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 ومت دينيكاهداف و وظايف ح

 *احمدعلي نيازي

 يدهكچ

پـ  از  ،نوشـتار ومت از مباحث مهم فلسفه سياسي اسـت  در انـ كبحث اهداف ح

ره اشـاومـت، كها در باب اهـداف حبه مهمترن  دندگاه، ومت دننيكتعيي  مفهوم ح

ومت را انجـاد نظـم و حـد كحة ه وظيفك، فيلسوفان مدرن ةن  برخالف نظرشده است

ومت عـالوه كه حكمعتقدند  كالسيكدانند، فيلسوفان ثر تأمي  رفاه مادي مردم ميكا

تربيت مردم و هدانت آنان به سوي خير و سـعاد  و ة بر تأمي  امنيت و عدالت، وظيف

ومـت كح مهـم تفاو   ني را نيز به عهده دارندتساب فضانل انساكبراي اسازي زمينه

نيازهـاي  افزون بر تـأمي  ،ومت دننيكه حكن است آهاي غير دنني ومتكدنني با ح

قـت ر  و حقيبه لحاظ توجه به فطـ و ورزديد ميكانا  تأكتوزنع عادالنه ام بر، مادي

اي نيل بـه از ان  رو، عدالت خواهي، هدانت و تربيت جامعه بر  استمدار انسان ارزش

ي ومت دننـكهاي اصلي حمصالح اخروي، از شاخصه ةسعاد  و خير حقيقي و مالحظ

 است 

 ومت دنني، اهداف و وظانف كومت، حكدن ، حها: كليد واژه
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 مقدمه

هـاي ومـت  انـوان نمامكت حيـماهو  تيمشـروع يمبنـاو  ضـرور از بحـ   ياسيس ةدر فلسف

ن يـا ار مهـم اسـت. دريمباح  بسـجمله ف آن از يا  اهداف و ظيك ب هريا و معاي  مزاياسيس

ود خـين بح   ن موضع در ايياست. تع ياربردکومت از مباح  كف حيظاوبح  اهداف و يان  م

ي را بررسـ ينـيومـت دكف حيو وظـا اهـدافيـن نوتـتار  در ا. ن اسـتيشيبر مباح  پ يمبتن

 م.ينکمي

 ومت دينيكمفهوم ح
آنـان از  ومت دارند. اگـر ههنيـتكه از مفهوم حکفتي است مان متأثر از درياکحا كرفتار و سلو

ار تـان رفتـ م باتد  طبعاًکمردم و استخدام آنان در جهت اهداف و منافع حا ومت  تسلط بركح

ديريت مـومت  خدمت به مـردم و هـدايت و كم از حکحامراد اما اگر . متناسب با آن خواهد بود

ريت د و رفتارش بـه سـوي خـدمت  هـدايت و مـديهمان اهداف را دنبال خواهد نمو آنان باتد.

 ومت ديني روتن تود.كرو  الزم است مفهوم حگيري خواهد داتت. از اينجهت

لـي ک وب و خطـو  يـن معنـا اسـت کـه اسـالم  ـارمتضمن ا« يومت اسالمكح»عبار  

ومت را مشخص نموده است. ورود به بح  مفهـوم و كمباني و اهداف حکم و يا دستومت را كح

بـه رو  ايـنن نوتـتار اسـت. از يـبه صور  مبسـو  خـارا از هـدف ا  يومت اسالمكت حيهما

اتاره بـه وجـود  يومت اسالمكح»توان گفت: يم يومت اسالمكن مقصود از حيياختصار  در تع

ومـت كح»ر  ديگـ  رابـه عبـ 1.«دان آن نشأ  گرفته از اسـالم باتـکار يه تمامکدارد  يسازمان

جامعـه ة سياسـت و ادارة دين خاصي را در عرصـة جانب ةجعيت همه مرکومتي است كديني ح

هـا و تعـاليم ديـن و يعني دولت و نهادهـاي مختلـف آن  خـود را در برابـر آموزه؛ پذيرفته است

مـان که مردم يا حاکومت ديني اين نيست كبنابراين  مراد از ح 2.«دانندمذهب خاصي متعهد مي

 به معناي تعيين مباني و اهداف آن از سوي دين است.ومت كه ديني بودن حكمتدين باتند. بل

 ومتكاهداف ح

 يهانـهيدر زمرو  ايـناعمـال سـلطه دارنـد. از  يبرا يعيانا  وسكها امومتكح  در عصر حاضر

هـا ومتكننـد. حکفـا يتواننـد نقشـي مـ ثر اياقتصادي  فرهنگي  اجتماعي و تربيتي مگوناگون 

و نون نگرش انسان به خـود  جامعـه و  يزندگة ويها و تا  ارزشهشيها  گراتوانند در انديشهيم

مختلف اجتماعي  مانند  يهانهيم  در زمکهاي سياسي حا  قدر . معموالًرگذار باتنديجهان تأث
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ان اطالعـا   يـ  به دسـت گـرفتن جريتيترب يهاج الگويو ترو ي  طراحين ساختار اقتصادييتع

هاي معين  بهـا دادن بـه هنرهـاي خـاق  نقـش ج سرگرمييدر ساختار خانواده  ترو يالگوساز

ومت  يست و كيل حكه هدف از تشکاست اين مهم ة لئن حال  مسيبا ا ين دارند.اديق و بنيعم

ومت  مشـخص كتعيين اهداف و وظايف ح  ديگرسوي ومت  ه وظايفي را به عهده دارد؟ از كح

 ست.جا اکمشرون و مجاز دخالت دولت تا ة ه محدودکسازد مي

ت: ومت  يسكه اصوالً به متقضاي نگرش عقالني اهداف حکالزم است روتن تود  جادر اين

ها ومتكحه يا اينكامنيت و تأمين رفاه مادي مردم است   يا عقالً هدف حكومت تنها حفظ نممآ

. ها را نيز به عهده دارنـداز ارزشهدايت و محافمت ة مسلط وظيف يرويبه عنوان قدر  برتر و ن

هاي مورد قبـول  معقـول و موجـه اسـت. ت ارزشيومتي در تقوكح يدخالت نهادهارو  اين و از

هاي اررزتي و تعيين خيـر و سـعاد  ومت در برابر مقولهكه موضع حکمخالف اين است ة فرضي

 امل باتد.ک يطرف يد بيبا

و  يتناخت  معرفتتناختي  انسانتناختيمبتني بر اتخاه موضع جهانپاسخ به اين پرسش 

اسـي  فلسفه سيپردازان معين از سوي نمريه پرداز سياسي است. عالمان و نمريه تناختيارزش

 انــد.هاي مختلفــي ابــراز نمودهاهبراســام مبــاني نمــري خــود در محورهــاي يــاد تــده  ديــدگ

 هاي عمده در اين بابت عبارتند از:ديدگاه

 يكالسك يگراات سعادتي.نظر1

فضـيلت  ر ويومت تحقق خكت حيغا  يارسطو و فاراب  مانند افالطون يكالسة کبه اعتقاد فالسف

يـت و ومت موظف است افزون بـر اسـتقرار نمـم و امنكح  ي انسان است. به نمر آنانو رستگار

يـد ومـت باكفضـايل انسـاني يـاري نمايـد. حنيـل بـه صيانت از حقوق افـراد  تـهروندان را در 

ين مندانه دارند  تأمه افراد در آن زيست سعاد کاي انسان را از طريق ايجاد جامعه يسعادتمند

ا تعيـين و مصـاديق آن ر يير و سعاد  را تناسايه حقيقت و حدود خکد رننمايد. آنان تالش دا

 نمايند.

 أ( ديدگاه افالطون

 ند:کگونه تبيين مياينومت را كافالطون در باره غايت ح ةاپلستون نمريک

ه حاجا  اقتصادي آدميـان بـرآوردز زنـرا انسـان كد شور صرفاً براي ان  وجود ندارك

در آنها  شور[ براي سعاد  آنان و براي پروردنكه] كنيست، بل« انسان اقتصادي»صرفاً
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زندگي خوب برطبق اصل عدالت وجود دارد  ان  مطلـ  تعلـيم و تربيـت را رـروري 

افي كـتربيتي  نوع تعليم و شور موجودا  عقالني اندز اما هركگرداندز زنرا اعضاي مي

ه كـسـاني كه تنها تعليم و تربيت حقيقي و متضم  خير مورد نياز اسـت  كنيست، بل

ه اصـول تعلـيم و تربيـت را معـي  كساني كنند، كشور را تنظيم و اداره ميكزندگي 

شور را به اعضاي مختلف آن تخصـي  كارها و مشاغل مختلف موجود در كنند و كمي

، عرفت داشته باشند، به عبـار  دنرـري و خير است مچه حقيق دهند، باند به آنمي

 3باند فيلسوف باشند 

 گردد:ا  هيل تبيين ميكديدگاه افالطون در اين زمينه با توجه به ن

 . از ديدگاه افالطون  انسان موجود عقالني و فرامادي است.1

ي رامـاد. خير و سعاد  انسان متناسب با هستي او است  پس خير و سـعاد  انسـان امـري ف2

 است.

 مقدور است.ها . تناخت خير و سعاد  حقيقي براي برخي انسان3

 .تنها فيلسوفان توانايي تناخت خير حقيقي را دارند.4

 افراد به خير و سعاد  حقيقي است.ومت رساندن كحة . وظيف5

هاي مـادي جامعـه منحصـر ومت از ديدگاه افالطون به تأمين نيازمنديكبنابراين  وظيفه ح

. اسـت و سعاد  از وظايف اصلي حكومـته تربيت درست و رسانيدن افراد به خير كتود  بلنمي

عهـده گـرفتن  يمـان تايسـته بـهكتنهـا حرو  ايـنآيـد. از مي يمان بركار تنها از عهده حکاين 

 ومت هستند.كح

 ب( ديدگاه ارسطو

ي تد اخالقران  بستر وندعالوه بر تأمين نيازهاي مادي تهر فه دارداز نمر ارسطو نيز دولت وظي

 نهل مدييكه دست يابي به خير اخالقي هدف و غايت اصلي تشكبل  و معنوي آنان را فراهم سازد

 ست.اسعادتمندي براي انسان متصور بختي و  كسه نون ني  و دولت تهر است. به نمر ارسطو

انا  كاز ام رخورداريبه عبار  است از ياران  خانواده و رفاه مادي و کهاي خارجي . خوبي1

 مورد نياز زندگي همراه با آسايش.

 هاي جسماني.ني سالمتي و کاميابيهاي جسمي  يع. خوبي2

 هاي روح و فضايل اخالقي.. خوبي3
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زيـرا دو نـون اول زمـاني  ؛فضايل اخالقي مهمتـر اسـت  از اين سه نون سعادتمندي و خوبي

 4.اهم گرديده باتدها و فضايل روحي فره بستر خوبياند کمفيد و ثمر بخش

ومـت ايـن گونـه تقريـر كارسطو در باره غايت ح ةنمري  همچنين در تاريخ فلسفه کاپلستون

هر اجتمان ديگري براي غايتي وجـود دارد. ايـن    مانند[دولت تهر يوناني  ]مدينه» تده است:

 5.غايت در مورد مدينه خيراعالي انساني  يعني زندگي اخالقي و زندگي عقالني است

در رسـيدن بـه زنـدگي ه تـهروندان را کدولتي است   براين  بهترين دولت از نمر ارسطوناب

اين هدف به نمر وي از طريق تربيت  تغيير عادا  و تقويت نيروي استدالل و . خوب مدد رساند

هـايي دارنـد سياسي افالطون و ارسـطو تفاو  ةگر ه نمري 6توانايي عقلي آنان  قابل تحقق است.

هردو اساساً  دولت نهاد تربيتي است و بايد تربيت و هدايت  آن نيست  اما به نمر يانبه مجال ک

گر ه مدينه براي غايا  ساده زندگي )عمدتاً نيازهـاي   آنان به اعتقاد 7.دجوانان را به عهده بگير

  يعني زندگي همراه بـا فضـيلت كآيد  اما بقاي آن براي تأمين زندگي نياقتصادي( به وجود مي

 اساساً دولت نهاد تربيتي است.  از نمر آنان 8مقرون به سعاد  است. و

ضـيلت يد فيلسوفان يونـان بيشـتر بـر سـعاد  و فکه توجه و تأکآوري اين است الزم به ياد

آن  دولـت در قبـالة حقيقت سعاد  اخروي  راه رسيدن بـه آن و وظيفـة دنيوي است و در بار

 .اندردهكديدگاه روتن و صريحي ارائه ن

 ج( فارابي

 نويسد:دولت ميفارابي در اين باره 

ه عهـده دار تـدبير كـ، ت كه هدف و مقصود او از ف  حكومـتسي اسكم حقيقي كحا

ه خود و اهل مدننه را به سعاد  حقيقـي برسـاند  غانـت و كها است، ان  باشد شهر

فارـله بـه ة م مدننـكه حاكان  هدف، آن است  ةومت نيز همي  است  الزمكهدف ح

 9 باالترن  مرتبه سعاد  رسيده باشدز زنرا او سب  سعاد  اهل مدننه است

ومـت و كهدف ح  فاه اقتصادي  لذ  و قدر  را غايتوي اغراض ديگر از جمله مجد و بزرگي  ر

ومت در دسـتيابي بـه كفارابي براسام باورهاي اسالمي  افزون بر نقش ح 10.داندتدبير مدينه نمي

اميابي اخروي را نيز در نمر دارد و حيا  دنيـوي را مقدمـه و کوي  فضيلت و سعاد  مندي دني

ومت را موظف به هدايت افراد به سوي كحرو  ايناز . دانداي براي سعادتمندي اخروي ميوسيله

 داند.سعاد  اخروي مي
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 . ديدگاه فيلسوفان مدرن و معاصر غرب2

د يـدن موضـون پيـدر ا يگـريد يهادگاهي  در دوره مدرن  ديكالسکو  يدگاه سنتيدر مقابل د

ب وظـايف  دو نمريه عمـده در بـاعصر نوزايي  بعد از   سياسي غربپردازان در ميان نمريهآمد. 

 وجـود دارد. ايـن دوومـت در زنـدگي تـهروندان كومت و قلمرو دخالـت حكحدود اختيارا  ح

 قطـب مقابـل ومـت در دوكاز جهت نون موضع گيري در باب تعيين اهداف و وظـايف ح  نمريه

ة حفـظ ودومت را تأمين خير و صالح تهروندان البته در محدكحة وظيف  قرار دارند. يك نمريه

در  از هـر طريـق قـم و حفـظ کوظيفه آن را تأمين منافع حـا  داند و ديگرينمم و امنيت مي

ت آزادي ياوليسم معروف است  پيش از ديـدگاه دولـکه به ماک  دومة ند. نمريکن اعالم ميكمم

 تود.خواه و ليبرال مآب تبيين مي

 ياولكأ( ديدگاه ما

بـر اسـام ديـدگاه خاصـي کـه   (1469-1527داز سياسي ايتاليـايي )ياول نمريه پرکولو ماكني

در ارايـه ديـدگاه گرايي  طبيعت و سرتت انسان دارد و به لحاظ مبنـاي الحـادي و مـاده ةباردر

گيـرد. وي ايت اصول اخالقـي در نمـر نميسياسي خود به هيچ وجه پيروي ازحق  عدالت و رع

نـد. بـه کها دست بردارد و بـه واقعيـا  توجـه آلها و ايدهه تهريار بايد از آرمانکمعتقد است 

ارتر اسـت  ولـي ماننـد ديگـر كـمـي مکه از ديگر حيوانا  کلحاظ واقعيت انسان حيواني است 

ه عنصـر متعـالي و الهـي کـاسـت ياوليسم کتب ماكهمان م  حيوانا  دَدْ منش است. اين نمريه

روايان وخـدمت فرمانهاي ومت برآوردن خواستهكهدف ح  کند. بر اين اسامان را انكار ميانس

بـر تـهريار   ق ديدگاه اويم قدر  ندارد. طبكاي جز حفظ و تحومت هيچ وظيفهكح. به او است

د  ممهـر روبـاه و تـير نـد و در آن  واحـکالزم است به اقتضاي موقعيت از حيله و زور استفاده 

 11باتد

 ب( ديدگاه هابز

از  يهـدف اصـل 12از جمله تومـام هـابز ياسيسپردازان هيلسوفان و نمرياز ف يرد برخيكطبق رو

هـاي فـردي ين هدف با ظلم و سـلب آزادياگر ه ا 13ت است يجاد نمم و امنيومت  اكيل حكتش

نس نيز وظيفه دولت را حفظ نمـم و به دست آيد. تومام هابز از فيلسوفان انگليسي بعد از رنسا

ميـت که از طريق قرارداد و واگذاري قدر  از سوي مـردم حاکم کداند. به نمر وي حاامنيت مي

 14.يابد  در تأمين اهداف خود مطلق العنان استمي
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تـود[ ايـن ميت به فرد يا گروهي واگـذار ميکه از طريق آن حاکغايت آن عهد و ميثاق ] »

 15«نند و از گزند ديگران مصون بمانندکبين خود به صلح و آرامش زندگي ه آدميان در کاست 

خـود   خـاق وي مبتنـي اسـتتناسـي ه بـر انسانکـ  امنيت محور به اقتضاي اين ديدگاه

م و کمخالفت بـا حـاگاه هابز هيچ. خواهي  بد سرتتي و گرگ ساني انسان در آن مفروض است

ه حـق کـمعتقد است  يداند. وتود  روا نميم ميکه منجر به سلطه مطلقه حاکنقض ميثاقي را 

م کاب ظلم و سـتم از سـوي حـاكارت 16 م استکداوري و تشخيص مصالح از وظايف اختصاصي حا

ميت را به او واگذار نمـوده  اعمـال که مردم حق حاکزيرا از اين جهت نارواست؛ نسبت به افراد 

ميت به منمور حفـظ قـدر  و کل حام در اعماکاعمال خود مردم است  پس حاة م  به منزلکحا

  در نتيجه. گوي اعمال خود نيستپاسخم در برابر مردم کحارو  اينامنيت مطلق العنان است. از 

هيچ قـدرتي بـاالتر   از ديدگاه هابز 17م را ندارند.کومت يا مجازا  حاكمردم حق تورش بر ضد ح

رفي از قـدر  روحـاني نيـز برتـر م عکقدر  حارو  اينم يا در عرض آن نيست. از کاز قدر  حا

 كاتـترا 18.م منصـوب تـوند و تـابع او باتـندکاست و صاحبان مقاما  روحاني بايد از سوي حا

ياول در نمريه خـود در پـي که ماکياول در اين است کنمر دارند. تفاو  ديدگاه هابز با نمريه ما

بـر آمـده از  م راکحـا يم قدر  او است  ولي هابز مطلق العنـان بـودنكم و تحکحفظ منافع حا

در راسـتاي     به حاکم اسـتاري قدرذه نمريه حق طبيعي و واگک  مبناي مشروعيت حكومت

 حفظ منافع افراد مطرح نموده است.

 راسيكج( ليبرال دمو

سـت. ا ياقلي است کـه هواخـواه دولـت حـدراسکبرال دمويرايج در غرب  ل ةدر روزگار ما نمري

 وه اصلي  يعني فرهنگ  سياست يشتر بر آزادي افراد در سه عرصها به جاي عدالت  بليبراليست

حميل جبار و تيد دارند. معناي مورد نمر از آزادي معناي سلبي  يعني نبودن فشار و اکاقتصاد تأ

هاي خود مستقل باتند و دخالـت دولـت و گيريه بر اين اسام  افراد در تصميمکبيروني است 

ة زد در حـويـدولـت با  . به اعتقاد آنانن برسدكمترين ميزان ممک هاي وابسته به آن بايد بهنهاد

  هکي در حال. رودين مياز ب يعين حوزه  نمم طبيرا با دخالت دولت در ايند؛ زكاقتصاد دخالت ن

د يز باين يتو ارز يفرهنگة است. حوز يشرفت اقتصاديپ يبرا ةوين تيار بازار آزاد  بهترکساز و 

 يخصوصـة م و حـوزيز بـه عنـوان حـريـن ينـيو د يتد و امور اعتقاداز دخالت دولت مصون با

 نويسد:ميومت معزول است. جين همپتن كاتخاق از قلمرو دخل و تصرف ح
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ومت بانـد پانبنـد بـه تسـاهل و كه حكها ان  است اتفاق نظر ميان ليبرالة حوز كن

ل، خود را كر د  مردمش باشدهاي متفاو  ها و نظرها و فرهنگتسامح در قبال دندگاه

ا  افراد در مورد بهترن  راه براي هدانت زندگي شـان متصمية به هيچ وجه وارد حوز

 19 ندكن

اما تفسير خاصي از عدالت دارد. از نمـر آنـان  تفاو  نيست بي تعدالة اين ديدگاه در برابر مقول

اننـد آزادانـه ه افـراد بتوکعدالت به معناي فراهم آوردن ترايط و ساختار اجتماعي خاصي است 

محصول و درآمد خود باتـند. در ايـن  كهاي خود  مالا به استعداد و تالشكنند و با اتکفعاليت 

ساختار اجتماعي رقابتي و آزاد  انباتـت ثـرو  در ة يعني اگر نتيج؛ ديدگاه نتايج اهميتي ندارد

ايـن زيـرا  دار نشـده اسـت؛ثريت باتد  بازهم عدالت خدتـهکو فقر مفر  ا كاي انددست عده

نتيجه در اثـر رقابـت آزاد در  ـار وب قـانون بـه دسـت آمـده اسـت. ايـن ديـدگاه را عـدالت 

اران حـق كـزدايـي يـا حمايـت از بيفقرة دولـت بـه بهانـ  نامند. طبق اين ديـدگاهمي 20ايمبادله

ايـن دخالـت سـلب زيـرا ننده ندارد؛ کهاي مردم و وضع قوانين محدود دخالت و گرفتن دارايي

اقل برسـد و دولـت حـق ين ديدگاه دخالت دولت بايد بـه حـدو خالف عدالت است. در ا آزادي

 ند.کندارد نتايج برآمده از اين ساختار را تعديل 

 د( ديدگاه جان رالز

اجتماعي و نمام حقوق و وظايف را زماني عادالنه  -ها  ساختار سياسي برخي ديگر از ليبراليست

نـد. نمريـه پـرداز ک كمـکانا  و خيـرا  در جامعـه كو ام  ثرو دانند که به توزيع عادالنه مي

و عالمـان سياسـي اسـت. ايـن تلقـي از پردازان سياسي معاصر  جان رالز از اين دسته از نمريـه

هـا نيـز در برخـي جهـا  بـا را کموسـوم اسـت. نمـر سوسـيال دمو 21عدالت  به عدالت توزيعي

 ديدگاه عدالت توزيعي مشابهت دارد.

اسـت    اعم از مدرن و معاصر غرب  در اين بـابكليبرال مسلپردازان ضع نمريهمو كاتترا

ها حق دخالت به صور  ايجابي يا سلبي را نـدارد. دين  معنويت و ارزشة ها در حوزومتكه حک

ولـت هدايت و سعاد  افراد مربو  به حوزه و حريم خصوصي افراد اسـت و از قلمـرو دخالـت د

صـيانت از  چه اولويت دارد  تأمين امنيت آن  مدرن و معاصرپردازان نگرش نمريهخارا است. در 

آزاد اقتصــادي و تــأمين زنــدگي مطلــوب  هــايهــا  فــراهم نمــودن تــرايط بــراي فعاليتآزادي

 تهروندان از نمر مادي است.
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ردي هيچ قيـد و فآزادي و استقالل رو  ايناز . در انديشه ليبرال  آزادي اهميت محوري دارد

س مجاز اسـت  خـودش از خيـر و سـعاد   و غايـت زنـدگي تعريـف خـاق کندارد. هرترطي 

بـور يـا حق  خير و سعاد   ديگـران را مج ةس حق ندارد  به بهانکخودش را داتته باتد. هيچ 

 ي است.ار محدود ساختن استقالل فردکاين زيرا ند؛ کترغيب به انتخاب مدل خاصي از زندگي 

صـميم ديگـر برتـري هيچ انتخاب و تصميمي بـر انتخـاب و ته کمبناي اين نمريه آن است 

بـودن  تر بودن يا برتـرمعيار معقول اند.ها برابرها و تصميما  در حوزه ارزشانتخابة هم. ندارد

اصـوالً  22.تـوددليل دخالت در حريم و قلمرو خصوصي افراد نمي  بر ديگري« خير»برخي مباني 

يت کاكسو و تـ كگاه مادي نگر به انسان و جهان از يومت  محصول نكنمريا  مدرن در باب ح

ها خير و سـعادتي جـز براسام اين ديدگاه  معرفت از سوي ديگر است. در حقيقتو نسبيت در 

ه تعيـين انـد کـها معتقدثر اين ديـدگاهکابان اميال حيواني وجود ندارد. حدهاي مادي و اتلذ 

 ةرو بايـد از جزميـت و نوتـتن نسـخاز ايـن. د  قابل تناخت قطعي و يقيني نيستخير و سعا

افـراد  رد و تعريف خيـر و سـعاد  و انتخـاب آن را بـه عهـدهکها صرف نمر واحد در اين مقوله

مسـئله  ه در ايـنكـنـد  بلکهاي رايج طرفـداري از تعريف كها نبايد از هيچ يومتكگذاتت. ح

 طرف باتد.امالً بيک

 ومت است.كمدرن درباب سياست و حهاي ديدگاهاصول و عناصر هيل از مهمترين مباني 

د روحي طبق ديدگاه فيلسوفان مدرن  هستي منحصر در عالم ماده است و ابعا ماترناليسم:  1

تـود. از ايـن جهـت  اهـداف زنـدگي انسـان در امـور مـادي و و فرامادي انسان انسان نفـي مي

 گردد.جسماني محدود ميهاي اميابيک

تـود. ويني و تشريعي خدا تعيين نميكتة سياسي جديد نقشي براي ارددر انديشه الحاد:   2

 ست.ام و فرمان بيروني رها و آزاد كبشر خود بنياد و مستقل است و از تبعيت هر گونه ح

هـاي ها و گرايشها توجه بـه خواسـتدر اين ديدگاه محور همه قوانين و برنامهاومانيسم:   3

بخشـد. براسـام معنا ميند و به عالم کها را تعيين ميارزشمادي انسان است؛ زيرا انسان خود 

 مقيد به آن باتد. ه انسانکهيچ ارزش و غايت معقول و فرابشري نيست   اين ديدگاه

ه تـناخت حقيقـت و فهـم کـهاي جديد صريحاّ يا تلويحاّ اهعان دارند ديدگاهگراني:  كش  4

ه ديگـران را وادار بـه کـمعقـول نيسـت رو  ايـنمال و خير اعلي براي انسان مقدرو نيست. از ک
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س مجاز است تفسـير خـاق خـود را از زنـدگي کهاي خاق نمود. هرها و ارزشپذيرش انديشه

 داتته باتد و سمت و سوي زندگي خود را مشخص نمايد.

هاي سياسـت  اقتصـاد و فرهنـگ بايـد آزادي ليبرال در عرصهة براسام انديشليبراليسم:   5

تواند محـدود دين باوري و هيچ امري ديگر نميگرايي  مالکتد. عدالت خواهي  افراد محفوظ با

رو  ايـنند  آزادي ديگران است. از کتواند انسان را محدود ه ميکانسان باتد. تنها  يزي  نندهک

 د سازد.ي به حقوق ديگران باتد و آزادي افراد ديگر محدوه تعدّکمجاز است فقط رفتاري غير

 يبـرال نـوعيياول را با ليبراليسم در تضاد است. نگرش لکود ديدگاه هابز و ماتآوري ميياد

طبيعت  نشانه ازم ياول برگرفته از تلقي ددّکاما نگرش هابز و ما. نگاه خوش بينانه به انسان دارد

 انسان و منتني بربد سرتتي آدميان است.

گرايي  ومت  بر مادهكب حظهور يافته در غرب پس از رنسانس در باهاي ديدگاهحاصل آنكه 

تـناخت حقيقـي از رو  ايـنو پلوراليسم معرفتي و ارزتي مبتني است. از گرايي كاومانيسم  ت

نترل رفتار ما باتـد. کلي و الزامي براي تنميم و کان ندارد تا بتواند معياري كمصالح و خيرا  ام

ما ة بار نيست تا خواست و ارادما داراي اعتة از خواست و ارادخارا هيچ نمام اخالقي و معرفتي 

يعنـي ؛ نـدکنترل کفرد را  آزاديمجاز است  هکدي است اتنها آز  طبق اين مبنا 23.ندکنترل کرا 

 ه به آزادي ديگران آسيب برساند.کمجاز است اري به لحاظ قانون غيرکتنها انجام 

غرض از آفرينش و مادي و ه حقيقت انسان را روح غيرکساني کها براي اين ديدگاهرو  ايناز 

دانند  سزاوار پذيرش قرب الهي مية مال معنوي انسان در سايکحيا  انسان را به دست آوردن 

 ولـي. جويي تنـافي داردمـالکمحوري و راسي با مباني پيش گفتـه بـا خـداکنيست. ليبرال دمو

 وب هاي سياسي  مـدني  اقتصـادي و آزادي بيـان در  ـاري ديني به معناي آزاديساالرمردم

نيز گرايي كه مطلوب دين است. تكدين و با حفظ اهداف و مباني ديني امري سازگار با ترن بل

تواند با اسـتناد بـه زيرا عقل مي؛ به مثابه امري بر آمده از روش پوزيتويستي معرفت مردود است

 بديهيا  و استمداد از وحي  حد نصاب سعاد  و نجا  را براي عموم مردم فـراهم سـازد. عقـل

هاي وصول به سعاد  انسان دست يابـد  امـا ها و روشاركتواند به همه راهگر ه به تنهايي نمي

 24.با مدد وحي اين توانايي را دارد

اسـي و ومت ديني در عين مدارا و برخورد همراه با احترام با مردم و حتـي مخالفـان سيكح

رزتـي و اتهي در برابر امور  و سعاد  جو است. بي تفاوتي و داتتن موضعمدار عقيدتي  هدايت

 .اصول و مباني اسالم سازگار نيست با  ايل مرتبط با کمال و سعاد  حقيقيمس
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 ومت در نظام سياسي اسالمك. اهداف ح3

و  ـه انـد ومت قايلكه  ه جايگاهي براي حکاز اين جهت گوناگون اتب كهاي سياسي و منمام

اسـالم رو  ايـناز  25.تونداز هم ديگر متمايز ميگيرند  ومت در نمر ميكاهداف و وظايفي براي ح

خـاق خـود  نمـام سياسـي  تناختيو معرفت تناختي  انسانتناختيبا توجه به مباني هستي

 اي دارد.ويژه

 و اصـولتناسي انسانتناسي  و با توجه به جهان يدر اين نوتتار با استفاده از منابع اسالم

بـال ومـت در قكومـت  يسـت و از نمـر اسـالم حكح ه اهدافکگردد ارزتي اسالم بررسي مي

 يه سـوت جامعه بـيا هدايدارد؟ آة ت  عدالت و تأمين رفاه جامعه  ه وظيفياموري همچون امن

خالـت دا از نمـر اسـالم ياست؟ آ يومت اسالمكاهداف حة ز از جملين يپرستيج خدامال و تروک

و سـيطره اعمال قدر  ة ريها از داا قلمرو ارزشيها مشرون و مطلوب است ارزشة قدر  در حوز

 و دخالت حكومت خارا است؟

 ر بحثكروي

 در اسـت. يو درون دينـي قابـل بررسـ ينيرد برون دكبا دو روي  مسئلة اهداف حكومت اسالمي

 يلـکول اسالم و اصـة ويژ تناختي  جهانتناختيمعرفت يبا استناد به مبان  رويكرد برون ديني

نـد ومـت  مانكبه عوامل ضـرور  بخـش ح  سو كم  يعني از ييردازپيممسئله  نيآن  به حلّ ا

تـود و يمجمعي توجه اجتماعي بودن حيا  انسان  تزاحم نيازها و منافع افراد انسان در حيا  

يم كخداي حة ه براسام آن جهان آفريدکگردد اسالم لحاظ مية جهان بيني ويژ  از سوي ديگر

نائـل  خود به سعاد ة تواند با ارادبه سبب داتتن اختيار مياست و انسان روح فنا ناپذير دارد و 

نصوق  وه بدون مراجعه به متون کرد برون ديني در اين بح  آن است كآيد. پس منمور از روي

  زعمـاي ديـن  بـه صـور كومت و اهداف آن و پيش از توجه به سيره و سلوكديني در باب ح

ه  ـ  نگرش خاق اسالم به انسان و جهان بقه طکتحليل عقلي و استنتاا پيشيني روتن تود 

 عاد فردي و اجتماعي زنـدگياب  هاي روحي و روانين است و واقعيتومتي مورد نياز انساكنون ح

 ن اقتضاي  ه نون حكومتي را دارد.آدميا

نـابع و بـا توجـه بـه نصـوق و م ينين موضون از منمر درون ديگر  پرداختن به ايرد ديكرو

 ي است.نيد
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 ومت به لحاظ برون دينيكهداف حا تعيين

ومت بـه لحـاظ اهـداف كين نون حتواند در تعيتوجه به مقدما  هيل مي  در رويكرد برون ديني

 ومت و تعيين اهـداف آنكرور  حدليل برون ديني بر ضة در مقام ارائرو  اينرساند. از  آن ياري

 توان گفت:يم

 نهايـت قـرار دارددر اعلي مرتبه آن هستي بي هکهستي داراي مراتبي است   . از ديدگاه اسالم1

مـه هيم  مدبر و محيط بر كهمتا  حبية هستي است و آن خداي يگانة ه مبدأ و سر سلسلک

باتد  همين عالم محسوم و ترين مرتبه مياين سلسله که نازلاز يك سو  مراتب هستي است. 

يض  رحمـت و فـکـه واسـطة وجود دارد  مراتب ديگر از هستي  در اين ميان. مشهود است

مراتب مادون است. پس هستي تامل گسـترة وسـيعي اسـت کـه عـالم محسـوم  کمال بر

الم عـمحسوم  مراحل و مراتبي پيش از ايـن  عالم  عالوه براين. آن است بخشي کو كي از

 م.مراحل عميم و وسيع ديگري نيز بعد از عالم طبيعت در پيش داري طي گرديده است و

رو  ايـندهد. از يل ميكه حقيقت و بعد اصلي انسان را تشکي روح فنا ناپذير است . انسان دارا2

ديگري نيـز ة تود. زندگي وي مرحلحيا  بشري محدود به همين حيا  مشهود مادي نمي

خير  رةو اآلخ»يفيت نسبت به زندگي حاضر او بسيار باالتر است.کميت و که از جهت کدارد 

 (.17: االعلي«)و ابقي

ه بـين ايـن كديگر نيستند  بلكمنفصل و منعزل از ي  ة دنيوي و اخروي زندگي انسانمرحل . دو3

دو مرحله از زندگي انسان  پيوند ژرف و ناگسستني وجود دارد. نـون حيـا  اخـروي انسـان 

عمـل و سـير  ة نش انسان در اين جهان است. عالم ديگر محصول و نتيجـکبينش و ة ثمر

 26.انسان در اين جهان است

مـاال  ک بسـياري از اسـتعدادها  27.نا ار داراي حيا  اجتماعي اسـته . انسان مدني بالطبع و ب4

ه زمينـه و   اينكرسد  به ترحيا  جمعي به فعليت مية انسان در ساية هاي نهفتو قابليت

 بستر مناسب براي آن فراهم گردد.

نين ن  قـوايبنـابرا. سـتي اقـرب الهـ يعنيمال حقيقي  کدن به ينش انسان رسي. هدف از آفر5

 امل را فراهم سازد.كن تيد بستر و مقدما  اياجتماعي با

آيد  جامعه بـراي تنمـيم مناسـبا  در حيا  اجتماعي قهراً تزاحم منافع پيش ميآنجايي . از 6

ة مجريه و دستگاه نمارتي يا قوة نياز به قانون و قو  و تعيين روابط گوناگون بين افرادجمعي 

 قضائيه دارد.
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مصالح و مفاسد و نتايج ة . انسان به دليل محدوديت قوا و منابع عادي معرفت  از تشخيص هم7

در رسـيدن بـه   دليـلعاجز است  بـه همـين  ثمرا  اخروي اعمال به خصوق اعمال خود 

ي هامال حقيقي و نيل به سعاد  دنيـا و آخـر  نيـاز بـه هـدايت وحيـاني دارد. تاخصـهک

مهمترين مصالح حيا  جمعـي بشـر اسـت؛ ة از جمل  اهداف آنحكومت مطلوب  وظايف و 

ومت و سلطه سياسي بيشترين نقش را در تربيت جهت دهـي و گـرايش انسـان بـه كزيرا ح

 28ها دارد.سوي ارزش

رحلـه پـس از انقضـاي محيـا  اخـروي انسان  داراي بعد روحي و معنوي است و از آنجا که . 8

توانـد به کـيا  و تدبير زندگي او به صـورتي باتـد   تنميم حآيدبه دست ميحيا  دنيوي 

وي و مـال دنيـکه سـعاد  و کـسامان دهـد  ايهفردي و جمعي به گونة رفتار او را در حوز

هـا و از ارزش هدايت و پاسدارية ومت وظيفكحرو  اينند. از کاخروي او را تضمين و تأمين 

ن يم امـور اجتمـاعي و تـأميومـت بـه تنمـكحة هنجارهاي مقرون به حقيقت را دارد. وظيف

هـا و تـود. تـرويج ارزشامنيت در راستاي بهبود حيا  مادي و رفاه اقتصادي محـدود نمي

بـدي در سـعاد  اآنهـا  ظ نقـشام و قوانين ديني و صيانت از حدود الهي به لحاكاجراي اح

 ز وظايف عمده و نهايي حكومت است.ا  انسان

 ومت ديني به لحاظ درون دينيكاهداف ح

ه کـ نيازمنـد محـيط امنـي اسـت  به کمال حقيقي خـودنيل انسان براي   ر رويكر برون دينيد

سـازي را فـرهم سـازد. فراهم مـاال  حقيقـي اوکوفايي كترايط هدايت  پرورش استعدادها و ت

ومت دينـي آن اسـت كان پذير نيست. ويژگي حكومت ديني امكيل حك نين محيطي جز با تش

يـوي اسـت و ديني است. بنابراين  قلمرو دين اسـالم تـامل امـور دن هايه تابع اصول و ارزشک

 ومت ديني  تدبير امر معاش و معاد مردم را به عهده دارد.كح

سياسي اسالم از آغاز مبتني بر پيوند ناگسستني دين و سياست  ةبرداتت مسلمانان از نمري

ة وظيفـ  نهـاد حاکميـتتشكيل حكومـت و ايجـاد مسلمانان صدر اسالم  ة بوده است. در انديش

 عملـي پيـامبر خـداة تده است. اين برداتت  ريشه در قرآن و سنت و سـيرديني قلمداد مي

ومت  كيل حكتشة امل آن جز در سايکه اجراي کاي است ام تريعت اسالم نيز به گونهكاح دارد.

ام كـاح ازاي سلسـه ام عبادي فردي مشتمل بركتابع ترن ميسور نيست. دين اسالم عالوه بر اح

يفري و حقوقي خاصي که غرض از آن تنميم و تعديل روابط اجتماعي است و پيامدهاي کاست 
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امي مانند حـدود  قصـاق  جهـاد  امـر بـه كومت قابل اجرا نيست؛ احكيل حكه بدون تشکدارد 

ام است. همچنين اسالم نمام مالياتي مخصوصي از قبيل كر از اين قبيل احكمعروف و نهي از من

ومت است و با فقدان قـدر  كه پشتوانه مالي حکخمس  جزيه و انفال مقرر نموده است  ا  کز

سياسي مبتني بر اصول اسالمي  نين نمام مالياتي نه معنا دارد و نه قابل اجرا است. با توجه به 

از  سـت و تـا روز قيامـت اسـتمرار دارد.ام دايمي و نسخ ناتـدني اكخاتميت دين اسالم  اين اح

اسـت ين و سيـدة ل بـر رابطـيـن دليبهتـر  اکرمامبريـومت توسـط پكل حكيتش  رسوي ديگ

ن را داتـت  از جانـب خداونـد يابالغ دة فيه تأن نبو  و وظكنيعالوه بر ا يامبر اعممپ 29.است

لماتي بياز مود و وي آن همـه را بـه انجـام کو  ون ابراهيم را پروردگارش با »تمقام امام يدارا

اي »واليـت  (124: بقـره). «ه او[ فرمـود: مـن تـورا پيشـواي مـردم قـراردادمرسانيد  ]خداوند ب

و   «59 :نسـا ). «نيـدکو اوليا امر خود را ] نيز[ اطاعـت  ند و پيامبرکخدا را اطاعت  !م منان

ما تورا در زمـين  !اي داود»د. ت بود. پيامبران ديگر نيز اين وظيفه را داتتنومكل حكيمأمور تش

 (.26ق ). «نکپس ميان مردم به حق داوري   گردانيديم خليفه و جانشين

تدبير و اصالح امور دينـي « امامت»لمان و فقيهان در تعريف كاعم از مت  عالمان ديني ةنمري

نگرش تا قرن اخير در بـين دانشـمندان مسـلمان متـداول بـوده اسـت.  اين 30اند.و دنيوي را گنجانده

مداري در حكومت  از غرب در بين جوامـع اسـالمي يزم و دنياوالرکه انديشة سك  تنها در قرن بيستم

 گرا نفوه يافت.ري غربراه يافت  بح  تفكيك سياست و ديانت در بين محافل روتن فك

به متون ديني و توجه به سيرة عملـي مسـلمانان در مواجهـه بـا امـر حكومـت نيـز نشـان  مراجعه

امنيـت و اجـراي قـوانين و محافمـت از مـال و  دهندة اين امر است که حكومت ديني عالوه بـر تـأمين

هاي ديني را استوار سازد. گر ه مسلمانان در مبنـاي مشـروعيت اهداف و ارزش مردم  وظيفه دارد جان

اي اي معتقد به نصّ و نصب حاکم از جانـب خـدا اسـت و دسـتهحكومت اتفاق نمر ندارند: عده

 31رور  حكومت ديني و اهداف آن اختالفي ندارند.مبنا را قبول ندارند  اما در اصل ض اين  ديگر

آن  صيانت و حفاظـت از ة ه وظيفک  مت ديني و اينوكيل حكبنابراين  در اصل ضرور  تش

م يا انتخاب مردمي کدر نصب الهي حا  تفاو  ديدگاه دو گروه. اختالفي نيست ام دين است كاح

 يه امامـت امـرکـينا ت  اتفاق دارنـد بـرگانه اهل سنامامان  هار»: بديل آن استهاي ارکو راه

د و در يـرا اجـرا نما ينـيد كام و مناسـكه احاند کازمندين يواجب است و مسلمانان به زمامدار

 32«.ديدگان دفان نمايبرابر ستمگران از حقوق ستمد
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سـازد. حكومـت امـام معـين مي ومـت راكرد درون ديني نيـز بـه صـراحت جايگـاه حكروي

دم مـر يهمان مقام خالفت است و ضامن تأمين منافع ديـن و دنيـا  عهتي ةدر نمري معصوم

 در اين باره فرموده است: است. امام رضا

امامت جانشيني خدا و جانشيني پيامبر، جانراه اميـر المـنمني  و ميـراس حسـ  و 

نابد، خير شود، امور مسلمانان سامان ميامامت دن  رهبري مية حسي  است  در سان

بلنـد ة بالنده و شاخة نابد  امامت رنشگردد و منمنان عز  ميتأمي  ميو صالح دن  

هـاي شـود و دارانيامل ميكجهاد،  ا ، روزه، حج،كاسالم است  به وسيله امام نماز، ز

گـردد و از مرزهـا و ام الهـي اجـرا ميكـگردد، حدود و احعمومي و صدقا  جمع مي

 33« شود، محافظت ميدور دست قرار داردهاي ه در ناحيهكمناطقي 

ومت دينـي كه حکجا است  اما از آن ومت امامان معصومكحة گر ه در بار سخنان امام رضا

تود و ولي فقيه تمام اختيارا  معصوم در بـاب در عصر غيبت به صور  واليت فقيه متجلّي مي

ده در ردهـاي يـاد تـکارکهـا و بسـياري از نقش توانـدومت ديني نيـز ميكح 34 ومت را داردكح

نه محدود به امـور   ة اختيارا  حكومت دينيبنابراين  حوز را داتته باتد. سخنان امام هشتم

ه مشروعيت ديني دارد  تامل هـردو قلمـرو کميتي کدنيوي است و نه منحصر به امور ديني  حا

 دنيا و آخر  است.

الت  تـأمين عـد ل امنيـت ومت ديني تـامكهاي وظايف و اهداف حمحورترين عمدهاجماالً 

هـدايت و تربيـت  اقامـه حـدود الهـي  دفـان از سـرزمين و منـافع  نيازهاي ضروري مسـلمانان 

 است.مسلمانان 

 يتامن.1

راي ن و هم تطبيـق و اجـيه هم قوانکومت آن است كح ةمال مطلوب در تيوکده آل و ينقطه ا

يـت ه حـافظ امنکومتي كار حاستقر اما اگر به هر دليلي اين امر ميسور نباتد . آن عادالنه باتد

را و ه منجـر بـه هـک  ياسيشور است  از نبود قدر  سکمردم پاسدار استقالل و تماميت ارتي 

د کيـومـت تأكضـرور  ح يز براين ينيتود  بهتر است. در نصوق دمي يسم ناتيمرا و آنارت

 تده است.

ا بـد يـ يـكن يمکحا دير بايجامعه ناگز» يد:فرمايدر اين باره م ير م منان  عليحضر  ام

ز از يـافر نکـنـد و کمـانش عمـل يا ياش م من به مقتضـا ييفرمانروا ةيه در ساکداتته باتد  

 35.«خودش را ببردة بهر يزندگ
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 نقل تده است: گر از امام رضاي  ديدر حد

دار مانـده باشـد  وجـود ن  پايشوا و رئيه بدون پكم يابنيرا نم يچ فرقه و ملتيما ه

مـت خداونـد كبا حرو، ان از   اي  ررور  دارد و هم در اصالح دنند شوا هم در امريپ

دانـد آنـان بـدان يه خـود مكـ يه بندگان خـود را بـدون زمامـداركست يگار نساز

 36رها سازد اند، ازمندين

رد کت تحمل يهرگونه ظلم و ستم را از ترم اخالل در امنهمواره د يه باکد کرد گمان يالبته نبا

 ديـه باکـن اسـت يـه مقصـود اكـستمگر صور  داد  بلهاي ومتكد بر ضد حيانب يچ اقداميو ه

ئن مطمـ  يـاًو ثان. د که اصالح آن امكان نداتته باتـدومت نموكز حيآمر قهريياقدام به تغ يزمان

يـن ل ايـدل .نمودجاد يتوان ايل بهتر از آن را مين مناسب و بديگزيومت  جاكر حييه با تغکبود 

جود وومت كر حييان تغكه امهايي کاست. آنان در دوره عهيمعصوم ت انيشوايپة ريس  مطلب

رفتن گـش يم باتد  با در پکه آرامش در جامعه حاکرد کيجاب مين ااناا مصالح مسلمينداتت  

ا دنبـال شـمند اهـداف خـود رياران انديـت يج معارف و تربيو ترو يه  مبارزه فرهنگيتق يكتکتا

ومـت ك  حين حجت الهيه در فرصت مناسب  آخرکنين مردم به ادوار ساختينمودند. آنان با ام

ت از يـومـت بـر محـور حـق و عـدالت و حماكل حكيشـه تشـيعدل را اقامه خواهـد نمـود  اند

  مشـرو  يگرهمراه با روتـنية ن تقيداتتند. البته اه روان خود زنده نگياد پيمستضعفان را در 

ن به د آييت جبهه باطل و تأي  موجب تقويلدن از اقدام عميشکو  و دست كه سکن است يبه ا

ن يـامـا از ا نداتته باتد  يجه فوريز نتيآمبارزه قهرام و مين صور   گر ه قيد. در ايايحساب ن

ر يأثتنفاق ة قت و افشا نمودن  هريمد  در روتن ساختن حقبلند ه در کابد يمي جهت ضرو 

ئمه ا ياسيسة ريل سيگاه خودرا در تحليو جان منمر  معنا يام عاتورا از ايربال و قکدارد. نهضت 

 ند.کيفا مياست

سـتيزي اسـت  در ه تاخصـه آن عـدالت محـوري و ظلمکـ  به خالف نمريه سياسي تيعه

ومت فتوا بـر حرمـت خـروا بـر كگرايانه با قدر  و حموضع هم كديدگاه اهل سنت  فقها در ي

م را نيز مجـوّز خـروا در برابـر کنه حاردند و حتي فسق و رفتار ناعادالکم مسلمان را صادر کحا

 37تقدم امنيت و حفظ نمم و قانون بر عدالت است.  كرداين روية نتيج اند.م جائر ندانستهکحا

غـرب بعـد از عصـر نـوزايي نيـز تنهـا هـدف ة ه پيش از اين بيان تد  برخي از فالسفك نان

ود قايـل تـده و محـدنا کم قـدر و بـراي حـااند ومت را بر قراري نمم و امنيت بر تـمردهكح

 38اند.ومت را نامشرون تلقي نمودهكحهرگونه تورش بر ضد
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است و  ومتكحة ترين فايدمکه تأمين امنيت از نمر اسالم کچه بيان تد  روتن گرديد از آن

 ومت.كرود  نه تمام هدف و مقصود نهايي از حومت به تمار ميكاز اهداف متوسط ح

 عدالت. 2

ت همراه با ياست  اما امن ياجتماعهاي تيت قوام بخش همه فعاليه امنکرد يپذيگر ه اسالم م

ت عدل يز به رعايت نيامن يداريومت و پاكاست. دوام ح ينيومت دكعدالت مطلوب و مقصود ح

بشري و تـناخت از خصـلت ة دارد. بر اسام تجرب يو انصاف و تضمين حقوق مدني افراد بستگ

ن است دوام كمتدينان ممومت غيركح»ه کعروف تده است رفتاري و روان آدميان  اين گفتار م

ن ياديـاز اهـداف بن  ة عـدلام به قسط و اقامـيق 39«.ومت ستمگر دوام نخواهد آوردكبياورد  اما ح

ن هـدف. قـرآن يـدن بـه ايرس ياست برا يت پليجاد امنيومت و اكل حكيا است و تشيبعثت انب

داوري  د و در هنگـام يـگردانرا به صاحبان آن باز هاه امانتکدهد يخداوند فرمان م» د:يفرمايم

هاي امبران خود را همراه با نشـانهيما پ»فرمايد: ميز يو ن. (58نسا : )«عادالنه حكم صادر نماييد

م تـا مـردم بـه يردکـنازل  ار سنجش حق و باطل(يزان )معيتاب و مها کم و با آنيروتن فرستاد

داوود ما تـورا  يا» ن به داوود خطاب نموده است:ينهم  (. 25حديد: )«نندکام يقسط و عدل ق

 .(26ق: )«نک ين مردم به حق داوريپس ب  يمفه خود ساختين خليدر زم

 فرمود: ر م منانيو ام

ر يـا با غل و زنجنسعدان به سر برم و  يخارها يسوگند به خدا اگر تمام ش  را بر رو

امـت در يامبرش را در روز قيو پ دارم تا خدا ترخوشده شوم، يشكسو ا آننسو  نبه ا

رده كـرا غص   ياز اموال عموم يزياز بندگان ستم و چ يه به بعضكنم كمالقا   يحال

ده شدن يو پوس يهنرك يه به سوكش ننف  خو ينم براكستم  يسكباشم  چرونه بر 

 40ند كياقامت م يطوالن يزمان كرود و در خايش ميپ

 د:يفرمايگر ميد يآن حضر  در جا

ردند و اگـر كياران حجت را برم  تمام نمننندگان نبود و كعت ي  اگر حضور فراوان ب  

 يسمترران و گرسنر يم بارگكه در برابر شكمان نررفته بود يخداوند از علما عهد و پ

ش نوهـان آن انداختـه و رهـاكننـد، مهـار شـتر خالفـت را بـر كو  نكمظومان س

 41ساختم يم

از  ومت را پـسكت حيل قبول مس ليدل نير الم منيحضر  ام هين فراز از خطبه تقشقيدر ا

 کند:يم ياز قدر  دو عامل معرف يو عزلت اجبار ينينشسال خانه 25
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ور را بـدون حضـي؛ زيت مردميو مقبول يومت اسالمكبان حيمردم به عنوان پشت اول  حضور

تـود  اگر ـه مي سـت مواجـهكبا ت ي  در عمل زمامداريم اسالمکمردم به عنوان پشتيبان حا

ت يـقانم و مشروعيت و حيومت را وابسته به خواست و اقبال مردم ندانكت حيت و حقانيمشروع

 يم.نک كيكتف يت اجتماعيرا از مقبول

لمـان چارگـان جامعـه. نخبگـان جامعـه و عايدگان و بيعالمان در برابر ستمد دوم  مس ليت

 تـوده يو بسـط آگـاه يركهت دهي فت و جيهداة فيعالوه بر وظ  ينفه تنام در منطق ديوظ

 .دننکد از حقوق مستضعفان دفان نت داريمردم  مس ول

ي از علـل قبـول كـ  ييگر  عالوه بر اقامه ترن و عمل به حـدود الهـيدر مورد د امام علي

 42.دانديگاه خود و احقاق حقوق مردم ميط را قراردان امور در جايومت در آن تراكح

رمردم را حرف تنوي و اطاعت مردم از او و حق مردم بر امـام را نيز حق امام ب امام صادق

 43.«داندالمال و رعايت عدالت ميبيتدادن سهم مساوي به مردم از 

 اسـت. يومـت اسـالمكن اهـداف حيت از محرومـان  از مهمتـريـبنابراين  اقامه عدل و حما

 يا بـرار يو اقتصـاد يسايبرآمده از آن  دست صاحبان قدر  س يه داريليبراليسم و نمام سرما

 ن هدف مخالف است.يبا ارو  اينو از . گزاردميكانا  و منابع جامعه بازساختن ام يانحصار

نـد. کومت اسالمي ارزش محور است  ولي براي رسيدن به آن از هر ابزاري استفاده نمـيكح

نـد. کقرباني  هاي اساسي راهاي قدر   مجاز نيست اصول و ارزشيم پايهكم اسالمي در تحکحا

 ومت اسالمي هرگز پذيرفتني نيست.كدر ح« ندکميتوجيه هدف وسيله را »که اين منطق 

  منـدقدر  نهاد مدارا بـا برخـي از دتـمنانپيش ه ياران دل سوز حضر  عليکهنگامي 

 را زبيـر ونمير معاويه يا اقدام پيشگيرانه براي مهار برخي از خيانـت پيشـه گـان ماننـد طلحـه 

 فرمود:مي اندر پاسخ آن حضر  امير الم منين  دادندمي

گر سـتم باشـم و پـيش از وقـوع جـرم ه آغازكخواهي اي فرزند عباس! آنا از م  مي

افراد را مناخذه نمانم  به خدا سـوگند هرگـز از ، كنم و بر اساس گمان و اتهاممجازا  

 44 شومپيشرام نميآميز نم و در رفتار خصومتكم خدا عدول نميكح

ار کـسياست مدارتر اسـت و در  ليگفتند  معاويه نسبت به عه ميکساني کدر پاسخ به سخن 

 فرمود:مت مهار  بيشتري دارد  ميوكح
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تر نيسـت، امـا او از در حيلـه و گنـاه وارد كاي مردم به خدا سوگند معاونه از م  زنر

اما هر نيرنري گناه ردم، كرفتار ميتر انهكشود  اگر نيرنگ جانز بود، م  از همه زنرمي

 45 گناه و خيانت آتش است نيرنگ، سرانجام  كفر استو 

 يآزاد. 3

ن يهمتـرم يد در فلسفه سياسي  عالوه بـر امنيـت  آزاديجدپردازان هياز نمر ياريدگاه بسياز د

بعـيض حتّي بر رفع ت يدگاه آزادين ديوتد. طبق اكومت در تحقق آن بكد حيه باکاست  يهدف

ا غربـي رپردازان هاي ايـن ديـدگاه در بـين نمريـهانا  اولويـت دارد. زمينـهكه امع عادالنيو توز

 رد.کليسا و اجبار مردم براي اقامت در تحت لواي دين فراهم کهاي گيريسخت

س مجـاز اسـت  کليبرال  آزادي و استقالل فردي هيچ قيد و تـرطي نـدارد. هـرة در انديش

س حق نـدارد  بـه كودش را داتته باتد. هيچريف خاق خخودش از سعاد  و هدف زندگي تع

نـد؛ کحق  خير و سعاد  ديگران را مجبور يا ترغيب به انتخاب الگوي خاصـي از زنـدگي ة بهان

ه از نمـر کـار محدود ساختن اسـتقالل فـردي اسـت. مبنـاي ايـن نمريـه آن اسـت کاين زيرا 

ها و انتخابة تري ندارد. همها  هيچ انتخاب و تصميمي بر انتخاب و تصميمي ديگر برليبراليست

بـر ديگـري  دليـل « خيـر»تر بودن يا برتر بـودن برخـي مبـاني معيار معقول ند.تصميما  برابر

 46.توددخالت در حريم و قلمرو خصوصي افراد نمي

ايـن نگـرش اسـت.  تـناختيمبنـاي معرفت  و پلوراليسم معرفتيگرايي نسبيت يت ياکاكت

لي و الزامي کان ندارد تا بتواند معياري كاز مصالح و خيرا  امتناخت حقيقي   طبق اين ديدگاه

مـا ة نترل رفتار ما باتد. هيچ نمام اخالقي و معرفتـي بيـرون از خواسـت و ارادکبراي تنميم و 

ه آزادي را کـتنهـا آزدي اسـت   طبق اين مبنا 47ند.کنترل کما را ة عتبر نيست تا خواست و ارادم

 ند.کنترل ميک

تواند با استمداد از معرفت وحيـاني حـد ديدگاه اسالم مردود است؛ زيرا عقل مياين مبنا از 

توانـد همـه نصاب سعاد  را نجا  براي عموم مردم فراهم سازد. عقـل گر ـه بـه تنهـايي نمي

هاي وصول به سعاد  انسان دست يابد  اما با مدد وحي ايـن توانـايي را دارد. از ها و روشارکراه

آزادي غايـت و ارزش مطلـق   آزادي دارد. بر مبنـاي اصـول اسـالمگاه متعادل به اسالم نرو  اين

مال نهايي به صور  آگاهانه و از سر کت انسان به سوي کاي است براي حرآزادي وسيله. نيست

اسالمي تنها در سايه خدا پرستي  ةتوان گفت آزادي واقعي انسان در انديشگزينش و اختيار. مي
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در برابـر آزادي واقعـي تـود. سـد مهـم د خواهي و اسار  تهوا  تأمين ميو رهايي از قيد خو

 48.هاي نفس اماره استخواهي و انقياد به خواستهانسان  خود

ه آزادي مورد نمـر ليبراليسـم  تنهـا رهـايي از موانـع بيرونـي اسـت. کديگر آن است ة تكن

هاي مخصوق عرفانبه فاني  اتب عركه مکليبراليسم به آزادي دروني توجهي ندارد  همان گونه 

مال که براي کاما حقيقت اين است . سازندترقي  مانند بوديسم تنها آزادي بيروني را مطرح مي

وفايي استعدادهاي متعالي او هم بايد به آزادي دروني  يعني رهايي از قيد و بند هـوا كانسان و ت

اي يعني بـه انـدازه؛ معقول آن هوم و تعلّقا  نفساني توجه تود و هم به آزادي بيروني در حد

نبـود اهتمـام بـه آزادي  49.دها و حقايق واالي الهي تصادم نداتته باتد  بهـا داده تـوه با ارزشک

 اندازد.معنوي و رهايي از قيد و بند دروني آزادي بيروني را نيز به خطر مي

ه بـر کـجيرهـايي را و زن گران و غلهاي پيامبر بار» فرمايد:مي قرآن در باره پيامبر خاتم

 (157اعراف: .)«داردمياز م منان براند  خود نهاده

 آزادي در ليبراليسم واالترين هدف و اصل بنيادين در تنميم روابط اجتمـاعية اگر در انديش

مـان ترين اصل و آرها  مهموسياليستسة و در نمري هاي سياست  اقتصاد و فرهنگ است عرصه

مـال کايت اصلي و غتب اسالم كتود  در مز فاصله طبقاتي عنوان مياستن اکبرابري اقتصادي و 

يـن محوري و وصول انسان به قرب حق است و آزادي و برابـري بايـد در خـدمت امطلوب  خدا 

 (51:هاريا ). «و ما خلقت الجنّ و االنس اال ليعبدون» .هدف نهايي باتد

 آباداني و مبارزه با فقر. 4

ان نيـز از به خصوق حمايت از مستضعف  جامعه و تدبير معيشت مردمي مادي هاآيا تأمين نياز

ين اسـت ومت است يا اين امر به تالش فردي خود افراد وانهاده تده است؟ واقعيت اكوظايف ح

ه جـدي ه در اسالم بدان توجـکامري است   يته اهتمام به تأمين معيشت و رفع فقر و محرومک

 مر گرفته تده است.ارهايي در نکار راهکتده  براي اين 

هاي اغنيا سهمي بـراي نيازمنـدان در قالـب ماليـا  همچـون زکـا  و اوالً  اسالم بر دارايي

لـت رساند. عمندان بماليا  بايد اين سهم را به نياز متوليخمس قرار داده است. دولت به عنوان 

ان را بـه ر قبـال تنگدسـتخـود دة ه ثروتمنـدان وظيفـکـاي از جامعه آن است فقر دستهة عمد

 دهند.درستي انجام نمي
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ار و تـالش کـتود  امـا مخالفت ميگرايي ه در اسالم با رفاه زدگي و دنياکعين اين  در ثانياً 

يـد اسـت؛ زيـرا فقـر و کبراي تأمين معيشت خود و رفع محروميت از مـردم در اسـالم مـورد تأ

ريم کـقرآن رو  ايناندازد. از يتنگدستي آبرو  موقعيت اجتماعي و حتي ايمان افراد را به خطر م

و امـام  (61:هـود«)م فيهـاکم من االرض و استعمرکهو انشأ».نيز عمران و آباداني را ستوده است

خير دنيا و آخر  در دو وي ژگي است: بـي » خطر فقر فرموده است:ة بارردر نهج البالغه د علي

 50«.ي و آلودگينيازي و پرهيزگاري و تر دنيا آخر  در دو خصلت است: تنگدست

ترسـم  فرزندم از فقـر بـر تـو مي» فرمود: و نيز آن حضر  خطاب به فرزندش امام حسن

 51.«ه مايه نقصان دين  آتفتگي عقل و باع  دتمني استکآن به خدا پناه ببر از

 52«.فقر است ترينگمرگ بزر»از ايشان نقل تده است که فرمود: همچنين 

نان را به مـا عنايـت کـن و نـان را از مـا  خدايا برکت در» :فرمود از پيامبر بزرگوار اسالم

توانيم نمـاز بخـوانيم  روزه بگيـريم و و ظـايفي کـه خـدا بـه دوش مگير که اگر نان نباتد  نمي

 53.«مانهاده است  انجام دهيم

عوامـل  و وتدكه در اصالح دنياي مردم و رفع فقر بکومت اسالمي وظيفه دارد كاين  حبنابر

 ن سازد.کمبارگي جمع ديگر را ريشه كاي و تهگرسنگي دست

عمـومي مسـلمان تعـدي هاي ه بر داراييکساني ک ثالثاً  حكومت اسالمي وظيفه دارد دست

 امير المـ منينرو  اينهاي عمومي را از دست آنان رهاسازد. از وتاه نمايد و دارايياند  کنموده

ه پيش از آن حضـر  کلمال  استرداد اموالي اومت خود  تقسيم برابر بيتكدر روزهاي آغازين ح

هاي اصلي و مهـم برنامه واي ناعادالنه تصرف نموده بودند و رفع گرسنگي از محرومان را جزعده

 54.ومت خود اعالم نمودكح

ارگزاران خـود از کهاي آن حضر  براي ميت خود  از توصيهکاصالح بالد و عمران قملرو حا

 55.مصر بودم منصوب کاتتر  حا كجمله مال

المللـي. داتـتن ناقتصاد هم بعد اجتماعي دارد و هم پيامدهاي مهـم سياسـي در روابـط بي

بـه ويـژه در تـرايط حاضـر   هاي اسالميزمينل و دفان از سر   استقالاقتصاد مناسب براي عزّ

هاي اسالمي همواره از اهرم اقتصاد شورکامري ضروري است؛ زيرا دتمنان دين براي سيطره بر 

جويانه سـلطه ةومـت اسـالمي را از مقاومـت در برابـر ارادكنند. از اين طريق هم حکستفاده ميا
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در ترتيـب و بـدين  .گشـايدافراد جامعه را براي خود ميميان دارد و هم راه نفوه در خود باز مي

 ند.کدين و ايمان مردم تزلزل ايجاد مي

ر اي است براي حفـظ حيـا  دمادي وسيله انا كاسالم به دنيا نگرش ابزاري دارد. ابزار و ام

ار و کـدارد   ه با روح اسـالم منافـا کآن  ه رو  ايناست. از که بندگي خدمال انساني کجهت 

. پـس اهش وابستگي به ديگران نيست  اصـل قـرار دادن دنيـا اسـتکفعاليت و افزايش توليد و 

و پيوسـتن بـه نهـايي  مـالکه آن تر  وصول ب ه يادک  که از آخر  و خدادنيايي مذموم است 

 آخر  باتد.ة مزرعمقدمه و ه کدارد نه دنيايي حقيقت اصيل است  باز

 وفايي علميكش.5
. «مةةكالحتـاب و كيهم و يعلمهـم الکو يـز». از ديگر اهداف حكومت ديني تعليم و تربيت اسـت

ة ظيفـه جامعه بـدان نيـاز منـد اسـت  وکآموزش و گسترش معارف ديني و علومي  (.2)جمعه: 

عمومي اعالم ة سب دانش را فريضکومت است. اسالم براي دانش مقام ارجمندي قرار داده و كح

 56.نموده است

حـدود  ارا نهادن اسالم به علم و عالم و ترغيب مردم به فراگيري دانش  موجـب گرديـد در

علـوم يش از اسالم خبري از آن ه پک  کز اصلي مسلمانانهاي مختلف علمي در مرادو قرن رتته

لمـي روي دينـي  بـه جهـاد عة وفايي برسد. مسلمانان غالباً به عنـوان انجـام وظيفـكنبود  به ت

ه نقـل بشف نمودند و کآوردند و ضمن استفاده از ميراث گذتتگان  خود نيز مسائل جديدي را 

 هاي رايج مواجه تدند.ه نقّادانه با انديشهكردند  بلكتفا نکصرف اة و ترجم

ة ماندگي علمي  موجب ضعف مسـلمانان و سـيطرعقب. ارزتمند است م هاتاًعل  عالوه براين

ومت ديني تالش نمايد تا برتري علمي مسـلمان كالزم است  حنمر تود. از اين مسلمان ميغير

هـر ة ه ديـن علـم آمـوزي را وظيفـکـومت دينـي از ايـن جهـت كبنابراين  ح 57.را به دست آورد

  و اقتدار جهاني مسلمانان وابسـته بـه پيشـرفت وي و عزّمال معنکم مني اعالم نموده است و 

ه کـ مخصـوقبه مندي هر مسلمان اين حق رابه عهده دارد. براي بهرهسازي علمي است  زمينه

در عصر نوين امنيت  رفاه  حفظ سالمت و نشر معارف ديني نيـز در گـرو دسـتيابي بـه آخـرين 

م کف حـايآموزش و رفع جهل را از وظـا نينالم مريرو اميندستاوردهاي دانش روز است. از ا

 58داند.يم
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 مالك يت جامعه به سويتربيت و هدا.6

يـن ومت و نگـرش اسـالم اكمدرن به حپردازان ترين تفاو  بين نگرش نمريهه مهمکگفته تد 

از  خير  سـعاد  و هـدايت امـري فـردي و خـاراة در ديدگاهاي دوران مدرنيته مقول  کهاست 

ة ينـومـت فـراهم سـاختن زمكهدف اصلي و نهايي ح  اما از ديدگاه اسالم. ومت استكقلمرو ح

 مال نهايي انسان است.کهدايت و وصول به سعاد  و 

خواهـد ه ميكـنـد  بلکينم ينـيد يرا ملزم به قبـول باورهـا يسکل ياسالم با اجبار و تحم

و  ان آگاهانـهايمة زمينه بر سر راه هدايت و ايمان قرارداده تده است  برداتته تود تا کموانعي 

 يرابـرن آزادي يـا بيتـأم يومـت اسـالمكن حال  تنهـا هـدف حيآزادانه افراد فراهم تود. در ع

اسـت. از  يومت اسالمكي حيهاي غاو ارزش يياز اهداف نهاگرايي مالکو  ييجوست  سعاد ين

ن تـأمين يعـه در کـباتـد  ياد بـه گونـهيـبا يو فرهنگ ياسيط سيساختار جامعه و ترارو  اين

 کمال او را فراهم سازد.رتد و ة نيزم  ي مشرونهايآزاد

 ه است:م بر تمردکتعليم و تربيت را از حقوق مردم بر حا امير الم منينرو  ايناز 

ه خير خواهي را از شما كمردم مرا برشما حقي است و شما را بر م  حقي  بر م  است 

امالً بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان كد، دارنالمال بيت ه ازكدرنغ ندارم و حقي را 

نيـد، كه به بيعت م  وفا كاما حق م  بر شما ان  است   نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد

بيانيد و چون فرمان دهـم نيد  چون شما بخوانم كار خير خواهي را ادا كدر نهان و آش

 59 بپذنرند

يـت خـويش حـدود اسـالم و ايمـان را تعلـيم ه بـر اهـل والکبر امام است »و نيز فرموده است: 

کمـال سـعاد   تـالش کـردن در صـالح »: فرمايدمي همچنين امير بيان حضر  علي 60«دهد.

م اسـت: کاز سـخنان آن حضـر  در وظـايف حـاهمچنين  61«.امور همگان و تربيت جمهور است

ردن كوتاهي نکه اتت: او گذاتته تدة ه از امر پروردگار به عهدکهمانا بر امام نيست جز آنچه »

 62.«وتيدن در نصيحتکدر موعمه و 

رمـوده انجام وظايف خود نسـبت بـه هـدايت و ارتـاد مـردم فة در بار نير الم منيموال ام

 است:

ردم و شما را با مرزهاي حالل و حرام آگاه ساختم  به كرانت انمان را ميان شما پا برجا 

ردار خـونش معـروف را كـبا گفتار و ردم و كسب  عدالت خود لباس عافيت بر تنتان 

 63« ه اخالق برگزنده چيستكميان شما گستردم و با خوي خود شما را نشان دادم 
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 يام الهكحدود و اح ياجرا.7

 مي نيازام اسالكام الهي است. بسياري از احكاجراي حدود و اح  كومت اسالمياز ديگر اهداف ح

ة مانند حـدود  ديـا   قصـاق و نيـز فريضـ م يفري اسالکام كبه قدر  اجرايي دارد. اجراي اح

يـروي دتمنان دين و دفان از سرزمين و حقوق مسـلمانان  بـدون وجـود حكومـت و نواالي جهاد با 

 ازمنـد قـدر در برخي مراتـب آن نيـز ني  اقتدار ميسر نيست. امر به معروف و نهي از منكر اجرايي با

 حكام و تطبيق حدود الهي است. قرآنااجراي  رو  از اهداف حكومت اسالمياجرايي است. از اين

ارنـد دهيم  نماز را بپا ده اگر آنان را در زمين قدر  اند کسانيکم منان » فرمايد:در اين باره مي

 (41حج: )«.ارها به دست خدا استکر نمايند و سرانجام كو امر به معروف و نهي از من

اي ظيفـهو  نمازة ري و بندگي خدا و اقامسازي صحيح و معقول براي دين دابنابراين  زمينه

بته ومت اسالمي گذاتته است. الكبه خصوق ح  ة جامعه سياسي دينيه خداوند به عهدکاست 

 از همـه  پيش. ام اسالمي نيستكراه به پذيرش عقايد و احکمعناي اجراي حدود الهي  اجبار و ا

فرمايـد: مييم كـت. خداوند حري و فرهنگي اسكيمانه و فعاليت فكزعماي دين دعو  حة وظيف

وش روترين كـو جدال بـه ني كمت و موعمه نيكمردم را[ به سوي راه پروردگار  از طريق ح»]

 (125نحل: )«.بخوان

خي تـرايط لزوم اولويت روش فرهنگي براي ترويج دين داري  در براولويت بلكه با اهعان به 

هـاي الهـي نوي مـردم و حفـظ ارزشعهاي الهي  صيانت از حقوق مام و ارزشكبراي اجراي اح

مـام اومـت و اسـتفاده از قـدر  نيسـت. كجـز دخالـت ح ايهار  ارکبراي اين تا ضروري است 

 د:يفرمايم يعل

ردن در كن يوتاهكد و آن، نه خدا ]به آن[ امر فرماكچه را  ست جز آنيبر امام واج  ن

اجـراي حـدود ، برامي، زنده نرهداشت  سنت پير خواهيحت، تالش در خيپند و نص

 64به طبقا  مردم است المال بيت هايبر مجرمان، رساندن سهم ياله

  امعـهجيي ت و راهنمـايه عـالوه بـر هـداکـت دارد يان  امام از جانب خداوند مأمورين بيطبق ا

ايـن   ايت ديگـريد. در روانا  عدالت را اجرا نماكم اميع و تقسيند و در توزکرا اجرا  يام الهكاح

 ومت علوي تعيين تده است.كبراي حاهداف 

 هاي دين؛سازي نشانهباز. 1

 كار امور بالد؛اصالح آت. 2
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 ايجاد فضاي امن براي ستمديدگان؛. 3

 اقامه حدود وامانده؛. 4

ثـرو  ونـت كم از مُکشتر حايب يمندبهره  كومتح يومت  هدف از تصدكدر نگرش اسالم به ح

 به خلق خدا است: يارين خدا و يه خدمت به دكست  بليا نيدن

س  قدر  و طل  مال دنيا كه آن چه انجام دادنم، رقابت براي كخدانا تو خود آگاهي 

هاي دن  را باز گردانيم و امور شهرها را به سامان رسانيم، خواهيم نشانهه ميكنبود، بل

 65هاي وامانده از حدود تو اجرا شود ا  در امان باشند و بخشتا بندگان ستمدنده

اجراي حدود  دفان از دين خدا  دعو  مردم به راه بندگي خـدا  مت از حالل و حرام الهي محاف

گو به بهترين وجه )جدال احسن(  از وظايف امام به عنـوان وو گفت كمت  اندرز نيكاز طريق ح

 66م جامعه است.کحا

 ركاز من يامر به معروف و نه

اي است کـه در جامعـه اسـالمي بـه دوش يفهارزتي وظ هاي اخالقي وکاستيها و رفع ترويج ارزش

همـان اصـل مترقـي  همه افراد نهاده تده است. اين وظيفه همگاني که نوعي نمار  عمـومي اسـت 

است که تر  سالمت و پويايي جامعه است. امـر بـه معـروف و « امر به معروف و نهي از منكر»

در اسـالم تنهـا رو  ايـناز  67معه است.ديني در جا هايمنكر ضامن بقا و دوام احكام و ارزش نهي از

ها و جلوگيري افي نيست  همه بايد در ترويج ارزشکري و عملي كخوب بودن اتخاق از نمر ف

 تفاو  باتد.ها بيدر برابر ارزشس حق ندارد کها حضور فعال داتته باتند. هيچ رويجکاز 

تـوان در برابـر ة ه انـدازبـه فراخـور تـرايط و بـموظفنـد بنابراين  در جامعه اسالمي همـه 

ومـت و كحرو  ايـنننـد. از کهاي مثبـت را تقويـت و حمايـت هاي منفي بايستند و ارزشارزش

تنهـا نهـاد   كـه در برخـي تـرايطليت دارنـد  بلئوصاحبان قدر  در اين باب بيش از همه مسـ

 :فرمايدميف م منان يقرآن در توص 68ل م ثر انجام دهد. كتواند اين وظيفه را به تومت ميكح

دارنـد، يم، نماز را به پـا من  مستقر سازيه اگر آنان در زماند كيسانك)مومنان(  آنان

ــز ــه مي ا ك ــد، ب ــپردازن ــان منار شاك ــد و از ناشايســته فرم  يها نهــيســتندهن

 (41 )حج:نند كيم

ه بـه کـ[ باتـند گروهي ] موظـف  بايدگروهي از تما»فرمايد: ميتاب هدايت بخش کو نيز اين 

 (104عمران: آل).«نمايندر كنند و امر به معروف و نهي از منکي دعو  كني
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به اهتمـام عمـومي بـه ايـن اصـل مهـم و   که سرزندگي و پويايي جامعهاست اين حقيقت 

با اهتمام به اين اصل  ستمگري  انحراف عملي و فسـاد اخالقـي بـه . اساسي اسالم بستگي دارد

ه اتـرار قـدر  و کـتود بنيادين  موجب مية ني از اين آموزگردارسد و رويترين ميزان ميمک

ميـت اتـرار نيسـت. کاعتنايي به اين اصل  جز فراگيري فساد و فجـور و حانفوه يابند. پيامد بي

 69ند.کتوجهي نمياند  ه اين فريضه بزرگ را از ياد بردهکخداوند به دعا و تضرن م مناني 

 حمايت از محرومان.8

ه بـه هـر کساني کبازار آزاد  ة رحمانه در رقابت خشن و بيکراليسم آن است مقتضاي نمريه ليب

  يگـراندآمدهاي رف بودجه دولت يا بخشي از دربه حال خود رها توند. صَاند  دليل عقب مانده

ر دتوان  خالف مقتضاي بازار آزاد ]و حتي عـدالت[ اسـت. امـا مکتوان و براي حمايت از افراد نا

ت يـت خصوصـي را بـه رسـميكه مالکدين اسالم عالوه بر اين . صحيح نيست اسالم اين منطق

درآمـد سـالمي و گاه از معيشت اقشار محروم غافل نيسـت. بخشـي از ماليـا  اتناسد  هيچمي

ازهـاي ه قـادر بـه تـأمين نيکـبايد صرف محروميت زدايي و تأمين معيشت افرادي توند   اغنيا

ال رعايـت حـة در بـار ك اتـترمالـخـود بـه  نامـهدر عهد زندگي خود نيستند. اميرالم منين

 کيد دارد:بيچارگان اين گونه تأ

ه دستشـان از هـر كـ، طبقه فرودست جامعه ةاز خدا بپرهيزند، از خدا پرهيزند دربار

ه بـه خـاطر كـاز بينوانان، نيازمندان رنجدندگان و آنان ، كوتاه استسازي گونه چاره

لـي فراد قانع و مسـتحقي وجـود دارنـد وان  طبقه ا بيماري طوالني زمي  گيراند  در

ه خداوند نرهباني آن را بـه تـو كآورند  براي خدا حقي را نيازشان را به روي خود نمي

خالصـه را هاي زمي هاي و بخشي از غلهالمال بيت   و بخشي ازكسپرده است، حفظ 

ه كـزه حـق دارنـد آنان همان انداترن  ه براي دوردستكدر هرشهري به آنان بسپار 

 70 مستحق آن استترن  كنزدن

سـت  ايـن اكه نوتـته ار گزار خود در مکبه قُثم بن عبام   يه امام علک ياهمچنين در نامه

برنـد  توصـيه ه در فقر مطلق به سر ميکساني کانا  عمومي جامعه براي كصرف امة بارگونه در

 ند:کمي

ه كـمندان و گرسنران و آنـان را به عياله نزد تو فراهم شده بنرر و آن كدر مال خدا 

   مانده را در نزد ما بفرست تا ميـان كباشند، مصرف يو سخت نيازمند ماند مستمند

 71نيم كه نزد ما هستند قسمت كساني ك

که بايـد بـراي خدا است متعلق به ند  کومت گرد آوري ميكه حک   اموالدر اين نگرش مالياتي
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منـدان كومت اسالمي نيازمان. در حکاختصاصي حااموال تود  نه  مندان از خلق خدا مصرفنياز

رفـاه هاي ه حتي در دولتک تودار اولويت دارند  بر خالف آن  ه امروزه مشاهده ميکبراي اين 

 برند.مندان ميهاي دولتي ثرو انا  عمومي و يارانهكگستر  بيشترين بهره را از ام

 يجهنت

در اسـالم  ينـياست ديم بر سکروح حا يو حق محور يباور خداتوان گفت: از آنچه گذتت مي

مـت و راک  ين رفاه مادي  تأميورزعدالتو  يو در  ار وب حق مدار ياست. براسام خدا باور

در   يي انسـاننهـا يت و سـعادتمندياست و هـدا يومت اسالمكح يانيانسان از اهداف م يآزاد

 قرار دارد. يومت اسالمكح يياهداف نهاة زمر

در گرايـي و آخر  يمحورتناختي اسالم  نه خداو معرفت يتناختجهان يمبان يمقتضابه 

 ايـندر درسـت ياست. تدب ياخرو يمندا مانع از سعاد يدن يا است و نه آبادانيدن يتضاد با آبادان

 يه در پـکـ ينهادترين يبه عنوان عال يومت اسالمكباتد. ح ياهداف اخرو يتواند در راستامي

ن غمـا رفـتيهـا و بـه يتوانـد در برابـر ناهنجارنمي ع و مصـالح عمـوم اسـت  هرگـزحفظ مناف

از انجـام  يداري اعتنا باتـد. خـودمردم ب يمان و اصول اخالقيا يعنيل انسان  ياص يهاهيسرما

 هک نان. انت به مردم استيخ  ين موضوندر ا يتفاوت يافراد و ب يت معنويت و هدايرسالت ترب

ي افـراد و طبقـا  جامعـه گنـاه بخشـودن يو اجتماع يع تدن حقوق فرديضادر قبال  يوتاهک

 است.
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