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 درآمدي بر وظايف

 دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردم
 / محمدجواد ابوالقاسمي ابوالقاسم فاتحي

 چکيده
اي، با هدف بررسي برخي ـ تحليلي و با روش کتابخانهاين مقاله با روشي توصيفي

افته است. تدوين ي وظايف دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردمترين از مهم

تـرين وظـايف دولـت دينـي در برابـر ديـن و پرسش اساسي اين است که، مهم

م اعتقادات مردم چيست؟ در پاسخ به اين سئوال، از زمان تشکيل حکومت در اسال

که ريشة همة آنهـا در دو ادي مطرح شده هاي متفاوت و گاه متضتاکنون، ديدگاه

شود: ديدگاهي که اسالم را مساوي با ديـن، و دولـت و ديدگاه عمده خالصه مي

دانـد و ديـدگاهي کـه جهاد را ابزاري براي گسترش دين و دولت ـ هردو ـ مي

داند و دولت را ابزار گسترش جهـاد و جهاد )توأمان( ميو  اسالم را مساوي دين

مشترک دو ديدگاه اين اسـت کـه، دولـت در برابـر  دين مطرح کرده است. نقطة

و  فرهنگ، ديني مردم مسئول نقطة افتراق آن دو اين است که ديدگاه اول، دولـت

اي داند اما ديدگاه دوم، به اعتبار اينکه دولـت  پديـدهدين را داراي منشأ الهي مي

 تاريخي و بشري است و بايد به صورت ابزار در خدمت ديـن و فرهنـگ باشـد،

 داند.خاستگاه و منشأ دولت را لزومًا ديني نمي
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 مقدمه

ک هـدف يـخـود  ياسالم، دولت به خـود ينيت ديو ترب ينشيب يبر اساس مبان

قانون و حاكميـت  ،آن ةليد به وسياست که با يد، بلکه ابزاريآنمي به شمار ييغا

ا همان حكومت اسـالمي ي ينيدولت د ،ن منظرياده شود. از ايمردم پان يالهي در م

 برابـر ديـن و دگاه، دولـت دريـن ديـبه معناي حكومت قانون الهـي اسـت. در ا

ن يبه هم ؛باشد« توجهكم»و يا « طرفبي»تواند اعتقادات مردم مسئول است و نمي

ببرنـد تـا  کـار هد حداکثر کوشش خـود را بـيبا ينين دولت دکارگزاران اي ،ليدل

ها، وضـ  مقـررات، اعمـال نش سـازمانيـ، چي، ساختارسـازيسازگونه نظامهر

ــخــرد و کــالن و نهاي تيريمــد و  ي، اجتمــاعيفرهنگــهاي يگذاراســتيز سي

ي ن به معنايرد. اياسالم صورت پذ يمعرفت يو مبان ينيببر اساس جهان ،ياقتصاد

گرفتن يـدها ناديو  يالمللنيا بيو  ير جامعه در سطح مليط متغيبه شرا يتوجهبي

مجـاز  ينيکارگزاران دولت د ،لين دليست. به هميمناف  جامعه ن مصالح و يبرخ

و  ير مکاتب بشـريسا يرا با مبان ينيدولت د يو ساختارها يستند اصول، مبانين

ماننـد هايي ند و سـس  بـا اسـتد ليق و در اصطالح التقاط نمايتلف يديتوحيرغ

وب را يـد و معين معجون جديا، يط جهان معاصرا شرايته و يمدرن يايالزامات دن

ل يـتحو، يـندر د يشـياند و نـو ييگرا مانند نوگوناگون، هاي تحت پوشش نام

ي بشـر در ن دسـتاوردهايدتريـنـد از جداآنان موظف ،ن حاليجامعه دهند. در ع

از  ؛نـدخـود اسـتفاده کن يو فرهنگ يبا حفظ استقالل فکر ،يعلوم و فناور ةحوز

کـه ، ياسالم با زنـدگ ةيدادن نظرقيتطببا است واجب  ينيبر دانشمندان درو، اين

به  ييوگاسالم را در پاسخ يو توانمند ييکارا ،اجتهاد است يدر واق  هدف اصل

، ي سـأجاد و تيدر ا ينيگونه كه دولت دهمانبنابراين، بشر نشان دهند.  يازهاين

بـه الـزام بسـته ز يـکنـد، تـداوم آن نمي کسـب يت خود را از قانون الهيمشروع

يخ تـارهاي اسـت. تجربـه ين الهينشدن از قواندر منحرف ينيکارگزاران دولت د
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 مانگواه ،يعيو ش ياغلب متفکران اسالم يز آرايران و نيا ةسالديخ صتار، اسالم

 .هستند ن مدعايا

ه شـده يـتهاي که با روش کتابخانـه، يليتحل ـ يفيتوصة ن مقاليا يهدف اصل

ت در برابـر ديـن و اعتقـادا ينيدوظايف دولـتترين از مهم يبرخ ياست، بررس

ابر در بر ينيف دولت ديوظاترين مهم: ن استيمقاله ا يمردم است. پرسش اساس

 ست؟ ين و اعتقادات مردم چيد

طـرف باشـد. اگـر بي ديـن و اعتقـادات مـردم تواند در برابرنمي ينيدولت د

ار حيـات و بقـاي حكومـت دينـي هسـتند، بايـد پاسـداري و خواست ،دولتمردان

دين، حفظ حـريمي خـود بـه شـمارآورند و بـاحفاظت از دين را از وظايف اصل

 د و در پرتـو درخشـشنـديني مصروف دارامكانات خود را براي اعتالي فرهنگ

ن و يـمتوجه د ،فيوظا نيابرخي از مند گردند. از احكام نوراني اسالم بهره ،دين

توان مين است که گاهاي به گونه ،ن دويان اينداران است. تعامل ميمتوجه د يبرخ

آن  ،مهدر ادا ون موضوع را از منظر متفکران معاصر ي.ابتدا ا آنها را از هم جدا کرد

 م.يکني ميات بررسيات و روايرا از منظر آ

ل يـذ ،ن و اعتقـادات مـردميدر برابر د ينيدف دولتيوظا ةمقول ي،به طور کل

از  ،ن و دولـتيـاست. در خصـو  تعامـل دمطرح شده « ن و دولتيد»مبحث 

ن يـا ةد بتوان هميمطرح شده است. شا يمتفاوت و گاه متضادهاي دگاهيرباز ديد

ن يـگاه اديـهر دو د يخالصه کرد. پرسش اصلتر يدگاه کليها را در دو ددگاهيد

م( اعتقادات مـردو  عتين )شريقدرت( در برابر د و استيا حکومت )سيآ: است

 ؟اي داردفهيوظ

دو  ،آمدن دولت در جهان اسـالم، از زمان به وجود، معتقد استيرحيفداوود 

ک يـ ؛ن و دولت وجود داشت که تـا بـه امـروز هـم ادامـه دارديددربارة دگاه يد

 يداند و دولت و جهـاد را ابـزارمي نيبا د ين است که اسالم را مساويدگاه ايد
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ن و جهـاد يد ياسالم را مساو ،دگاه دوميداند و دمي دولتن و يگسترش د يبرا

 ةن مطرح کرده اسـت. نقطـيداند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دمي مان(أ)تو

ن و يـ)د ينـيت فرهنـگ ديد به تقوين است که دولت بايدگاه ايمشترک هر دو د

سـتگاه خايدگاه اول، ن است که ديافتراق آن، ا ةاعتقادات مردم( کمک کند و نقط

 ين الهيو آن هم د أک منشياز  ن و دولتيد ،گريان ديبه ب ؛داندمي نيدولت را د

اي لهيابزار و وس ن که دولت صرفًايبه اعتبار ا ،دگاه دومياما د ،رنديگمي سرچشمه

اي تاريخي و بشري است، خاستگاه و يد و پديدهآمي ن به شماريگسترش د يبرا

دگاه ياست. براساس د ييمبنا ،ن تفاوتي. البته اداندي نمينيد را لزومًامنشأ دولت 

 شود.مي ف انسان به دولت منتقلياز وظا ياريبس ،دوم

ر ست و بـسته اين موضوع نگريبه ا ياما اصول ،منتقدانه ي، با نگاهعماد افروغ

امـا بـه  ،باشـد ينـيفرهنـگ د يگذار و حـاماسـتيد سيدولت با ،ن باور استيا

 ن منجريشدن د يو دولت يگريت به تصديو حما يگذارياستن سيکه ااي گونه

ر که دي، شهروند يحقوق اجتماع ةضمن طرح مقول ،ن ارتباطيدر هم ينشود. و

رد ف يو اعتقاد ي، حقوق فرهنگياسيو س ي، مدنيت حقوق فرديآن عالوه بر رعا

 مردم را ينيموظف است فرهنگ د ينيدولت د ،استمعتقد  ،هم لحاظ شده است

معتقـد  ي. وباشـدمي انيمردم بر وال ياز حقوق اجتماع يبخش ايندهد و توسعه 

ا در اماست،  ولئمردم مس يو فرهنگ يفکر ين و باورهايدولت در برابر داست، 

ز ان يـا ديوارد شود و  يبيت آسين، حوزه و روحانيد به استقالل ديند نباآين فريا

 د.يدرآ يبه صورت ابزار ،ل آنيو اص يحالت جوهر

و دولـت  ينـيک جامعـه ديف يوظاترين يياز ابتدا يکي، دجواد صاحبيمحم

ــيد ــيشــه و فرهنــگ ديرا گســترش اند ين ــد. وي مين ــد ه يدان ــروغمانن ــا  ،اف ب

مخـالف اسـت و نقـش دولـت را  يو فرهنگـ ينـيدولت در امـور د يگريتصد

شـان يدانـد. امي مـردم ينـيفرهنگ د يرشد و تعالهاي نهيجاد زميو ا يبسترساز
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کـه بـه امـر هايي نموده و تعـدد مراکـز و سـازمان يشناسبيموجود را آس وض 

 ،شـانيبه اعتقاد اداند. ها ميرا يكي از اين آسيب پردازندي مينيفرهنگ د ةتوسع

فرهنـگ  ةتوسعيت در امر ريتعدد مد ي،کاري، پراکندهکاريب سبب موازين آسيا

زمينـة موجود در هاي مانساز يريپذتيلعدم مسئوو  ينبودن متولمشخصي، نيد

 ي شده است.نيفرهنگ دهاي يکاست

ن يـر دو دولتمردان آن در براب ينيف دولت ديوظاترين اينك به برخي از مهم

 .پردازيممی ات يات و رواياز منظر آ ،واعتقادات مردم

 مردم در برابر دين و اعتقادات ينيوظايف دولت د

 تعليم و تربيت. 1

 دانـش و بيـنش تعليم و تربيت جامعه، ارتقاي، پيامبران يكي از اهداف مهم بعثت

اخالقـي جامعـه در مسـير شـناخت و  و مردم و اصالح امور اجتمـاعي، سياسـي

 ،عـياست. اين اهداف براي حاكمان اسالمي به صورت طبيخداوند متعال  يبندگ

 ةترين وظيفـعمـده ،اي كـه امـام علـيگونههفه مقرر شده است، بيدر قالب وظ

 فرمايد:داند و ميهمين موضوع ميمت اسالمي را حكو

آموزش دهم تا آگاهي گوناگون هاي حق شما بر من اين است كه شما را در مقوله

اي تربيـت گونهكه شما را بهو دچار جهل و گمراهي نشويد و اينشما افزايش يابد 

1كردن را بياموزيد.كنم كه راه و رسم چگونه زندگي  

دار تأمين علم و دانـش شـهروندان قلمـرو حكومـت عهده ينيکارگزاران دولت د

هاي مـردم را هاي كسب دانش و افزايش آگاهيند زمينهاخود هستند. آنان موظف

ُهَو الَّذي َبَعَث ِفي در اين مورد آياتي مانند: . فراهم سازندگوناگون هاي در عرصه

ََ َو ِ ْ  اْلُأمِّّيَن َرُسوًلا ِمْنُهْم يْتُلوا َعَلْيِهْم آياِت َُز ِْْت ُُُهزُم اْلِتتزاَو َو اْل ّّيِهْم َو ُيَعلِّ ََ ه َو ُيز

ي نيفه کارگزاران دولت ديوظ ي( به خوب2جمعه: ، )ّاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي َضالٍل ُمبيٍن
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کند. تعليم و تربيت، بخش عمـدة فلسـفة مي بعثت روشن ةرا در متابعت از فلسف

طور كه در ميان همان» آمده است: نيز ه بقرهدهد. در سورمي بعثت انبيا را تشكيل

شما رسولي از خودتان فرستاديم، تا آيات ما را براي شما تالوت كنـد و شـما را 

 (.151 بقره:«)تربيت نمايد.

« تمدن نـاب»مشكل اساسي جامعه در جاهليت جديد يا كهن، ندانستن اصول 

و ضاللت، دو عامل و يا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است؛ يعني جهالت 

تـرين هـدف حكومـت اسـالمي در قطعي انحطاط در جامعة جاهلي است و مهم

تا بـا برطـرف  ،روبي استزدايي و ضاللتبخش فرهنگ به معناي جام ، جهالت

شدن جهل و ناداني، علم و كتاب و حكمت جايگزين آن گردد و يـا بـا برطـرف 

زكيــه و تهــذيب روح گشـتن ضــاللت و گمراهــي اخالقــي و انحـرافت عملــي، ت

هاي كـه اهـداف و برنامـه ،در آية مزبـور و ماننـد آنرو، از اين ؛شودآن جانشين 

روبي زدايي توسط تعلـيم، و ضـاللتشـود، جهلزمامـداران اسـالمي مطـرح مي

 ؛يّماهاي اصلي آن قرار گرفته است و آية مذكور، جامعة توسط تزكيه، از شاخصه

بودن برهند و به عالتم يكند تا از اّماگيري دانش تشويق ميسواد را به فرنادان و بي

خواند تا كار را به طهارت روح فرا ميسند و نيز جامعة گمراه و تبهشدن برو آگاه

2از بزهكـاري برهـد و بـه پرهيزكـاري و وارسـتگي باريابـد. در متعــال خداونـد  

 فرمايد:مي پيامبراكرمهاي توصيف اهداف و برنامه

 و زنجيرهايي كه توسط اديان تحريـفغل ، يامبران اين استاهداف پ يكي از

آزاد سـازد و بـا زدودن اوهـام و را زده شـده اسـت  مـردم شده به دست و پـاي

به ارمغـان آنان  ةحريت و آزادي را در فكر و انديش ،خرافات و آگاه ساختن آنان

3آورد.  

 كند:را چنين ترسيم ميبعثت مان شرايط ز امام علي
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خداوند او را با دينـي  .بندة خدا و فرستادة اوست دهم كه محمدشهادت ميو 

پايدار و قرآني نوشته شده و استوار و نوري درخشان و چراغي  ايآشكار و نشانه

تا شك و ترديدها را نابود سـازد و بـا دليـل ، آشكاركننده فرستادنيان و فرماتاب

ز كيفرهـاي الهـي را پرهيـز دهـد و ا مـردم ،روشن استدلل كند و با آيات الهي

4بترساند.  

توانـد نسـبت بـه حاكم اسالمي نمي، شودمي مشخص با نگاهي به سيرة پيامبر

اي طرف باشد، بلكه بايد تمامي توان و امكانات خود را برجهل و ناداني مردم بي

تمـام موانـ  را از سـر راه تربيـت و  رد ويگ زدايي و روشنگري مردم به کارجهل

 گاهي جامعه بردارد و زمينة شكوفايي جامعه را فراهم سازد.آ

ر همـين دنيـز  اطهاراين وظيفه را به خوبي انجام داد و ائمة  پيامبر اكرم

 حفظ و پاسـداري ازترين مسئوليت و وظيفة خود را . ايشان مهممسير قدم نهادند

گـاه آنثال، مبراي  ؛دانستداز طريق روشنگري و تبليغ صحيح و روشمند مي، دين

 د،فرسـتنيمـن بجبـل را بـه عنـوان فرمانـدار  بـن معاذ، خواستمي كه پيامبر

پيـامبر ، فرماينـد. در ايـن دسـتورالعملر ميدستورالعمل جامعي براي ايشان صاد

ترين وظايف حكومت اسالمي را در قبال دين و اعتقادات مردم بيـان مهم اكرم

 داشته و از فرماندار خود خواسته است:

 ؛قرآن را به همگان بياموزـ 

 ؛اخالق پسنديده تربيت كنبراساس  مردم را ـ

 ؛اي جاهلي و غلط را از ميان بردارهسنتـ 

 ؛الم را در جامعه زنده و آشكار كندستورات اسـ 

 ؛يشترين توجه به برپايي نماز باشدبـ 

 ؛عاد را به آنها متذكر شومردم را موعظه كن و مـ 

5ا در ميان مردم اعزام كن.معلمان و مبلغان رـ   
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كنـد، حقـوق متقابـل حكومـت و مـردم را مطـرح ميهنگامي كه  امام علي

دم آموزش عمومي، رشد اخالق و فضايل اخالقي و تربيت مردم را از حقـوق مـر

 فرمايد:شمارد و ميبر حكومت مي

راه المال را در حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم، و بيت

شما صرف كنم، و شما را تعليم دهم تا از جهل و ناداني نجات يابيـد، و تربيتتـان 

6.كنم تا فرا گيريد  

علم منشأ همة خيرات و جهل و ناداني منشأ همـة شـرور و ، در نگاه امام علي

اسـت و هـيچ چيـز در جامعـه هچيز ةاسـاس همـ ،تربيـت صـحيح ؛هاستبدي

ايـن هـدف و وظيفـه در  ؛ساية تربيت درسـتيابد، مگر در درستي سامان نميبه

كمــال سعــادت اسـت. ايشـان با ترين هدف شـمرده شـده  ،حكومت اسالمي

مردم  ةحاكمان و مصلحان جامعه را تالش براي اصالح امور همگان و تربيت هم

7ند.ندامي بلكه هـدف اصـلي حكومـت را  ،آن حضرت يكي از وظايف حكومت 

 داند.اصالح و تربيت مردم مي

ي نـيد دولـت يرا براذيل ف يتوان وظا، ميامام علي يهادگاهيبا توجه به د

 :متصور شد

 تصميم و خيرخواهي براي مردم؛. الف

بخشي از اعتبـار و بودجـة عمـومي بـراي توسـعة شـناخت و  اختصا ت .ب

 د رامعرفت ديني و آموزشي شـهروندان در مـواردي كـه بتواننـد راه خـوب و بـ

 كردن را بياموزند؛وب زندگيتشخيص دهند و راه خ

تي هاي مؤثري كه جامعه را به سوي خـوبي و درسـها و تالشانجام اقدامج. 

 پيش برد.
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ها و پاسداري هدايت جامعه به سوي خوبي، ينيف دولت ديگر از وظايد يکي

آوردن شـرايطي اسـت كـه فرهنـگ اصـيل فراهم زيها و محتواي دين و ناز سنت

د. ها مقابلـه کنـا با بدعتي گانه ويب اند با فرهنگ مهاجم وابد و بتويتوسعه  ينيد

 ــ ـ از امـام رضـا ينيفلسفة وجودي و وظايف دولت دبارة در بن شاذانفضل

 :كندروايت مي

شريعت به  ،امانتدار و نگهبان قرار نداده بود ،فرمانروا ،اگر خداوند براي آنان پيشوا

شـد و م دگرگون ميو سنت و احكارفت گراييد و دين از دست ميفرسودگي مي

كاستند و مسائل بر مسـلمانان دينان از آن ميافزودند و بيآن مي گذاران بربدعت

هـا و تفـاوت همـة اختالفبـا وجـود چـرا كـه مـا مـردم را  ؛گرديـدمشتبه مي

؛ ناقص، نيازمنـد و غيـر هايي كه با يكديگر دارندها و پراكندگي جهتدرخواست

س اگر خداوند سبحان براي حفظ شريعت، زمامدار و محافظ قرار پدانيم؛ كامل مي

ها و احكـام و ايمـان نداده بود، مردم به فساد كشيده شده و مسائل شرعي سـنت

8.ندگراييدت به فساد و تباهي مييشد و در اين ارتباط اکثردگرگون مي  

اشـاره  در برابر ديـن ينيد ترين وظايف دولتبه مهم امام رضا، در اين روايت

 از:ند اكه عبارت ،اندفرموده

 ؛ـ حفظ شريعت از فرسودگي

 ؛دين يي درر مبنايغ يهاها و نوزاييـ جلوگيري از بدعت

 ؛ييرهاپاسداري و نگهباني از حريم معارف ديني و جلوگيري از تحريف ها و تغـ 

 ؛از فساد فكري، عقيدتي و اجتماعي ـ جلوگيري

تباهي مردم  و به منظوري كه با شعارهاي دين هاييـ جلوگيري از سوء استفاده

 .پذيردصورت مي

 فرمايند:در فلسفه و نقش امامت و حاكميت اسالمي مي امام رضا
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اساس  ،امامت، زمام دين، نظام مسلمانان، صالح دنيا و عزت مؤمنين است. امامت

وحج آن است. تماميت نماز و زكات و روزه  ةهاي بالندشاخه يابنده واسالم رشد

ها و ماليات و صدقات و اجراي حدود و احكام و حراسـت از كرانـه يو گردآور

حالل خدا را حالل و حرام او را حرام  ،مرزهاي اسالم، هم توسط امام است. امام

كند و مـردم را بـا وي حدود خدا را اقامه نموده و از دين خدا دفاع مي .نمايدمي

9خواند.مي راه پروردگار خويش، فراهاي رسا به حكمت و موعظة نيكو و دليل  

 ،حـ  و سـاير امـور عقيـدتي ،تماميت نماز، زكات، روزه ،در اين حديث شريف

ان ايد بتـوبه عهدة امام و حاكم اسالمي گذاشته شده است. شـ مانند اينها، ديني و

گونـه كـه حـاكم اسـالمي موظـف اسـت از مرزهـاي همان، کـرد يچنين برداشت

دم نيـز فه دارد از حريم و مرزهاي عقيـدتي و دينـي مـريوظجغرافيايي دفاع كند، 

ات و م به زكدفاع نمايد و تمام تالش خود را براي برپايي نماز، رواج روزه، اهتما

موعظـة  مردم را با حكمت و ،ح  مصروف دارد و با ايجاد زمينه و امكانات  زم

مـردم را  يبه سوي خداوند هـدايت كنـد و مصـالح معنـو ،هاي رسانيكو و دليل

 از:اند ترين وظايف حاكم اسالمي عبارتتأمين نمايد. در اين نگاه، مهم

 . دفاع و پاسداري از دين خدا.1

 . گسترش فرهنگ ديني و دعوت مردم به راه خداوند.2

 ها و ابزارهاي مؤثر در تبليغ و تروي  دين. . استفاده از شيوه3

 حفاظت و صيانت از محتواي دين. 2

ام  از شده است دين، پايگاه خود را در بسياري از جوموجب لي كه يكي از عوام

ها و تعبيرهايي است كه به نف  صاحبان قدرت و دنيامداران تحريف ،دست بدهد

 هاي تعريف شده است كه خواستگونهدين به؛ در نتيجه، در اديان ايجاد شده است

دم كه عامة مر، اخته است و حقوق صاحبان اصلي دينگروه خاصي را برآورده س

 از بين رفته است.، باشندمي
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ر يـغهـاي تحريـف و نوزايي، ها را در جهان اسالمفتنه ريشة تمام امام علي

1؛داندمي يي در دينمبنا 0 هاي قـرآن براسـاس هـواي نفسـاني و وقتـي آيـهزيـرا  

آن تفسـير بـا ارادة خداونـد و محتـواي قـرآن  ،ها تفسـير گرديـدانسـان ةخواست

شود و مردم دارد. در اين شرايط است كه حق و باطل با هم آميخته ميسازگاري ن

م هايي حـاكافكـار و انديشـه ،در نتيجـه ؛گيرنـددر حيرت و سرگرداني قـرار مي

بـه پيامـدهاي توجـه فاصـلة زيـادي دارد. بـا ، شود كه با راه هدايت خداونـدمي

و ديـن را بـه  گذاري در جامعة بشري داردناگواري كه تحريف در دين و بدعت

داري از پاسداري و نگـه ،يكي از وظايف حاكم اسالمي ،سازددين تبديل مي ضد

 است.شده تعيين ، ها و تعبيرهاو جلوگيري از تحريفحريم معارف ديني 

هاي تحقيق و پژوهشي را عرصه ،در اين زمينه موظف است حكومت اسالمي

حريف و سازد و با هرگونه ت فراهم سازد و زمينه را براي نشر صحيح دين فراهم

آنان بوده  ةبه عهد، اطهاربرداشت ناروايي مقابله كند. اين وظيفه در عصر ائمة 

تحريف يا سـوء  از قرآن كريمه تنزي، ترين وظيفة امام معصوممهم؛ چراكه است

ال سليقة از گزند اخذ به متشابهات و اتعم ائمه اطهاربرداشت و نيز حفظ سنت 

هاي ذهني ديگران است. همين ساختهها و پيشفرضآن بر پيششخصي و حمل 

زيـرا  ؛الشـرايط خواهـد بـودرسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهـدة فقيـه جام 

 اعتقـادي و احكـام سرپرست نظام اسالمي، جامعة مسلمين را براسـاس معـارف

به هر چيز،  بايد پيش از ،رواز اين ؛كنداداره مي ت معصومينعملي كتاب و سن

 بسردازد. بها گوهر گرانصيانت و دفاع از اين دو  ،حفاظت

ترين تـرين و مشـكلوظيفة صيانت از ديـن در برابـر تحريـف، يكـي از مهم

از ناحيـة  ،هـاتحريف ةمعمـو   بخـش عمـدزيـرا  ؛وظايف حاكم اسالمي اسـت

با واقعيتـي  ،آيد و اين زماني است كه حاكمانحاكمان و صاحبان قدرت پديد مي

هـاي خـا  خـودش ديني كه داراي احكام و فرمان ؛شونده نام دين مواجه ميب
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 ،هـان احكـام و فرمانيـاست ا يعيگذرد. طبمي مسير توحيد و عدالت از است و

حاكمـان  ،به همين دليـل؛ شايند فرمانروايان و حاكمان نيستمورد رضايت و خو

 سه راه در پيش دارند:

 هاي اجرايي؛ن و حذف دين از برنامهمقابله و مخالفت روشن با اديا. 1

فاسـير ارائه تعـابير و ت ،تصرف دين و ساماندهي دين حكومتي و در نتيجه. 2

هاي حاكمان را اي كه دين همراه حكومت شود و خواستهبه گونه ،مناسب از دين

 تفسير، تبيين و توجيه كند؛

اي خـود را بـر هـاي كـه تمـامي فرمانبه گونه ،روي از دينتبعيت و دنباله. 3

 حكومت او ديني باشد. ،اساس فرمان دين تنظيم نمايد و در واق 

واهـد نـاگزير خ ،د راه سوم را انتخاب كند و در اين شـرايطيحاكم اسالمي با

، ساز و ثانيًا بداند؛بود براي انجام اين مهم: او  ، خود را موظف به پيروي از دين 

 مهيا سازد. هاي دينكار مناسب را براي تحقق فرمان

 ض الهي توسط مردمئايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرا. 3

وظايف عبادي صرفًا جنبة فردي  ،برخالف برخي از اديان ديگر ،در فرهنگ اسالم

و شخصي ندارد، بلكه در عين نياز به قصد قربت، بـا ابعـاد گونـاگون اجتمـاعي، 

با جامعه و حكومت ارتباط سيله، ون يق دارد و بديوث يونديسياسي و اقتصادي پ

درصدد كشف نظر  ،ن ويژگي است كه دانشمندان اسالمييكند. بر مبناي اپيدا مي

ا كـه رونـد، تـا آنجـآمده و به سراغ مناب  اسالمي مي اسالم دربارة مسائل روز بر

1كنند.تلقي نمي، «بالتكليف است»ه كهيچ موضوعي را به عنوان اين 1  

ان در ل استوار است که انسـين مبناي اصياسالمي بر ااز سوي ديگر، مقررات 

در  مطهـري سـتادادارد.  يگـران پيونـدهاي اجتمـاعيكند و با دجامعه زندگي مي

 گويد:باره مياين
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مقررات، از قبيل نماز ترين حتي در فردي ؛مقررات اسالمي، ماهيت اجتماعي دارد

مقررات فراوان اجتمـاعي، و روزه، چاشني اجتماعي در كنار آنها زده شده است. 

سياسي، اقتصادي، حقوقي و جزايي اسالم، ناشي از اين خصلت اسـت؛ همننـان 

ليت اجتمـاعي وئاز مس ،كه مقرراتي از قبيل جهاد و امر به معروف و نهي از منكر

1شود.اسالم ناشي مي 2  

 حـاكم يتويژگي ديگر مقررات اسالمي، رابطة تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسـ

 جامعه است؛ بـدين معنـا كـه در زمينـة مسـائل سياسـي، اقتصـادي، حقـوقي، بر

اي ارائه شده است كـه تنهـا بـا گونهاجتماعي و حتي عبادي، قوانين و مقررات به

دارد  ، امكان اجراي صحيح، كامل و مطلوب آنها وجودينيروي كارآمدن دولتي د

 انسـجام و به هم خوردن و خأل چنين دولتي به بروز پراكندگي در قوانين اسالمي

 هايي از اين قوانين، امكـان سـوء اسـتفاده از قـوانين اسـالمي،آنها، تعطيل بخش

 انجامد.ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانوني و... مي

هـم  است و ياسيحكومت و نظام سهم سازندة عناصر  ،نظام عبادي در اسالْم

تنظـيم  ،تـببخشد. در ايـن مكمي گر را سامانيد يهاارتباط فرد با خدا و انسان

 .ستا گرو تنظيم ارتباط آنها با خداونددر ، هاارتباط و تعامل انسان

نماز به عنوان يك تكليف فـردي، نيـاز بـه تمّكـن در زمـين نـدارد و در هـر 

ولي اقامة نماز بـه معنـاي برپـايي آن در سـطح  ،توان آن را انجام دادشرايطي مي

كـه گـوهر  ،پرسـتيتباط با خداونـد و تـروي  يگانهشدن فرهنگ ارجامعه، حاكم

. باشـدهاي دولت اسـالمي ميبرنامه اصلي ارزشهاي اجتماعي و سياسي است، از

نيز در دوران خالفت خـويش، اقامـة نمـاز جماعـت را برعهـدة  حضرت علي

هايي دربارة زمان اقامـة جماعـت و طي بخشنامه گذاشت وفرمانداران خويش مي

1داد.دستوراتي به ايشان ميي آن، كيفيت برگزار 3 حكايـت از  ، نمـاْزبر اين عالوه 

كه از نظر اسـالم، نمـاز سـمبل توحيدي دارد؛ چرا يك فلسفة اجتماعي و سياسيت
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ها را از )بندگي خدا( و اوج عبوديت انسان است و اين بندگي اسـت كـه انسـان

او را  ،نتيجـه بخشـد و درآزادي مي ،هاي بيرونياسارت بندهاي دروني و قدرت

 آورد.پرستي به حركت درميدر مسير حق

هاي عبادي و سياسي، چندان با هـم عجـين و آميختـه در آيين اسالم، آموزش

1.هـا كشـيده و از يكـديگر تفكيـك نمـودتوان مرزي بـين آنشده است كه نمي 4  

ر اسرابارة در ،هايي كه در كتاب و سنتدانشمندان بزرگ اسالمي، با الهام از اشاره

امـام براي مثـال،  ؛انداجتماعي هر يك را تحليل کرده عبادات وجود دارد، فلسفة
 نويسند:ميدربارة ح   ،خميني

ها نيست و با كـالم و لفـظ و حركـت خشـك، تنها حركات و اعمال و لفظ ،حج

حج كانون معارف الهي است كه از آن، محتواي سياسـت  ؛رسدانسان به خدا نمي

جو نمود. حج تجلي و تكرار همـة وواياي زندگي بايد جستاسالم را در تمامي ز

آفرين زندگي يك انسـان و يـك جامعـة متكامـل در دنياسـت و هاي عشقصحنه

مناسك حج، مناسك زندگي است و از آن جا كه جامعة امت اسالمي از هر نژاد و 

پيوند خورد و يكي گردد و يد  مليتي بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت محمد

روح واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگي توحيدي است. حج بي

وحدت و حجي كـه از آن هـدم كفـر و برائت، حج بيتحرك و قيام، حج بيو بي

1شرك برنيايد، حج نيست. 5  

 از اركـان آن بـه شـمار ،هايي است كه قصد قربـت و نيـتنماز و ح  از عبادت

بـا  شـود.مي عمل فرد باطل، تظاهر باشدبا ريا و اي كه اگر همراه به گونه ،ديآمي

همين دو عبادت نيز همراه با ابعاد اجتماعي و سياسي است و به عنوان  ،اين حال

در شـريعت رو، از ايـن ؛يك عبادت فردي و شخصي بـه حسـاب نيامـده اسـت

هر يك از  ،ناپذيري مسائل مادي و معنوياسالمي به خاطر جامعيت آن و تفكيك
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به همـين دليـل اسـت كـه ؛ باشدمادي نيز مي ةبادي و معنوي داراي جنباعمال ع

 يابد.مفاسد اجتماعي كاهش مي ،وقتي مردم به انجام اعمال عبادي اهتمام ورزند

 و احكام شرعيز دستورات احياي سنت و پاسداري ا. 4

وظـايفي اسـت كـه  ةدر زمر ،پيامبر اكرم هاي عمليتپاسداري از سنت و روش

ي فرض، واجب، ادر لغت به معن« سنت»مانان در آن وحدت نظر دارند. همة مسل

 .حكم، فرمان، شريعت، قانون، دستور، ناموس طبيعت و احاديث نبوي آمده است

بـراي امـت  عبارت است از راهـي كـه پيـامبر« هسن»گويد: مي راغب اصفهاني

1شود.گ 6 المي است ناپذير حاكم اسجزو وظايف اجتناب ،سنت پاسداري و احياي 

شود سنت و احكام ديني تغيير ميموجب  ،حاكم اسالمي به اين مهم يتوجهبي و

1امت اسالمي به هالكت بيفتد. ،تيجهكند و در ن 7  

بهترين بندة خدا را حاكم عادلي دانسته است كه با عملكرد مثبت  ،امام علي

داند كه بـا بدترين انسان را حاكمي مي و كندپاسداري  اهللاز سنت رسول ،خود

1.ر جامعه مهجور كند و از بين ببردرا د سنت رسول ،عملكرد خود 8  

ويات اصـلي عامل حفظ و بقاي شعارها و من ،هاي دينياحكام شرعي و سنت

 جتماعي، اقتصادي و نوع معاشرت واروابط  ،باشد. به وسيلة احكام ديناديان مي

بـا  ،تواننـدسلوب صـحيح ميها با روش و اگردد و انسانتعامل جامعه تنظيم مي

 خداوند و ماوراءالطبيعه آشنا شوند.

عبادي، سياسـي،  يدين اسالم از اديان شريعتمدار است كه براي همة رفتارها

جزئيـات هـم در مواقعي كه در  . همچنيننظر و حكم دارد ،اجتماعي و اقتصادي

 يسـلمانهـر مرو، كنـد؛ از ايـنميرا تعيـين آنهـا جهت كلي همـة شود، ميوارد 

اگر قـرار باشـد ايـن چرا كه  ؛در چارچوب تعيين شده حركت كنداست، موظف 

با رأي و نظر خودش حركـت كنـد، بخواهد ها شكسته شود و هر ك  چارچوب
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حـاكم اسـالمي موظـف اسـت از  ،نياابرماند. بناثري از دين و شريعت باقي نمي

آن را در جامعه  احيايد و زمينة فراگيري و ياهلل حفاظت نماحريم سنت و احكام

ــازد و ــراهم س ــواره  ف ــانههم ــلمانياز نش ــالمي و مس ــه همان ،هاي اس ــه ك گون

 دفاع كند. ،اندكرده)سنت(، اند و به آن عمل فرموده اكرمپيامبر

 و معنوي مردم يتأمين مصالح ماد. 5

حـافظ عقايـد و اخـالق  ،حاکم كسي است كه در مرتبة نخست ،در نظام اسالمي

م و حافظ احكام فقهي آنان و سس  نگهبان سرزمين و مناب  طبيعي آنان ديني مرد

نيازهاي اجتمـاعي شـهروندان باشـد.حفظ منـاف  مـادي مـردم،  ةو برطرف كنند

1نه همـة آن. ،امامت و و يت است ،اي از وظايف نبوت عامهگوشه 9 بايـد مـردم  

كنند، بـه مي شكل حكومت را انتخاب ،گونه كه به د يل سياسي و اجتماعيهمان

 ،اندهـايي كـه بـه آنهـا دل بسـتهدليل ايمان و اعتقادشان و بر پاية اصول و آرمان

2اي حكومتشان را نيز انتخاب كنند.محتو 0  

زد ساز ميييكي از نكاتي كه حكومت اسالمي را از غير حكومت اسالمي متما

شد اخالق تأمين مصالح معنوي و ايجاد زمينه براي ر، اين است كه در نگاه اسالم

هـاي  ئيـك ايـن حكومت است، ولي شعار اصـلي حكومت ةو معنويت به عهد

وليتي ئهاسـت و هـيچ مسـتنهـا تـأمين امنيـت و آزادي ،است كه وظيفة حكومت

2؛سائل ديني، الهـي و اخالقـي نـداردنسبت به م 1 ، يـدگاه انبيـادر صـورتي كـه د 

تـأمين  وه بـرعـال، اين است كه وظيفة حكومت، خصو  پيامبر بزرگ اسالمب

ي تـأمين مصـالح حتـ؛ ي، مصالح معنـوي نيـز هسـتهاي مادمصالح و نيازمندي

يعنـي حكومـت بايـد  ؛ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مـادي اسـت ،معنوي، اهم

اش تأمين مصالح معنـوي، روحـي، اخالقـي و قانوني را اجرا كند كه هدف نهايي

دانـد و كمـال نهـايي بشـر ميآنها را هـدف  ،انساني باشد. همان مسائلي كه دين
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آفرينش انسان در اين جهـان و مجهزشـدن دين، داند. انساني را وابستة به آنها مي

داند كه اين هدف عالي را بشناسد و مياين او به نيروي آزادي و انتخاب را براي 

 وند متعال است.قرب به خد، ن مسائلمحور آكه دنبال كند، 

سـازم و امنيـت ما را فـراهم ميشند كه من نان تواند به اين اكتفا كدولت نمي

سـت. در اغلـب ا هـااگر چه اين اولين وظيفـة دولت ،كنمجاني شما را حفظ مي

شود وظيفه دارد امنيت جـان دولتي كه تشكيل مي ،جوام  اسالمي يا غير اسالمي

ة توانـد وظيفـاما از ديدگاه اسالم، دولـت اسـالمي نمي ،و مال مردم را تأمين كند

شـد روظيفـة خـود را  ،ودش را منحصر به اين بداند، بلكه بايد در درجـة اولخ

اي كـه چنـين زمينـهها بداند و طبعًا بـراي اينانسانمعنوي و الهي  ،ل انسانيئفضا

 نـه ،ه استحفظ كند؛ اين در واق  مقدمنيز بايد امنيت جان و مال را  ،فراهم شود

اي اسـت بـراي وسـيله، ين معـاشامنيت مادي و تـأم ،به بيان ديگر؛ هدف اصلي

، براينبنـافـراهم شـدن رشـد معنـوي اسـت.  ،تر و آنرسيدن به يك هدف عالي

 يتكند، نه تنها نبايد بـا ديـن ضـّدقوانيني كه در جامعة اسالمي رسميت پيدا مي

 ومعنـوي  داشته باشد، بلكه بايد كامال  منطبق بر مباني دينـي و در راسـتاي رشـد

ا بلكه بايد بدين نباشد،  اسالمي، نه تنها بايد رفتارش ضدلت يعني دو ؛الهي باشد

 ديني و ضديت با دين مبارزه كند و بايد اهداف ديني را تحقق ببخشد.بي

هدف قوة مجريه يا حكومت به معناي خا  آن، تنها تأمين  ،از ديدگاه اسالم

2اسـت.توجه بـه مسـائل معنـوي  ،تر از آنامنيت مالي و جاني نيست، بلكه مهم 2  

بودن دين و دنيا، دنيا و آخرت و مسـائل مـادي و ناپذيرجامعيت اسالم و تفكيك

كـه بـراي  يسازد در كنار هر برنامه و تصـميممعنوي، حاكم اسالمي را متعهد مي

؛ شود، مصالح معنوي آنها را نيز در نظر بگيردميگرفته تأمين رفاه و آسايش مردم 

2آخرت است دنيا كشتزار ،از منظر اسالمزيرا  3  و دنيا پلي اسـت كـه بايـد بـراي 

 از آن عبور كرد.، دستيابي به حيات معقول و انساني
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 هاها و كژيها، و بازداشتن آنها از بديتشويق و هدايت جامعه به خوبي. 6

 :فرمايندمي امام علي

راهنمايي و  ،جامعه نيازمند حاكم و امامي است كه آنان را به آننه صالح آنهاست

خلـق يكي از اسباب بقاي  ،زيرا امر و نهي ؛برحذر دارد ،آننه به زبان آنهاستاز 

نهي نباشد، تشويق و ترس از بين رفتـه و كسـي از اعمـال  و چون اگر امر ؛است

 ،گرايـد و ايـنانديشي و تدبير به فسـاد ميشود و صالحبازداشته نمي ،ناشايست

2گردد.سبب هالكت بندگان مي 4  

 اند:و نهي از منكر چهار شرط ذكر كردهبه معروف فقها براي امر 

 . علم به معروف و منكر؛1

 . اثر بخش بودن؛2

 . نبودن ضرر مشابه جانبي؛3

 . اصرار فرد به انجام كار و تكرار آن.4

ر مـورد بررسـي قـرا، ط را از منظر وظايف حكومت اسالمياگر اين چهار شر

دست  يا، و نهي از منكر بدانيمر به معروف دهيم و حكومت اسالمي را مجري ام

ر ايـن د ،ول بـدانيمئمسـ، را به عنوان تبلور قدرت اجتمـاعي در اين زمينه اوكم 

 صورت حكومت اسالمي موظف است:

ه سـطح دانـش و بيـنش مـردم را نسـبت بـ، جانبـهگذاري همه، با سرمايه  او

ا ونـد رچون اگر مردم مرزهاي حالل و حـرام خدا ؛معروف و منكر افزايش دهد

 ،اشـندتشخيص ندهند و آگاهي كامل و همه جانبه نسبت به احكام الهي نداشته ب

 د.ند بود امر و نهي كننقادر نخواه

بخش را پيـدا كنـد و از هـاي اثـرحكومت اسالمي بايد تالش كند روش، ثانيًا

مر به باشد. اگر در شرايط اتأثير داشته امر و نهي تا  ،هايي استفاده كندابزار و شيوه

نيست كه  ابه اين معنشود، ميتأكيد « مؤثر بودناحتمال » ،معروف و نهي از منكر
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تكليف ساقط است، بلكه در اين شـرايط، مكلـف موظـف اسـت  ،اگر مؤثر نبود

 بخش را انتخاب كند.هاي اثرجاد كند و امكانات و روششرايطي را اي

ي بي براانجر به ضررهاي اجراي امر به معروف و نهي از منكر نبايد منج، ثالثًا

؛ از شودضرر آن بيش از نف  آن مي، كه در اين صورت، حيثيت نظام و افراد باشد

هاي وهيسطح آگاهي و بينش مردم را به ش، حكومت اسالمي موظف استرو، اين

ن يـبـه ا يهاي كالن فرهنگريزيافزايش دهد و در برنامه، يد امر و نهيمف نه ويبه

 امر توجه کند.

له ئن مسـگويـاي ايـ، گاهي و اصرار و تكرار فرد خطاكارعلم و آشرط ، عًاراب

است و مربـوط بـه  عموميمسئله  يك ،معروف و نهي از منكربه باشد كه امر مي

ا تكـرار يـچون اصرار به انجام گناه و يا ترك معـروف و  ؛شودفرهنگ جامعه مي

كند و فرد خطاكار ج ميبودن خارشخصي و فردي ةمعمو   موضوع را از جنب ،آن

روح  ،هـاسازد و بـا تـرك معروفبا انجام گناه، جامعه را با ناهنجاري مواجه مي

حكومـت  ،در ايـن صـورت .كندف ميهاي ديني مردم را تضعيعبادت و گرايش

وضـعيت را  ،هاي خـا اسالمي موظف است با تصويب قوانين و اجراي برنامه

گانه )اول، مواجهـة قلبـي و درونـي؛ دوم، سـهكنترل كند و با استفاده از مراحـل 

 نهي كند.و مواجهة گفتاري و زباني؛ سوم، برخورد فيزيكي( اقدام به امر 

افراد  جايگاه ارزشي ،هاي خا با اجراي برنامه، دولت اسالمي در مرحلة اول

 ةزمين ،يسازد و با برخورد منفمي گناهكار و كم توجه به مسائل ديني را مخدوش

ارها و ستفاده از ابزبا ا ،در مرحلة دومبرد، از بين ميمايي آنان را در جامعـه خودن

ز ابزار كند و با استفاده اآنان را موعظه و نصيحت مي ،امكاناتي كه در اختيار دارد

 كند.ا آنان برخورد ميبرحلة سوم سازد؛ و در مآنان را متذكر مي ،توبيخ و تشويق

و دولت و ملت است اي همگاني وظيفه از منكرهرچند امر به معروف و نهي 

در حكومـت و ، باشـدكه اعمال قـدرت مي، اما بخش سوم آن، در آن نقش دارند
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هاي  زم موظـف اسـت امكانـات و زمينـه ييابد و حاكم اسـالمدولت تبلور مي

سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد تا جامعه به سوي معـروف 

ها بازداشته شود. رابطة اجراي امر ها و كژيايش پيدا كند و از بديها گرو خوبي

تـا حـدي اسـت كـه بسـياري از  ،به معروف و نهي از منكر با حكومت اسـالمي

مشروعيت حكومت اسالمي و فلسفه وجودي آن را اجـراي  ،انديشمندان اسالمي

َ  َو  ة:در ذيل آي رشيد رضادانند. امر به معروف و نهي از منكر مي ْلَتُتْن ِمْنُتْم ُأمَّز

مجموعة مردم نيست،  ،مراد از امت: گويدمي (100عمران: آل) َيْدُعوَ  ِ َلي اْلَخْيِر

شـود باشند، كه در واق  قدرت مردم به آنان منتقل ميآنان مي ةبلكه گروه برگزيد

 ؛معروف و نهي از منكـر اقـدام كننـدبه  تحقق امر يو آنان نيز موظف هستند برا

 ؛هاي مقّيـدهسلطنتهمچنين هاي جمهوري و يا مانند مجال  شورا در حكومت

شـود و گيري چنين امتي است كه عظمت و اقتـدار ديـن حفـظ ميچون با شكل

َِ َأقزاُموا ة: گردد. در آيوحدت مسلمين تأمين مي الَّزِذيَن ِ ْ  َمتَّنَّزاُهْم ِفزي اْلزَأْر

َّّاَة َو َأَم ُُْنَتزِرالصَّالَة َو آَتُوا ال َُْعُروِف َو َنَهْوا َعزِن اْل ( مالحظـه 41حـ : ) ُروا ِباْل

به معروف و نهي از منكـر كه ويژگي حكومت صالحان اين است كه امر گردد مي

 كنند.مي

 يوسـتاکنون ضرورت احياي امر به معروف و نهي از منكر و اقـدام مـؤثر از 

فتـه هـان اسـالم قرارنگرمندان جمورد ترديد هيچ يك از انديش ،حكومت اسالمي

ي نهوامر به معروف  ياجراهاي وهيتنها شرايط و ش، آنچه مورد بحث است؛ است

 .از منکر است

كـه  ،به عنوان نظام حكومتيي نيدولت د، يابيمدرميپيشين با توجه به مطالب 

توانـد خـود را نمي، امر به معروف و نهـي از منكـر اسـت مرهونت آن مشروعي

اسـت طرف بداند و موظـف ني، اعتقادي و اخالقي جامعه بينسبت به مسائل دي

به كـارگيرد ها خوبي يتمام امكانات خود را براي تشويق و هدايت جامعه به سو
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هـا و ها، كژيو با قدرتي كه از ناحية خداوند و يا مردم پيدا كرده است بـا بـدي

 هاي اجتماعي و ديني مقابله كند.ناهنجاري

ي نـادر جواب اين سؤال كه: آيـا نظـام حكـومتي بـر مب اهلل جوادي آمليآيت

 اخـالق»قق ي الزامي است، يا براي تح«و نبايدهاها بايد»و يت فقيه، براي تحقق 

 اند:؟ پاسخ داده«اعتقادات صحيح»و « فاضله

در جامعه اسـت و ديـن، « تحقق دين»حكومت اسالمي و نظام وليت فقيه، براي 

است. بنـابراين، وليـت و حكومـت « عمل»و « قاخال» ،«اعتقاد»شامل سه بخش 

ي الزامي نيسـت، ولـي چـون انسـان و جامعـة «و نبايدها هابايد»فقيه، فقط براي 

2شوند، بايد مورد توجه نظام باشد.انساني، از طريق رفتار و عمل اصالح مي 5  

 يريگيجهنت

ردم مـقـادات ن و اعتيـدر برابر د ،نياسالم، دولتت برآمده از د ينشيب يبنا بر مبان

اکم حـذيـل، ل يـبـه سـه دلكم دسـتدارد.  يفين مبنا وظايمسئول است و بر هم

 :طرف باشداعتقادات مردم بي تواند نسبت به ايمان وي نمياسالم

 يرويـپتـاب   او، وامدار اسالم است و مشـروعيت و اقتـدار ،ينيدولت داو  : 

مـت در اسـالم ، هاي حكونـهگو يدر تمـام ن مشخص شديازاسالم است. همچن

 ارد.را برعهده د يفيو وظاين و اعتقادات مردم مسئول است دولت در برابر د

مردم  توانند به نام اسالم حكومت كنند كه باورحاكمان اسالمي زماني مي ثانيًا:

اجـراي  بسـتر؛ چراكـه نسبت به اسالم پابرجا باشد و مردم به اسالم معتقد باشند

براي  قاد يااعت ،ار باشد مردم به دين و احكام اسالميمردم هستند و اگر قر احكاْم

امعـه جدر اين  يحكومت اسالم به هيچ عنوان امكانت ،نداشته باشندآمادگي عمل 

 ميسور نيست.
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ي اارد، ا توجـه بـه جـامعيتي كـه داردبـ ،، اديـان، بـه ويـژه ديـن اسـالمثالثًا

ود نظـام در خواهـد بـقـا، وري از آنهحاكم اسالمي با بهر هايي است كهكارويژه

گه نمردم را در صحنه  ،اجتماعي را سامان بخشد و براي اهداف اساسي حكومت

، ود باشـدخحتي اگر حاكم اسالمي فاقد شرايط اصلي  ،ن در اين نگاهيدارد. بنابرا

خواهـد اي كه مينسبت به ايمان و اعتقاد جامعه ،کندمي جابيمصالح حكومت ا

 ،مـردم يهـان و باوريدر برابر د ينينباشد. دولت دطرف بي ،برآنان حكومت كند

 :را بر عهده داردذيل  ةفيشش وظكم دست

 ؛تعليم و تربيتـ 

 ؛نيد يانت از محتوايحفاظت و صـ 

 ؛دمدر برابر مر يو انجام فرائض اله ينداريرونق د ينه برايجاد زمياـ 

 ؛ياز دستورها و احکام شرع يسنت و پاسدار ياياحـ 

 ؛مردم يو معنو يح مادن مصاليتامـ 

 .هايها و بازداشتن از کژيت جامعه به خوبيق و هدايتشوـ 

و يـن دف دولت نسبت به اعتقادات مردم و تعامل بـا يوظا يفايمهم در ا ةنکت

 بـر ينـيفرهنـگ دهاي ورود دولت به عرصههاي وهيو ش ي، به چگونگيتروحان

 ،تيوحانه و نهاد ريعلمهاي هحوز ي، برايط فعليرسد در شرامي گردد. به نظريم

 د:يت باشز اهميد چند نکته حايبا ، يت تشيخ و هويتار يراث گرانبهايبه عنوان م

نـوان ع، بـه تيـه و نهاد روحانيعلمهاي حوزه داريهمه جانبه و پا. استقالل 1

 ، همچنان حفظ شود؛نيد يدر معرفتنها گروه مرج  

 ه و نهـاديـعلمهـاي حوزهي اسـيو س ي،اجتمـاع ي، فرهنگ يمنزلت اعتقاد. 2

 يت گردد؛ت تقويروحان

 ياصـل يت مراقب باشـند تـا از کارکردهـاينهاد روحان ه ويعلمهاي حوزه. 3

 اند از:ن کارکردها عبارتياترينت از مهم يخود خارج نشوند. برخ
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و  ي هوشـمندانهپاسدار ؛ن در هر عصر به مردميقت و اصالت دياندن حقينما

 ؛نيد ياصل ةجوهر روشمند از محتوا و

و  يحـامي؛ و اجتمـاع ياسي،سينيت ديت و هويگاه مرجعيجادر نقش  يفايا

؛ سژه در مقـاط  حسـايـبـه و ،آنـان يو فرهنگ ينيت ديدفاع از هو ؛مردم يمنج

 ارتباطات مردمي.ت يتقو
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