي، راندمان و بازدهي سازمان مي

گيرد حسن  هاي سازماني مدنظر قرار مي اي كه كمتر در تحليل عالوه بر موارد فوق مسئله
توجه و باورها و اعتقادات اعضاء سازمان در حصول اهداف سازمان و تعهدات اخالقي آنها در 

هاي مرئي و نامرئي  هاي نظارت و كنترل در سازمانها اعم از هزينه باشد. هزينه فع سازمان ميحفظ منا
كند. به عبارت ديگر سازمانها براي نظارت بر حسن انجام  بار مالي زيادي را به سازمانها تحميل مي

هدات پردازند كه هرچه تع هاي زيادي را بطور مستقيم و غيرمستقيم مي كار پرسنل خود هزينه
نگاه  ها در سازمان بيشتر خواهد بود. سازماني و اخالقي پرسنل كمتر باشد لزوم افزايش اين هزينه
(ع) درج است كه به مالك اشتر  اسالم در ارتباط با اين موضوع در فرمايش حضرت امير

ار تو مافوق آنها و صاحب امر مافوق تو و خداوند مافوق كسي است كه تو را زمامد«: 331نويسند مي
داده و امور آنان را به تو واگذار كرده و بوسيله آنها تو را آزمايش نموده هرگز خود را در  قرار

   .»مقام نبرد با خدا قرار مده كه تو تاب كيفر او را نداري
اي تأييد شده  نظريه روبرت ميشل در خودكامگي رأس هرم قدرت در سازمان اساساً نظريه
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ا گروهي خود يها در جهت حصول منافع فردي  مديريت سازماناست. به اين عبارت كه همواره 
نمايند. به عبارت ديگر در سازمانهاي متعارف حداكثر كردن  عملكرد سازمان را دچار انحرافاتي مي

منافع سازمان هدف اصلي سازمانها نيست بلكه هدف فرعي آن است و معموالً هدف اصلي سازمان 
شود. اين مبحث در  ديره يا حاكمه سازمان منحرف ميبه سمت حداكثر كردن منافع هيئت م

آدريان  مديريت گرچه به تازگي مطرح نشده ولي به تازگي پس از طرح منسجم اين موضوع توسط
ميالدي مجدداً در دستور كار سازمانها بالخص سازمانهاي مالي قرار  1990در دهه  332كدبوري

را  334در سالهاي اخير مبحث مديريت بنگاه 333گرفته است. اين موضوع تحت عنوان حاكميت بنگاه
كارهايي است كه بتواند مديريت سازمان  الشعاع قرار داده است. در اين شيوه هدف ابداع راه تحت

اي تحت نظارت و بازبيني قرار دهد كه منافع سازمان را حداكثر كنند و نه منافع  را به گونه
امور دولتي است كه سازوكارهاي نظارتي مديره سازمان را. تعميم اين مبحث در اداره  هيئت

هرچند اين شيوه  نمايد. جديدي بر نحوه حكمراني واحدهاي دولتي و النهايه دولت ابداع و اجرا مي
هاي مؤثري در بهبود مديريت  رسد كه در آينده قدم نظر مي باشد ولي به هنوز نو و جديد مي

  سازمانهاي بزرگ و دولتي بردارد.
خواهند در  دهيم كه نمي سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي«: 335يدفرما كريم مي قرآن

. برتري جويي يكي از ابزارهاي »جويند و فساد كنند و عاقبت براي تقوا پيشگان استبرتري زمين 
فاق سلطه بر ديگران است و اصوالً سلطه بر ديگران مگر توسط افراد مزكّي در اكثريت قريب به اتّ

كه برتري جويي در اصل معارضه با 336 :اند زيرا كه فرموده .باشد اع مادي ميموارد براي انتف
شود  (ص) نيز خطاب مي اكرم برد. لذا به خود پيامبر خداست و لذا معارض با او به خانه او راه نمي

و در اين ». برايشان فرمانده نيستياي،  تذكردهنده جز اين نيست كه تو ،ر بدهپس تذكّ: «337كه
  ».قوم خود را تحقير كرد تا اطاعتش كردند: «338زند كه كريم فرعون را مثال مي ارتباط قرآن
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هائي كه  هاي مبتني بر اخالقيات است. يعني نظام هاي رفع اين نقيصه نظام يكي ديگر از شيوه
ها پرسنل و مديران همه براساس  كند. در اين سيستم افراد را در انجام وظايف خود متعهد مي

كنند منافع سازمان را حداكثر كنند و نه منافع خود را. لذا اين مبحث به  رند سعي مياعتقاداتي كه دا
گردد كه بايد اعضاء سازمان افراد صالحي باشند تا سازمان عملكرد خوبي داشته باشد.  آنجا بازمي
اخالقيات در اعضاء سازمان در آن حد از كمال باشد كه عضو  ،بر تخصص و شايستگي يعني عالوه

و او در حداكثر كردن منافع سازمان بجاي منافع خود در ازاي  هدد اران را در مرحلة انصاف قرسازم
  كند منصف بوده و حق را به سازمان بدهد و نه به خود. اجرتي كه دريافت مي

اين ديدگاه در عرفان مطرح است زيرا در عرفان تالش براي اصالح و تزكيه نفوس به صورت 
ست. برخالف دستورات تشريعي جامعه كه به صورت عمومي صادر اافراد مطرح تك به تك 

گردد، تهذيب نفس احتياج به تربيت فردي و تحت تربيت مربي قرارگرفتن دارد. وظيفه تربيتي  مي
يعني مربي افراد تحت پرورش خود را تك به تك مدنظر  .عرفان اصالح تك به تك افراد است

كشاند. اين موضوع در مباحث تربيتي عرفاني مبحث بسيار  يهاي خاص به فالح م قرارداده و با شيوه
  اي در اين موضوع است. بزرگي است كه خود نيازمند كتاب جداگانه

ها مايل به قبول عدم تمركز اعم از عدم تمركز سياسي يا اداري يا سازماني  از عللي كه سازمان
تر  گيري در سازمان پراكنده ميمنيستند عدم اعتماد به اعضاء سازمان است. زيرا هرچند نقاط تص

شود و تصميمات در سطوح مختلف سازمان  تر مي گردد نظارت بر حسن عملكرد سازمان سخت مي
معموالً اندازه و ماهيت فعاليت و روند بلوغ  تواند از هدف استحصال منافع سازمان منحرف شود. مي

ير و فلسفة مديريت و خوشبيني و و تكامل سازمان و روندهاي سياسي و اقتصادي در سازمانها، مد
تمركز نيز مؤثر هستند ولي عدم هاي اعضاء در فرآيند  سوءظن وي و نوع وظايف مدير و مهارت

گيري و  اصل اساسي در عدم تمايل به عدم تمركز مسئله فوق يعني تكثر و تعدد و نقاط تصميم
باشد كه  ده در سازمان ميگيران پراكن ناپذيري يا سهل نبودن نظارت بر عملكرد تصميم امكان
توانند جريان امور سازمان را به انحراف بكشند. اگر شرط الزم براي عدم تمركز را وجود  مي

تعهد اخالقي اعضاء سازمان شرط كافي  ،گيري و مديريتي بدانيم هاي الزم مهارتي و تصميم مناسبت
ين نقيصه يعني با استقرار شود. پس گسترش عدم تمركز با رفع ا براي تحقق عدم تمركز تلقي مي

تعهد اخالقي قابليت شدني پيدا خواهد بود. يعني اگر اعضاء سازمان تعهد اخالقي و شرعي به 
گردد. اين ويژگي در  هاي خود داشته باشند شرط كافي براي تحقق عدم تمركز برقرار مي مسؤوليت
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ل با طي مدارجي از تزكيه نفس به هاي مبتني بر اخالق عرفاني قابل تحقق است. زيرا افراد الاق نظام
اند و آگاهي وجدان پيش زمينه برقراري نظارت دروني براي  مدركاتي از آگاهي وجدان رسيده

  اعضاء سازمان است.
 در اسالم با وجوه خاصي مطرح شده است كه موارد اصلي در اين ارتباط از اتاين موضوع

  اين قرار هستند:
: اموال و دارايي سازمان مت  .علق به فرد نيست و فرد حق ندارد از آنها استفاده شخصي نمايداوالً

. حكايتهاي زير شيوة عملكرد حاكم شود اين موضوع تحت عنوان مبحث غصب در فقه بررسي مي
  دهد. اسالم را در اين ارتباط نشان مي

سوزي كه از  حكايت رفتار علي(ع) هنگام مالقات با طلحه و زبير و خاموش كردن چراغ پي
المال پر شده بود و روشن كردن چراغ ديگري كه روغن آن متعلق به شخص آن  غن بيترو

شبي طلحه و زبير براي  شرح ماجرا به اين شكل بوده كه: حضرت بود نمونة بارز اين موضوع است.
ولي ، ندحضرت زير نور چراغي مشغول محاسبه بود .دندرسي(ع)  حضرت علي خدمتگفتگو 

بياورند. زبير سبب را پرسيد، حضرت فرمود:  يچراغ ديگرو اموش كرده چراغ را خآن فرمود تا 
المال بودم، چون شما آمديد و به كار ديگر  المال بود و من مشغول حسابرسي بيت آن از اموال بيت

هيچكس زبير به طلحه گفت:  !بكار گيرمدر كار ديگر را المال  مشغول شدم نخواستم كه چراغ بيت
به زبير و غالم او  ندالمال را قسمت نمود ايام كه حضرت بيت انندارد. در هم را اين عدالتتحمل 

ين است، و احضرت فرمود: عدالت  !: اين غالم من استعرض كرد! زبير ندبه يك اندازه سهم داد
  المال يكسان است. سهم هاشمي و زنگي در بيت

كاري كه به عهدة «: 339نويسد بن قيس كه عامل آذربايجان بود مي حضرتش در نامه به اشعث
توست نانخورش تو نيست بلكه برگردنت امانتي است. آن كه تو را بدان كارگمارده نگهباني امانت 

ستوري به كاري دشوار د ات گذارده. تو را نرسد كه آنچه خواهي به رعيت فرمايي، و بي را به عهده
داري تا آن را به من  نهخزا ادرآيي، در دست تو مالي از مالهاي خداست عزّوجلّ، و تو آن ر

  .»بسپاري. اميدوارم براي تو بدترين واليان نباشم. والسالم
(ع) تقاضا كرد كه يك پيمانه گندم بيش  وقتي برادرش عقيل از حضرت علي«: 340نويسند مي

                                                                                                                                                                                              
 .274صفحه  5البالغه، ترجمه شهيدي، نامة  نهج- 339
 .16كتاب الغدير، جلد ،عبدالحسين اميني - 340
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اش گشايشي پديد  اند به وي ببخشد تا در زندگي خود و خانواده از آنچه براي او مقرري گذاشته
السالم گفت  عليه پس علي .طوري كه آه او بلند شد تفتيده را به او نزديك ساخت بهآهن  ،آيد آرد

البالغه  . در نهج»دهي؟ كني و مرا در معرض آتش دوزخ قرارمي تابي مي تو از اين آهن گداخته بي
به خدا، اگر شب را روي اشترخار مانم بيدار، و از اين سو بدان سويم كشند در «: 341فرمايد مي

آهنين گرفتار، خوشتر دارم تا روز رستاخيز بر خدا و رسول درآيم، بر يكي از بندگان  طوقهاي
ستمكار، يا اندك چيزي را گرفته باشم به ناسزاوار. و چگونه بر كسي ستم كنم به خاطر نفسي كه به 

به خدا عقيل را ديدم  كهنگي و فرسودگي شتابان است و زمانِ ماندنش در خاك دراز و فراوان.
ش و سخت درويش. از من خواست تا مني از گندم شما بدو دهم، و كودكانش را ديدم از پري

هاشان نيل كشيده؛ و پي در پي مرا  درويشي موي ژوليده، رنگشان تيره گرديده گويي بر چهره
اش نهادم، پنداشت دين خود را بدو دادم، و در پي  ديدار كرد و گفته خود را تكرار. گوش به گفته

م، و راه خود را به يكسو نهادم. پس آهني براي او گداختم، و به تنش نزديك ساختم، چنان او فتاد
او را گفتم  -وقالب تهي سازد -فرياد برآورد، كه بيمار از درد. نزديك بود از داغ آن بگدازد 

آن را نالي كه انساني به بازيچه  گران بر تو بگريند، گريستنِ مادر به داغ فرزند، از آهني مي نوحه
كشاني كه خداي جبارش به خشم گداخته؟ تو بنالي از آزار و من  گرم ساخته و مرا به آتشي مي

تر از آن اينكه شب هنگام كسي ما را ديدار كرد، و  و شگفت -خشم كردگار -ننالم از سوزش 
چنانش ناخوش  -با روغن و قند آغشته -سرشته،  -درونش حلوايي -ظرفي سرپوشيده آورد. 

كه گويي آب دهانِ مار بدان آميخته يا زهر مار بر آن ريخته. گفتم: صله است يا زكات، يا داشتم 
براي رضاي خداست كه گرفتن صدقه بر ما نارواست؟ گفت: نه اين است و نه آن است بلكه ارمغان 

گرفته، اي يا ديو  اي مرا از راه دين خدا بگرداني يا خرد آشفته است. گفتم: مادر بر تو بگريد! آمده
يا به بيهوده سخن ميراني؟ به خدا، اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمانهاست به من دهند، تا خدا را 

اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم كرد. و دنياي شما نزد  نافرماني نمايم و پوست جوي را از مورچه
نمايد. علي را چه كار با  خايد و طعمة خود مي من خوارتر است از برگي در دهان ملخ كه آن را مي

بريم به خدا از خفتن عقل و زشتي لغزشها و از او  نعمتي كه نپايد و لذتي كه به سر آيد؟ پناه مي
  .»خواهيم ياري مي

                                                                                                                                                                                              
 .259، صفحه 224البالغه، خطبه  نهج- 341
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 ع طالب بن ابي در قصر خورنق (بارگاه معروف پادشاهان حيره) بر علي«: 342كنند نقل مي
بود. ديدم حضرت لباس مستعملي به خود  فرمانرواي كل ممالك اسالمي وارد شدم. فصل زمستان

اميرالمؤمنين! خدا براي تو و خاندان تو  لرزد. عرض كردم: يا پيچيده و از سرماي هوا به خود مي
من در «كني؟ فرمود:  هم، چون ديگران، در اين مال سهمي قرارداده است، چرا با خود چنين مي

ملي هم كه دارم از مدينه به همراه خود المال براي شما زحمتي ندارم و اين قطيفه مستع بيت
  .»ام آورده

السالم، خدمت حضرت عرض كرد براي شما چيزي  عليه قنبر، غالم علي«: 343منقول است
اي (جوال بزرگي) مملو از ظروف طال  اش برد و در آن جا غراره ام و حضرت را به خانه پنهان كرده

كني و چيزي براي خود  ست را تقسيم ميو نقره داشت و عرض كرد: چون ديدم كه شما هرچه ه
ع فرمود: دوست داشتم به جاي اين  ام. علي المال براي شما ذخيره كرده گذاري اينها را از بيت نمي

كردي. سپس با شمشير آنها را تكه تكه نموده و فرمود: بين  ام داخل مي اموال، آتش عظيمي به خانه
  د:مردم تقسيم كنيد. و اين شعر را قرائت فرمو
 هذا جناي و خياره فيه

 

 اذ كل جان يده الي فيه 
 

: پرسنل يك سازمان نسبت به اموال و دارايي و منافع سازمان در حيطه عملكرد خود  دوماً
يعني نبايد مرتكب اهمال يا قصور يا تقصيري گردند كه منافع سازمان دچار آسيب  ضامن هستند.

است. ضمان عبارت از تعهد به مالي است كه در  گردد. اين موضوع در فقه به مبحث ضمان معروف
ذمة فرد ثابت شده باشد. و ضمان خود عقدي است محتاج به ايجاب از ناحيه ضامن به هر عبارتي 

از صريح لفظ نباشد بلكه به كمك قرينه بوده  كه عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند اين فهميدن
هاي سازمان اعم از ملموس يا  به كليه دارائيباشد. لذا پرسنل سازمان در مقام ضامن نسبت 

  غيرملموس قرار دارند.
گيرد و او بايد  كليه اموال و دارايي و منافع سازمان به صورت امانت در اختيار مدير قرار مي

: 344فرمايد كريم درباره خصوصيات مؤمنين مي ضمن رعايت امانت آن را به اهلش بازگرداند. قرآن
                                                                                                                                                                                              

 و 108 الخواص، ص ة؛ ابن جوزي، تذكر442، ص 2التاريخ، جلد  بن عنتره از پدرش. ابن اثير، الكامل في هارون - 342
 .230، ص1جلد  ،ةلغما اربلي، كشف

 .55، ص1كند. ابوالسحاق ثقفي، الغارات، جلد  محمدبن فضيل از هارون بن عنتره از زاذان نقل مي - 343
ِِْم َو َعْهِدِهْم راُعون«، 8سوره مؤمنون، آيه  - 344   »َو الَّذيَن ُهْم ِألَما
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همانا خداوند به شما امر «: 345فرمايد . و مي»كنند هاي خود را مراعات ميو آنها امانتها و عهد«
  .»كند كه امانات را به اهل آنها بازگردانيد مي

: پرسنل سازمان حق استفاده از رانت يا ويژه . اين خواري از منافع سازماني را ندارند سوماً
هاي مختلف  در حكومتهمواره  گيرد. موضوع در مبحث قطايع در فقه مورد بررسي قرار مي

ها و  اند صاحبان مقام اند و رشد نيافته ساالري مستقر نشده هايي كه بر مبناي شايسته باالخص حكومت
مناصب با استفاده از اختيارات خود، امتيازات خاصي را به افراد مورد نظر و عالقة خود اعطاء 

دي نيست و در هر زماني به انحاء شود. رانت پديدة جدي نمايند كه ازآن به رانت نام برده مي مي
ها و امالكي كه از باب امتياز، حكّام به افراد  شود. در صدر اسالم به زمين مختلف ديده شده و مي

گفتند. و اين موضوع در اسالم  دادند تا با آباد كردن آن از بهرة آن استفاده كنند قطاع مي خاصي مي
جعفر صادق ع منقول است كه وقتي قائم ما قيام  نيز مضر و نامطلوب شناخته شده است. از حضرت

   346كند و ديگران اقطاعي نخواهد بود. كند قطايع را مضمحل مي
گردند. بطوري كه در اثر  ها از لحاظ عملكرد اقتصادي منجر به تخصيص نابهينة منابع مي رانت
هند و اين شوند كه بهاي تمام شده كاالهاي توليدي خود را كاهش د اي موفق مي رانت عده

كه بسياري از توليدكنندگان كه با حفظ شرايط قانوني فعال هستند شود  مي موضوع منجر به اين
گرايند. قطايع در اقتصادهاي فعلي از طيف  نتوانند در بازار دوام بياورند و ناچاراً به ورشكستگي مي

هاي خاص، اعمال  متنوعي برخوردارند. براي مثال اعطاي اجازة ورود كاال به افراد يا گروه
ها يا  به بخش هاي خاص، اعطاي تسهيالت و امتيازات متنوع تبعيضات اقتصادي براي افراد يا گروه

نهادهاي وابسته به دولت، تخصيص منابع پولي يا ارزي با امتيازات ويژه به افراد يا نهادهاي مورد نظر 
امتيازات ويژه يا رانت نسبت  دولت و به طوركلي هرگونه تبعيضي كه باعث برخورداري گروهي از

  هاي ديگر شود مصداق اقطاع را خواهد داشت كه دولت اسالم مجاز به آن نيست. به گروه
المال از لحاظ اقتصادي حساب دارند  اختيارات ناشي از حاكميت نيز همگي مانند اموال بيت

اب پس دادن است، يعني مال داشتن حس 347املال حسابفرمايد:  لذا همانطور كه حضرت امير ع مي
                                                                                                                                                                                              

َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَ «، 58سوره نساء، آيه  - 345 ِت ِإىلِإنَّ اهللََّ    »َأْهِلها  ما
ْسَناِد َعْن َهاُروَن  -٢٢٣٨١ب جواز النزول على أهل الذمة  -٥٤ ،٢٢٢ ،١٧ ،الشيعة وسائل -346 َعْبُد اهللَِّ ْبُن َجْعَفٍر ِيف قـُْرِب اْإلِ

ٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه ع َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص أَ  ٍم َو قَاَل ِإَذا قَاَم قَاِئُمَنا ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِزَ َّ مَِّة َثَالثََة َأ لنـُُّزوِل َعَلى َأْهِل الذِّ ِ َمَر 
َا)  . ٣٠٩/ ٥٢: حبار االنوار ، جلد و همچنين اْضَمَحلَِّت اْلَقطَاِئُع َفَال َقطَاِئَع (َو قَاَل ِإنَّ ِيل َأْرَض َخَراٍج َو َقْد ِضْقُت ِ

، حديث 2ص  1ميمي آمدي، غرر الحكم و دررالكلم ، مركز البحث االسالمي، جلد عبدالواحد بن محمد ت - 347
← 
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فرمايد: در  مشمول محاسبه است و مشمول نظارت بر حالل و حرام در حساب است و حضرتش مي
حضرتش در اولين روز پس از جلوس بر سمت  348حالل آن حساب است و در حرام آن عقاب.
 ايد المال به صورت امتياز برده فرمايد: آنچه از بيت حكومت ظاهري در اولين فرمايشات خود مي

كند كه  ابن ابي الحديد نقل مي 349گردانم. المال باز مي حتي اگر مهريه زنانتان كرده باشيد به بيت
المال  حضرت علي ع در همان روزهاي اول دستور داد حتي شمشير و زره عثمان كه متعلق به بيت

و در ماجراي امانت گرفتن ام كلثوم دختر آن حضرت زينتي را از  350بود بازگردانده شود.
فرمايد. تمام اين موارد داللت بر عدم جواز به اعطاي  المال، حضرتش خزانه دار را توبيخ مي يتب

  رانت و امتيازات به افراد خاص و وابسته به حكومت و حكام دارد. 
انرژي خود براي انجام وظايف محوله هستند  ظچهارم: پرسنل يك سازمان موظف به حف

  باشد. الل شود اولويت با اداي حق استخدام كننده ميحتي اگر وظايف عبادي آنها دچار اخت
ديانت مقدسة اسالم به قدري در «: 351فرمايند نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر مي رسالهدر 

حالل و حرام دقت نموده كه اگر كسي در كيل و وزن مختصري كمتر بفروشد يا زيادتر عمداً 

                                                                                                                                                                                              ← 
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ْن  -٢٣، ٤٥٣.... ص:  ب حماسبة العمل ،٤٥٩ ،٢، الكايف - 348 ٍد َعْن يـَْعُقوَب ْبِن َيزِيَد َعمَّ ْ�َحابَِنا َعْن َسْهِل ْبِن ِزَ ٌة ِمْن َأ ِعدَّ
َيا َحَالُهلَا ِحَساٌب َو َحَراُمَها ِعَقاٌب َو َأىنَّ ذََكَرُه َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع  نـْ لرَّْوِح قَاَل ِقيَل ِألَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع ِعْظَنا َو َأْوِجْز فـََقاَل الدُّ ِ  َلُكْم 

ََسَّْوا ِبُسنَِّة نَِبيُِّكْم َتْطُلُبوَن َما ُيْطِغيُكْم َو َال تـَْرَضْوَن َما َيْكِفيُكمْ    .َو َلمَّا 
ملكاسب - ۳ ،۶۶ ،۱۳ ،الوسائل مستدرك -349 نـَْهُج اْلَبَالَغِة، َو ِمْن َكَالِمِه ع ِفيَما  -۲ - ۱۴۷۶۲،  ب أنه ال حيل ما يشرتى 

مَ َردَُّه َعَلى اْلُمْسِلِمَني ِمْن َقطَاِئِع ُعْثَماَن َو اهللَِّ َلْو َوَجْدتُُه َقْد تـُُزّوَِج ِبِه النَِّساُء َو ُمِلَك ِبهِ  اُء َلَرَدْدتُُه َعَلى ُمْسَتِحقِّيِه فَِإنَّ ِيف اْلَعْدِل  اْإلِ
  .َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْيِه اْلَعْدُل فَاْجلَْوُر َعَلْيِه َأْضَيقُ 

ج - 350 و من كالم له ع فيما رده  -۱۵ ،۲۷۰، ص ۱، جلد ۱۹۵۹البالغه ، قاهره ، داراالحياء العربيه  ابن ايب احلديد، شرح 
فسري هذا الكالم أن الوايل إذا ضاقت عليه تدبريات أموره يف العدل فهي يف اجلور أضيق عليه ألن اجلائر يف مظنة و ت... على 

أن مينع و يصد عن جوره. قال الكليب مث أمر ع بكل سالح وجد لعثمان يف داره مما تقوى به على املسلمني فقبض و أمر بقبض 
و أمر بقبض سيفه و درعه و أمر أال يعرض لسالح وجد له مل يقاتل به املسلمون جنائب كانت يف داره من إبل الصدقة فقبضت 

�يبت أو  ا عثمان حيث أ لكف عن مجيع أمواله اليت وجدت يف داره و يف غري داره و أمر أن ترجتع األموال اليت أجاز  و 
ها حيث و  يلة من أرض الشام أ ا. فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان  �حا �يب أ ثب الناس على عثمان فنزهلا فكتب إىل أ

�نع إذ قشرك ابن أيب طالب من كل مال متلكه كما تقشر عن العصا حلاها. و قال الوليد بن عقبة و هو  �انعا فا معاوية ما كنت 
 . أخو عثمان من أمه يذكر قبض علي ع جنائب عثمان و سيفه و سالحه

 ، تهران.1345الميه حقوق بشر. انتشارات صالح، ، نظر مذهبي به اعحضرت حاج سلطانحسين تابنده - 351
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فرموده است در كسب و  352ُمطِّففنيَ َوَويٌل ِللْ فته بخرد و طرف نداند آن را حرام و تقلب و تطفيف گ
كار هم ميفرمايد اگر يك نفر براي كار يك روز اجير و مزدور ديگري بشود و در بين روز آن طور 

گيرد حرام است و  كه بايد و شايد كار خود را انجام ندهد و مسامحه يا كوتاهي كند مزدي كه مي
 وتاهي نموده يا كمتر از مزدي كه بايد بدهد بپردازد مسئولهمچنين اگر كارفرما در پرداخت مزد ك

و ذمه او مشغول بلكه در اسالم با آنكه بيداري شب و تهجد فضيلت زيادي دارد و از باشد  مي
معذلك اگر كارگري كه مزدور ديگري است به واسطه بيدار باشد  مي صفات بسيار حسنه مؤمنين

ايد و شايد وظيفه كارگري و مزدوري خود را انجام دهد و شدن اسحار و تهجد نتواند آن طور كه ب
خسته و كسل باشد نبايد شب را براي عبادت بيدار شود كه ضرر به كارفرما ميرسد و اجرتي كه 

شود و همچنين اگر روزه  مي براي كار يك روز ميگيرد بر او روا نيست و مشمول اكل مال بباطل
گردد آن روزه روا نيست و كارفرما  و از كار مزدوريمستحبي سبب ضعف و سستي و باعث فتور ا

باشد كارگر را  مي نيز اگر زيادت از اندازه معمول او را به كار وا دارد مثال اگر هشت ساعت معمول
و در  »ساعت به كار وادارد و مزد هشت ساعت بدهد خالف شرع و ظلم نسبت به كارگر ميباشد.نه 

و نيز براي رعايت حال كارگر در اسالم پسنديده نيست «يند: فرما قسمت ديگر در همين رساله مي
دهند مانند بيل يا كلنگ يا امثال آنها در كارهاي مختلف خراب  مي كه اگر وسيله كاري كه به او

شد يا از بين رفت با او شرط دادن غرامت بكنند مگر آنكه ثابت شود كه او در اتالف آنها قصد 
براي كارگر شرايطي شده كه موجب رسيدن زيان به كارفرما  عمد داشته است و در مقابل هم

ديگري را در موقع معيني براي كاري اجير كرد او حق  ،اند كه اگر كسي نگردد مثال دستور داده
ندارد در آن ساعت و در آن زمان به كار ديگري بپردازد بلكه او در همه آن مدت به اختيار 

مثالً اگر كسي ديگري را براي  مگر در خارج آن زمان باشد.كارفرمائي است كه او را اجير نموده 
تواند كار ديگري را انجام دهد ولي  روز مخصوصي براي كار معيني اجير نمود او در آن روز نمي

تواند عهده دار كار ديگري شود مگر آنكه آن كار و  مي در شب كه مزدور آن شخص نيست
روز بعد شود و مانع گردد كه بتواند كار روزانه بيداري در شب سبب خستگي و فرسودگي او در 

خود را كه براي ديگري است به نحو كامل انجام دهد بلكه نماز شب و تهجد ثلث آخر شب نيز 
كه مستحب مؤكد است همانطور كه قبال ذكر شد اگر سبب ضعف او در كار روز بعد كه براي 

براي كاري كه اجير شده وقت معيني رود مگر آنكه  ديگران است گردد آن استحباب از بين مي
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  »قرار داده نشده باشد.
اينكه پرسنل سازمان براساس قواعد و مقررات وضع شده براساس شرع و عقل بايد به  :پنجم

در خأل قانون رأي  انجام وظايف محوله خود همت گمارد. نه اينكه به رأي شخصي خود اقدام كند.
السالم است كه چون بر حضرتش  عليه البالغه از سخنان علي بايد مبتني بر عقل و شرع باشد. در نهج

دهيد تا  مرا فرمان مي«: 353فرمايد المال را مساوي توزيع فرموده است مي خرده گرفتند كه چرا بيت
اويم؟ به خدا كه، نپذيرم تا جهان سرآيد، و  لياپيروزي را جويم به ستم كردن درباره آن كه و

كه چنين –داشتم  اي برآيد. اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مي اي در آسمان پي ستاره ستاره
تا چه رسد كه مال، مال خدا است. بدانيد كه بخشيدنِ مال به كسي كه مستحق آن  -تقسيم سزا است

نيست، با تبذير، و اسراف يكي است. قدرِ بخشنده را در دنيا باال برد و در آخرت فرود آرد، او را 
كس مال خود را آنجا كه نبايد نداد؛ و  مان گرامي كند، و نزد خدا خوار گرداند. هيچدر ديدة مرد

شان از آنِ ديگري  به نامستحق نبخشود، جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستي
و بود. پس اگر روزي پاي او لغزيد، و به ياري آنان نيازمند گرديد، در ديدة ايشان بدترين يار است 

  .»ترين دوستدار لئيم
استصالح و  .انديشي مغاير با دستورات شرع را ندارند ششم: پرسنل سازمان حق مصلحت

گيرد مذموم و  انديشي در مواردي كه در تقابل با شريعت اسالم و عقل شرعي قرارمي مصلحت
  انديشي تفوق دارند. همواره احكام شرع بر مصلحت ومردود است 
آمدند و عرض كردند اگر اين اموال ع ز شيعيان نزد اميرالمؤمنين است كه جمعي ا 354منقول

سران، رؤسا و اشراف پخش كني آنها بر ما برتري يابند. وقتي كه امر حكومت  را بيرون بدهي و بين
انتظام يافت سپس به عدالت و تقسيم به مساوات ميان رعيت عمل فرما. حضرت در پاسخ آنها 

كردن به اهل اسالم، به پيروزي برسم؟ نه، به خدا  كنيد كه با ستم ر مياي واي! آيا مرا ام«فرمود: 
بينم چنين  ها را مي گويند و تا در آسمان ستاره ها حديث شب مي نشين سوگند! مادامي كه شب

كردم تا چه  نخواهد شد. واللّه اگر اموال آنان، براي خود من هم بود باز به تساوي ميانشان پخش مي
  .»قط اموال خود آنان است و بسرسد به آن كه ف

يعني همة مراجعين براي  .پرسنل سازمان حق برخورد متمايز با ارباب رجوع را ندارند هفتم:
                                                                                                                                                                                              

 .126، خطبة 124البالغه، ترجمه شهيدي، صفحه  نهج - 353
 در روضه كافي از ابي مخنف ازدي نقل شده است. - 354
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هاي مشابه در امور براي  بازي و شيوه و باصطالح پارتيباشند  مي پرسنل سازمان در حكم يكسان
  پرسنل سازمان ممنوع است.

نسبت به خود ضرتش هيچ برتري بين خويشان است كه ح 355ع منقول حضرت علي ةدر روي
هاني دختر ابوطالب بر او وارد شد و حضرت بيست درهم به او  خواهر او ام .شد ديگران قائل نمي
اند؟ گفت:  ع چقدر به تو مرحمت كرده هاني از كنيز خود پرسيد علي سپس ام ،مرحمت فرمود
هاني دلتنگ نزد حضرت آمد و به تقسيم بيست درهم ام ويه اعتراض كرد. حضرت فرمودبالس: 

  برگرد خواهر، ما در اين مال هيچ فضلي براي فرزندان اسماعيل نديديم همه فرزند آدمند.
است كه حضرتش در آغاز خالفت صوري خود بر منبر فرمود: اال اي ياران هر  356منقول

كه به واسطه  (ص) كه معتقد است مردي از رجال از مهاجرين يا انصار و از اصحاب پيامبر
(ص) و سبقت بر دين فضل و برتري بر ديگران دارد پاداش اين فضل را  خدا مصاحبت با رسول

نكه رو به قبلة ما ايستاد بايد حدود اسالم براي او اجرا آفردا در قيامت از خداوند خواهد گرفت و 
شما بندگان خدائيد و  .شود و حدود بر همه يكسان اجرا ميباشد  مي او مستحق انتفاع از اسالم .شود

آنگاه به عبيداللّه ابن ابي رافع دستور فرمود تا شود  مي مال خدا هم به صورت برابر ميان شما تقسيم
آنها را بخوان و به  .و فرمود ابتدا از مهاجرين شروع كن .ويه تقسيم كندالمال را ميان مردم بالس بيت

آنگاه به تمامي مردم هر  .نصار همان سه دينار را بدهپس از آن به ا .بدهالمال  از بيتهريك سه دينار 
بن حنيف  كه حاضر است از عرب عجم، سرخ، سياه، سفيد همان را پرداخت نما. در اين ميان سهل

ام از  پيش آمد و عرض كرد يا اميرالمؤمنين به اين غالمي كه ديروز من او را در راه خدا آزاد كرده
 .و به من كه صاحب و موالي او بودم نيز سه درهم رسيده استالمال سه درهم رسيده  تقسيم بيت

(ص) و در كتاب خدا براي اوالد اسماعيل  فرمود اين نوع تقسيم دستوري است از خدا و پيامبرش
  برتري بر اوالد اسحاق نيافتم.

اند، همه  ا غالم و كنيز نزاييدهابوالبشر و حو اي مردم! آدم«ع فرمود:  : علي357نقل شده كهو 
لكن خدا بعضي از شما را بر بعضي ديگر نعمت داده كه خدمتگزار باشد و  .مردم حرّ و آزادند

فرمان برد. پس هركس براي او سوابق رنج و خدمتي در اسالم هست صبر كند و بر خدا منت 
                                                                                                                                                                                              

 گويد. ابن دأب مي - 355
 گويد. ابوجعفر مي - 356
 .206، حديث 57ر عقبي. روضه كافي، ص در روضه كافي از محمدبن جعف - 357
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طور يكسان و تساوي در بين نژاد  المال حاضر باشد ما آن را به نگذارد، بدانيد اگر چيزي در بيت
  .»كنيم و سرخ پخش مي سياه

هشتم: مدير باال دست موظف به رعايت كامل در پرداخت حقوق و مزايا در بين زيردستان 
هاي هزينه متعلق به حقوق  مدير محق نيست در اهم في االهم كردن و جايگزين رديف است.

  زيردستان دخل و تصرف نمايد.
 359و اهل كوفه آن روزها اسباع (ع) آوردند كه: مالي از اصفهان براي علي 358كنند نقل مي

بودند. حضرتش همه آن مال را به هفت قسمت كرد. در آن ميان رغيفي (گرده ناني) ديد آن را هم 
سران اسباع، بين به هفت قسمت تقسيم و براي هركس يك پاره از آن رغيف را گذاشت، سپس 

  فه و الي آخر.قرعه انداخت كه اولي را به كدام طايفه بدهد و دومي را به كدام طاي
ع در مقام خالفت و حكومت بود عبداللّه از او درخواست  : هنگامي كه علي360نويسند ميو 

دارند و بيش از آنچه حق اوست  كرد كه حضرت او را بر ديگران مقدم مي مالي كرد. او گمان مي
و! غنيمتي همانا اين ثروت نه مال من است و نه از آن ت«دهند. حضرت در پاسخش فرمود:  به وي مي

اي  اند. اگر تو در نبرد همراهشان بوده است مربوط به مسلمانان كه با شمشيرهايشان به دست آورده
  .»سهمي همچون سهم آنان داري، وگرنه دسترنج آنها براي غير دهان آنان نخواهد بود

اعطاي حقوق ارباب  .نهم: پرسنل سازمان در اعطاي حقوق ارباب حق مجاز به تعلل نيستند
  باشند. دين در اولين فرصت ممكن مي پرداختدين بوده و پرسنل سازمان موظف به ابه جوع به مثر

اين مال را تقسيم «المال آوردند، حضرتش فرمود:  : عصر بود، مالي براي بيت361است منقول
ا فردا كنيد ت منين! تا فردا تأخير بيندازيد. فرمود: آيا ضمانت ميؤگفتند: عصر است يا اميرالم .»كنيد

زنده باشم؟ پس تأخير نيندازيد و تقسيم كنيد. لذا شمعي برافروختند و آن مال را در روشنائي شمع 
  تقسيم كردند.

                                                                                                                                                                                              
، و الكامل في 51، ص 1؛ الغارات، جلد 49، ص3عاصم بن كليب از پدرش. ابن عبدالبر، االستيعاب، جلد  - 358

 .399، ص 3التاريخ، جلد 
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 ماندند. خدمت در مركز باقي مي منتظرِ اند، بقيه به طورِ رفته ذربايجان و قزوين ميآ
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آوردند معمول آن بود كه آن را داخل  ع مي : هرگاه مالي براي امام362گويد نباته مي بن
د تا همه آن چه در آم كرد و بيرون نمي گذاشت، سپس مستحقين را جمع مي المال مسلمين مي بيت
داد كه جاروب  داد. بعد دستور مي كرد و به هر صاحب حقي، حق او را مي المال بود پخش مي بيت

  گذارد. شود و آب بپاشند. سپس در آن جا دو ركعت نماز مي
براين اساس مديريت  .دهم: اعطاي پست و مسؤوليت بايد براساس شايستگي و توان فرد باشد

بگمارد كه توانائي و شايستگي انجام وظايف محوله را به نحو احسن داشته بايد كارگزاراني را 
(ص)  اكرم غيراينصورت ظلم كرده است. در روايتي آمده است كه يكي از ياران پيغمبر باشند در

گذاري؟ حضرت  يعني آيا مرا بر سمتي وانمي »تستعملين؟ اال«: 363حضور حضرتش عرض كرد
د تو ضعيف هستي و اين (سمت)ها امانت است و روز قيامت باعث دست بر شانه او زدند و فرمودن

باره انجام  گردد مگر كسي كه آن را آنگونه كه بايد به عهده بگيرد و درآن رسوايي و پشيماني مي
  وظيفه نمايد.

بدانكه قضاوت « 364:فرمايند مي اسن النّيو محاكمه ب ءان قضايبمشخصاً در باب قضاوت و در 
ست و چون ساير مناصب چنانكه گذشت محتاج است باذن و اجازة الهيه، كه اگر از مناصب الهيه ا

بدون اذن اقدام كند كسي بر اين امر، مفتري برخدا خواهد بود، و اين اذن يا بدون وسائط بشري 
شدند، و يا  شود چنانكه انبياء عليهم السالم بدون وسائط بشري ازحق تعالي اذن داده مي حاصل مي
دادند، و چنانكه ائمه ما مشايخ و نواب  يه چنانكه اوصياء را انبياء عليهم السالم اذن ميبوسائط اله

يا امامت جماعت يا فتوي دادن يا قضاوت  ةدادند يا در امر خاص مثل اخذ زكو خود را اذن مي
عني كه دادند باين م گفتند، يا در جملة امور اذن مي كردن، يا بيعت گرفتن، و اين را نائب خاص مي

فرمودند، كه تو مجازي از جانب ما در جملة اموري كه راجع به ما است، و اين را نائب عام  مي
و بودند،  بودند به امر الهي مشغول بكار خود مي گفتند، و هر يك از اينها چون مأمور مي مي

                                                                                                                                                                                              
 .221، ص 1، واربلي، كشف الغمه، جلد 16، حديث 47صدوق، امالي، مجلس  - 362
ا امانانّ «. 124صفحه  2 مسلم، صحيح، جلد - 363 ّ ا يوم القيامه خزي و ندام ةك ضعيف و ا ّقها و حباّال َمن اخذها  ةو ا
  .»الذي عليه فيها یادّ 

، تهران. 1378 السعادات، انتشارات حقيقت، چاپ سوم. حضرت سلطانعليشاه شهيد، مجمع 364
ww.sufism.ir/http://w 
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خودسري و  ، از براي اينها بود، نه از براي آنها كه به365اجرواحد يب منهم اجران و للمخطيللمص
شدند، مثل  آمدند و به محض چهار مسئله حفظ كردن مدعي فتيا يا قضاوت مي خودرأيي برمي

علماءعامه و قضات آنها، و از جهت همين بود كه علماء شيعه و عرفاء ايشان اهتمام تمام داشتند به 
سلسلة اجازة هر يك دادند، و  كردند و فتوي نمي امر اجازه، حتّي اينكه بدون اجازه حديثي نقل نمي

از علماء شريعت و علماء طريقت منضبط بود و تا اين زمانها برقرار و منضبط است، و هر كس از 
علماء شيعه كه بدون اجازة عالم وقت اقدام بر يكي از امور راجعة به امام نمايد، با علماء عامه فرق 

هذا يده است دربارة آنها جاريست، نخواهد داشت و مذمتي كه دربارة علماء عامه از ائمة ما رس
� نيب ه االيلس فجيجملس ال ، داللت دارد بر اينكه بدون اجازه كه معني وصايت است ياو شق ياو و

  اگر اقدام بر قضاوت نمايد شقي خواهد بود، و اگر با اجازه محاكمه كند داخل وصي خواهد بود.
اند، و از  در كتب خود مفصالً بيان كرده و شرايط قضاوت را فقهاي اثناعشريه كثّراهللا امثالهم

جملة شروط اينست كه: قاضي بايد به هر دو به يك طريق رفتار نمايد به اين معني كه هر دو را در 
برابر هم بنشاند كه يكي را مقدم و يكي را مؤخّر ننشاند و مالحظة شرف و دنائت طرفين نكرده نظر 

يگري ترجيح ندهد، حتّي به ابتداء در تكلّم بلكه چون به هردو يكسان نمايد، و هيچ يك را بر د
خواهد ابتدا تكلّم كند، رو از يك نفر نكند و بگويد، چه ميگوئي؟ بلكه صورت به زير اندازد و 

دعواي خود را اظهار دارد، يعني نحوي نباشد كه ميل قلبي به يك  بگويد، هر كدام مدعي است
ثيت محاكمه بايد هر دو طرف مساوي باشند، چنانكه بعضي طرف بروز شود بلكه در ميل قلبي از حي

َّ َجَعْلناَك َخليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ از بزرگان دين فرمودند در بيان آية مباركه  ْحلَقا  داُوُد ِإ ِ ، لنَّاِس 
ال فرمود:  يعني حكم به حق اينست كه ميل قلبي به دو طرف يكسان باشد و از ذيل آية مباركه كه

توان اين معني را استنباط كرد، به جهت اينكه قاضي آلت  ، مي366فـَُيِضلََّك َعْن َسبيِل اهللَّ   تـَتَِّبِع اْهلَوى
حق ّ است و چنانكه نسبت حق به همة ذرات يكسانست، در اين حال كه قاضي نايب حق و آلت 

بي در اين وقت به طرفي بيشتر باشد حق است بايد نسبت او به همة ذرات يكسان باشد، و اگر ميل قل
جهت نيابت و آلت بودن حق از او بايد رفته باشد، و متابعت هوي و خوديت خود كرده باشد، و از 
خوديت بيرون نيامده باشد و عنوان آلت بودن از براي او نباشد و از راه حق تعالي بيرون شده باشد، 
                                                                                                                                                                                              

 ك اجر. يهر كس از آنان كه بحق حكم كند دو اجر دارد و آنكه ندانسته اشتباه كند  - 365
هرگز  و يان خلق خدا بحق حكم كنيم تا مين مقام خالفت داديزم يرا در روو داود ما ت يا 26ه يسوره ص آ - 366
 . را از راه خدا گمراه سازدو كه ت ينكن يروينفس را پ يهوا
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  مدن و به خودي حق تعالي حكم كردنست.زيرا كه سبيل حق در اين وقت از خودي بيرون آ
پس قاضي بايد پيوسته مراقب حال خود باشد كه حكم خدا را به زبان منسوب بسوي خود، 
جاري نكند، و بدست منسوب بسوي خود، ننويسد، و االّ نه قاضي آلت حق خواهد بود و نه آن 

ْلِكتاِب َو ِإنَّ حكم، حكم خدا، و دربارة او جاري خواهد بودآية مباركه:  ِ ِمْنُهْم َلَفريقًا يـَْلُووَن أَْلِسَنَتُهْم 
َو يـَُقوُلوَن َعَلى ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكتاِب َو ما ُهَو ِمَن اْلِكتاِب َو يـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللَِّ َو ما ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللَِّ 

خرند به عهد خدا و بيعت كردن با بندگان  اني كه مي، يعني از جملة كس367 اهللَِّ اْلَكِذَب َو ُهْم يـَْعَلُمون
اي از آخرت ندارند، كساني هستند كه زبان منسوب به خوديت خود  خدا ثمن قليلي را و هيچ بهره

آورند،  دهند به احكام رسالت و به قرآن كه شما گمان بريد كه آنچه را بر زبان مي را، گردش مي
ين خطاست، زيرا كه وقتي حكم خدا شود آنچه را به زبان حكم خدا است و از قرآن خدا است، و ا

گويند اين از نزد خداست و حال  آورند، كه زبان آنها زبان خدا شده باشد نه زبان خود آنها، و مي
اينكه از نزد خدا نيست، زيرا كه آن از خوديت خود آنها جاري شده است و دروغ بر خدا مي بندند 

بر خدا و دربارة او جاري خواهد بود اين آية مباركة ديگر كه فرمود دانند كه اين دروغ است  و مي
يُّوَن ال يـَْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإالَّ َأماِينَّ َو ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّون َْيديِهْم مثَُّ  َو ِمْنُهْم أُمِّ ِ فـََوْيٌل ِللَّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكتاَب 

، يعني از 368َيْشَرتُوا ِبِه َمثَنًا قَليًال فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكَتَبْت أَْيديِهْم َو َوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبونيـَُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لِ 
جملة گرويدگان ملّت الهي كساني هستند كه احكام ملّت و رسالت و كتاب تدويني خدا را 

از خواهشهاي نفساني هيچ در نظر دانند مگر موافق آرزوهاي خود، يعني از احكام خدائي غير  نمي
آورند و از احكام الهي جز برآوردن منظورات نفساني هيچ نخواهند، و كار آنها گمانست نه  نمي

جويند، و چون چنينند احكام خدائي  نويسند و به مظنّة خود غايت مي علم و به مظنّة خود حكم مي
حق شده باشد، پس واي بر اين طايفه  نويسند نه به دستي كه آلت را به دست منسوب بسوي خود مي
گويندكه اين از نزد خداست كه بر مردم مشتبه  نويسند و بعد مي كه احكام خدا را به دست خود مي

كنند به جهت اينكه به اين اشتباه انگيزي ثمن قليلي بدست آورند، پس واي بر آنها از جهت آنچه 
                                                                                                                                                                                              

پيچانند تا آن را   و از ميان آنان گروهى هستند كه زبان خود را به [خواندن] كتاب مى :78ه يآل عمران آرة سو - 367
گويند آن از جانب خداست در صورتى كه از جانب خدا نيست و  از كتاب پنداريد با اينكه آن از كتاب نيست و مى

 .دانند بندند با اينكه خودشان [هم] مى بر خدا دروغ مى 
خود گمان را جز آنها آن  اينكهو  اموخته ونوشتن نتوانندين يزيعوام كه چ يو بعض 79و  78 ياتسوره بقره آ - 368

 يبهاه را ب تا آن ستخداگويند اين از نزد  نويسند سپس مي را به دست خود ميكه كتاب ي بر كسان ينپندارند پس وا
 كنند. يآنچه كسب مواي بر آنها از نوشت و دستهايشان بر آنها از آنچه  يبفروشند پس وا اندك
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رآنها از جهت آنچه به اين حكمها كسب به دست خود نوشتند و نسبت به خدا دادند، و واي ب
كنند، سه مرتبه ويل  كنند، و از براي اين فرقه كه حكم به خواهش نفس و خوديت نفس مي مي

گفت، پس واي بر حال اينها! كه خوديت خود را در ميانه دارند و زبان و دست آنها آلت حق 
اجرت يا رشوت خواهند، كنند ميانة بندگان خدا، خصوص كه در حكم خود  نشده، حكم مي

اگرچه مجاز باشند به اجازة صحيحه، و هرگاه مجاز نباشند و محاكمه كنند و بر حكم خدا رشوت 
خواهند، به چندين درجة از كفّار معاندين بدتر، و به چندين مرتبه استحقاق ويل و عذاب بيشتر 

  خواهند داشت.
د در جنگ باشد و نگذارد كه پس آن كس كه اجازة قضاوت دارد بايد هميشه با نفس خو

نفس از محاكمة بين خلق مĤرب خود را بنظر آورد، چه اين مĤرب چرب و شيرين دنيا باشد و چه 
رشوت گرفتن بر حكم و چه صيت در بالد و چه تحبب و تسلّط بر عباد و چه تقرّب جستن به رب 

قرب خدا و مرضّي بودن در  عباد، بلكه خود را بايد خالي از جملة اغراض نفس كرد حتّي از غرض
ترين خلق باشد كه با  پيش خدا، و بعد در مجلس قضاوت نشست كه اگر نه چنين كند، شقي

  » خودخواهي در مقام انبياء (عليهم السالم) نشسته است، اگرچه اجازة صحيحه از براي او باشد.

  شايسته ساالري
ن آن است. چه اگر امور به دست ساالري بطور كلي تحويل امور به اهل ف منظور از شايسته

ها در  گردد. و اين خسارت نااهل سپرده شود خسارتهاي مادي و معنوي زيادي به جامعه وارد مي
در غير موضع خودش معني  ئگيرند. از لحاظ اصطالح ظلم به قرار دادن ش مصاديق ظلم قرار مي

به كساني  يستة آن نباشد عمالًد. بدين ترتيب كه اگر هر فردي در موضعي قرار گيرد كه شاگرد مي
را حق جايگاهي كه در آن مستقر شده  اوشوند ظلم شده است زيرا  متأثر ميمسند كه از آن 

  تواند بر آورده سازد. نمي
دهد  خداوند به شما فرمان مي: «369فرمايد قرآن كريم نيز در اين باره صراحت امر دارد. مي

ن نزول اين آيه در تفاسير قرآن بيش از هر چيز اشاره به در شأ». ها را به اهلش باز دهيد كه امانت
احراز مقامات خالفتي و حكومتي شده و در تفاسير شيعي امانت مشخصاً به واليت تعبير شده كه 
مهمترين اصل در نظام سياسي اسالم است. در شرح اين آيه در تفسير بيان السعاده في مقامات 
                                                                                                                                                                                              

ِت ِإىل. «58سوره نساء، آيه  - 369 َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما  ».َأْهِلها  ِإنَّ اهللََّ 
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كند به شما مردمي كه مورد حسد قرار گرفتيد و  خداوند امر مي َُْمرُُكمْ  ِإنَّ اهللََّ « :370فرمايند العباده مي
َأْن تـَُؤدُّوا خداوند به شما از فضل خود عطا كرد و به شما كتاب و حكمت و ملك عظيم داد، 

ِت ِإىل آورده ها را به صاحبانش برگردانيد تا شكر نعمتي را كه خدا به شما داده بجا  امانت َأْهِلها  اْألَما
ايد، و از صاحبانش منع نكنيد كه به آنها  باشيد، و امانت را به غير صاحبانش ندهيد كه ظلم كرده

ايد. با وجودي كه خطاب مخصوص آنان است ولي مطلب عموميت دارد و غير آنها را  ظلم كرده
اند.  عميم دادهشود، چون ديگران مأمور به تأسي به آنها هستند لذا آيه را در اخبار ت نيز شامل مي

شود به قصد حفظ و نماي (نمو و زياد كردن)  امانت چيزي است كه نزد امين به وديعه گذاشته مي
آن اگر قابل نما باشد. و امانتهاي خدا نزد انسان بسيار است، كه از آن جمله امانتي است كه خداوند 

وترين امانتها است، و آن آن را بر آسمان و زمين عرضه داشت و آن اصل و اساس و اشرف و با نم
لطيفه سيارة انسانيه است كه گوهري شريفتر از آن در خزائن خداي تعالي نيست و آنگاه كه 
خداوند خواست تا آن امانت را از خزائن خود بيرون بياورد، چون امانت گرانبهائي بود، دشمنان 

چ محلّ امني براي زيادي داشت. براي آن از سماوات ارواح محلّ امني طلب كرد، پس هي
گذاردن آن نبود، سپس آن را بر زمينهاي اشباح از دو ملكوت (عليا و سفلي) و جملة عالم  وديعه

طبع عرضه نمود و باز محلّ امني پيدا نكرد. سپس آن را بر مواليد جماد و نبات و حيوان عرضه نمود 
د كه او را اهل يافت پس نزد او آنها نيز اهليت آن را نداشتند سپس آن را بر عالم انسان عرضه كر

به وديعت گذاشت و انسان آن را قبول كرد. و انسان كه پذيراي امانت شد به علّت گرانبها بودن و 
شرافت امانت، طلّاب و دزدان آن، از اهل عالم سفلي فراوان شد و بدون امداد از صاحب امانت 

عالم علوي قرار داد و آنها را امر به حفظ مدافعه ممكن نيست. لذا خداوند براي انسان لشكرياني از 
و رشد امانت كرد تا هر وقت كه آن امانت را بخواهد سالم و نمو كرده و پاك به او برگردانده 
شود. پس هركس كه امر خدا را فرمان برَد و با طلّاب و دزدهاي آن جهاد كند، و آن را از دست 

دارد، مستحقّ خلعت فاخر گرانبها و منصب عالي دزدان حفظ نمايد و آن را نمو دهد و پاك نگه
واليت و نبوت و رسالت و خالفت و جلوس در جايگاه صدق و راستي، در جوار فرمانرواي 

شود. و هركس كه در رعايت آن اهمال ورزد تا دزدان آن را بربايند مستحقّ زندان و  مي 371مقتدر
ي نيز هست كه خداوند آنها را در انسان به شود. سپس بعد از آن امانت، امانتهاي ديگر عقوبات مي

                                                                                                                                                                                              
  .             .107-110ترجمه، صفحات:  4بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 370
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وديعت گذاشته است، تا آن امانت اصلي را حفظ كند، و آنها غير از سربازان علوي هستند كه مهيا 
اند در حفظ آن به انسان كمك كنند و آن مدارك و قوا و اعضاي ظاهري و باطني است كه او  شده

ان و دزداني از عالم سفلي دارند، و امر كرده كه آنها امر به حفظ آنها كرده است؛ چه آنها نيز طالب
نيز به اهلش كه عقل است برگردانده شود. سپس قوة قبول تكاليف است كه امر كرده است كه آن 
را نيز به صاحبش كه عقل در مظاهر بشري است برگردانده شود، بدين نحو كه آن را بر او عرضه 

ت. سپس تكاليف قالبي نبوي است كه با بيعت عامه حاصل كرده، و تسليم امر و نهي او ساخته اس
شود و امر كرده است كه بعد از حفظ و نمو آنها به اهلش كه صاحب تكاليف قلبي است  مي

برگردانده شود بدين گونه كه در حال سالمت و نمو به او عرضه شود. سپس تكاليف قلبي باطني 
شود، و امر  لوي و قبول دعوت خاص گرفته مياست كه از صاحب دعوت باطني با بيعت خاص و

كرده است كه آن را به اهلش برگرداند كه آن صاحب دعوت تام و واليت مطلق يعني علي ع 
ها براي او كامل شد و آنها را حفظ كرد و نمو بخشيد و به صاحبانش  است. و وقتي كه اين امانت

و نيز راضي گشت امانات شريف و گرانبهاي برگردانيد و آنها نيز از پذيرش آن خشنود شدند، و ا
هاي خالفت الهي در عالم كبير است در لباس  گذارد كه وديعه ديگري، نزدشان به وديعت مي

ها نيز  نبوت، يا رسالت يا خالفت يا امامت و آن بعد از امانت اول، شريفترين امانتها است و آن امانت
يفند كه اهل آنها آماده قبول و عمل به آن تكاليف مختلف هستند. يك قسم از آنها از قبيل تكال

باشند. قسم ديگر از قبيل خالفت است، صاحبان مخصوصي دارد كه قابليت اصالح خلق و تبليغ  مي
اند. و قسم ديگر عبارت از اصل  را دارند؛ مانند مشايخ و نواب كه جانشينان انبياء و اولياء بوده

باشند. و بر  م انبياء ع و اولياء ع بعد از رحلت آنها ميخالفت الهي است كه اهل آن در مقا
كند و آنها نيز اهلي دارند كه همان  هاي مردم كه از اعراض دنيوي است، نيز امانت صدق مي امانت

  .»باشند. ها مي صاحبان امانت
 ساالري اصل شايسته يدر دنباله اين موضوع بايد به ذكر اين نكته بپردازيم كه اين گزاره يعن

در تضاد با اصل تساوي افراد و حقوق آنها نيست. اصوالً در جامعه افرادي از افراد ديگر در ادارة 
ترند و طرح اين موضوع به معني تبعيض نيست بلكه هر كسي توان بيشتري در اداره  امور شايسته
نان منافق با دار آن امور گردد. در اين ارتباط و در مقايسه مردان و ز دارد بايد عهده هامور محول

مردان و زنان منافق، متّفق با همديگر و « :372فرمايد مردان و زنان مؤمن در سورة توبه به تفصيل مي
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كنند و دست خود را (از  دارند و از كار نيكو منع مى طرفدار يكديگرند، مردم را به كار بد وا مى
آنها را فراموش كرد (يعنى به بندند، و چون خدا را فراموش كردند خدا نيز  انفاق در راه خدا) مى

خود واگذاشت تا از هر سعادت محروم شوند)، در حقيقت منافقان بدترين زشتكاران عالمند. خدا 
مرد و زن از منافقان و كافران را وعده آتش دوزخ و خلود در آن داده، همان دوزخ براى (كيفر) 

(شما هم دنيا پرستيد) به مانند آنهايى  آنها كافى است و خدا آنها را لعن كرده و عذابى ابدى دارند.
تر بودند و مال و اوالدشان بيشتر بود، پس  كه پيش از شما بودند در صورتى كه پيشينيان از شما قوى

به سهم خود (از متاع فانى دنيا دو روزى) متمتّع بودند، اكنون هم كه نوبت به شما رسيد به تمتّع دنيا 
يد و هم (در شهوات دنيا) به مانند آنها فرو رفتيد! آنان مردمى به سهم خود مانند آنها سرگرم شد

هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت نابود و باطل گشت و هم آنان به حقيقت زيانكاران عالمند. آيا 
اخبار پيشينيانشان مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و مؤْتَفكات (شهرهاى 

قوم لوط) به آنها نرسيد كه رسوالن الهى آيات و معجزات آشكار بر آنها آوردند (ولى ويران شده 
آنها نپذيرفتند و هالك شدند؟ آرى) خدا هيچ ستمى بر آنها نكرد بلكه آنها خود در حق خويش 

كردند. و مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو وادار و  ستم مى
دهند و حكم خدا و رسول او را اطاعت  دارند و زكات مى كنند و نماز به پا مى ار زشت منع مىاز ك
كنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانيد، كه خدا صاحب اقتدار و درست  مى

خدا اهل ايمان را از مرد و زن وعده فرموده كه در بهشت خلد ابدى كه زير درختانش  كردار است.
هرها جارى است درآورد و در عمارات نيكو و پاكيزه بهشت عدن منزل دهد و برتر و بزرگتر از ن

. در شرح اين »يروزى بزرگ است.پهر نعمت، مقام رضا و خشنودى خداست و آن به حقيقت 

                                                                                                                                                                                              ← 
َر َجَهنََّم خاِلديَن فيها ِهَي  ْلفاِسُقونَأْيِديـَُهْم َنُسوا اهللََّ فـََنِسَيُهْم ِإنَّ اْلُمناِفقَني ُهُم ا . َوَعَد اهللَُّ اْلُمناِفقَني َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُكفَّاَر 

ًة َو َأْكثَ  ْبِلُكْم كانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوَّ دًا فَاْسَتْمَتُعوا ِخبَالِقِهْم َر َأْمواًال َو َأْوالَحْسُبُهْم َو َلَعَنُهُم اهللَُّ َو َهلُْم َعذاٌب ُمقيٌم. َكالَّذيَن ِمْن قـَ
ْبِلُكْم ِخبَالِقِهْم َو ُخْضُتْم َكالَّذي خاُضوا ُأولِئَك حَ  ْنيا َو اْآلِخَرِة َو فَاْسَتْمَتْعُتْم ِخبَالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَّذيَن ِمْن قـَ ِبَطْت َأْعماُهلُْم ِيف الدُّ

َِِْمْ  ُأولِئَك ُهُم اْخلاِسُرون ْ�حاِب َمْدَيَن َو اْلُمْؤَتِفكاِت  . َأ ملَْ  ْبِلِهْم قـَْوِم نُوٍح َو عاٍد َو َمثُوَد َو قـَْوِم ِإْبراهيَم َو َأ َأتـَْتُهْم نـََبُأ الَّذيَن ِمْن قـَ
ُفَسُهْم َيْظِلُموَن. َو اْلُمْؤِمُنوَن  ْلَبيِّناِت َفما كاَن اهللَُّ ِلَيْظِلَمُهْم َو لِكْن كانُوا َأنـْ ِ َُْمُروَن ُرُسُلُهْم  َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض 

ْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُيطيُعوَن اهللََّ َو َرُسوَلهُ  ُأولِئَك َسَريَْمحُُهُم اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ َعزيٌز َحكيٌم.  ِ
اُر خاِلديَن فيها َو َمساِكَن طَيَِّبًة يفَوَعَد اهللَُّ  ْ َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكَربُ    اْلُمْؤِمنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

 ».ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيمُ 
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بعضي آنها نان منافق و زمنافق مردان » اُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعضٍ قٰ اِفُقوَن َو اْلُمٰنافِ اَْلُمنٰ «« :373فرمايند آيات مي
املنافقون و «يا حال از » املنافقون«چنانكه ادعا كردند از شما نيستند. و جمله خبر از  بعضي ديگر،از 

ْلُمْنَكرِ «يا معترضه است. » املنافقات ِ در عالم  اًو وجود و حاالً قاالًكنند،  به منكر امر مي» َُْمُروَن 
كند،  خود عمل مي هكلاش رب يور منكرات متصورند و هر كسكبير، زيرا كه به صعالم و  شانصغير

شأني جز براي او كند، و  ميامر به منكر  شبه صورت منكر و بر وفق صورتمتصور پس هر مردي 
و براي اگر چه صورت امرش امر به معروف باشد، و اش منكر است  چون شاكله يستامر به منكر ن

َهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ « ي استتجددل بر استمرار ابا مضارع آورد كه د اين و از معروف نهي » َو يـَنـْ
از آن  متصور به آن نيست المحالهاز چيزي  دورشدهشوند، و  دور مي آنزيرا كه آنها از كنند،  مي

از حرص  ،از انفاقكنند، ظاهري را،  قبض ميدستهايشان را و » َو يـَْقِبُضوَن اَْيِديـَُهمْ «نهي خواهد كرد. 
از بيعت با نبي ص و ولي ع  و، معتقد به اجر و عوض از خدا نمايند ابتغا ميرضاي خدا را  ،به مال

، و از وو تضرّع نزد ا تبتّل به خداو از  ،و دستهاي باطنيشان از توسل به ذيل نبوت و واليتنيستند 
 رذيله يهالق نفسكه آن قواي بدني و اخ شانو از انفاق اموال باطني ه،روحاني كثيرهامتداد به خيرات 

 مضاعفو خداوند براي هر كسي كه بخواهد  .است كه در انفاق آن وعده به يكصد تا هفتصد است
 ذميمهسؤال ناشي از ذكر اوصاف براي جواب  ،اند خدا را فراموش كرده» َنُسوا اهللَّٰ «كند.  مي

آنها، پس آن  ايي بركند از علّت آن سؤال شود، يا از وصف مذموم ديگر آنهاست كه اقتضاء مي
غفلت از معلوم است به  همانآنهاست و نسيان براي  يدر موضع تعليل يا بيان حال مذموم ديگر

يا كسب  ،اگر از مشاهدات باشد است، و محتاج به مشاهده جديد آناز خزانه زائل شدن  ثحي
 شدنبه حيث زائل نست وااز آن اگرچه غفلت  كهجديد اگر از كسبيات باشد، به خالف سهو 

د، پس فرق بين آن دو ياب تأمل استحضار مي به أدنيو احتياج به سبب جديد ندارد، بلكه  آنخزانه 
فطري است، و  يبه شدت و ضعف است. و چون معرفت خدا براي هر كس بلكه براي هر موجود

كند، و به  و انظارش آن معلوم فطري را كشف مي شو رياضاتش يا به افكار شانسان با مجاهدات
گفت استعمال نمود، و از باب مشاكله  را د نسيانانپوش را مي، آن معلوم فطري شو معاصيتدنّساتش 

و افاضه رحمتش ش كرد و از نظر شانيعني ترك ،مجازاًموششان كرديم، اپس فر فـََنِسيَـُهمْ : تعالي
 ييا بيان ذم ديگر ند، تعليلهمانا منافقين همان فاسقان» اِفقَني ُهُم اْلٰفاِسُقونَ ِانَّ اْلُمنٰ « اسقاط نمود.

با  بر آنهااست، و لذا  مطلوب سخطتكرار در مقام وضع مظهر در موضع مضمر براي است، و 
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براي ، و ضمير فصل، و تعريف مسند، و بودن جمله تأكيدات چهارگانه غليظ نمود: انّ، و اسميه
 َوَعَد اهللُّٰ «به آنها.  دم مباالتو براي عمنافقات و اسقاط تغليبي  به علّت حكم تفظيع و براي اشاره

 در موضع مضمرظاهر  خداوند منافقين و منافقات را وعده داد، وضع» اْلُمٰناِفقَني َو اْلُمٰناِفٰقاتِ 
آنچه ذكر شد  محكوم نبودن آنها برو تصريح به منافقات براي دفع توهم است كه گذشت  طورهمان

َو « در اخبار از حال آنها بسط شده است. به اينو تطويل در مقام تغليظ،  مطلوبيتو براي است 
عطف مغاير بر  قرار داده شود و االاگر كفر اعم از نفاق است عطف عام بر خاص و كفار، » ارَ اْلُكفّٰ 

 ،ستهمينقدر برايشان اآتش جهنّم مخلد بودن در » َر َجَهنََّم ٰخاِلديَن فيٰها ِهي َحْسبـُُهمْ ٰ «مغاير است. 
كند و براي آنها عذاب  آنها را لعنت ميخداوند و »  َو َهلُْم َعٰذاٌب ُمقيمٌ َو َلَعنَـُهُم اهللُّٰ « ايالماًعذاباً و 

 واضافه آن به جهنّم  و وعده آتشبر آنها اشتداد نمود: هفتگانه هللا به ذكر اوصاف تامقيم است، 
اختصاص  ولعن آنها  و شود براي آنها يعني فوق آن عقوبتي تصور نمي نكفايت آ وخلود در آن 
ْبِلُكمْ «. است اتّصاف عذاب به دوامو آنها به عذاب   ،مانند كساني كه قبل از شما بودند» َكالَّذيَن ِمْن قـَ

 ءاست يا متعلّق به يكي از افعال سابق است، يا مستأنف خبر مبتدا ههاي سابق يكي از جمله حال از
استمتاعشان و حبط و  شاندر نفاقبودند ا يعني شما مثل كساني هستيد كه قبل از شم محذوف

ديگري براي آنهاست به  تفظيعن التفات از غيبت به خطاب است و آپس  و خسرانشان،اعمالشان 
 .نشاط سامعين به استماع استبراي  فظاعت بودند و تعنّتنزد آنها در  كهآنها به كساني  تشبيه

ًة َو اَْكثـََر اَ كٰ « از شما بودند،  يشتراموال و اوالد بدر قوه شديدتر و در » ْمٰواًال َو َاْوٰالداً انُوا َاَشدَّ ِمْنُكْم قـُوَّ
در  خوضجمله استيناف يا حال از موصول يا از مستتر در ظرف است، و مقصود بيان قوت اسباب 

تر است،  قبيحدر شهوات از فقير  خوضآنها باشد، زيرا كه  تفظيع برايشهوات در آنهاست تا غايت 
ها در آنباشند كه از  مثل سابقيندر شهوات  در اسباب خوض شانوجود ضعفمي كه با هنگاپس 

پس به » ِقِهمْ فَاْسَتْمتَـُعوا ِخبَالٰ «. بودندتر از آنها  قبيحبودند،  تر قويدر شهوات  اسباب خوض
از پس متمتع شديد » ِقُكمْ فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِخبَالٰ «از شهوات متمتع شدند، نصيبشان شان دستĤورد

كمتر بوديد و چون از سابق  اًو اوالد تر از آنها و ماالً مثل آنها با اينكه شما ضعيفدستĤوردتان، 
َكَما اْسَتْمَتَع « :گفتدند و تطويل مناسب بود وب احقين مثل سابقين متمتعد كه وش ميمعلوم ن اًصريح

ْبِلُكْم ِخبَالٰ  كه قبل از شما به دستĤوردشان متمتع شدند و همانند كساني » ِقِهْم َو ُخْضُتمْ الَّذيَن ِمْن قـَ
كند، همانند خوض  مانند كسي كه خوض مي» اُضواَكالَّذي خٰ « مالهيدر شهوات و خوض كرديد 

براي  »اّلذين«بمعني  »اّلذي«كند يا مانند كساني كه خوض كردند به قرار دادن  كسي كه خوض مي
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ٰيا َو اْالِٰخَرةِ ِئَك َحِبَطْت َاْعٰماهلُُ اُولٰ « از آناراده جنس  نـْ آنها اعمالشان را در دنيا و آخرت حبط » ْم ِيف الدُّ
و در اسباب شهوات  براي ضعفشاناست به اينكه  سابقين و تعريض به احقيناشاره به كردند، 

به سابقين و احقين است يا اشاره به  خوضشان از آنها اولي هستند معذلك در آن مثل آنها هستند،
اسم  اتيان بهآنهاست، و زيرا كه كالم دربارة است  قينحاد ص يا اشاره به صرف خطاب به محم

خاطب است تاز مرتبه  شان و تبعيدشان فظيعهاوصاف  هاشاره بعيد براي تأكيد حكم و تصوير آنها ب
ضمير  و اتيان بهو آنان از زيانكارانند، » ِئَك ُهُم اْخلٰاِسُرونَ َو ُاولٰ «: و تكرار شدهچنانكه آن در قول ا

َِِْْم نـََبُا الَّذيَن ِمْن قَـْبِلِهمْ «. باشد ميو براي حصر  براي آنفصل و تعريف مسند  آيا خبر كساني » َاملَْ 
 وصولآنها بر اشتغالشان به مالهي با  تقريعاستفهام انكاري جهت كه قبل آنها بودند به آنها نرسيد، 

يعني قوم هود و عاد، » ادٍ َو عٰ «ه به طوفان غرق شدند كقوم نوح، » قـَْوِم نُوحٍ « ستبه آنها سابقينخبر 
َو قـَْوِم «قوم صالح ع ثمود، و » َو َمثُودَ « ،كرد، به باد هالك شدند قتصاربه اسم آنها ا اًع كه اختصار

ْ�حٰ «ند شدپشه هالك  ع كه باقوم ابراهيم  گفت بودآنها اسم خاصي نبراي  چونو » اهيمَ ِابـْرٰ  اِب َو َا
اهل و مؤتفكات، » اتِ َو اْلُمْؤَتِفكٰ «كه با آتش هالك شدند ع قوم شعيب اصحاب مدين، و » َمْدَينَ 

براي انقالبش منقلبات يا مؤتفكات ناميده شده به هاي آنها  و قريه ندستهقوم لوط  و آنهامؤتفكات 
ُهمْ «از صادق ع است.  چهناچنبه آنها به جعل عالي آن سافل آن،   كل نييعآيا نرسيدشان، » اَتـَتـْ

ْلبَـيِّنٰ « آنها ينروذكم ِ احكام رسالت يا با  ه ازاحكام واضحبينات، به با  شانپيامبران» اتِ ُرُسُلُهْم 
ُ ِلَيْظِلَمُهمْ َفمٰ «معجزات  به آنچه براي اتمام هالك ابا كند،  پس خدا به آنها ظلم نمي» ا ٰكاَن اهللّٰ

با الم جحد  »كان«ذكر كرد، و تخلّل ر آنها رسوالن و بينات ب بابه دليل افعالشان  حجتش بر آنها
 تعالي است. و گذشت كه آن براي نفي مبالغه در ظلم است و آن اعم وبراي مبالغه در نفي ظلم از ا

ِكْن ٰكانُوا َو لٰ «شود.  مبالغه در نفي ظلم استعمال ميدر در عرف آن از مبالغه در نفي ظلم است، لكن 
 اب هاند، زيرا آنها بعد وضوح حجت و تكذيب آنكن ميستم  شانكن خودو ل» اَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

كه آنها با  است يتقديم مفعول براي حصر توهم و ندگرفتدر معرض عقاب دائم قرار  شانانصراف
حيثي است كه براي اشاره به استمرار ظلم است به  »كان«ظلم كردند، و تخلّل ع تكذيبشان به انبياء 

و مؤمنين و مؤمنات » اُت بـَْعُضُهْم َاْوِلٰياُء بـَْعضٍ َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمنٰ «ه است. تشگطبيعت آنها گويا 
قرار دارد، و اسلوب » املنافقون و املنافقات«: وقول ا هدر مقابلبعضي آنها اولياي بعضي ديگرند، اين 

ن كفّار و منافقين واليتي كه در حقيقت بي استاشاره به اين  وتغيير داد تنشيطاً براي شنونده را 
خّالء  اال«شود آن در حقيقت عداوت است  نيست، و آنچه كه بحسب صورت واليت ديده مي
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 حيثمنافقين از  كهبه اينو برخي بر برخي دشمنند)  (بدانيد اين روز» يومئذ بعضهم لبعض عدوّ 
ايمانشان  حيثز به خالف مؤمنين كه آنها ا ،گيرند از بعضي ديگر نشأت مي شاننفاقشان بعضي

ناشي  شاناگرچه ازدياد ايمانگيرند و  نشأت مينبي ص يا ولي ع است  اوهمگي از صاحب ايمان و 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ « از بعضي ديگر باشد.ان بعضيشاز  ْلَمْعُروِف َو يـَنـْ ِ امر به معروف و نهي از » َُْمُروَن 

ملنكر و ين«در مقابل كنند،  منكر مي و » وَة َو يـُْؤُتوَن الزَّٰكوةَ َو يُقيُموَن الصَّلٰ « ،»هون عن املعروفمرون 
د ياز  است، و چون يد اعم »يقبضون ايديهم«دهند، در مقابل  دارند و زكات مي نماز را بر پا مي

و  هو جذب خيرات اخروي از اعطاء و قبض از ابتهالاعم از قبض  آنصوري و معنوي است، و قبض 
اموال و از  ءزكات اعم از اعطا ايتاءو  ،شود است، و از ضد اول تعبير به اعطاء مي هتفضّالت الهي

شود. در  مراتب آن مي به، و از ضد اخير تعبير به نماز است و محرّكه هو غضبي هابدان و قواي شهوي
مؤمنان  حمدائاظهار  برايبسط يد با تفصيلش  برايآورد تا  جميعاًرا  ةو زكو ةصلو بهقبض يد  همقابل

در مقابل كنند خدا و رسولش را،  و اطاعت مي» يطيعون اهللّ »  «َرُسوَلهُ  َو َو يُطيُعوَن اهللَّٰ «. افاده كند
و نواهي او در اوامر  اوضد نسيان خدا، تذكّر خداست، و الزمه مقصود از آن اطاعت  و »نسوا اهللّ «

پس وجه ص  واطاعت رسول ا هد مگر بشو تصور نمياو و نواهي او اوست، و اطاعت او در اوامر 
كرد و اختالف به ماضي و مضارع براي اشاره به اين است كه نسيان  را ظاهر» يذكرون اهللّ « عدول از

تجدد واقع شده، زيرا كه تجدد آن مستلزم تذكّر است به خالف طاعت از  تحقيق از غيراز آنها به 
به زودي آنان را خداوند رحمت » ْرَمحُُهُم اهللُّٰ َك َسيَـ ئِ اُولٰ « است.از آنهستمر ممؤمنين كه آن تجدد 

اّن «اين است كه بگويد: مقتضي است، و ظاهر مقابله » اّن املنافقني هم الفاسقون«در مقابل  كند، مي
م«جا بگويد: اينيا اينكه در » هم املرحومون«يا » املؤمنني هم العادلون  !چرا نگفت لكن ».أولئك سيعّذ

باشد، و هر چه كه در آن ذكر  مؤمنين ميدادن اهل وعيد و وعده  عيدبراي توو آيه ره چون اين سو
حسرتشان بوده است، و مناسب مقام غضب و وعيد،  زيادتاهل وعيد و براي  براي تقريعشده 

و فسقها و مورث جمله  شرورهمه  اصلنفاق  است، وغليظ با تأكيد و تطويل توعيد و  به يلسجت
ذات است، و براي مقام به او بالعرض و نسبت رحمت بالنسبت غضب به خدا عقوبات است، و 

، و ايمان اگرچه اساس بود مناسبعسي و لعلّ و ادات تسويف به  و اتيانسامح نمودن در آن توعده 
أو كسبت يف «: گفتد، چنانكه كن از آن منفك مي راخيرات به تحقيق  كنخيرات است، ل جمله

ا خرياً   غيرمصرّحه بهتسجيل آورد براي چهارگانه  مؤكده به مؤكداتجمله اسميه به لي در او »اميا
براي  اشاره بعيد تفخيماً و احضاراًاسم  هبمصدره جمله با در دومي  او مفيد است ونسبت غضب 



 اسالم در  حقوق اساسيمباني عرفاني     254

 ورحمت به ا به نسبتادات تسويف  هبمصدره با جمله فعليه اختتام  ،براي مؤمنين هاوصاف مذكور
و  دشو نمي ه عاجزو وعيد هوعدانجاز از مانا خداوند عزيز است، ه»  َعزيزٌ ِانَّ اهللَّٰ «ريح دارد تصتعالي 

 مقتضيحكمتش كه  بر وفقدهد مگر  وعده نميحكيم است، » َحكيمٌ « شود مانعي مانع از او نمي
و زنان مؤمن وند به مردان خدا»  اْلُمْؤِمنَني َو اْلُمْؤِمٰناتِ َوَعَد اهللُّٰ «. و منع بحسب قابليات استاعطا 

اُر ٰخاِلديَن فيٰها َو ي ِمْن َحتِْتَها اْالَنـْهٰ اٍت َجتْر َجنّٰ «ن) تا آخر آ( »وعد اهلّل املنافقني«در مقابل  ،مؤمن وعده داد
هاي  هايي از زير درختهايش نهرها جاري است در آن و مسكن جنّت» َمٰساِكَن طَيَِّبًة يف َجنّٰاِت َعْدنٍ 

است كه از آن به  جنانتب امر منتهاياقامت و آن  جنّاتيعني  مخلدند، ت عدنجنّاپاك در 
آنان  اتباعمحمد ص و آل و آن مقام كنند، و از آن تجاوز كنند  آن تجاوز نميخالف ساير مراتب 

دهد، پس  چون وعده خير خبر از رضا ميو رضوان از خداي اكبر، » اٌن ِمَن اهللِّٰ اَْكبَـرُ َو ِرْضوٰ «است 
اينهاست. يا  كلاز  اكبرخدا از خداست، و رضوان از براي آنها رضوان پس گويا گفته است: 

ُهَو «رضوان  ،آن» ِلكَ ذٰ «. است التفات به تفضيل از غير اكبرد ووعاز ممقصود اين است كه اين نوع 
مقام همان سالكين به خدا  اتقامهمانا اعلي مبدانكه  ،پيروزي بزرگ استهمان » اْلَفْوُز اْلَعظيمُ 

تعالي آن را ذكر نكرده مگر چيزي كه داللت بر  وا در اغلبرضاست، چنانكه گذشت. لذا 
  ».متعاقبش نموده است كندتفخيمش 

باط كرد كه قرآن كريم تعهد و تخصص را هر دو نتوان است ميكه است  اتبا توجه به اين آي
ن ارتباط بايد به مفهوم تعهد از صحت داند. در اي امور ميمساند شرط شايسته بودن فرد براي احراز 

عمل فرد كه ناشي از ايمان است اشاره كرد و نه اسالم. از طرفي شروطي كه در آيات اخير الذكر 
در ارتباط با مؤمنين و مؤمنات آورده شده التزام بنياني عقيدتي و رفتار عملي آنها در تقوا و اطاعت 

چنانچه اساس عمل بر تقوا باشد و همواره فرد  زيرا از خدا و رسول به صراحت ذكر شده است.
خود را در درگاه حضرت باري پاسخگو بداند مسلماً متفاوت از آن است كه هيچ قيد و بند اخالقي 

آيا كسى كه « :374فرمايد را محدود ننمايد. لذا در چند آيه بعد از آيات فوق مياو و روحي رفتار 
را طالب است مانند كسى است كه بنايى سازد بر  مسجدى به نيت تقوا تأسيس كرده و رضاى حق

پايه سستى در كنار مسيل (لبه پرتگاه دوزخ) كه زود به ويرانى كشد و عاقبت او را به آتش دوزخ 
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 :375فرمايند . در شرح اين آيات نيز مي»درافكند؟! و خدا هرگز ستمكاران را هدايت نخواهد فرمود.
» ِمَن اهللَِّ َو ِرْضوانٍ   تـَْقوى  َعلى«باشد  وجودشبنيان او بر اساس بنيان كسي كه آيا » َأ َفَمْن َأسََّس بـُْنيانَهُ ««

شود، و همزه  ستفاد ميم هعطف بر محذوف است كه از سابق »من اهللّ « تقوي از خدا و رضوان؛براي 
سجد أم«ين است: ا نفاء بر تقديم و تأخير است يا بر تقدير معطوف عليه بين آن دو است، تقدير آ و

من  یتقو او فمن أّسس بنيانه علی الّنفاق فأمن أّسس بنيانه  یخري ام مسجد أّسس عل یالّتقو  یاّسس عل
(آيا مسجدي كه اساس آن بر تقوي است بهتر است يا مسجدي كه اساس آن بر نفاق  »اهلّل و رضوان

ٌر َأْم « ست)است كه اساس بنيان آن سست است يا كسي كه بنيان آن بر تقوي از خدا و رضوان ا َخيـْ
؟ جرف كنار وادي بنيان آن را بر كنار آبكند اساس كنديا كسي كه » َشفا ُجُرفٍ   َمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلى

ن آدارد، و شفا شكاف  برد و شكاف برمي خاك اصلي را مي وها آنرا شكافته است  است كه سيل
اَر ِبهِ «اي مشرف بر سقوط است.  است و آن شكافته شده» هور«و » هائر«اصل آن » هارٍ «است.  ْ  »فَا

ُ ال   يف«را كه بنيان را تأسيس كرده او را يا بنيان ساقط كرده يا كسي پس همانا رب او،  ِر َجَهنََّم َو اهللَّ
عطف به اعتبار معني كند  در آتش جهنم و خدا قوم ظالمين را هدايت نمي» يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمنيَ 

ستمگران را  قومكسي كه بنيانش بر شفير جهنّم است ظالم است و خدا پس ته: است گويا گف
، سپس به بر آن نيستكند. بدانكه نفس انساني در ابتداي خلقت جز فعليت جماد چيزي  هدايت نمي

د، سپس به فعليت مراتب حيوان از مراتب كرمها تا به مراتب بهيميت و كن ميتدرج فعليت نبات 
مقام تميز او  و في الجمله اينبه فعليت انسانيت في الجمله به فعليت شيطانيت، سپس سبعيت، سپس 

، و در اين هنگام به حالت برزخ بين عالم جنّ استبه خير و شرّ عقلي در اول مراتب بلوغ و تكليف 
آن م يو نع جنانو شياطين كه در آن جهنّم و آتش آن است و بين عالم مالئكه با مراتبش كه در آن 

در او . گردد، و انسان در اين مقام جز قابل صرف نيست باشد واقع مي مي آن و ريحان آنو روح 
در او كنند، و مالئكه  عالم خودشان جذب ميبه و  سفلكنند و او را به عالم  شياطين تصرّف مي

تعداد سير قوه و اسبراي او كنند، و  عالم خودشان جذب ميعلو و به كنند و او را به  تصرّف مي
، پس اگر توفيق هستو اتّصاف علو بر تمام مراتب  و و اتّصاف به آنها سفلكردن بر تمام مراتب 

كه جذب شياطين جز به دار شرور نيست و از آن  درك كرداو شد و با بصيرتش شرور را  ساعد
ه از آن بر ، بلكمنصرف نشداست  هو بهيمي هو سبعي هقوه شيطانياقتضاي پرهيز كرد و به آنچه كه 

را بر  تعيششوجودش و  ةخان آن ايستاد پس به تحقيقرجاً مراتب و متدحذر بود و در مقام انسانيت 
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كرده است. و اگر العياذ باللّه اساس از لوازم سخط خدا كه مقتضاي قواي مذكور است تقوي 
 هقواي مذكوروسوسه شيطان مقام به د و واز مقام انسانيت منصرف ش را درك كند وخذالن خدا 

د كه نزديكترين مقامات او به عالم سفلي است كه در آن جهنّم است و در اين مقام كه شوجذب 
ترين  بر سستتعيشش را خانه وجود و پس است ايستاد  اوترين مراتب  ترين و سست ضعيف
  ».كند. است، كه اگر منهدم شود به جهنّم سقوط مي ش اساس كردهمقامات

  ي مديراناوندخويش
باشد. فاورتيسم به  مي 376در ساختار ارتباط مديران پديده فاورتيسم ههداشمكي از موارد قابل ي

گيرد افراد خانواده يا خويشاوند و يا  به معني اين است كه وقتي فردي در مصادر حكومتي قرارمي
دهد. اين پديده در اكثر موارد رايج است و  دوستان خود را در رأس مناصب تحت حكمش قرارمي

الئل موافق دشود كه قابل بررسي است.  گونه انتصابات ذكر مي متعددي در حسن و قُبح اين علل
القاعده مدير بايد افراد مطمئن و مورد وثوق خود را در  شوند كه علي فاورتيسم اينگونه طرح مي

آنان كساني نيستند جز نزديكان و آشنايان وي كه او از حال غالباً رأس امور بگمارد و اين افراد 
آگاهي دارد و حتي برخي از آنها مثالً فرزندانش را خود تربيت كرده و از خصوصيات روحي آنها 

ها و ضعفشان اشراف دارد. لذا براين اساس چون بيشترين اطالعات را راجع به اين  آگاه و به توانايي
السل نبوت و واليت نمايد. اين پديده حتي در س افراد دارد از آنها در ترتيبات حكومتي استفاده مي

گزيند و  (ع) را به خالفت خود برمي (ع) فرزندش سليمان هم مشاهده شده است. براي مثال داود
(ع) و...  (ع)، يهودا (ع)، بنيامين (ع)، يوسف (ع)، يعقوب (ع)، اسحاق (ع)، اسماعيل رشتة ابراهيم

(ع) براساس  (ع)، عيسي (ع)، يحيي شود و رشتة زكريا براساس آنچه كه از تورات استنباط مي
(ع)،  (ع)، عبدالمطلب (ع)، هاشم (ع)، مناف بن كالب تاريخ مسيحيت و اناجيل و رشتة قصي

 (ع)، صادق (ع)، باقر العابدين (ع)، زين (ع)، حسين (ع)، حسن (ص)، علي د(ع)، محم ابوطالب
(عج) و براساس  (ع) و دوازدهمين ايشان (ع)، عسكري (ع)، نقي (ع)، تقي (ع)، رضا (ع)، كاظم

(ع) و سري سقطي(ع) براساس تواريخ  اليحضره الفقيه آمده رشته معروف كرخي شرحي كه در من
اللّه، ميرشاه  الدين خليل اللّه ولي، ميرشاه برهان هاي صوفيه و رشتة حضرت شاه نعمت و تذكره
اللّه ثاني،  الدين خليل ناللّه اول، ميرشاه برها عطيةالدين  اللّه اول، ميرشاه كمال الدين محب حبيب
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اول، ميرشاه حبيب الدين محب اهللا ثاني، ميرشاه شمس الدين محمد الدين محمد  ميرشاه شمس
ثالث، و براساس مستندات اهللا ثاني، ميرشاه شمس الدين محمد  عطيةثاني، ميرشاه كمال الدين 

رعليشاه ثاني، حاج شيخ ت حاج مالسلطانمحمد سلطانعليشاه، حاج مالعلي نواتاريخي رشتة حضر
كه  ، حاج علي تابنده محبوبعليشاهحاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه ثاني ،محمدحسن صالحعليشاه

در اين زمان به حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه براساس مكتوب اجازات صادره همه 
وادگي بشدت قوي بوده و ها ارتباط خان كنند و در اين رشته به نحوي از اين پديده حكايت مي

هركدام از اين بزرگواران فرزند يا يكي از افراد فاميل خود را انتخاب نموده و وي را به خالفت و 
. و اين موضوع كامالً منطبق با اند جانشيني خود برگزيده و كليه ودايع خود را به او سپرده

باشند و در  خود ملزم به تعيين جانشين مي الهي براساس وظيفه ساالري بوده زيرا انبياء و اولياء شايسته
انجام اين كار نهايت جديت و تالش را دارند كه خللي وارد نشود و حتي در ترديدي كه حضرت 

قرار گرفت كه:  377ص در نصب و معرفي جانشين خود فرمود مورد خطاب اين آيه اكرم رسول
ي. كه حضرت در ا هه انجام نرساندع كه بر تو امر شده اقدام نكني رسالتت را ب اگر بر نصب علي

غديرخم توقف فرمودند و اعالم فرمودند كه، هركسي كه من موالي اويم علي هم موالي 
بايد جانشين خود را تعيين نمايد و براي  دو الب ي يا ولي يا وصي االّب. به عبارت ديگر هر ن378اوست

اين فرد كه تحت  ه ذكر آن رفتو همانطور كاين كار بايد فردي را تربيت و جانشين قرار دهد، 
باشند و نه اينكه آن بزرگواران  فرزند و يا افرادي از خانواده او ميگاه گيرد  تربيت وي قرار مي

  اند با اين اقدام سلطنت خود را موروثي نمايند.  خواسته
 دارند كه انتصاب افراد آشنايان و خويشاوندان سبب از برخي در مقابل اين موضوع ابراز مي

نمايد. مسلماً اگر  رفتن شايسته ساالري گرديده و در عوض خويشاوندساالري را جايگزين مي ينب
نباشند منافع فردي، قومي و خويشاوندي خود را  يافرادي كه در مصادر حكومت قرار گيرند مزكّ

گمارند با رعايت خويشي با خود و  نظر گرفته و افرادي را كه بر مصادر تحت حكم خود مي در
و  يولي اگر برعكس اين باشد يعني فرد حاكم فردي مزكّ .باشد فع خود و خانواده خود ميمنا

كند چه  ترين افراد مي صاف شده باشد با رعايت منافع كل اجتماع بلكه وجود اقدام به نصب شايسته
اللة آل اين افراد از خانواده او باشند و چه نباشند. همانگونه كه ديده شده عليرغم اينكه سادات از س
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السالم وظايف ديني هرچند كوچك را نيز به آنها  (ص) بودند در بسياري از ازمنه ائمه عليهم رسول
  نسپردند.

  تحول و دگرگوني
باشد. تحول سازماني  ها به معني مطابق روز كردن سازمان مي تحول و دگرگوني در سازمان

و به هدف افزايش كارائي، راندمان،  هاي مردم تر كردن بقاي سازمان و ارضاء خواسته براي طوالني
هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، همگي به نحوي منتج  بازده و منافع سازمان است. تحول سازمان

  گردد. و از اين لحاظ يك پديده مطلوب تلقي ميشود  مي به سود جامعه
بطوركلي تحوالت در جامعه ناشي از تحوالت در افراد است. و لذا صغراي تحوالت 

راي اين قاعده براساس آيات زير بباشد. ك راي فوق ناشي از تحول افراد ميبها نيز براساس ك زمانسا
دهد مگر تا آن مردم خود  ي است تغيير نميمردمخداوند چيزي را كه از آن «: 379فرمايد است. مي

است،  زيرا خداوند نعمتي را كه به قومي ارزاني داشته«: 380فرمايد در جاي ديگر مي .»متحول شوند
لذا بناي تحول در جامعه و همچنين در  .»دگرگون نسازد تا آن كه آن قوم خود را دگرگون سازند

سازمان براساس تغيير و دگرگوني در انسانهاي جامعه يا سازمان قابل حصول خواهد بود. به عبارت 
ماشين در  ديگر اين نظر در مقابل بسياري از ديدگاهها كه انسان را بعنوان يك عضو متشابه با

بيند است. از اين لحاظ است كه ديدگاههاي تربيتي در عرفان  هاي اداري و صنعتي مي سازمان
گردد. چون تحول انسانها در  اسالمي بعنوان يك شيوة صحيح و مناسب ارتقاء سازمان محسوب مي

هاي  گرو تربيت آنهاست چه از لحاظ آداب اجتماعي، آداب سازماني، آداب اخالقي و چه مهارت
  علمي و شغلي.

ها بايد اول تحول و دگرگوني در  اساساً براي بوجود آوردن تحول و دگرگوني در سازمان
هاي گردش امور و كار بايد دچار تحول گردند.  اعضاء سازمان پديد آورد سپس ابزارها و شيوه
مبحث  هاي متنوعي مطرح گرديده كه بخشي از روشهاي تحول در رفتار سازماني انسان به گونه

هاي آموزش انفرادي و  اين امر اختصاص دارد. روش بهروابط انساني در مديريت نيروي انساني 
اند. در  هاي ايجاد تحول در اعضاء سازمان شناخته شده هاي جمعي از جمله مهمترين شيوه آموزش
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اينكه  اين راستا تحول و دگرگوني در افراد همپايه و ترغيب آنها به متحول ساختن خود از لحاظ
تمايل افراد به تحول در گروه بيش از تمايل فرد به صورت انفرادي است و از سوي ديگر تحول 

سازد و رقابت بين اعضاء منجر به  تر مي گروههاي همپايه قبول گردش امور متحول شده را نيز سهل
ام و فشار را دارد هاي تحول با الز گردد كه بازده بيشتري نسبت به شيوه تمايل قبلي افراد به تحول مي

  كند. بهتر عمل مي
القاعده عوامل و مراحل مختلف و متعددي بايد بازبيني و  براي اجراي تحول در سازمانها علي

يند تحول بتوانند عمالً دگرگون شده و بهبودي حاصل كنند. آطراحي شوند تا سازمانها در فر
تواند منشاء تحوالت  سازمان خود ميمهمترين اصل در اين فرآيند تحول انسانها به معناي اعضاي 

اي براي متحول ساختن انسانها مدنظر قرار  بعدي در ساير فرآيندهاي سازمان گردد. لذا اگر شيوه
قدرت تحول بيشتري بيايند مسلماً تفكّر  خود با افزايش هگيرد كه آنها را از درون متحول سازد ك

هد بود. در اين راستا دستورات عرفان اسالمي فرآيند تحول بصورت پويا در سازمان قابل تحقق خوا
اساساً به تفكّر  است و دعوت بهتفكّر  كامالً منطبق با اين موضوع است زيرا در عرفان دعوت به

و اين موارد اصول و مباني ايجاد تحول باشد  مي معني افزايش قدرت فكر، خالقيت، درك و فهم
  يز بيانجامد.تواند به تحول در سازمان ن در فرد است كه مي

ل مديريت امور عمومياعما  
خيزد. در تشبيه قواعد  در عرفان همة قواعد از مبناي خلقت و فطرت حضرت آفريدگار برمي

در بيان معامله شخص سالك با ادارة امور عمومي در عالم بيرون و در عالم درون خود فرد در بابي 
مقْصود اوالً  382راٍع و ُكلُُّكْم َمسُئوٌل َعْن َرِعّيِتهِ  ُكلُُّكمْ « 381فرمايند: مي رعيت مملكت خود و جنود خود

رعيت مملكت صغير است و ثانياً نظر بر عيال و اوالد و خدم و حشم و ساير رعيت مملكت خارج 
ه عالم كبير را نبدانكه خداوند منّان تفضّل فرموده و نمو«فرمايند:  تفصيل اين موضوع ميو در  »است

را با مملكت صغير او چنانكه  كه نفس ناطقه انسانيه باشد و همين نفس انسانبدست ما داده است 
َخَلَق نسخه مختصر عالم كبير قرار داده است آينه سراپانماي خويش نيز قرار داده است كه فرمودند: 
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ُ�ورَتِه. ِألنساِن ِللَحقِّ املَّناو نِعْ  383هللاُ آَدَم َعلي  ِ    ِن.َم ما قيَل يف بَياِن التَّمثيِل 
  اصنـاف مالئكـه قــواي ايــن تـــن           حق جان جهان است و جهان جمله بدن

  توحيد همين است و ديگرها همه فن                   افالك و عـناصر و مـواليد اعـضاء
  َو قيَل اَيضاً يف َمقاِم التَّمثيل: 

  تر نــــداريويش روشـــندليل از خ               تو يك چيـــزي ولي چنديــن هزاري
و چنانكه انسان نسخه مختصر عالم كبير و آينه سراپا نماي حضرت احديت است ميزان رعيت داري 

به  –چه صاحب رعيت عالم صغير و چه صاحب رعيت عالم كبير  –هر صاحب رعيت هم هست 
  اين معني كه رعيت داري را بايد از جان انسان بياموزند. 

ان در تمام مملكت و در تمام شهرهاي عظيمه آن و در تمام قواي كبيره و نظر بايد كرد كه ج
شوند و نه جان  ها غافل ميصغيره آن مخبر و واقعه نگار دارد كه در هيچ حال نه آن خبر كننده

فيه خها و از استعالم حال مملكت و اهل مملكت، و آن شود از استعالم حال خبركننده غافل مي
ست كه متفرق دارد در همه بدن در اعضاء رئيسه و مرئوسه صغيره و كبيره و نويسها قوه المسه ا

پادشاه  را و آن ي شود بدون فاصله خبر كنند سلطان جانكننده اگر تعد اند كه از تعديچنان مراقب
فرستد كه مانع شود از تعدي متعدي و اگر تعدي واقع شده باشد  هم بدون فاصله امين كافي را مي

وزير عقل جويد و اگر آن هم نتواند ه ن كند و اگر خود نتواند جبران كند استعانت ببزودي جبرا
  جبران كند به دولتهاي خارجه استعانت جويد كه طبيب و جراح و ساير اعانت كنندگان باشند. 

نظر كن كه چه در خواب و چه در بيداري اگر مگسي يا پشه كه اضعف تعدي كنندگان است 
ترين محال اين مملكت است از پايتخت كه دماغ باشد مخبر امين كه المسه باشد بنشيند برپا كه دور

گويد در همان  كند و دروغ نمي ورزد و بقدر جوي خيانت نمي كه آني در امر سلطان تواني نمي
دهد و پادشاه هم بزودي در همان آن، شخص امين كافي را كه دست باشد  ساعت خبر به پادشاه مي

را دور و دفع تعدي او نمايد از رعيت او. و نظر كن كه چگونه قراول  د كه متعدييا پا باشد بفرست
قراولي اطراف اين مملكت واداشته است كه اگر از خارج بخواهد متعدي رو به ه چشم و گوش را ب
بر نيايد  هزودي خبر دهد پادشاه را كه در صدد دفع او برآيد و اگر خود از عهده اين مملكت بيايد ب

سالطين خارجه جويد در دفع آن متعدي. و نظر كن كه ه زير عقل مشورت كند و استعانت ببا و
چگونه سرحددار ذائقه و شامه را گماشته است كه آنچه بخواهد داخل اين مملكت شود تجسس 
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كنند و تحقيق كنند اگر مصلح و نافع است اذن دهند و اگر مفسد و ضار است زود اعالم كنند كه 
ان از دخول اين مملكت، اين است حال سلطان مملكت صغير نسبت به رعيت و منع كند سلط

ا حال او نسبت به اهل اين مملكت بحسب مملكت خود بحسب علم حضوري و شعور بسيطي. و ام
علم حصولي و شعور تركيبي، پس بايد همين نحو مملكت داري و رعيت پروري را نصب العين 

مراقبت احوال و اخالق و ه زير اين سلطان جان است همه وقت بمنزله وه قرار دهد و عقل را كه ب
دستياري خيال كه پيشكار عقل است پيوسته مراقب باشد و تمام افعال و ه افعال خود وادارد تا عقل ب
ميزان شريعت و طريقت بسنجد و هر يك را كه موافق اين ميزان ديد در ه احوال و اخالق خود را ب
ك كه بر اين ميزان درست نيابد بكوشد كه ترك كند و از خود دور دارد. ازدياد آن بكوشد و هر ي

چون خواهد فعلي بجا آورد مالحظه كند كه اين فعل را مبدأ نفس و شيطان است يا مبدأ عقل و 
و آن فعل را ترك خدا از آن مبدأ ه رحمن است، اگر مبدأ را نفس و شيطان بيند استعاذه جويد ب

آن و در ازدياد آن كوشد و تميز اين دو بيند مبدأ را استمداد جويد به مبدأ كند و اگر عقل و رحمن 
جهت اينكه فعل مختار بدون علت غائي ه مبدأ از براي كسي كه مراقب خود باشد آسان است ب

تواند باشد. اگر نفس در فعل خود انتفاع خود را مالحظه كرده است آن فعل شيطاني است نه  نمي
افعال سالك تمام آنها عبادت باشد و وقتي فعل بنده عبادت خواهد بود كه  رحمني زيرا كه بايد

  انتفاع نفس در آن منظور سالك نباشد. 
گويند در وقف، خلع از نفس بايد باشد كه هيچ انتفاع  مي كثـََّر هللاُ اَمثاَهلُمنظر كن كه فقهاء كرام 

د اين وقف، وقف بر نفس خواهد نفس در آن منظور نباشد كه اگر انتفاع نفس در آن منظور باش
بود و باطل خواهد بود زيرا كه وقف از جمله عبادات است و در عبادات قصد قربت شرط است و 

باشد. و اين قصد قربتي كه در عبادات شرط است نه آن است كه  در وقف بر نفس قصد قربت نمي
لكه نيت شاكله انسان است؛ به اين اند ببال قرار دادهه اند و نيت را هم اخطار بجزء نيت قرار داده

معني كه انسان در هر مقام كه واقع باشد نيت او و مبدأ عمل و غايت عمل او راجع به همان مقام 
دنيا باشد آنچه كند نظر او بر همان دنيا و حفظ دنياي او خواهد بود و اگر  است. اگر كسي محب

آخرت خواهد بود و اگر خود را دوست دارد  بر نعيم آخرت داشته باشد نيت او و قصد او نعيم رنظ
نظر او برخود او خواهد بود و اگر نظر بر خدمت دوست داشته باشد نيت او خدمت و منظور او 

 غيب باشد و محبه خدمت خواهد بود نه منظور ديگر. پس كسي كه در غيب باشد و مومن ب
بوب خواهد بود يا رضاجوئي محبوب حقيقي باشد آنچه كند نظر او يا بر خدمت كردن براي مح
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نفس و قرب نفس يا امتثال امرمحبوب ه محبوب يا اشتداد قرب بسوي محبوب بدون التفات ب
بحسب تفاوت احوال شخص يا اشخاص مختلفه و اخطار به بال هيچ نسبت به نيت ندارد بلكه اين 

ه داعي و نيت شود از نظر كه شخص نتواند معلوم كند ك اخطار به بال باعث گم شدن نيت مي
كه در آيات و اخبار ذكر شده است نه شيطاني است يا رحمني. و قرب و مرضات حق تعالي شأنه 

داعي است بلكه مراد آن قربي است كه براي شخص آن اخطار به بال است كه باعث گم شدن 
عمل و باعث شود ه حاصل شود كه آن قرب حاصله داعي شود بر عمل يا خود قرب بكشاند ب

كه  آن قربي –محبوب را  د آن قرب را يا اينكه محبت محبوب چون مقتضي است قرب بسويازديا
غاء ِابتْ نفس و انتفاع او به اين قرب و همچنين  داعي شود بدون التفات بسوي  –مقتضاي محبت است 

محبوب چون مقتضي است رضاجوئي محبوب را و اين شخص در  به اين معني كه حب .َمرضاِت هللاِ 
ت واقع و رضاي محبوب را طالب باشد و به اين جهت خدمت كند بدون التفات به نفس و محب مقام

مرضي شدن نفس يا مغضوب شدن يا اينكه در مقام محبت ملتفت امر شود و شروع نمايد در امتثال 
امر محبوب بدون التفات بسوي اينكه غايت اين فعل چه خواهد بود، او را خواهند نواخت يا 

حالت كه از براي شخص حاصل شد باعث  گداخت و در احوال مراقب باشد، اگر آنخواهند 
حال شيطانيست اگر چه همصحبتي با  ت او شود بداند كه آنخودبيني نفس و عجب و غرور و اناني

ت و كسرِ انانّيت شود حال باعث تَخَشُّع و خضوع و خَشي اولياء و انبياء عليهم السالم باشد و اگر آن
ت رحمني است. و اخالق را بايد بر اخبار سنجيد و فهميد كه كدام يك از صفات نفس حال آن

است و كدام يك از صفات عقل و همچنين از قوي و مدارك و اعضاء و جوارح خود بر خبر باشد 
ضعف توجه شخص است به  هاكلي از مقتضيات خود ممنوع ندارد كه در ضعف آن هكه آنها را ب

كلي ه كلي در پي مشتهيات آنها نباشد كه هرگاه به بت شخص است و بجانب محبوب و ضعف مح
در پي مشتهيات باشد باالخره اختيار از دست شخص بيرون كنند و شخص را مطيع خود كنند تا 

َو  ةَ الصَّلو ٌف َاضاُعوا َخلْ  ِدِهمْ بـَعْ  َفَخَلَف ِمنْ : و صادق آيد 384.َت َمِن اختَََّذ ِاهلَُه َهويهُ َافـََراَيْ صادق آيد بر او: 
و در خوراك و پوشاك مراقب باشد كه آنچه مضر است  385.َقوَن َغيالْ َف يَـ اتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َفَسوْ 

نخورد و نپوشد و زياد در تحصيل لذيذ و فاخر نباشد كه از ياد خدا غافل ماند و خود را بنده مأكول 
نه افراط كند نه تفريط. اگر يك  و مشروب سازد و مختصر اين است كه در اين باب ميانه رو باشد
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وقتي شيخ شخص صالح ديد ترك حيواني يا اربعين نشستن را البته از روي امر شيخ عمل كند و 
   »هيچ نينديشد. و در غذا همه وقت از قدر ميل كمتر بخورد كه همين نفس را رياضتي است.

در ت تن بيان فرموده و داري در خارج از بدن را به تشبيه از قواعد مملك سپس احكام مملكت
ه بدانكه چنانكه شخص نسبت ب« 386فرمايند: مي پروري در مملكت كبير داري و رعيت بيان مملكت

داري و رعيت پروري را از جان بياموزد و سالطين  مملكت صغير و رعيت اين مملكت بايد مملكت
داري و  لكتو حكام هم بايد مملكت داري و رعيت داري را در مملكت كبير از مم ةو وال
پروري جان نسبت به مملكت صغير بياموزند كه چنانكه جان مخبر امين دارد در تمام مملكت  رعيت

محروسه خود كه جزئي و كلي وقايع اين محروسه صغير را آناً فĤناً خبر دهند، بايد در تمام محروسه 
مخبرها هم خود را با اهل پايتخت رسانند و ه خود مخبر امين داشته باشند كه جزئي و كلي وقايع را ب

نگاري آنها اطالع نداشته باشد كه باالخره آنها را  ممالك نشناسانند و هيچكس از كار آنها و خفيه
خوار و خيانتكار كنند و ملك و رعيت را تمام كنند، و بر اين مخبرين  طمع اندازند و رشوته ب

نويس ديگر كه از  باشند بلكه خفيه مستخبر ديگر گماشته داشته باشد كه در پي استعالم حال آنها
هم بي اطالع باشند داشته باشند و در هر جا كه وقايع آنها موافق بود بر وفق آن عمل كنند و در هر 
جا مخالف هم بودند تفتيش و تحقيق بواسطه گماشتگان خود كنند، اگر يكي از اينها عمد كرده 

باشد او را تنبيه كنند و آگاه كنند كه اشتباه كرده  سزاي او برسانند و اگر اشتباه كردهه باشد او را ب
در فالنه قضيه، بهتر مراقب باش كه كسي بواسطه اشتباه تو صدمه نخورد و بايد جميع مايحتاج آنها 
را مهيا داشته باشند كه بواسطه احتياج خالف و خيانت نكنند. و چون مطلع شدند كه تعدي بر كسي 

سزاي او برسانند ه كننده را ب زودي جبران كنند و تعديه ا واقع شده باز حاكم يا قاضي يا كسان اينه
پاتخت بخواهند و چنانكه بايد سياست كنند. و بايد پادشاه يا ه كه عبرت ديگران شود يا متعدي را ب

والي يا حاكم تمام اهتمام آنها در ترفيه حال رعيت باشد كه هر يك بكار خود مشغول باشند و 
و  ةدارند كه در عمارت مملكت عمارت خزانه سلطان است. و بايد از براي والمملكت را معمور 

حكام هم مايحتاج آنها را از ديوان مقرر دارند كه آنها بواسطه حاجت تعدي نكنند و چون آنها 
تعدي كنند اجزا و تبعه را نتوانند منع كنند، و چون اجزا و تبعه را منع نكنند رعيت هم دست تعدي 

شود. و در هر محل  چنانكه اين زمانها مشاهده مي –بگشايند و مملكت خراب شود بر يكديگر 
زاكان شريعت مطهره بگذارند و جميع ه قاضي داناي كاردان امين وادارد كه محاكمات مردم را ب
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را از بيت المال و ديوان مقرر دارد كه براي رفع حاجت محتاج برشوت نشود كه اگر  ةمايحتاج قضا
گير باشد زيرا كه او  ورد دين و دنياي رعيت را بر باد دهد كه بدتر از حاكم رشوتقاضي رشوت خ

هُؤالِء َاَضرُّ كه فرمودند:  دنياي مردم را فاسد سازد و قاضي دين و دنيا هر دو را فاسد سازد؛ خبري
�حابهَسْنيِ ِش يزيٍد َعَلي احلُْ َجيْ  َعلي ُضَعفاِء شيَعِتنا ِمنْ  ها و مثل اينها از علماء  قاضياشاره به اين  387، َو َا

سوء است و مراقب باشد بواسطه مخبرين امين كه اگر والي يا حاكم يا قاضي تعدي كرد بر كسي يا 
حكم خالف كرد يا رشوت گرفت او را چنان سياست كنند كه شهرت كند كه عبرت ديگران 

انور و چون از اينها مخبر  ، حكم آنها مطابق باشد با زاكان شرعةو قضا ةشود. و بايد سلطان و وال
و در سند حكمي كه كردند زاكان شريعت  امين به خالف اين خبر دهد آنها را مورد سياست سازد،

مطَهرَه را از دست ندهد، به اين معني كه در شريعت مطهره چنين مقرر است كه حاكم شرع هرگاه 
از مدعي عليه گرفته به مدعي بدهند و  گفت بايد حكم آن حاكم را نشكنند و مال را ُت ِبذِلكَ مْ َحكَ 

بعد اگر معلوم شد خطاي حكم حاكم كه شاهدها عمداً دروغ گفته باشند يا به اشتباه شهادت داده 
المال مال را بدهند و باشند شاهدها را مؤاخذه كننده و مال مدعي عليه را از آنها بگيرند يا از بيت

را تغيير  كم عرف آنچه بر زبان آنها جاري شود آنحكم حاكم را رد نكنند. پس حاكم شرع يا حا
هم معلوم شود از جاي ديگر جبران  ندهند كه مردم اعتماد بر گفته آنها داشته باشند، اگر خالف آن

ها در پيش  زمان كنند و حكم خود را تغيير ندهند. لكن گويا اين زاكان شريعت مطهره در اين
را معمول دارند مثل مسئله ربا كه  ستند آنها كه اين زاكاننمايد و كم ه بدعت مي ةديوانيان و قضا
  دارند و هيچ باك ندارند.  اآلن معمول مي

و بايد در حدود و ثغور مملكت قراول امين داشته باشند كه از حركت دشمنها زود خبر دهد 
ها خبر دشمن بر مملكت تاخت نياورد و غالب نشود. و در مدخل و مخرج هر يك بلد دربان كه بي

براي  ياكه براي دولت  خبر چيزي كرده باشند كه كسي بي بگذارند كه تجسس حال واردين را مي
رعيت و مملكت ضرر داشته باشد داخل بلد نكند و از دخول و خروج واردين با خبر باشد و اين 

 هاي دولتي برقرار و تلگراف در همه جا هست اين امور در كمال سهولت صورتزمانها كه پستخانه
طريق گذارند رئيس و مرئوس و اخيار و اشرار همه آسوده  داري بر اين گيرد و اگر قرار مملكت مي

توانند باشند و مملكت معمور و دولت موفور خواهد بود لكن  مشغول شغل معاش و معاد خود مي
آنچه از حكام و حكام از نواب!  ةگيرند و وال پيشكشي مي ةگويا از قرار مسموع اغلب حكام از وال
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گويند بايد نايب حق النيابه بدهد، و نواب از كدخداها و  اند و ميشنيده شده گويا اسم گذاشته
كنند و اين خالف عقل و شرع و عرف است زيرا كه از  كدخداها بر رعيت آنچه توانند تعدي مي

ن و تو فروختم هرچه خواهي بكه والي چيز گرفتن معني آن اين است كه اين واليت و رعيت را ب
والي هم ناچار است كه بهانه بر رعيت و حكام بگيرد و جرم هرچه تواند بگيرد و همچنين حكام و 

رود و  رد كه شغل رعيتي آنها از دست مياد نواب و كدخداها؛ و اين كار رعيت را از كار باز مي
ي دنبال شغلي تنگ ها بعد بواسطه دستگيرند و اين بيچاره را هم از آنها مي شاهي دارند آن اگر ده
گذارد و خرابي واليت و رعيت باعث خرابي  خرابي ميه توانند بروند و واليت به اين سبب رو ب نمي

نايب و حاكم و والي و سلطان است و باعث خرابي خزانه سلطانست. حزم و دور انديشي آن است 
خواهند بگيرند از  يها ميكه از كار واليها و حكام به نيكي اطالع داشته باشند. پادشاه هر قدر از وال

و حكام از  ةهاي بسيار نباشند. و مخارج والخود رعيت بخواهند كه رعيت بيچاره گرفتار خورنده
و حكام پيرايه  ةرا سياست كلي كنند و نگذارند كه وال ديوان مقرر باشد و هر كدام تعدي كنند آن

ه خود و در اين باب خلفاي اسالم را اسوزياد برخود قرار دهند كه خرج از اندازه زياد نداشته باشند 
ه خود قرار دهند كه هيچ پيرايه برخود قرار قرار دهند و اگر زمان آنها دور است امراء فرنگ را اسو

دهند و مملكت را معمور و رعيت را آسوده دارند و خزانه هم اندوخته دارند. و بايد حاكمي  نمي
مستقل و بهيچوجه مداخله در كار آن حاكم نكنند. اگر  كه از براي محلي مقرر داشتند آن حاكم را

همان ه عارضي از محل حكومت به پايتخت عارض شود اگر از تعدي رعيت عارض شود او را ب
محض عرض عارض حاكم را پي پا نكنند ه حاكم حواله نمايند و اگر از تعدي حاكم عارض شود ب

عارض عرض خالف كرده باشد اين عارض از هاي خود را؛ اگر  نويس و منتظر باشند اخبار خفيه
جمله اشرار و صدمه او الزم خواهد بود و اگر معلوم شود بواسطه اخبار مخبرين كه حاكم تعدي 
كرده او را سياست كنند نه چنانكه رعيت را جري كنند بر حاكم ديگر. خالصه اين است كه بايد 

از حاكم. و بعد از آنكه جميع مخارج حاكم از والي و سلطان خوف فراوان داشته باشد و رعيت 
و حكام از ديوان داده شود و نوكر از سواره و پياده هر قدر حاجت داشته باشند از ديوان مقرر  ةوال

بايد چنان مراقب باشند كه ديناري از قدر تحميل بر رعيت زيادتي نكنند و اگر زيادتي كنند  باشند
لكن آنچه از واليت طبس مشاهده  ديگران شوند. وآنها را مورد مؤاخذه شديد نمايند كه عبرت 

هزار  شود هر توماني پنج شود گويا در ايران معامله كه با رعيت مي شود و از ساير بالد شنيده مي مي
گيرند بلكه در بعض قري هر توماني را  هزار عالوه بر تحميل مي هزار و نه و در بعض قري هشت
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رابي مملكت و رعيت است و براي سلطان هم هيچ فائده گيرند و اين باعث خ توماني عالوه مي
فِر كُ يُدوُم َمَع الْ  كُ َاملُلْ اند: پروري نيست و از آنجا كه فرموده داري و رعيت ندارد و اين طريق مملكت

به اين طريق معامله كردن با رعيت بيچاره، دولت و سلطنت را در معرض تلف  388 .َوال يُدوُم َمَع الظُّلمِ 
دهند كه  و حكام چون پيرايه زياد بر خود قرار مي ة؛ عالوه بر اينها هر يك از والآوردن است

توان  باشند كه از كجا و از چه كس مي كند پيوسته در فكر اين مي مواجب و مداخل به آنها وفا نمي
 –باشند  جوئي با بندگان خدا و مدعي پيدا كردن مي دخل برد و جرم گرفت و متصل در صدد بهانه

دهند و  و چون نوكر زياد براي خود قرار مي –شود  ين بيشتر باعث خرابي مملكت و رعيت ميو ا
دهند مدام در فكر اين هستند كه كدام دروغگو بيايد و به دروغ  هيچيك را مواجب درستي نمي

، و ددرباره يك بيچاره تهمت زند كه يكي از آنها نوكرها را مأمور كنند كه قدر گذراني به آنها رس
نوكر رسد؛ و اين ه كار رعيت نيستند! بلكه منظور همان است كه چيزي به هيچ در فكر رسيدگي ب

ها قوتي به آنها نرسيده باشد دست تعدي چنانكه بايد و شايد باع درنده كه مدتّمأمورها چون س
گذارند  و اين را خدمتانه اسم –بگشايند و زجر زياد بندگان خدا را بكنند و جرم بي اندازه بگيرند 

ها كنند چنانكه اين روزها از جانب حضرت واال چند نفر مأمور به هاي بيچارهبلكه غارت خانه –
اين واليت آمده و چند خانه از سادات محترم را غارت كردند و در ميان عيال و ناموس اين سادات 

! و سال قبل قضيه رفته و نشستند كه ما بايد اينجا باشيم كه زنها نگريزند تا مردها پيدا شوند؟
در نمودند. دو ه اصطهبانات فارس را شنيده كه چندين خانه را تاراج كردند و صاحبانش را در ب

قدر چهارصد نفر از اوالد ه ين خانه را تاراج كرده و بدسال قبل قضيه فساي فارس را شنيدم كه چن
كلي ه اند بعتباري داشتها كه از قديم االيام خدمت كن دولت بوده و ار د عليخانسي مرحوم مير

والي و پايتخت و از ه اند و از اينجا عارض شدند بهاي آنها را آتش كشيدهمتفرق ساخته و خانه
كلي افسانه پنداشته هيچ گوش ندادند! و ه اصطهبانات و فسا هم عارض شدند. عرض عارضين را ب

   »رد.دا هيچ عاقل در مملكت داري و رعيت پروري اين رفتار را جائز نمي
: 389نويسند حضرت حاج زين العابدين شيرواني در ذيل ذكر يونان در كتاب بستان السياحه مي

افالطون فرموده است كه عدل را يك صورت و ظلم را صور بسيار و از اينجهت جور آسان و «
انداز بمعلم  عدل دشوار است و اين دو صفت بخطا و صواب تيرانداز مشابهت دارند زيرا كه صواب
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 .625-628صفحات  هجري قمري. 1315ستان السياحه، حضرت حاج زين العابدين شيرواني، ب -389
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نا محتاج است و خطا انداز به هيچ چيز مقيد نيست و آن نامقيد است. و ارسطو گفته است كه دا
شود  پادشاه مثل درياست و اعيان دولت و اركان مملكت آن امثال انهاري كه از دريا منشعب مي

همچنان كه آب نهرها در عذوبت و مرارت تابع درياست، طريقة اركان دولت و اعيان سلطنت در 
  ظلم موافق سيرت پادشاه است.  عدل و

ــد  ــا كنـ ــاهان در رعيـــت جـ ــوي شـ  خـ
 شه چو حوضـي دان حشـم چـون لولهـا    
 چونكه آب جمله از حوضي است پاك
 ور در آن حوض آب شور است و پليـد 
 ز آنكه پيوسته است هر لولـه بـه حـوض   

  

ــد      چــرخ اخضــر خــاك را اخضــر كن
ــا  آب از لولـــــــــه رود در كولهـــــــ
 هــر يكــي آبــي دهــد خــوش ذوقنــاك

ــر ــد   هـ ــان آرد پديـ ــه همـ ــي لولـ  يكـ
 خوض كن در معني اين حرف خوض

  

اند هر سائسي كه بنياد حكومت خود را بر پنجاه قاعده گذارد و آن پنجاه محققين حكماء فرموده
  قاعده را در سلطنت خود بعمل آرد دولت او بر دوام و حكومتش مستدام خواهد بود.

و عال را جويا و نيازمند درگاه ايزد تعالي  در جميع كارها از عادات و عبادات رضاي حق جل  -1
  باشد و خود را و غير خود را منظور ندارد. 

  در همة احوال و افعال و اعمال طريق وسط و اعتدال را از دست نگذارد.   -2
  وزراي كارديده و نجيب و امراي محنت كشيده و حسيب اختيار كند.   -3
  مقتضاي استعداد هركس را پرورش دهد. خردمندان قوم و ارباب استعداد را تربيت نمايد و ب  -4
اند ايشان را رعايت خاندان قديم و دودمان عظيم و اشخاصي كه از دولت و ثروت دور شده  -5

  نمايد. 
براي قبض و بسط و رتق و فتق و ضبط و ربط و جمع و خرج و قهر اعداء و تربيت احبا   -6

رآزموده مقرّر و معين كار و كا ارباب شوري و اهل مشورت را از اصحاب دانش و تجربه
  فرمايد. 

سران و سروران و سرداران و سپهساالران و سپهداران و ساالران بايد كه خواندن و نوشتن   -7
  بدانند و در سنّ كهولت و از خاندان نجابت باشند بهتر است. 

طايفة عسكر و گروه لشكر را از جماعت صحرانشينان و ايالت و مردم كوهسار و از گروهي   -8
ي و مردم گرمسير بيشتر كم هنر ئپدر و مادر ندارند بگيرد چه كه شهري و قره كه صاحب و

  ميشوند. 
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  مواجب و عتيق و معينات سپاه را از خزانه عامره معين نمايد و بجائي حواله نكند.   -9
خدمات چند بر شخص واحد رجوع نفرمايد و براي شخص واحد يك خدمت رجوع و معين   -10

  نمايد. 
  ت زراعت بغايت بكوشد و كمترين رعيت را بملكي نفروشد. در رعايت رعيت و كثر  -11
نويسي معين كند كه از احوال دوست و دشمن اعالم  نگاري و خفيه براي هر دياري وقايع  -12

  دارد. 
بر ترفية حال فرقة عرفاء و درويشان و اهل انزوا همت گمارد و ايشان را در بستر استراحت   -13

  آسوده دارد. 
هر واليتي قاضي امين و شيخ متدين و مفتي ديندار و داروغة  جهت امور شريعت مقدسه در  -14

  پرهيزكار مشخص كند. 
در تربيت جميع اهل حرفت و ارباب صناعت مبالغه كند و مقرر فرمايد كه هر صاحب حرفتي   -15

  از حد خود تجاوز نكند و مناسب حال خويش لباس پوشد و اكل نمايد. 
دار ثمن و از قنوات عشر از  ب و اشجار ميوهخراج ديواني بر حاصل ديم خمس و از رود آ  -16

  چاه آب بيست يك مقرر نمايد و از حيوانات بطريق احكام شريعت بيضابستاند. 
در قسيم جنگ پيادگان و سواران سعي بليغ كه پيوسته سپاه و لشكر را باستعمال آالت مقاتله   -17

  و محاربه مشغول دارد و در كهالت و بطالت نگذارد. 
و برايا فرمان شود كه آالت جنگ برندارند و در خانه خود نگذارند و  بر جميع رعايا  -18

  ممارست محاربه و مجادله نكنند. 
  در بالد و ديار بطّال و بيكار نگذارد و هر يك را مناسب حال خويش شغلي و كاري بدارد.   -19
بر تكريم علماي دين و اوالد حضرت اميرالمؤمنين و تعظيم حكماي معرفت قرين همت   -20

  و در فراغت بال و استراحت احوال ايشان اهتمام دارد.  گمارد
يتيمان و بيوه زنان و جماعت پيران و ازكارافتادگان را رعايت كند و هر يك را فراخور حال   -21

  خود آسوده دارد. 
دونان و بدگوهران و جاهالن را بدرگاه راه ندهد اگرچه وجود بعضي مفسدان جهت رفع   -22

  كنند اما ايشان را همواره بدل متّهم دارد.  اد اشرار ميوجود افسد ضرور است و رفع فس
گان و مقلّدان و سازندگان و مطربان مجالست و  با زنان معاشرت بسيار نكند و با مسخره  -23
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  موانست ننمايد اگرچه از وجود ايشان در بعضي مواضع چاره نيست. 
قتل نياورد و  در سياست و قصاص تعجيل نكند و كمال تحقيق و تفتيش نكرده كس را به  -24

  مستحقان حبس و زندان را در محلّ معين بكار مشغول دارد. 
هر شهر و ديار و محلّه به محلّه و گذار به گذار را به امين و ديندار بسپارد و همچنين اهل قراء   -25

شعار بازگذارد كه در هر زمان از احوال خرد و كالن و  و صحرانشينان را به آدم صداقت
  نمايد. غريب و آشنا اعالم 

فرمان دهد كه ارباب دولت و اصحاب ثروت حبوب و غالت انبار نكنند و بقيمت گران و   -26
بهاي گزاف نفروشند و پيوسته از نرخ و قيمت مأكوالت و ملبوسات مطلع باشد و براي اين 

  كار محتسب اميني مقرّر نمايد بلكه خود بطريق تحقيق قيمت آنها را مشخص فرمايد. 
را به رعيت بسپارد كه سنور و سرحد را متوجه باشند و اگر مسافرين و  ها و راههاجاده  -27

مترودين را نقصان مال و جان برسد رعاياي سنور از عهده برآيند و گروه دزدان و راهزنان را 
  گرفته بدارالملك رسانند. 

 هرگاه ملكي را به جنگ و قهر تصرف كند اعيان و اركان آن ملك را گرفته و كوچانيده به  -28
دارالملك آورد و سيم و زر و در و جواهر از ارباب دول ايشان بستاند و طايفة مفسدان و 
شريران آنجا را مستأصل گرداند و اگر بصلح و سداد مسخّر نمايد حكّام آن شهر را به 
تختگاه كوچانيده و چند نفر ايشان را در ديار خود حكومت دهد كه هر يك جداگانه 

  مشغول باشند. 
انات و چهارپايان را معين نمايد كه از آن زياده بار نشود مثل آنكه درازگوش بيست و بار حيو  -29

پنج من تبريز و قاطر و يابو چهل من و اشتر را شصت من مقرّر دارد كه اگر رعايا زياده بر آن 
  بار كنند موجب مواخذه باشند. 

قاه و بجهت طالبان علم براي مسافران رباط و بجهت سادات دارالسياده و براي درويشان خان  -30
مدرسه و از براي بيماران كه غريب و مفلس باشند دارالشفاء بسازد و براي هر يك موقوفات 

  معين دارد و در اين خصوص اهتمام فرمايد. 
خالف عهد و پيمان نكند و با هر فرقه و جماعتي كه عهد و ميثاق نموده عمل آورد و از آن   -31

  تجاوز نكند.
و جدال اگر فتح و نصرت ميسر شد سپاهيان و لشگريان عقب غارت آنكه در هنگام جنگ   -32
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نشوند و براي آنها لشكري عليحده مقرر دارد و براي پاس و  391اخترمه 390نروند و اولجه
محافظت او سپاهي ديگر معين فرمايد و در وقت تقسيم غنايم حصه و قسمت هر يك از 

  پيادگان و سواران را مقرر نمايد. 
هدار از ميدان جنگ فرار كند آن را از منصب خود معزول نمايد و دولت اگر سردار و سپ  -33

عزّت او را بازستاند و اگر سپاهي گريزد ايشان را با زندانيان و محبوسان بكار گيرد تا موعد 
  مشخص.

اگر صاحب منصبتي و مالزمي وفات يابد منصب او را به فرزند او عطا كند و اگر ولدش   -34
مايد و اگر اوالد قابل نداشته باشد به خويشان قريب او عنايت نمايد صغير باشد وكيل معين فر

و ثلث مواجب را بر اوالدش بازگذارد و اگر سپاهي در حين جنگ ناقص شود و از كار افتد 
  نصف مواجب او را لطف كند تا آسوده باشد. 

گذارد كه مال متاعي و قماشي كه در ملك او بهم نرسد با آنها التفات نكند و بر آن اعتبار ن  -35
  بسيار بدان صرف شود و بر رعايا و برايا ضرر رسد. 

سعي و مبالغه نمايد كه از مسكرات اثر نماند و خمر و فقاع و بنگ را براندازد و هركه خورد   -36
  تأديب بليغ فرمايد مگر آنكه حكيم حاذق براي مريض تجويز نمايد. 

يز به آنها موصوف نشود كه دروغ دروغ گوي و سوگندخور و متملق را تقرّب ندهد و خود ن  -37
  گفتن دولت را زيان دارد. 

براي خالفت و حكومت يك پسر خود را اختيار دهد و تربيت نمايد و باقي را حكومت و   -38
  ملك ندهد كه باعث پريشاني عباد و خرابي بالد است. 

و هر مالحظة قديم و جديد مالزم نكند و براي نوكر و خدمتكاران پاية نو و كهنه نگذارد   -39
  مالزمي كه در مراسم خدمتگذاري و جانسپاري بيشتر باشد آن را زياده منظور دارد. 

هفته يك روز به داد رعاياي خود برسد و به ذات خويش تحقيق نمايد شايد مقربان جهت   -40
اغراض نفساني و تسويالت شيطاني مشتبه گردانند و حقيقت حال را بعرض او نرسانند و نيز 

وز بار عام دهد كه جميع رعايا و برايا بخدمت او برسند و عرايض و سالي يك دفعه سه ر
  مطالب خود را بالواسطه معروض دارند. 

                                                                                                                                                                                              
  .است غنيمت گرفتن به معني اولجه كردن - 390
  .آيد اسب و سالح و بار و بنه دشمن كه بعد از هزيمت و كشته شدن از وي بدست مي - 391
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آنكه مالزمان امين مقرر دارد كه از دخول و خروج بيگانه به ملك اعالم نمايند و احوال   -41
  مسافرين و مترددين مملكت را اطالع دهند و از اوضاع و اطوار آنها باخبر باشد. 

ه كيش و ملّت احدي متعرّض نشود و تعرض بر صاحبان ملل مختلفه نرساند و هر يك را در ب  -42
مردمان بدين ملك مايل خواهند  الناس علی دين ملوکهممقام خود تربيت كند اگرچه بموجب 

  بود. 
در خرج اسراف نكند و اموالي كه در راه مجاهدين و توسعة ملك بايد خرج نمود بر لباس و   -43

  اس صرف ننمايد و بخل و امساك نيز نورزد و از طريق اعتدال نيز نگذرد. ترفّع و اس
از ارباب دانش و اصحاب بينش كه نكوكار و پرهيزكار باشند نديم و مصاحب معين فرمايد و   -44

ايشان را اجازت دهد كه از احوال مملكت و اوضاع رعيت به طريق صدق و بيان واقع عرض 
  عداء و احبا را معروض دارند.كنند و در مقام مناسب اخبار ا

رسم راهداري و عشّاري را موقوف گرداند و بجز چهل يك از طايفه تجار از كسي چيزي   -45
  نستاند و آن نيز در تمامت مملكت دو سه موضع زياده نباشد.

بيت اللطف يعني خرابات خانه را براندازد و طريقة متعه نمودن را جاري سازد و در هر شهر و   -46
اي براي ايشان مقرر نمايد و امين ديندار و شخص پرهيزكار براي محافظت آنها  هدياري محلّ

معين فرمايد و دخل و خرج ايشان را مشخص كند و نيز اهل عفايف و زنان شوهردار را از 
  خانها و اختالط با مردان منع بليغ كند. تردد و تعزيه

بواب البرّ مساعي جميله به ظهور رساند در تعمير قبور اولياء و ائمه هدي و مزار مشايخ دين و ا  -47
و راه مترددين و مسافرين را هموار و گشاده گرداند و بعضي مواضع كه سنگ بسيار و 

  ترددش دشوار است پاك سازد و طريق آمد و شد مردم را آسان كند.
اوقات خود را قسمت نمايد و مدت شش ساعت را براي خواب و آسايش مقرر نمايد و چهار   -48

به امور عيال و اطفال و صغار و كبار خود پردازد و دو ساعت به كتب اخالق و اخبار  ساعت
سلف مشغول شود و چهار ساعت در خلوت به عبادت يزدان و بندگي حضرت سبحان متوجه 
گردد و هشت ساعت ديگر به كار و بار مملكت و امور رعيت و مهام سلطنت و حكومت 

دومرتبه شيالن كشيده سران و سرداران و كالنتران و  التفات كند. چهل و نهم آنكه سالي
اشراف و اعيان و امراء و اركان دارالملك و سپاه و لشكر و رعيت را اطعام كند و به عواطف 

  خسروانه و به تشريفات شاهانه مخلّع و مشرف گرداند. 
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بيرون فرمان دهد كه حبوب و غالت به ملك بيگانه نبرند و مايحتاج رعيت را از واليت   -49
  نكنند و بر مأكوالت رعايا نقصان نرسانند.

اين بود پنجاه قاعده كه مذكور شد و هر حاكمي كه بر آنها عمل نمايد امورات آن بر وفق مراد 
  ».باشد
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 نقل از: .236-248صفحات  ،1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، مقاالت حقوقي اجتماعي، 

، (شنبه 320، و شماره مسلسل 1371شهريور  19شنبه  ، پنج1319افتخارات ملّى، شماره مسلسل 
  ism.ir/http://www.suf ).1371مهر  4

مجموعه مقاالت حقوقي حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، شورايي بودن رياست قوه قضائيه،  •
اين نامه در روزنامه  .213-218، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، اجتماعي، 

» نظرات درباره استقالل قضات«با عنوان  1368آذر  4شنبه  257افتخارات ملّى، شماره مسلسل 
 /http://www.sufism.ir يده است.به چاپ رس

مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، طلسم اجتماعي،  •
 .95-99، صفحات 1381، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

 /http://www.sufism.ir .1359رماه مه 13، يكشنبه 368روزنامه انقالب اسالمى، ش 

، 4حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، قانون واكنش فيزيك در اجتماع، مجله جهان امروز، ش  •
، انتشارات 1-5مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي، صفحات  .1344ماه  شنبه اول دى سه

 /http://www.sufism.ir .1381حقيقت، چاپ اول، 

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجذوبعليشاه، كنترل توليد انسان، تحميل يك نوع  •
، انتشارات حقيقت، 14-16مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، صفحات  ،خودكشي اجتماعي

1378. m.ir/http://www.sufis 

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، نامه به رياست محترم  •
 ،انتشارات حقيقت، 209 -212قوه قضائيه در مورد وكال و وكالت دادگستري، صفحات 

1378 .http://www.sufism.ir/ 

هاى زمان  ومي به نام قانون اساسي، تعيين مجازاتحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مظل •
-69صفحات  ،1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي،  .جنگ

 .417، ش 1359آذرماه  15روزنامه انقالب اسالمى، شنبه به نقل از:  .62
http://www.sufism.ir/ 
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مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي،  ر نورعلي تابنده، ميثاق با دولت،حضرت حاج دكت •
 .14/6/1366. روزنامه اطّالعات، شنبه 191-196 ،1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

http://www.sufism.ir/ 
ارات حقيقت، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، انتش •

 .1378چاپ اول، 

 -حضرت دكتر نورعلي تابنده، مباحثي در مورد حقوق خانواده، مجموعه مقاالت فقهي •
 .27-40اجتماعي، صفحات 

-مجموعه مقاالت فقهي ايران سياسي، –حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، ايران فرهنگي  •
 .65-71اجتماعي، انتشارات حقيقت، صفحات 

حفظ يادگارهاي باستاني،  -ي تابنده، مجموعه مقاالت اجتماعيحضرت حاج دكتر نورعل •
 .149-155صفحات 

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي، كانون وكال: نهادي  •
 . 1378، انتشارات حقيقت، 229 -232ناظر بر حكومت قانون، صفحات 

، 19، مجله عرفان ايران، شمارة داري در اسالم حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، برده •
  .10-18، صفحات: 1382گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، انتشارات حقيقت، 

 .1349چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت •

 .اديب كسروي، عبدالكريم گلشني، ابراهيم صفايي و ... كنفرانس آيين كشورداري ايرانيان •

  آرتور كريستنسن، ايران، دوران سامانيان، ترجمه رشيد ياسمي، چاپ تهران.  •

  http://www.bidabad.irبيدآباد، بيژن، تعادل در اقتصاد اخالق.  •

الملل عمومي، سياست  الملل در اسالم، حقوق بين بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني روابط بين •
inter-w.bidabad.ir/doc/islamwhttp://w-ي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت. خارج

relation.html 
داري در اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  مهدي طباطبايي، بردهبيژن، بيدآباد،  •

  .fa.pdf-erfan-/doc/bardedaribidabad.irhttp://www .1390اسالمي، 
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 .، تهران1357چاپ شانزدهم، انتشارات اميركبير، خوار استعمار،  ميراث ،مهدي، بهار •

  جرجي زيدان ، تاريخ التمدن االسالمي، چاپ قاهره •

 قبل االسالم، چاپ لبنان جواد علي، المفصل في تاريخ العرب •

بنگاه ، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى ،عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، •
 تهران.، 1352ترجمه و نشر كتاب، 

 loghatnaameh.comwhttp://ww.دهخدا، علي اكبر، لغتنامه دهخدا.  •

  ، تهران. 1374نظريه عمومي تعهدات، نشر يلدا، كاتوزيان، ناصر،  •

 .1365كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر،  •

 ، اى ترجمه محمد باقر كمره، آسمان و جهانه: ترجم ،السماء و العالم بحار، محمدباقر، مجلسي •
  .تهران، ش1351ناشر اسالميه، 

 پخانه مجلس.چا ،منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي •

 الملل، تهران.  الملل عمومي و اصول روابط بين ، حقوق بين1374الدين،  مدنب، جالل •

 ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه فتح اله مجتبائي ، چاپ تهران. •

  عربي
دي، بيان الّسعادة يف مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار  • حضرت حاج مّالسلطامنحّمد بيدخيت گنا

ن عريب، جملد رقعي به  ران.  ۱۳۴۴ز  /http://www.sufism.irهجري مشسي، چاپخانة دانشگاه 

. التاريخ الكامل يف ،ابن اثري، علی بن ابی الکرم حممد بن حممد بن عبد الکرمي بن عبد الواحد الشيبانی •
   .CDفشرده نورالسريه، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح 

نورالسريه، مركز حتقيقات كامپيوتري اخلواص،  ةتذكر ، بن حممد ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرمحن بن علی •
 .CDعلوم اسالمي، لوح فشرده 

 .CDجامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ابن عبدالّرب، االستيعاب،  •

 .۱۳۸۳، موسسه دايره املعارف فقه اسالمی، ركتاب الغدي،عبداحلسني ، اميين •
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  .االحتجاج ي،طالب طبرس يبن اب يابومنصور، احمد بن عل •

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري األخبار جامع ی،ري شع دريحممد بن حممد بن ح نيج الد •
  .CDعلوم اسالمي، لوح فشرده 

ش، ۱۳۷۱يىت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، چاپ اّول، ترمجه عبداحملمد آ الغارات، ،ابواسحاق ثقفي، •
 ران.

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده الشيعة وسائلشيخ حر آملي،  •
CD.  

قر كمره ق، ۱۴۱۷اماىل، مؤّسسه بعثت، قم  شيخ صدوق، • اى، انتشارات كتابچى، چاپ  ترمجه حمّمد 
 ران.ش، ۱۳۷۰پنجم، 

  شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا. •

  انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم. عالم اهلدي، الورى  إعالمطربسي، امني اإلسالم،  •

�ر. ۱۴۱۲، داراحلديث، صحيح، ابی احلسني، مسلم بن حجاج ،قشريی نيشابوری •  قمري، م

علوم اسالمي، لوح فشرده  ، جامع تفاسري نور، مركز حتقيقات كامپيوتريالتفسرقمي، علي بن ابراهيم،  •
CD . 

 .CDكليين، الكايف، جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده  •

جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح  روضه كايف،كليين، حممد بن يعقوب،  •
 .CDفشرده 

قر،  • ، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ٢اديث نور ، جامع االححباراألنوارجملسي، حمّمد
CD. 

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده الوسائل مستدركحمدث نوري،  •
CD. 

 .CDمغازي واقدي، نورالسريه، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده  •
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