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  یت و دولت اسالمیتعامل روحان
  *علی معصومی

  دهكيچ
ـ د يت با دولت اسـالم يروحاندر ارتباط با نوع تعامل  : وجـود دارد  يمتفـاوت  يهـا دگاهي

ه چون كداند و معتقد است يو در خدمت آن م يابع دولت اسالمت را تيروحان يدگاهيد
ـ بايت، همه از جمله روحاني نيفه ديم وظكبه حي است، دولت اسالم ـ ي اجـزا آن   ةد از هم

ـ دانسته و معتقد اسـت   يم بر دولت اسالمكت را حايگر روحانيدگاه ديند. دكاطاعت  ه ك
ارشناسـان  كآن عالمـان و   يااست و عامل اجر يحدود اله ياجرا يمجراي دولت اسالم

ـ يد يت به عنوان رهبـر يه روحانكشود يمحقق مگاه ي آندولت اسالم. ن هستنديد در  ين
ـ   ين و سيان ديارتباط مي نيز اصوالً انيرأس آن باشد. جر ن ياست را قبول نـدارد و بـا هم

ـ   ت و دولت رايروحانمأموريت  حضور و ةعرصيه، توج  دانـد. يمتفاوت و از هم جـدا م
ت يت و دولت سـرا يوند را به روحانين پيا يولياست است، ن و سيوند ديپ يمدع يركتف
ـ ن دياز اأ هريك ت است. منشيروحان يمنهاي، دهد و معتقد به دولت اسالمينم  ،هـا دگاهي
اسـالم و  ، ن و جامعـه ين ديرابط بي، ت و دولت اسالميصاحبان آن از مفهوم روحان يتلق
  ... است.و ت و جامعهينروحا، تياسالم و روحان، ومتكح

ي مختلـف در ايـن   هادگاهيد يموضوع و بررس يم و مبانين مفاهيياز تبين مقاله، پس در ا
ـ ياسالم و منطبق بـر اند  ياسيهماهنگ با فلسفه س ييو ارائه الگو يبه بررسخصوص،   ةش

  شود.يپرداخته م ياسالم يانگذار نظام جمهوريبه عنوان بن، ينيامام خم ياسيس
ي، زيستتيروحاني، ساالرتيروحاني، ساالردولتي، دولت اسالم، تيروحانها: اژهكليد و

  ي.تعامل نهاد
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  مقدمه
بـا توجـه بـه    ، ه پـرداختن بـه آن  کـ است  یاز مسائل مهم یت و دولت اسالمیتعامل روحان

 نیـ ایقـت،  اسـت. در حق  يضرور يران امریدر ا ینیت دیمکگذشت سه دهه از استقرار حا
نون بـوده  ی از آغـاز تـاک  انقالب اسالم يرهبر یاز مطالبات اساس یکیه ر آنکمسئله افزون ب

ه بـه  یـ علمهـاي  ز بوده اسـت. حـوزه  ین ینیومت دکارگزاران حک ۀهمواره دغدغ، بوده است
نقـش  ی در جامعـه،  ن اسـالم یقـوان  ياجـرا  يسـاز نهیل و زمیهیتس، د علمیانون تولکعنوان 
ارتبـاط نهـاد    یچگـونگ  ۀنـ یدارنـد. در زم  ینیدت یمکحفظ و گسترش حا، جادیدر ازیادي 

 یابیـ ضمن نقـد و ارز ین مقال، در ا. وجود دارد یمتفاوتهاي دگاهید یحوزه با دولت اسالم
  .گرددمی نظر اشارهیدگاه موردن دییبه تبها، دگاهین دیا

  الف. مفاهيم
  تيروحان

در مقابـل  » تیـ معنو« يت به معنـا یروحان. 1: است ر شدهکسه معنا ذ »تیروحان«واژة  يبرا
ان بـه  یـ روحان يبه معنا. 3؛ ه و اجنهکا عالم مالئیو » منسوب به روح«ت یروحان. 2؛ تیماد

  سوم است. يمعناین مقاله، نظر در ایت مدروحان 1.هااز انسان یفیعنوان ط
 ين واژه مبنـا یـ ا ایـ آ ؟شـود یگفتـه مـ   »یروحان«ها، ن گروه از انسانیه چرا به اکنیاما ا

ی طـوالن  ۀسـابق  »تیـ روحان«به نام  ياواژه یدر معارف اسالمید گفت: بایا نه، ارد د یاسالم
 یقتـ یه حقکبل ،ت در اسالم سابقه نداردیه اصل روحانکست ینمعناي آن به ین، ا یولندارد، 

یـغ آن را  ن و تبلییو تب جانبه اسالمق و همهیشناخت عم ۀفیه وظی، کبه عنوان عالمان اسالم
بـه تناسـب فرهنـگ و    و در هر زمـان،   خ اسالم داردیشه در معارف و تاریردار است، عهده

  شده است.یاد میخاص  ياا واژهیم، از آن با اسم کات حایادب
نظر در یت موردروحانی خواهد آمد، ه در پک تیروحان يه ضرورت وجودبر اساس ادلّ

ام کـ هـا و اح ارزش، عـالم و معتقـد بـه اصـول     يهـا از انسان یفیط«ق عبارتند از: ین تحقیا
، متفـاوت  هايمأموریت به تناسبی، نیژه علوم دیت ویم و تربیه مراحل نظام تعلی، کاسالم
از نصاب الزم تقـوا و  ین قرار دارند. ج دین و ترویینموده و در خدمت شناخت و تب یرا ط
ان با لباس خاص و امـروزه بـا عنـو    فه برخوردار بوده و معموالًین وظیانجام ا يت برایمعنو

  »شوند.یت شناخته میروحان



   ۳۷ يت و دولت اسالميتعامل روحان

  يدولت اسالم
: ن استکچهار ر يه داراکاست یس يزکسازمان مراست از:  دولت عبارت، استیعلم سدر 

 ين ساختارکر؛ ت)یمک(نوع حا یتیمکن حاکر؛ (مردم) ین انسانکر؛ ن)ی(سرزم یمین اقلکر
  2.ت)یمکا ساختار اعمال حایومت ک(ح

ه کـ اسـت   تیمکاز حا ينشانگر ساختاریران، ا یماسال يجمهور، فین تعریابر اساس 
  ران و متعلق به مردم آن است. یشور اکدر یافته و در حال حاضر، ه تبلور یت فقیدر وال

  ينظر يمبان. ب
 اسالم و اجتماع. ۱

قـت  یت و حقیـ در خصوص ماه ینیدیرو غ ینیران دکمختلف متف يهادگاهینظر از دبا قطع
ن یـ در ا یران اسـالم کـ دگاه متفیـ نسبت به فـرد و تفـاوت د  ت آن یا فرعیجامعه و اصالت 

  4.ر استیارناپذکت آن انیت جامعه و اهمیاصل موضوع 3،خصوص
ـ    یاجتمـاع ی، ام اسـالم کها و احبه اصول، ارزش ی استقراییبا نگاه   ازیـ نیبـودن آنهـا ب

ات، حـج، جهـاد، امـر بـه     کـ ن (روزه، نمـاز، خمـس، ز  یـ د ياز استدالل است. از ده ضرور
  آن هـم بـا  ، حـج)،  نمـاز ، (روزه يفقـط سـه ضـرور   ي)، ، تبـر یر، تـول کاز من یروف، نهمع

  گـر ید يبـودن هفـت ضـرور    یشـوند و اجتمـاع  یمحسوب مـ  يو فرد يعباد، طینگاه بس
متـر  کآنها  یابعاد اجتماع، نماز و حج، مختلف روزه يایجامع به زوا یبا نگاه. است یهیبد

رنـج مسـتمندان    كاز جمله دري آن لحاظ شده، ه براک یاتیست. روزه و غاین ياز ابعاد فرد
جمعـه و جماعـات و آثـار     ينمازهـا  یو نقش و آثـار اجتمـاع  آنان به  کمکو گرسنگان و 

ــق  یاجتمــاع ــریم اصــل نمــاز طب ــنِ الْفَحشــاء و  «صــراحت قــرآن ک ــالةَ تَنْهــی ع إِنَّ الص
 یبـه خـوب   یم جهـان یعظ ةنگرک کیحج به عنوان  یو آثار اجتماع )45عنکبوت: (...»الْمنْکَرِ

، برنامـه و قـانون دارد   جامعه طرح ياست و برا یتب اجتماعکم یکه اسالم کروشن است 
قـرب خداونـد    یعنیی، یمال نهاکدن به یامل انسان تا رسکخدا و ت یو جامعه را بستر بندگ

 داند.یم
است  یمتنوعرات مقرّ ن ویقوان يام شرع حاوکاح«یند: فرمامی بارهیندر ا ینیامام خم

فـراهم   ،از داردیـ چـه بشـر ن  ی، هرن نظام حقوقیسازد. در امی را یاجتماع یلکنظام  یکه ک
امـل  ک و یواقع يفقه، تئور«ند: یفرمایجانبه از فقه مف جامع و همهیو در تعر 5».آمده است

  6».انسان و جامعه از گهواره تا گور است ةادار
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 س دولتيسأاسالم و ت. ۲
از ی اسـت.  جمعـ  یو از لـوازم زنـدگ   یاجتمـاع  يهـا دهیاز پدتبع آن دولت،  یاست و بهس
، آن شـناخته و قبـول داشـته باشـد     یو اجتمـاع  يت فردیه اسالم را با جامعک یسرو، کنیا

 ،ینـ ینـد. امـام خم  ک یاست و ضرورت دولت در اسالم را نفـ یاسالم و س ۀتواند رابطنمی
دانسـته،  هـا  مسـلمان  ۀنظـر همـ  رد اتفـاق یات و مـو هیومـت را از بـد  کل حکیضرورت تشـ 

  یند:فرمایم
ـ از مسلمانان در ا یکچیه رمکپس از رحلت رسول ا ـ أومـت و ت که حین معنا، ک یس س

ـ یومت الزم ندارکس نگفت حکچ ید نداشت. هیترددولت الزم است،  ـ یم. چن از  ین حرف
ف فقط در ومت همه اتفاق نظر داشتند. اختالکل حکینشد. در ضرورت تش دهیس شنکچ یه
  7.س دولت باشدین امر شود و رئیدار اکه عهدهبود  یسک

 تياسالم و روحان. ۳
مسـئله نسـبت    ی،ت و دولـت اسـالم  یـ در مبحث مناسـبات روحان  يادیاز مباحث مهم و بن

نجـا بـه   یدر ارو، . از اینت در اسالم استیگاه روحانیجای، ا به عبارتیت با اسالم و یروحان
  شود:یت به اختصار اشاره میحانرو يه ضرورت وجودادلّ

  يضرورت عقل. ۱ـ۳
یکی از اصول اساسی دین اسالم، اصل رهبري الهی است که به ادلّۀ گوناگون اثبات شـده اسـت.   
از جمله آن دلیل عقلی لزوم نبوت است. مضمون و مفاد دالیل بیـان شـده ایـن اسـت کـه انسـان       

از میان قید و بندهاي فـراوان حیـات طبیعـی     بدون رهبر و راهنماي الهی، که دست او را گرفته و
تواند این راه دشوار و پـر پـیچ وخـم را    به سوي زندگی جاوید و حیات ابدي رهنمود سازد، نمی

 همراه با بندگی خدا پیموده و به کمال نهایی، که قرب و رضاي خداوند است، برسد.
ت انسـان و  یـ اهمیـن ضـرورت،   ا أه منش؛ چراکو جاودانه است ییجان ضرورت همهیا

گر اسـت. البتـه   ید يآن از سو هايمأموریت ن و اهداف ویت دیو ماهسو، یکات او از یح
 ةن آن بـه عهـد  یـی ص و تعیتشـخ ي در اعصار و ازمنه متفاوت اسـت.  ط و لوازم رهبریشرا
الَتَه «متعال است  يخدا لُ رِسـعجثُ ییح لَمأَع او در  اراده يبـه مقتضـا  و  )124: انعـام (»اللَّه

و در زمـان عـدم    »امامـت «در قالـب   ياو در مرحله »نبوت«در قالب  ين رهبریا يامرحله
شناسانِ اسـالم بـاورِ متصـل بـه     اسالم »ینیت دیمرجع«در چارچوب  حضور امام معصوم
  شود.متجلی می مقام امامان معصوم



   ۳۹ يت و دولت اسالميتعامل روحان

  ينيضرورت د. ۲ـ۳
قـرآن   ز دارد.یـ ن یـی و روا یتگاه قرآنخاسي آن ارائه شد، ه براک یت با مفهومیوجود روحان

 گـر ین و انتقـال آن بـه د  یـ تفقـه در د  يلف بـه هجـرت بـرا   کرا مها انسان از یم گروهیرک
  کرده است:وهش کنموده و غفلت از آن را نها انسان

ـ  ؛ چراکنندکوچ کدان جهاد) یم ي(به سو یمنان همگؤم ستیسته نیشا از  یه از هـر گروه
ـ ن (معـارف و اح یار دکنه بمانند) در یدر مد يافهیند (و طانکیوچ نماي کفهیآنان طا ام ک

ـ ي قوم خود، ابند و به هنگام بازگشت به سوی یاسالم) آگاه د (از یشـا یم دهنـد.  آنان را ب
  )122 :توبه(نند.ک يمخالفت فرمان پروردگار) خوددار

لف به فهم که مکداند یمها انسان خاص از یه را متوجه گروهین آیخطاب ایر متعدد، تفاس
ان یـ بعـد از ب پس  یئامه طباطباعلّاند. م آن شدهیمردم بر اساس تعال یین و انذار و راهنماید

  8ح داده است.یشده را ترجیاد يمعنایه، آ يمختلف برا يهادگاهیو د یمعان
امـام   ت در اسـالم وجـود دارد.  یضرورت روحان يز برایث فراوان متواتر و معتبر نیاحاد

بـه شـرح و   بـه تفصـیل   آورده و  والیت فقیـه تاب کث را در ین احادیاز ا يتعداد، ینیخم
است که روزي آن حضـرت   پیامبر اکرمث منقول از یاز جمله حدپرداخته است. ن آنها ییتب

؛ خدایا جانشینان مرا مشـمول رحمـت   »اللهم ارحم خلفایی«این عبارت را سه بار تکرار فرمودند: 
الـذین  «حضـرت در پاسـخ فرمودنـد:    » لفائک یـا رسـول اللــه؟   من خ«خود قرار بده. سؤال شد: 

نـد و  یآیمـ پس از من، ه کآنان 9؛»یأتون من بعدي و یروون حدیثی و یتعلمونه و یعلمونه الناس
  دهند.یاد میز یگران نیفهمند و به دینند. آن را مکیمردم بازگو م يگفتار مرا برا

  يخيضرورت تار. ۳ـ۳
اتر اسـت.  یگو یلیت از هر دلینسبت به ضرورت وجود روحانت، یبخ اسالم در عصر غیتار

اسالم را تـا حـاال نگـه     هکه است یعلم يهان حوزهیا«یند: فرمایباره منیدر ا ینیامام خم
ه اسالم را نگه داشت در مواقـع  کنبود. آن يون نبودند از اسالم خبریاگر روحانداشته است. 

  10.»ون بودندیحانن رویهمیاه، س يهان زمانیاه، در ایس

 ت و جامعهيروحان. ۴
آن محسـوب   يگرتیو هدا یارشناسکه بخش کبل، مستقل از اسالم ندارد یتیت هویروحان

 یعیبه طور طبم است، از اسال یز جزئیت نیو روحان یاجتماع ینیه اسالم دکشود. حال یم
 و یاله يایبه رسالت انکقت ین حقیاز اثبات اپس چون ؛ است ینهاد اجتماع یکت یروحان
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بـر  ی را درو اجتمـاع  يفـرد  یزنـدگ  يایـ زوا ۀجانبه بوده و همعام و همه امامان معصوم
 هاي امام معصومو حجت گرفته و قبول این واقعیت که علماي اسالم، جانشینان پیامبر

بـر   مانـد. ینمـ  یت بـاق یبودن روحان ینسبت به اجتماع يدیترد يجایان مردم هستند، در م
گاه از مردم و چیهیعه، ت شیژه روحانیوه ب ،ت اسالمیروحانیگاه و رسالت، جان یاساس هم

شـگامان بـوده اسـت.    یاز پ یه همواره در مسائل و حوادث اجتمـاع کو بلجامعه جدا نبوده، 
همـواره  ی، تـ یو ترب یفرهنگـ ی، رفاهي، اقتصاد یاسیاز س اعمی مردم، توجه به امور اجتماع

ه مخالفـان هـم بـه آن    کـ  يزیعه بوده است. چیت شیروحان ياهها و برنامهتیس فعالأدر ر
ان یـ در بیـه،  قاجار ةران دوریـ انگلسـتان در ا  یاسـ یمور سأمـ  جان ملکـم سرند. هست معترف

  ید:گومی و مجتهدان در اجتماع ینیگاه و نقش عالمان دیجا
دست و پا و یب يایشه مرجع رعایهم، ن استیه عبارت از قضات و مجتهدکملت  يعلما

متـر  کن یه از سـالط کمحترمند  يبه حدیفه، ن طایاعاظم ا اند.چارهیب يفقرا و ضعفا یامح
ام کشان و احیخلق رجوع به ایعت و عدالت حاصل شود، م دارند و هر وقت مخالف شریب
ه در ک یتیلت و زهد و صالحیبه جهت فرط فض ...ستي اجار ام عموماًکنند و احکشان یا
بالطبع و االتفاق به او رجـوع  ی دارد، نکدر آن س يه مجتهدکهر شهر  یاهالیشان است. ا
ـ دانند. می نجات از ظلم بغات و طغات و راه ين را هادیمجتهد رده وک  م ویچنان در تعظ

متابعـت  ین امـر،  ه در اکز مجبور است ین نین سالطیه جبارترکند یشان مبالغه نمایل ایتجل
  11.ندکت و احترام یا رعالف مجتهد رکا تیاعتقاد  يخلق را نموده از رو

مـورد توجـه   اشکال گونـاگون  ت را به یبودن روحان یموضوع اجتماعهمواره  ینیامام خم
ـ ا« ند:یفرمایت از اجتماع میو حذف روحان ییجدا ۀشیقرار داده و ضمن طرد اند ه کـ ن را ی

د، کنندخالت ن یو اجتماع یاسیاسالم در امور س ياست جدا باشد و علماید از سیانت باید
  12».ندیگومی هانیدین را بیااند. ردهکع یاستعمارگران گفته و شا

  هات دولتيمشروع. ۵
ت آنهـا  یمشـروع  ۀمسئلها، ت با دولتیمناسبات روحان یثر در بررسؤگر از اصول مید یکی
نظـر  ها فقها اتفاقومتکت حیاست. در خصوص مشروع یاسالم يدگاه اسالم و علمایاز د
در عصـر حضـور اسـت و نسـبت بـه       ومـت امـام  کحمـت مشـروع،   کوه تنها حکد ندار

 ینـ یامـام خم  یعه و نظر قطعـ یش ين فقهایبت، مشهور بیت در عصر غیمکت حایمشروع
یـه امـام   ذون از ناحأه مـ یـ ومـت فق کحیبـت،  ومت مشروع در عصر غکه تنها حکن است یا

 13.است معصوم
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  د:یگویم بارهنیدر ا يبا دولت صفو يارکقراول همشیپ محقق کرکی
اصحاب ما رضوان اهللا علیهم اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوي که  «

شود، در زمان غیبت در تمام مواردي که نیابـت  از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می
در آن مدخلیت دارد، (تعدادي از اصحاب قتل و حدود را به طور مطلق استثناء کردند) از 

ائمه علیهم السالم نیابت دارد. پس واجب است براي گرفتن حکم به او مراجعه کنن طرف 
ورزد و حکم او را انقیاد نمایند و او این اختیار را دارد مال کسی که از اداء حق امتناع می

در صورتیکه احتیاج به آن شد، آن را بفروشد و اموال غائبین، اطفال، سفهاء و مفلسـین را  
در اموال افراد محجور تصرف نماید و دیگر مـواردي کـه بـراي حـاکم      سرپرستی کند و

  14» منصوب از طرف امام علیهم السالم ثابت است.
پـیش   يه فقهـا کست و اختصاص به عصر او هم ندارد، بلین محقق کرکین موضوع ابداع یا

قـرن   ياز فقهـا  ابوالصالح حلبـی اند. مودهیر را پین مسیشه و عمل ایز در اندیاز او نو پس 
تنهـا   ،انـد ردهکـ اد یـ ز یـ ن» یب المرتضینا«ه از او به ، کسید مرتضی ۀپنجم و شاگرد برجست

و دانـد  نمی يرهبر ۀستیگر را شایسان دکن آنها را نافذ دانسته و یاطهار و منصوب ۀم ائمکح
ان یعیشـ  ين بـرا یننـد. همچنـ  که در امور خود به آنها مراجعه کداند یز نمیز جایان نیعیبر ش

ن شـروط عبارتنـد از:   یـ نند و اکاطاعت ندارد،  ابت امام رایط نیه شراک یسکست از یز نیاج
ام به و وضـعه  یالق یالقوه عل» «مکن بالحیالتد» «الورع» «هیم المردود الکالح یالعلم بالحق ف«

  15».مواضعه
م مستقل کحایبت، ه در عصر غیفق«د: یگویت فقها میمکدر خصوص حا مقدس اردبیلی

ز یبه او نشود، یرجوع م ي است و هر آنچه به امامامور جار ۀت او در همیمکحااست و 
  16».شودیارجاع داده م

  ها در شيوه تعامل با حكومتج. ديدگاه
  هابا دولت ياركهم. ۱

عه محسوب و در فقـه  یش يها از مباحث مهم و مورد توجه علمابا دولت يارکموضوع هم
م مطـرح  کا حـا یـ ن خصوص سه نوع دولـت  یاست. در ا برخورداراي یژهت ویعه از اهمیش

  .م مشروعکا حایم عادل کحا؛ نیجائر در خدمت د مکحا؛ نیم جائر در مقابل دکحا است:
محسـوب و بـه اذن او    یـب امـام معصـوم   ه ناکاست  یمکحا، »م عادلکحا«منظور از 

ـ . انـدارد  یتین خصوصـ یه چنـ کاست  یمکحا، »جائرحکم «منظور از . ندکیومت مکح ن ی



۴۲      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

بیـان   ه مـأذون از طـرف امـام   یفق یعنکم عادل، یحا يه براک یف و شرائطیمفهوم از تعار
  17است. قابل استنباطاند، نموده

 ازی، و بر اسـاس اصـول مسـلم اسـالم    ، به اجماع نیبا سلطان جائر مخالف د يارکهم
حـرام و ممنـوع    )2(مائده: »نِعاونُوا علَی الْإِثْمِ و الْعدواتَو ال «جمله نص صریح قرآن کریم: 

ـ  یعه، شـ  يثر فقهاکنظر ا ، بر اساسنیبا سلطان جائر در خدمت د يارکاست. هم  ياهبـه ادلّ
ن یـ بـه ا ي اسـت؛  ارکـ م موضـوع هم کم آن تابع حکز و حیجاکه به آن اشاره خواهد شد، 

واجـب و در  ي مباح؛ در مستحبات، مستحب؛ و در واجبـات،  ارکهمکه در مباحات،  یمعن
  حرام است.کروه و در محرمات، م ،روهاتکم

اصـل جـواز   ا، نظرهین اختالفاها متفاوت است. دگاهید يارکط همیات و شراییدر جز
کند. آنچه به عنوان تفاوت قابل توجه است، مسئله حکم اولیه این همکـاري  همکاري را نفی نمی

العرض و بـه حکـم ثـانوي؟ از    است و آن اینکه، آیا این جواز به حکم اولی و باالصاله است؟ یا ب
آید که این جواز بالعرض و به حکم ثانوي اسـت. دیـدگاه   ادلّۀ قائلین به جواز، به دست می

  ین است.با سلطان جائر هم يارکاسب محرمه و در محبث همکدر م ینیخم امام

  جائر يهاعلما با دولت ياركمخالفان و موافقان هم ةادلّ. ۲
و غیـر   س از اثبات این واقعیت که حکومت غیر امام معصومدلیل مخالفان این است که پ

یـک از دو ویژگـی فـوق را    هایی که هیچالشرایط باطل است، همکاري علما با دولتفقیه جامع از
م)، از فضـال و  950(ابـراهیم بـن سـلیمان قطیفـی    ندارند، توجیه شرعی ندارد. از جمله این افراد، 

، به دلیـل همکـاري بـا    کرکیاست که سرسختانه با محقق  محدثان قرن دهم و اهل قطیف بحرین
  18کند. و همین مخالفت تند نیز موجب شهرت او شده است.دولت صفوي مخالفت می

، لیدو دلین خصوص، عه در ایش يعلما يصورت گرفته از سو يهااز مجموع استدالل
  قابل توجه است:

احقـاق حقـوق اسـالم و    ی، لهـ حـدود ا  ياجرا، رکاز من یامر به معروف و نه، هکاول آن
ن و استطاعت، بر فقها واجب اسـت.  کن، به قدر تمیغ دیت، تبلیو هدا ییمسلمانان، راهنما

بـا   يارکشده باشد، همیادض یاز فرا یکی يبا سلطان جائز در راستا يارکاگر همرو، نیاز ا
  شود.یسلطان جائر مجاز و چه بسا واجب م

کـام  ط، بـا ح یالشـرا ه جـامع یـ فق يارکدر پرتو هممأموریت  حدود و انجام ياجرا، دوم
بـه  ، امـا از ایـن جهـت کـه     ابت از اوستیم جائر و به نکحا ةچند به ظاهر به اجازجائر، هر
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یادشده هسـتند. در  ض یبت، مأمور و موظف به انجام فرایدر عصر غ نان امامیعنوان جانش
  دهند.می انجام ابت از امامین امور را به نیاواقع، 

عـادل و  و ه سـلطان را بـه سـلطان حـق     کاز آن پس ،ه نامدار قرن پنجم، فقیرتضیسیدم
بـا سـلطان    يارکـ هم، نـد کمی انیسلطان حق را ب يهایژگیم و ویسلطان جائر و باطل تقس

از برشـمردن  ي بـا سـلطان جـائر، پـس     ارکنسبت به همداند. اما می ز و واجبیعادل را جا
  د:یگو، میشدهکراز وجوه ذهریک  ان مفهوم و مصداقیو ب يارکوجوه هم

ـ ه ذک یت از طرف سلطان ظالم را به عللیو همواره عالمان صالح در ازمنه مختلف وال ر ک
ه مشروع باشد به ظاهر از طرف یتوج يت از قبل ظالم اگر داراین تولیاند. ارفتهیم پذیردک

ـ چـرا  ت؛ اس در باطن و واقع امر از طرف امامان حق (معصوم) یولکم ظالم است، حا ه ک
ـ نه به ایه به هنگام فراهم بودن زمکاند ن اذن و دستور را به فقها دادهیآنها ا ـ ن امـور ق ی ام ی
  19است. ت در واقع از طرف امام معصومین تصرف و تولیبنابراکنند. 

را الزم و  علمـا  يبـا سـلطان جـائر از سـو     يارکـ ان همیـ ن بیبا هم باًیز تقرین محقق کرکی
  20داند.یمردم را واجب م يبا آنها از سو يارکهم

کـرده،   یرا نفـ  یم اولـ کباالصاله و به ح يارکهمکاسب محرمه، در م، که ینیامام خم
  ند:یفرماین باره میدر ا

ند و اسـالم  کدا یبساط ظلم رواج پیه به دستگاه ظلمه، فق یکورود  ۀاگر بنا باشد به واسط
ست. مگر یرفته نیاز او پذ يچ عذریهشند و کچند او را بهروارد شود. ید نبادار گردد، هکل
علـی  بوده است. مثل  ییه و اساس عقالیپا يرومعلوم شود ورود او در آن دستگاه،  هکنیا

ه معلـوم اسـت در   ، کخواجه نصیرا یچه وارد شده است.  يه معلوم است برا، کبن یقطین
شـدند  یوارد م ا منقلب ساختنینترل ک يمواقع برا یبعضي بود... البته، دیورود او چه فوا

  21م.یه وارد شوکواجب است ي از ما ساخته باشد، ارکن ینون هم اگر چنکه اک
  توان جاي داد.میمقوله را در سه ها علما با دولت يارکهمبنابراین، 

دن بـه آن و  یت بخشـ یت ظلـم و مشـروع  یومت و تقوکدر صورت نامشروع بودن ح. 1
  است. امحر يارکن همیاانان، ع حقوق اسالم و مسلمییتض

مترتب نباشـد و   يارکه مفاسد اشاره شده بر همکاست  یزمان يارکجواز و لزوم هم. 2
ف و خدمت بـه اسـالم   یر و انجام وظاکاز من یامر به معروف و نه، حدودي اجرابه عکس، 

  ن مترتب بر آن باشد.اناو مسلم
 ه امـام زمـان  یذون از ناحأم مشروع و مکه حاکاست  یو زمان يارکوجوب هم. 3

  ه است.یت فقینظام والباشد. مصداق آن در عصر حاضر، 
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  هادگاهيدد. 
ه یـ ، چهـار نظر یاسـالم  ت با دولـت یروحان ۀدر خصوص رابطي مختلف، هادگاهیان دیاز م

  است. یقابل استخراج و نقد و بررس

 مطلق يساالره دولتينظر. ۱
آن  ت ازیـ انبـه روحان جت همـه یـ تبعلزوم ت مطلق دولت و یمکحا ه معتقد بهیدگاه، کن دیا

. 2 22؛ر دوران باسـتان کـ مانـده از تف يبـه جـا  ، قداست سلطنت. 1دارد:  سه خاستگاهاست، 
ه از یـ ت فقیـ وجـوب اطاعـت از وال  . 3 23؛سـنت یدگاه اهلاالمر از دیوجوب اطاعت از اول

  24.عهیدگاه شید
مطلـق   و اطاعـت  يسـاالر ه دولتیتواند توجنمی ن مواردیاز ا یکیچهرسد، میبه نظر 

  ؛ زیرا:باشد یت از دولت اسالمیروحان
ه بر اسـاس  ؛ چراکمردود است، دگاه اسالمیقداست سلطنت به لحاظ تضاد آن با داوالً، 

ا بـا  یـ م یمسـتق ، ه خداوندک یسانکتنها . ت از آن خداوند استیمکاسالم، حا یاسیس ۀفلسف
ن یرند. در چارچوب ات خدا را دایمکحق اعمال حا، ومت به آنها داده استکاذن ح ۀواسط

هـم بـا   اگـر  . داشته باشد، قداست از آن فرمان خداست یاله أمنطق، سلطه و اقتدار اگر منش
مـان  کدعوت حارو، ت. از اینمصداق ظلم و متضاد با عدالت خداوند اسقهر و غلبه باشد، 

و  یلهـ اء ایـ س رسـالت انب أدر ر، ن ظالمیم در برابر فرمان خداوند و مبارزه با سالطیبه تسل
  باشد.میبت یدر عصر غ ینیو عالمان د امامان معصوم

عه یسنت داشته و از نظـر شـ  ي خلفا و پادشاهان، اختصاص به اهلاالمریاول یۀنظریاً، ثان
 یت بـه خداونـد، اصـل   یمکاختصاص حایم اسالم است؛ زیرا مردود و مخالف اصول و تعال

 یسنت، معتقد به نصب الهاهلدیگر، سوي از پذیرند. میسنت هم آن را ه خود اهلکاست 
گـاه  ینبودن جا یخود معترف به الهیجه، در نتیستند. ن امبر خاتمیاز پپس مان کخلفا و حا
ی بـودن آنهـا   ت اقتـدار و صـاحب امـر و نهـ    یمشروع يبرا یوجهحال، ن یبا ا. آنها هستند

 وجود ندارد.
ـ  یـ ز مجـوز تبع ین هیت فقیت والیمکحا، ثالثاً ؛ زیـرا آنچـه   شـود ینمـ  تت مطلـق از دول
ه در کـ اسـت   یان دولت اسـالم کاز ار یکیت خداوند به عنوان یمکحااالطاعه است، واجب

  .تیمکساختار اعمال حا ينه دولت به معنایافته است، ه تبلور یت فقیوال
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 ۀت از همـ یـ روحان ۀجانبـ و همـه  »اطاعت مطلـق « يبه معنا يساالردولتکه، آنحاصل 
 هـاي مأموریـت  گـاه و یدر تعـارض بـا جا  ، سانیکبه صورت ی، المان دولت اسکاجزاء و ار

  ت است.یروحان

 مطلق يساالرتيه روحانينظر. ۲
یز سه خاستگاه دارد: ت نیت مطلق دولت از روحانیو تبع يساالریتدگاه معتقد به روحانید
 یوابسـتگ . 2 25ی؛سـا در قـرون وسـط   یلک تیمکت و استناد به حایحیاس اسالم به مسیق. 1

  .هیفق یبودن ول یروحان. 3 26؛تیم به روحاناسال
الفـارق  مع یاسیت، قیحیاس اسالم به مسیه قدر اسالم مردود است؛ چراکه یهر سه توج

ع وجـود  یژه تشـ یوه بیخ اسالم، تب و تارکآن در م يبرا یگاهیل و جایگونه دلچیو هاست 
 يژه در موضوع مهـم رهبـر  یوه ت و ساختار و برنامه بیاسالم به لحاظ ماه؛ زیرا اوالً، ندارد

اتفـاق افتـاد را    یآنچه در قرون وسطیاً، ثانیاس است. رقابل قیت متفاوت و غیحیبا مس یاله
ان یـ جر کـه یـک  بلکـرد،  و منتسب به خواست خداونـد قلمـداد    ینید ةدیپد یکتوان ینم
 يهـا شیشـ که خـود  یـ گـر از ناح یس دکـ قبل از هر رو، ی بود. از ایننیبا پوشش د یاسیس
  مورد مخالفت و اعتراض قرار گرفت.ی، حیسم

ن یـ داینکه، اول : است یت از دو منظر مطرح و قابل بررسیاسالم به روحان یاما وابستگ
ت یـ ر و برداشت روحانیتفساست از:  ست و اسالم عبارتین یبشر قابل دسترس يبرا یواقع

؛ است با اسالم ییدمِ آشنااز ع ینانه، حداقل، ناشیبا نقد خوشب، از اسالم ین تلقیاز اسالم. ا
ام خداونـد در  کـ به عنـوان راه اسـتخراج دسـتورات و اح   ي اجتهاد، با الفبا، سکه هر چراک

 امالًکـ ن اسالم و یه خود اجتهاد برگرفته از اصول دشود کیبت آشنا باشد، متوجه میعصر غ
یـامبر و  پ قرآن، سنت (گفتـار و رفتـار  در چارچوب آن است. چهار منبع اجتهاد عبارتند از: 

رآن و در خدمت فهم آن قـرار  ق یعنی؛ یفرع بر اولیر، ) عقل و اجماع. سه منبع اخامامان
 يهـا با نصـوص و صـراحت   ضمشروط به عدم تعارهریک از آنها،  هک ین معنیبه ادارند؛ 

یم اسـالم اسـت.   ن و جـزء خـود تعـال   یـ اجتهـاد برخاسـته از مـتن د   ین، است. بنابرا یقرآن
تـب  کران میکـ ب يایرا از دل در ینید يهاه فرآوردهکدارد  یا نقش غواصنجیت در ایروحان

اسـالم و  ت وابسـته بـه   یروحانبنابراین، استخراج نموده و در دسترس طالبان آن قرار دهد. 
یم تعـال کند، یم یمرانکآنچه ح یو در نظام اسالمکس. عه نه بخادم آن و فرع بر آن است، 
  ت.ینه روحانو دستورات خداوند است، 
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ي ن اصالت قائـل شـدن بـرا   یدر عیت، اسالم به روحان یدر مفهوم وابستگیکرد دوم، رو
ت بـه عنـوان   یـ آن وابسـته بـه روحان   ینـ یحفـظ اسـالم و تحقـق ع    هکـ معتقد است اسالم، 

ت یـ ت روحانیـ مکت اسـالم در گـروه حا  یـ مکحا. بنابراین، ارشناسان و پاسداران آن استک
؛ اسـت  ینـ ید يسـاالر ی اسالم و اصـل مـردم  اسیس یۀنظرز در تضاد با یدگاه نین دیاست. ا

روحانیـت  ف شـده اسـت. نقـش    یـ ت در اسـالم تعر یـ روحان يهـا گاهیها و جاه نقشکچرا
ه خود اسالم ک ییهابا نقش یمنافاتامر ن یا. استاسالم از  يغ و پاسداریتبل، نییتب، شناخت

 یه روحانکاست این . مهم قائل شده ندارد یدر دولت اسالم يمردم و عوامل ساختار يبرا
ي مـردم  بـرا اسـالم  ه کاست  یز حقوقیم اسالم نیاز تعال یبخشین و پاسدار اسالم است. مب

بـه   يه در مـوارد کـ بلیسـت،  ن یتیمکحـا  ت لزومـاً یـ نقش روحانرو، نیاز اقائل شده است. 
و ورود  یتیمکنقـش حـا  ي حـدود،  همانند قضـاوت و اجـرا  کام اسالم، ت احیماه يمقتضا
ه اسـت. از  یـ ت فقیـ نتـرل در چـارچوب وال  کنظـارت و  ، اشراف ياست و در موارد مطلق

ت مطلـق  یـ مکمسـتلزم حا ی آن، در تحقـق خـارج   ینـ ید ياسالم به رهبر یوابستگرو، نیا
  ست.یمردم ن ار ازیو سلب اخت ینیرهبران د
 ه آنچه در نظـام یست؛ چراکن یرفتنیز پذیت است نیت روحانیوالیه، ت فقیه والکنیاما ا

ه هم تـابع  یشخص فق .هینه شخص فقکم خدا و قانون اوست، حکند، یم مکه حیت فقیوال
 ،هیـ ت فقیـ وال«: اللّــه جـوادي آملـی   آیتر یت برخاسته از آن است. به تعبیم خدا و والکح

ن یا ،ینیح امام خمیصردر بیان  27.»هیفق یت شخصینه والیت فقاهت و عدالت است، وال
ه یـ ت فقیـ والین، بنـابرا  28.ز مطرح و صادق استین امان معصومیامبر و اماصل در مورد پ

ه یـ فقي آن، ه مجـرا کـ ت قـانون خداونـد اسـت    یـ ه والکبل ،ستیت شخص و صنف نیوال
  است.  يط رهبریالشراجامع

هـا و  ارزش، ه در اصـول کت از آن فرمان خداست یمکحا یدر نظام اسالمکه، آنحاصل 
منصـوب از   امامـان معصـوم   يبالغ و از سـو ا امبریس و توسط پکمنع یام اسالمکاح

در شـناس،  ي اسـالم فقهـا  يشـده و از سـو   نیـی ر و تبیبـه اذن خداونـد تفسـ   یامبر، پ یۀناح
در رو، از ایـن ل شده اسـت،  یتبد یچارچوب اصل اجتهاد استخراج و به قانون دولت اسالم

روحانیـت  اگـر  و و محـافظ آن اسـت.    غام خدا و مبلّکن احینقش مبیت، نجا نقش روحانیا
یـک   يت بـه عنـوان اعضـا   یـ روحانین رسالت است. در چارچوب همدارد، تسلط و اقتدار 

  ندارد. یدر دولت اسالم يازیگونه امتچیهصنف، 
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  سم)يوالرك(س يت از دولت اسالميروحان ييه جداينظر. ۳
، آخـرت و عرصـه   تیـ معنو، تیـ روحانمأموریـت   حضـور و  ۀعرصیدگاه، ن دیابر اساس 

ـ  بـه یگر، ن دو بـا همـد  یارتباط ارو، ی است. از اینفعل يایت و دنیماد، حضور دولت  ۀمنزل
  ست.یز نیبوده و جا يگرید ةت خود و دخالت در حوزیمورأم ةاز حوزهریک  خروج

ل مردود ین دلیاست است و به همین از سید ییسم و جدایوالرکبر س یدگاه مبتنین دیا
کـام  معارف و اح، برگرفته از اصولیاست، س ن ویوند دیپگذشت، ه کطور همان؛ زیرا است

نیـز  اسـت  ین و سیـ عنـوان دو نهـاد برگرفتـه از د    بهیت و دولت، روحان ۀرابطاسالم است، 
  ر است.یناپذاجتناب

 ٢٩)يزيستتيت (روحانيروحان يمنها يدولت اسالم يةنظر. ۴
 ،اسـت  یماسـت و دولـت اسـال   ین و سیوند دیقائل به پی، دگاه قبلیخالف دیدگاه، برن دیا

هرچنـد در خصـوص   یدگاه، ن دیدهد. ایت نمیت و دولت سرایوند را به روحانین پیای ول
ت و یـ روحان ۀاما در خصـوص رابطـ  ، قرار داردیسم والرکاست در مقابل سین و سید ۀرابط

 ؛سـم اسـت  یوالرکاز س یز نـوع یـ دگاه نیـ ن دیا. بنابراین، است كبا آن مشتر یدولت اسالم
رقابـل  یم و غکـ ه محت است و با ادلّیروحان ياسالم منها ،هین نظریه اه مبنا و خاستگاکچرا

 ياسالم منهـا  يبه معنایت، روحان يه اسالم منهاکاثبات شد  یخیو تار ی، شرعیار عقلکان
 ةو اسـتفاد  يسـاالر با دولـت این دیدگاه ن یاست. همچن یر از اسالم واقعیو غ ینید يرهبر
  ز سازگار است.یت نیاز روحان يابزار

حاصل آنکه، روحانیت نه حاکم مطلق بر دولت اسـت و نـه محکـوم و تـابع مطلـق آن و نـه       
بیگانه و نه منعزل از آن، بلکه در ارتباط و تعامل با آن است. به این معنا کـه اسـالمیت دولـت بـا     
روحانیت به عنوان جریـان رهبـري دینـی پیونـد خـورده اسـت. دوام اسـالمیت نظـام بـه حفـظ           

حانیت و رهبري آن وابسته است. از سوي دیگر، حاکمیت مطلق روحانیت، بـه  مرجعیت دینی رو
انجامـد. جـدایی   ساالري دینی به عنوان شاخصۀ دولت اسالمی مینفی جمهوریت آن و نفی مردم

روحانیت از دولت نیز به سکوالریسم منتهی خواهد شد. بنـابراین، روحانیـت در عـین حـال کـه      
گونـه امتیـازي   که در بعد جمهوریت و در قبال حقوق ملت هـیچ  حاکم مطلق نیست، به این معنی

ندارد و حاکمیت مشروع ملت در نظام اسالمی، از ناحیۀ روحانیت با محدودیت و اعمـال سـلطه   
شود. در بعد اسالمیت نظام، به عنوان پاسدار آن، مرجع و رهبـر شـناخته شـده و ایـن     مواجه نمی

  است. بلکه حاکمیت دین و مقتضاي اسالمیت دولتنوع رهبري، حاکمیت یک طبقه نیست، 
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  يت با دولت اسالميروحان يتعامل نهاد.  ه
هـاي سـلبی و   الگوي مناسب رابطۀ روحانیت با دولـت اسـالمی، داراي دو بخـش اسـت: مؤلفـه     

  آید.می هاي ایجابی است که در ادامهاي است که و مؤلفههاي چهارگانهحاصل آن، نقد دیدگاه
  يان حاكميت و ساختار اعمال آنتفكيك م. ۱

ن، یسـرزم یِ ن اساسـ کـ چهار ر يدولت دارا، ان شدیب »دولت« ةف واژیه در تعرکطور همان
ان کـ از ارهریـک   بـه لحـاظ  یـت بـا دولـت،    نسـبت روحان است.  ومتکت، حیمکملت، حا

ت و انجـام  یـ مکبـه عنـوان ظـرف اعمـال حا    ین، متفاوت خواهد بود. نسـبت آن بـا سـرزم   
نار کعه، در یبزرگ ش يه علماکاست  ياري است. نمونه آن، کاظت و پاسدارت، حفیمورأم

 30ران و روس انجام دادند.یا يهاه، در جنگیقاجار ةدولت در دور
ت از یـ روحانکـه اوالً،  ح آنیاست. توضـ  یو حام يت با ملت، نسبت هادینسبت روحان

ـ یرواقرآن و  ۀفیشر یۀح آیه طبق صرکاز مردم بوده  یدرون مردم و بخش  ياهات وارده و ادلّ
که بدان اشاره شد، براي مأموریتی ویژه برانگیخته شده اسـت. ثانیـاً، فلسـفۀ وجـودي روحانیـت      
نسبت به مردم دو چیز است: اول، هدایت و راهنمایی مردم در مسـیر الهـی در ابعـاد مختلـف از     

ختصـاص بـه بعـد    جمله در زندگی اجتماعی، به مقتضاي مأموریت رهبري دینـی، واقعیتـی کـه ا   
سیاسی زندگی و دوران برقراري دولت اسالمی هم ندارد، بلکه در طول تـاریخ اسـالم، بـه    

ن یـ م و قوام دکت و مردم حاین روحانیاصل ب یکن یا بت امام زمانیدر عصر غ ویژه
ت یـ علمـا و روحان ی، نید ين رهبریحضور د ۀتناسب سع بهاست. در هر زمان، به آن بوده 

ن خصـوص  یدر ا ینیامام خم ي بوده است.و سار ياز آن جار یجزء و تابعز به عنوان ین
 31».ت نموده و راه ببردیه مردم را هداکت آن است یروحان ۀفیوظ«ند: یفرمایم

ت و حفاظـت از مـردم و حقـوق    یـ حمایت نسبت به مردم، روحان يوجود ۀفلسفدوم، 
به معروف و  حدود، امر يهمچون اجرایت، روحان یف اساسیالکف و تیست. وظای آنهااله
ـ    ین راستاعدالت در همـ  ير، مبارزه با ظلم و ظالم و اجراکاز من ینه  ۀسـت. عـالوه بـر ادلّ

خ یتـار ، تیـ مورأن میا يل براین دلیخود به آن پرداخته شد، بهتر يه در جاک ی،و نقل یعقل
  .در مبارزات و دفاع از حقوق مردم است يشتازیه سرشار از پکت است یات روحانیح

اء و یـ از شـئون انب  یکـی بـه عنـوان    »شهادت« ةن واژییدر تب ،شهید سیدمحمدباقر صدر
ـ ایبـت،  در عصـر غ  ینـ یت دیاستمرار آن توسط مرجع ن یـی ل تبیفـه را بـه تفصـ   ین دو وظی

 32.اندردهک
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 یت در دولـت اسـالم  یـ مکحا؛ زیرا ت استیاطاعت و تبعیت، مکت با حاینسبت روحان
 ،تیه نه تنها روحانک يزیافته است. چیه تبلور یت فقیوال ه درکاست  ین اسالمیهمان قوان

ان یـ هم تابع آن هسـتند. طبـق ب   پیامبرو  ه و باالتر از آن امام معصومیفقیه خود ولکبل
  :ینیامام خم

ت منحصر به خداسـت  یمکحاکومت، ن طرز حیدر ا. ومت قانون استکومت اسالم حکح
 یافراد و بر دولت اسالم ۀا فرمان خدا بر همی م خداست. قانون اسالمکو قانون فرمان و ح

یر افراد تا آن حضرت و سا يگرفته تا خلفا رمکافراد از رسول ا ۀهم. ومت تام داردکح
و نازل شده و در لسان قرآن  كتبار يخداسوي ه از ک ی. همان قانونابد تابع قانون هستند

  33.ان شده استیب کرما یو نب
ت تـام  یـ قانون خداسـت و وال  ةنندکانیه خود بکن حال یر عد، روشن است، پیامبر اکرم

 ،ن اسـاس یبـر همـ   ت است.یم همان والکرش حیت همان قانون و پذیملزم به تبعاما دارد، 
  داند.ید واجب میفقها و مراجع تقل یه را بر همگان حتیفقیاطاعت از ول ینیامام خم

حفاظت ت، نظارت و یهدا، تیمکبه عنوان ساختار اعمال حایت با دولت، نسبت روحان
ت اسالم توسط یمکاعمال حا يه براکاست  یار و سازماندهاست. منظور از ساختار، سازوک

 یطراحـ  ۀاز مرحلـ ی، ار و سـازمانده یـن سـازوک  شـود. ا یار گرفته مکان به یران و مجریمد
زیـرا  ؛ د در چارچوب قانون و فرمـان خداونـد باشـد   یو اجرا با يزیرگرفته تا مراحل برنامه

 شـود. یشده و اجـرا مـ   یاعمال آن طراح يار و قالب براین سازوکه اکن است یفرض بر ا
بـه  ین آن، در چارچوب اسـالم و قـوان  ي آن، و اجرا يو ساختارمند ین سازماندهیت ایهدا
ن یابنابراین، ن اسالم است. و یغ و محافظ قوانن، مبلّیشناس به عنوان مبعالمان اسالم ةعهد
ی عالمـان اسـالم   یاصـول  هـاي مأموریت ه برگرفته از شئون وت و حفاظت، کیت، نظارهدا

ی، توسط مجلس خبرگـان قـانون   ن قانون اساسیه تدوی، کار سازماندهکد از آغاز یبااست، 
و ی اسـالم  يمجلـس شـورا  ي در چارچوب قانون اسالم، توسط زیرتا برنامهاساسی است، 

ـ با، هیمجر ةها توسط قوبرنامه يااجر و هیقضائ ةقوتوسط ام و حدود کاح ياجرا د توسـط  ی
، تیـ مکت بـا سـاختار اعمـال حا   یـ نسبت روحانین اساس، اعمال شود. بر ا یعالمان اسالم

ت متفـاوت اسـت. امـام    یمکت با حاین با نسبت روحانیاي، ناظر و حافظ است. نسبت هاد
نده یت در آینروحا«د: یفرمایت در دولت میدربارة نقش روحان یالؤدر پاسخ به س ینیخم

 34».ت دولت را بر عهده خواهد داشتینقش ارشاد و هدا
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 عضو يك صنفبه عنوان روحاني و  ينيد يبه عنوان رهبر. روحاني، ۲
ی نـ یت به عنـوان رهبـران د  یروحان يبه عنوان اشراف و مراقبت بر دولت برابیان شد، آنچه 

ي دوم، ت بـه معنـا  یـ وحاناز مردم. ر يصنف و افراد عضو یکعنوان  ت بهینه روحاناست، 
سایر مسلح و  يروهاین ةر و فرماندیوز جمهور،یسهمچون رئی، ومتکمناصب ح يدر تصد

 یگـران نـدارد. اصـول متعـدد قـانون اساسـ      ینسـبت بـه د   يازیـ گونه امتچیهیی، امور اجرا
اسالم و توسـط   یاسیدر چارچوب نظام س یام اسالمکه برگرفته از احی، کاسالم يجمهور

اسـت. امـا    يساالرتیروحان یل بر نفین دلیاتریگوین شده است، شناس تدوالمخبرگان اس
ت دولت است و به عنوان مـروج و محـافظ   یو حافظ اسالم یحامی، نید يگاه رهبریدر جا

  است. یات دولت اسالمیح يهاانیم و معارف اسالم در شریق تعالیمسئول تزرین، د

  يت و دولت اسالمينف روحايالكو تي مأموريت ريناپذكاكانف. ۳
یافتـه  ه تبلـور  یـ ت فقیـ ن خداوند است و در والیت از آن قوانیمکه حای، کدر دولت اسالم

ت یـ ت و اقـدام در عـرض وال  کت است و مجاز به حریمکن حایت تابع ایروحاناست اوالً، 
دولـت بـه لحـاظ    سـوي دیگـر،   از یـرد.  گیت قرار میه اقدامات آن در طول والکبل، ستین

 ت و انجــامیــنقــش روحان يفــایایــت اســت. بنــابراین، مکاعمــال حا يجــرامي، ســاختار
حفاظـت   ،اًیثانیرد. ت صورت پذیمکتواند خارج از ساختار اعمال حاینمهاي آن، مأموریت
 ت دولت بایاسالمین، بنابرایت است. ف روحانیالکو ت هامأموریت جزءیت دولت، از اسالم

  ده هستند.یهم تنیت درروحان هايمأموریت
  ند: یفرمایمزمینه  نیدر ا يم رهبرمقام معظّ

ـ   یکه کست ین نیش ایمعنا یم نظام اسالمییگویما م یوقت  ،نندیعده مسلمان دور هـم بنش
آن  یعنی، یست. نظام اسالمین ین نظام اسالمینند. اکدرست ی هرچه شد، ومتکنظام ح یک
ها هینظر، ن نظامیو سازندگان اان یاشود. بنّیتب بنا مکم نیا يهاارزش يه بر مبناک ینظام

ـ تعب به. پرداز الزم استهیر و نظرکعده متف یکرند؟ یجا بگکرا از  ـ ی اش، شـرعی و  یر فقه
ـ ست. اگـر نظر یآن نظام نیه نبود، ن فقیاگر ا ه الزم است.یعده فق یک ی پـردازان اسـالم  هی

نظام هم  ولو در صورتی اگر باشد، جان است. ولیصورت بیک آن صورت نظام نباشند، 
کـم  شـه مح یهسـت. تـا ر   يد ثمریامیشه در آب است، اما تا ری وجود داشته باشد، خلل

امـل  کن نظام تیه اکان آنکامپردازان هستند، یهشناسان و نظرهیو نظر یر اسالمکتا تفاست، 
  35ند هست.کدا بیپ

طـور  نند. هماکیدا نمیپمعنا ت یوند با روحانیبدون حضور و پ یه دولت اسالمکنجاست یا
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نـاقض  یـت اسـالم،   مکت خارج از دولت به عنوان ساختار اعمال حاینقش روحان يفایا هک
  ت اسالم است. یمکحا

  يت با دولت اسالميوند روحانيعوامل پ. ۴
 يو مقتضـا  يمـاهو  یارتبـاط ی، ت و دولـت اسـالم  یارتباط روحانکه اشاره شد، طور همان

 یعـوامل  بـه ین مبحث، شتر این بییتب يبران دو نهاد است. یا یاصول هايمأموریت ت ویماه
  شود:یاشاره مکنند، یجاب میوند را این پیه اک

  يگذاراجتهاد و قانون. ۱ـ۴
 دهد، اختصاص حاکمیت به خداوند است کـه بایـد  آنچه هویت اسالمی دولت را شکل می

 صـر کنـد. مجـراي قـانون الهـی در ع    در قوانین و دستورات دین اسالم، بروز و ظهور پیـدا  
به وسیلۀ امامان ل آن یوأر و تیتفساست. و در عصر امامت،  امبریبر پ ینزول وح، رسالت
  باشد.می اجتهاد در چارچوب اصول برگرفته از اسالمیبت، و در عصر غ معصوم

بنابراین، هویت دولت اسالمی با اجتهاد بـه عنـوان مأموریـت اساسـی روحانیـت گـره       
 ر و استقامت رهبر انقالب و بنیانگذار دولت اسالمی، امامرو، رمز اصراخورده است. از این

بر تأسیس مجلس خبرگانِ تدوین قانون اساسی، به جاي مجلس مؤسسان همـین   ،ینیخم
  36.امر بود

  حفاظت، نظارت، تيهدا. ۲ـ۴
امت و مراقبت بر استمرار  ییو راهنما يگرتیهدایت، روحاناساسی  هايمأموریت از یکی
مراقبت و حفاظت بر رونـد  ، تیسه اصل هداسو، یکاز رو، از اینست. امسیر ن یت اکحر

سوي دیگر، شوند و از یت محسوب میروحان یذات هايمأموریت از یساختار دولت اسالم
  ن اصول است.یگرو ای آن، در ت اسالمیت دولت در چارچوب اسالم و حفظ هوکحر

در خصوص نقـش  ی، الب اسالمانق يروزیپابتداي در  یالؤدر پاسخ به س ینیامام خم
  یند:فرماینده دولت میت در آیروحان

ـ با یروحـان ... ت دولت را بر عهده خواهد داشـت یت نقش ارشاد و هدایروحان د نقـش  ی
نترل کنقش داشته باشد.  ياست جمهوریدر رجمهور نشود، اما یسداشته باشد. خودش رئ

ـ اکـج بگـذارد،   را ا پـا  ، یذاکس دولت بخواهد باشد یند... اگر رئکد بیبا ش را ین جلـو ی
  37.ردیخواهد بگیم
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  قضاوت. ۳ـ۴
در  ینـ یت است. امـام خم یروحان یاختصاص یو حت یاساس، مأموریت سویکقضاوت از 

ال کمحـل اشـ  ي عـادل اسـت،   ه منصب قضاوت متعلق به فقهـا کنیاما ا«ند: یفرمایباره مینا
 ،هیقضـائ  ةقـو سـوي دیگـر،   از  38».ات فقه اسـت یضروراز واضحات، بلکه از  باًیتقریست. ن

 ی،اسـالم  يجمهـور  یقانون اساس. در است یژه دولت اسالمیوه بکان هر دولت، از ار یکی
قضـاوت  یـن اسـاس،   بـر ا  39شـود. محسوب می ین دولت اسالمکاز سه ر یکیه یقضائ ةقو

  است یت و دولت اسالمیان روحانیم یوند ذاتیعامل پ

  ركاز من يامر به معروف و نه. ۴ـ۴
  امــت 40ۀبــر همــ یو عقلــ ین و از واجبــات شــرعیــات دیاز ضــروریادشــده،  ۀضــیفردو 

  یـر امـام صـادق   بـه تعب ی بـه صـورت خـاص اسـت.     و بـر رهبـران اسـالم   به طور عـام،  
  یبـزرگ الهـ   ۀضـ یصـالحان و فر  ةویامبران و شـ یـ روش پکـر،  از من یو نهـ امر به معروف «

ار کـ سـب و  کها امن و راهپرتو آنها، شوند و در یپا مۀ آن برلیوسه ر واجبات بیه ساکاست 
  41».گرددیمردم حالل م

 وسـو،  یـک ت از یـ ضه در رسالت روحانین دو فریت ایو شواهد ضرورت و اهمدالئل 
ي وجـود  ۀتوان گفـت فلسـف  یمیگر، بسیار روشن است د ياز سو یدولت اسالممأموریت 

از  یـک یچه هـ کـ  يحوبه نیضه است، ن دو فریا ۀاقامی، ت و دولت اسالمیاز روحانهریک 
د یـ بارو، . از ایـن ش ببـرد یا بدون او پیواگذار  يگریرا به دمأموریت  نیتواند اینمین دو، ا

  بر شمرد. یت و دولت اسالمیروحان یوند ذاتیعامل پ آن را

  نيغ ديتبل. ۵ـ۴
طور که گذشـت،  هاي دین است. همانفلسفۀ وجودي روحانیت، تبلیغ دین و ترویج ارزش

ود مستقل از دین ندارد، عامل اساسی پیوند میان روحانیت و دین نیز رسالت روحانیت وج
هـاي اساسـی   مهم و ضروري تبیین و تبلیغ دین است. از سـوي دیگـر، یکـی از مأموریـت    

هاي اسالمی و اجرا و حاکمیت بخشـیدن بـه   سازي براي ترویج ارزشدولت اسالمی، زمینه
حضور حقیقی متولیان اصلی آن یعنی روحانیت  آن در جامعه اسالمی است. این کار، بدون

 ناشدنی و نقض دستورات خود دین اسالم است. بنـابراین، امـر مهـم تبلیـغ دیـن اسـالم و      
  هاي آن در جامعه، عامل دیگر پیوند ماهوي میان روحانیت و دولت اسالمی است.ارزش
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  ارم اخالقكم ميب و تتميتهذ، تيترب. ۶ـ۴
س رسـالت  أدر رکـارم اخـالق را   م میت و تتمیترب، بیم تهذم به صراحت امر مهیرکقرآن 

نْهم      «دهد: میقرار  یژه رسول خاتموه بی، اء الهیانب والً مـ سـینَ ریی الْـأُم ثَ فـعي بالَّذ وه
هـدف  ، ول اکرم) رس2: جمعه(...»یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکِّیهِم و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ

  42.اندان فرمودهیارم اخالق بکم میبعثت خود را تتم
ن امـر در عصـر   یـ فـل ا کمت، ب و اخالقیت تهذیان مفهوم و ماهیاز بپس  ینیامام خم

اخالق و  يعلما ،ایاء و اوصین امر بعد از انبیفل اکو مت«دانند: یاسالم م يحاضر را علما
ز فـراهم  یـ ن یدولـت اسـالم   یهـدف اساسـ  ر، یگد ياز سو 43».اضات و معارفندیاصحاب ر
  ند:یفرمایم ینیخم است. امام یامل انسان الهکت ۀنینمودن زم

ـ یم یگفتیه ما مکن اشتباه است یا ـ م ییگـو یا م   بـس اسـت  یـم (طـاغوت) نباشـد،    ه رژک
ـ مسـئله ا یـر،  بس اسـت. نخ ي باشد، بس است. آزاد. استقالل باشد، گرید   مـا ، سـت ین نی

ـ همه چی انسان درست بشود، وقتي انسان، م... همه فداینکیمانسان، ي نها را فدایا ۀهم ز ی
  44.شودیدرست م

ب و اخـالق و  یتهـذ  ۀمسـئل ی، ت و دولـت اسـالم  یـ روحان یوند ذاتیگر پیعامل دین، بنابرا
  یت انسان است.ترب

 ت و دولت اسالميلوازم تعامل روحان. ۵
رسـالت از   يفـا یت و ایـ ظ هوبا حفـ ی، ت و دولت اسالمین روحانیتحقق تعامل مطلوب ب

ن تعامـل  یاهریک از آنها،  ایل که فقدان کدارد  یاقتضائات و لوازمي هریک از دو نهاد، سو
 ت مسـتقل و یبر هو یت تعامل، مبتنین لوازم ماهیسازد. منطق احصاء ایا مختل می یرا منتف

رو، نیـ ااسـت. از   یت و دولت اسالمیاز روحانی هریک و اختصاص كمشتر هايمأموریت
  م:یپردازیلوازم به اختصار می اصل ين قسمت به محورهایدر ا

  استقالل. ۱ـ۵
از  ياز دو نهاد و برخـوردار هریک  ت مستقلیهو حفظین مبحث، در ا »استقالل«منظور از 

، يسـاالر از عوارض دولـت  یکیه ک يبه نحو ،ف خود استیقدرت انتخاب و عمل به وظا
ن یـ ا يادآوریـ  را به دنبال نداشته باشـد.  يزیستتیا روحانیسم، یوالرکسي، ساالرتیروحان

نـه  ي ساختار دولـت مـدنظر اسـت،    استقالل از اجزاین مبحث، ه در اکاست  يته ضرورکن
  یین موضوع.تب يه برایت فقیت اسالم و والیمکاستقالل از حا
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  ياستقالل مال .الف
را مأموریـت   ت ویهو يا، قدرت انتخاب و عمل به مقتضيگریهر نهاد به د یمال یوابستگ

ي سـاختار  ياز اجـزا  ئـی ر جزیـ بگیت حقوقاگر روحان. به عنوان مثال، ندکمی آن سلب از
از دست خواهـد داد.  نترل آن را کقدرت نظارت بر آن بخش و  یعیبه طور طبدولت شود، 
ـ  سـه بـا   یعه در مقایت شـ یـ روحان ۀبرجسـت  يهـا ضـمن برشـمردن شـاخص   ، ريشهید مطه

یعه ت شـ یـ ت روحانین عامل موفقیترها را از برجستهاستقالل از دولت، سنتیت اهلروحان
  شمارد.یمبر

  گاهياستقالل جاب. 
و  یگـاه رسـم  یمسـتلزم جا ی، ت و دولت اسـالم یروحان هايمأموریت ف ویاز وظا هریک

 يساختار ين قوا و اجزایار بکم یطبق عرف تقسی، دولت اسالم يشناخته شده است. اجزا
بـه  ی دولـت،  نید هايمأموریت گاه مشخص هستند. امایجا يدارای، ون اساسها و قاندولت
ژه در ارتبـاط بـا نهـاد    یـ بـه و ی است، خاص دولت اسالم یژگیه ویت آن، کاسالم يمقتضا

م ین و ترسـ یـی از بـه تب یـ ن، تیـ روحان یعنین، یاز د يج و پاسدارین و تروییتب یل متولیاص
 هـاي مأموریـت  ف و انجـام یعمل به وظـا وي دیگر، را دارد. از سمتناسب با آن  يهاگاهیجا
ت عـام  یـ مرجع، دیـ ت تقلیـ مرجع، هیـ ت فقیهمچون والیت، ض روحانیقابل تفویرو غ یذات
گـاه و  یمسـتلزم جا ، ت نفـوس یـ ن و تربیـ غ دیـ تبل، نظارت، کنتـرل،  تیهدا، قضاوتی، نید

  ست.هریک از آنها مناصب متناسب با
و  یاسـالم  س دولـت یسـ أاز تی، پـیش  امعه اسـالم ها در ارتباط با مردم و جگاهین جایا

ف و تشخص خـاص آن  یتعر، هریک ت و دولتیان روحانیم یو عمل يارتباط ماهوفقدان 
شده در دولت یادافتن امور یت یو رسم یس دولت اسالمیسأت را داشته است. اما با تیموقع

سـو،  یکه از ک يبه نحویف و مشخص شود، تعر یناظر به دولت اسالمهریک  گاهید جایبا
دولت دارا بـوده و   ياز اجزاهریک  العمل خود را نسبت بهسکگاه عمل و عیت جایروحان

گاه شناخته و بـه  ین جایدر قبال ارا مسئولت خود  یدولت اسالمیگر، د يبشناسد و از سو
خود  یاسالم هايانجام مأموریت قادر به یدولت اسالمهم ت و یتا هم روحانکند، آن عمل 
در ابعـاد  یت و دولت، نسبت به روحانرا هم مردم بتوانند انتظارات و مطالبات خود باشند و 

رسـالت   يفـا یت قادر به ایروحاننه  ،صورت نیر ایدر غکنند. م و دنبال یتنظ يویو دن ینید
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نسـبت بـه   را ف خـود  ین اسالم خواهد بود و نه توان انجام وظـا یبه درا خود نسبت  یاصل
یجـه،  از دو نت هـا، یکـی  ي مأموریـت گاه بـرا ینداشتن جازیرا  خواهد داشت؛ یدولت اسالم
. بـود ا ادغام آن در ساختار دولت خواهد یآن از دولت  ییت از صحنه و جدایحذف روحان

منصـب  ی آنهـا  ف الهـ یبه لحاظ وظایگاه علما را، جا ینیامام خمکه اشاره شد، طور همان
ط و ینـه و شـرا  یزمن و محافظـان اسـالم،   عنوان پاسدارا داند و معتقد است فقها بهی میاله

در پاسـخ بـه   ، ینـ یامام خم سازند.میگاه را فراهم یو جا ن رسالتیابزار الزم متناسب با ا
از  يبرخـوردار یـت،  ه روحانیـ و امثـال او عل  کسـروي )، ر خود امامی(به تعب يهاییگواوهی

الم کر و نفوذ یثأت ۀزمت را الیروحان يحزب مشخص برایشان، ر ایگاه و چهره و به تعبیجا
 نیارمندان دک به عنوانیت، ن بر ضرورت صنف روحانیمت يهابعد از استدالل داند ومی آن
  یند:فرمامی

 ،الزمندیت) ارمندان (روحانکن یاین، د يهاار انداختن چرخکبه  يشد برا ه معلومکنون کا
ـ ر نظر توده با اهمد هکجداگانه نباشند  ]صنف[حزب  یکنها یه اگر اکد یدانیهمه م ت و ی
، نـد کس در خودش تجربـه  کهر شود. می اثریحرف آنها هم بی نام آنها برده شود، بزرگ
ـ ا. مت صاحب حرف اسـت یبه قدر قیمت حرف در نظر انسان، ه قکداند می ن جبلـت و  ی

که در نظر او  یسکاز  یانسان وقتکه حرف هرچه درست باشد، فطرت در نوع بشر هست 
ـ   یشنفر پ یکاز  یوقت .ر نداردیثأد در روح او تینشارج ندارد،  ه ده صـف  نمـاز شـهر، ک

. ردیپـذ ي مـی زوده بید، همان موعظه را شنگذارند، می جماعت دارد و مردم به او احترام
برجسـته  بسیار  يهام و با آن خدمتیان توده رواج دهیرا م يدارنیم دیپس ما اگر بخواه

  45یک حزب جداگانه باشد. یم حزب روحانیید بگویبایم، نکشور بکهم به مردم و هم به 
تگر و یه بناسـت هـدا  ک یروحاني است، و فطر یبر اصول عقالئ یه مبتنیل، کن تحلیطبق ا

ه بـه  ی، کـ شود. روحـان ادغام نترل خود کت و یانِ تحت هداید در جرینباکننده باشد، نترلک
ـ با ح امامیتصر  از ارتـش و  ئـی نـد جز توا، نمـی آن باشـد  يد مشـرف بـر ارتـش و هـاد    ی

متناسب ی، و انتظامی اعم از نظامي مسلح، روهایتواند نی میر آن باشد. آن روحانیبگحقوق
 یه خودش تحت فرمان آنها نباشـد. روحـان  کت و راه ببرد یهدا یت اسالمیمکبا اهداف حا

و رد و حضـور و بـروز ا  یـ حقوق خود را از دانشگاه بگ رد،یخود را از دانشگاه بگ كه مدرک
هـا و  تواند دانشگاه را متحـول و از لغـزش  ینمضابطه و در چارچوب دانشگاه باشد،  تحت

 یو فرهنگ ییاجراهاي دستگاه ۀهم ن است دریهمچنکند.  يریآن جلوگ یانحرافات احتمال
  یند:رمافدر این زمینه می يم رهبرمقام معظّ نظام.
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ـ  يهـا از سـازمان  یماند سـاز ینبای است، و روحان یدستگاه علم یه، یکحوزه علم ی دولت
ن اعتقاد مـن اسـت. امـا اگـر     یباشد. ا یاسالم يدولت دولت جمهور آن اگر یحتبشود، 

ـ  یداشته باشد و توقعات یند و بالندگکه بخواهد بماند و رشد یحوزه علم  ،هسـت  ه از اوک
ـ بر ا. ن اعتقاد من استین دولت باشد. ... ایاز هم يعضو یتواند حت، نمیندکبرآورده  ن ی

و  علـمٍ  ه من آن نظرات را عـن کنظرات مخالف هم هست ي دارم. البته، اعتقاد هم پافشار
ـ علمهـاي  حـوزه یست. طور ننیگر اید يجاها. نمکنمی ردم وکبا معرفت به آنها قبول ن ه ی

اوقـاف و امـور    ةبـه نـام ادار  اي اداره یعن؛ یاست یدولتهاي دستگاه از يعضویگران، د
دسـت   بـه  ياغذکند. کیاز جمله مساجد و ائمه را اداره م ییجاها هکوجود دارد  یمذهب

 بـه او  یبده و ماه به ماه هـم حقـوق   یدرسیند، گویه بخواند به او مکدهند یائمه جمعه م
  46.مین را قبول نداریا دهند. مایم

ا یرد؛ زیـر تواند از دولت جدا و فاصله بگینم ینظام اسالم ت دریروحان، اوالً، ن اساسیبر ا
 ۀفلسـف . ت آن اسـت یـ مکاز اسالم و سازمان اعمال حا یبخشکه دولت، است  نیفرض بر ا

 يوجـود ۀ فلسـف یج اسالم اسـت.  ت و ترویحفاظت تقوی، ومت اسالمکحوجود س و یسأت
 ۀده گـرفتن فلسـف  یـ ناد یعنـ ی، یفاصله گـرفتن از دولـت اسـالم   . ن استیز همیت نیروحان
یـد  با یت در قبال دولت اسالمیروحان ،اًیثان .یخود و فاصله گرفتن از رسالت اصل يوجود

در ؛ زیـرا  شـود ادغام رمجموعه ساختار و در آن ید زیه نباک ین معنیبه امستقل از آن باشد، 
ر یان دولـت در مسـ  یـ جر ینـ یت دیهـدا  هی خود، کـ اساس ۀفیتواند به وظ، نمین صورتیا

  ند.کعمل است،  رین مسیاز انحرافات آن از ا يریام اسالم و جلوگکاهداف و اح

  يارآمد. ك۲ـ۵
ت در یـ روحان يتوانمند، گاهیبا حفظ استقالل و جای، ت با دولت اسالمیالزمۀ تعامل روحان

ه بـه  یت فقیوالی، در دولت اسالمی آن است. نیت دیدولت و حفظ هو ینید يه محتوایتغذ
را در همۀ خون ، ل هستندیکن هیا یاتیح يهاانیشر ۀمنزل ت بهیقلب دولت و روحان ۀمنزل
ن یت قـوان یمکت و حایه، والیت فقیوالکه اشاره شد، طور سازند. همانیم يآن جار ياجزا

هــان و یفقاهـت فق ، دولـت  يت در تمـام اجـزا  یـ ن والیـ ان ایـ جر يمجـرا . خداونـد اسـت  
ام خداوند و مجاهدت مبلغان و مروجان در نشر و گسترش کشناسان در استخراج احاسالم

 ،سـو یـک ت از یـ ن موقعیـ ا ن در حفاظـت از آن اسـت.  یـ م دین حـر آن و استقامت پاسدارا
را  یگوناگون جامعه و دولت اسالم يازهاین آن متناسب با نییاسالم و تب ۀجانبشناخت همه

ن دو یـ و اي آن، غ و اجـرا یتبل، جیترو يت الزم برایمان و معنویایگر، د يو از سوطلبد. یم
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آن نهـاد  . طلبنـد یرا م يو معنو یعد علمدر دو بتوانمند  ییهابا انسان یاله يصه نهادیخص
ه با دو بال معرفـت و  کهستند  افتگان آنیو پرورش ینیعلوم د يهات و حوزهیهن روحانک

  سازند.یمي جار یدولت اسالم يهاانیعت را در شریشریت، معنو
ن یـ ل و در پاسخ بـه ا یو شناخت اسالم اص ینید يگاه رهبرین جاییدر تب ريشهید مطه

اداره شـود   یسـان کد توسـط چـه   یـ بای، اهداف اسالم يدارا ینهضت اسالم یکه ؤال، کس
  :نویسدمی

شناس باشند اسالم واقعاًي، رهبر یط عمومیه عالوه به شراک يله افرادیه وسکاست  یهیبد
بـه   ،آشـنا باشـند   امالًکاسالم  يو معنو یاسیو س یو اجتماع یاخالق ۀو با اهداف و فلسف

و خلقت و مبـدأ و خـالق    یهست ةدگاه اسالم درباریش و نوع دینب یعنالم، یی اسنیبجهان
 امالًک یانسان و جامعه انسان ةنش اسالم دربارید و بیو د یو جهت و ضرورت هست یهست

ـ ه انسان چگونه باکنیا ةطرح اسالم دربار یعنی اسالم را يدئولوژیآگاه باشند. ا  ؟د باشـد ی
ـ خود را و جامعه خود را بسازد و چگونه بـه حر  دید و چگونه بایست نمایچگونه ز ت ک

ند و کرا انتخاب  یخالصه چه راهیزد؟ ند و بستکد نبرد یباها زیخود ادامه دهد و با چه چ
ـ  ي میاست افراد یهیبدید، ست نمایو چگونه بسازد و چگونه ز چگونه برود ن یتواننـد چن

بـا قـرآن و سـنت و فقـه و     . افته باشندیپرورش  یه در متن فرهنگ اسالمکشوند  يرهبر
ـ ت اسـت  یتنها روحانرو، نیاز ا. امل داشته باشندک ییآشنا یمعارف اسالم توانـد  مـی  هک
ـ  ینما يرا رهبر ینهضت اسالم ـ یبـوعل ، هـا نیالدیرد. امروز هم ما به خواجـه نص ، ناهایس

اما . میداراج یاحتها، یامه حلّعلّها، یمحقق حلها، ییخ بهایش، هايخ انصاریش، اصدراهاملّ
 ،قرن چهـاردهم  یبوعل، ن قرن هفتمیرالدینه خواجه نصین قرن چهاردهم، الدیرخواجه نص

ـ   يخ انصاریچهاردهم نه ش قرن يخ انصاریش، قرن چهارم ینه بوعل ـ ؛ یزدهمیقـرن س  یعن
 ،به عالوه یفرهنگ يایبا همان مزاي، خ انصاریو همان ش یر و همان بوعلیهمان خواجه نص

  47.ندیاحساس نما ن قرن رایاز این قرن و نین قرن تعلق داشته باشند و در ایاد به یه باکنیا
  د:یفرمادر راه خدا میل و جهاد ینقش فقاهت در شناخت اسالم اص ةدربار، ینیامام خم

بـه عنـوان علـوم قـرآن و اسـالم و       یمعلوم نبود امروز چه علومیز نبودند، عزي اگر فقها
ـ   يو نگهـدار  يآوربودنـد. جمـع   دادهها تودهخوردبه  تیباهل ثـار و  آو  یعلـوم قرآن
در یح آنان، ب و تنقیتبوو ثبت،  نیره معصومیامبر بزرگوار اسالم و سنت و سیث پیاحاد
ن و ستمگران در محو آثار رسالت همه یم بوده است و سالطکار یانات بسکه امک یطیشرا

ـ یامـروز نت . بحمـداهللا،  ی نبـوده اسـت  ار اسـان گرفتند، کمی ارک انات خود را بهکام آن  ۀج
 ن ویگـر متقـدم  ید يهـا تـاب کاربعه و  تبکهمچون  یتکتب با برکزحمات را در آثار و 

ـ یث، رجـال،  حـد  کـالم،  یات، نجوم، اصـول، اضیرین از فقه، فلسفه، خرأمت یر، ادب، تفس
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ن همه زحمت و یاگر ما نام ایم. نکمی متنوع علوم مشاهدههاي رشته یلغت و تمام ،عرفان
  48م.ید بگذاریچه بایم،  نگذاراهللایلسب یمرارت را جهاد ف

ام و دسـتورات اسـالم و   کـ ح احیبه عنـوان راه شـناخت صـح   ی، بر حفظ فقه سنتبنابراین، 
  دهند:می د و نسبت به غفلت از آن هشدارأکیت و امامان ایاستمرار انب

و ضـامن رشـد و   تب رسالت و امامت است کانگر میه بی، کجمله است از فقه سنت از آن
ی تب فقـه اسـالم  که هر دو میه، کام ثانوکه و چه احیام اولکچه احها است، عظمت ملت

حق و مذهب گوش فرا ندهنـد   منحرف نشوند و به وساوس خناسان معاند با ياذرهاست، 
ـ مقدمه سقوط مذهب و احی انحراف، و بدانند قدم ـ   کو ح یام اسـالم ک  یومـت عـدل اله

  49.است

  گاهيخاستگاه و پا ،گاهيحفظ جا. ۳ـ۵
 يردهـا کارکف و یمتناسب با وظـا ي مشخص، هاگاهیجا يداراابتداي پیدایش، ت از یروحان

 يهـا گاهیه جاکت و دولت، آن است یان روحانیشرط تحقق تعامل مطلوب ماست. آن بوده 
ن ی. همچنـ مشـخص نمایـد  ف و یتعری را بازت تعامل با دولت اسالمیخود متناسب با موقع

ـ  ،تیـ بر ضرورت وجود روحان یو شرع یعقل ۀادلّ يت. به مقتضایه روحاناست خاستگا ه ب
مـردم بـه    ینیاز دینیت، و خاستگاه روحان يوجود ۀفلسفبدان اشاره شده،  هنفر، ک یۀژه آیو

ت در گـرو حضـور در   یـ ات روحانیحتوان گفت: یان مردم است. میو حضور در م يرهبر
ان مـردم را  یـ ت در میحضور روحاني، م رهبرمعظّمقام ي مردم بودن است. ان مردم و برایم

  یند:فرمایمدانسته در آب  یهمانند حضور ماه
ـ اسـت   يایت همـان مـاه  یند، روحانک ید با مردم زندگیت بایروحان  یه در آب زنـدگ ک

 یمتالطم ياید از آب خودمان و از دریم و متالطم تودها. ما را نبایعظ يایند. آب درکیم
 پـس ... م داشتینخواه یتیثیوجود و حکنند، اگر جدا کنند. جدا یم، نکد در آن شنا یه باک

ـ ا، اگر از مردم منقطع گردد، مردم باشد نید حوزه در بیچون با حـوزه   ين مـرگ معنـو  ی
  50.است

سس دولت ؤمعمار انقالب و مین اساس، ست. بر همین یاسیو ضرورت س یکتکتا یکن یا
نده یگذشته و حال و آ يت با مردم را استراتژیوند و ارتباط روحانیپی، حضرت امام، اسالم
ن یگـاه بـ  چیه هـ کـ شان آن اسـت  یا یاسیس یۀنظر ۀبرجست يهایژگیاز و. داندمی تیروحان

بان ملـت،  یت به عنوان پشـت یهمواره از روحاناند. قائل نشده کیکت تفیت و اسالمیجمهور
سـخنگو  ی، روحانرو، نیاز ا اند.اد نمودهیخادم مردم ، حافظ حقوق مردم، پناهگاه محرومان
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ن خاسـتگاه  یـ د از ایبا یروحانحضور دارد، ن حرف و یهر جا دین مردم است. د ةندیو نما
  ند.کعمل  یالهیک مأموریت به عنوان 

 گاهيحفظ پا
در همه ابعـاد و   اسالم است و اسالم وابسته و متعلق بهسو، یکه از کنیا ت به لحاظیروحان

است و عرصـه ارتبـاط بـا     ینهاد مردم سوي دیگر، یکد و از حضور داری او زندگ يایزوا
متنـوع و  ، نقش آن متفـاوت  يفایعمل و اهاي گاهیپامتنوع است،  ار گسترده ویز بسیمردم ن

ت و یـ روحان یت علمـ یـ گاه تالش و فعالیه پایعلمهاي حوزهکنده است. به عنوان مثال، پرا
همچـون   ینیز دکمرا. سایر ت استیروحان یفه الهیوظ يفایگاه ارتباط با مردم و ایمسجد پا

ز فرهنـگ  کـ مرای، ت و آمـوزش عـال  یـ م و تربیز تعلـ کـ مرای، ئات مذهبیهها، هینیحس، ایاکت
 ت محسـوب یگاه روحانیپا يبه نحوینها، هریک ا ۀهمي، و ادار یز رسمکمرا، بازاری، عموم

 شوند.می
ت یـ روحان ياز سـو  ینـ یت دیو هـدا  يرهبـر  ۀفـ یانجام وظ ينها برایا ۀهمحال،  نیبا ا

و  یز دولتـ کـ همچـون ادارات و مرا هـاي یادشـده،   گاهیاز پا یبرخی، ستند. از جهتیسان نیک
بـه لحـاظ   ی، نـه همـه اقشـار و از جهتـ    اقشار مردم هسـتند،  خاص تجمع محل ی، خصوص

یسـت،  محـض ن  ینـ یت دیشده فعالهاي یادگاهیدر پا يارکت یاولو، ت و نوع مخاطبانیفکی
 ،نهـا یا يارکـ ت یـ ه اولوکـ بلی دارند، نیصبغه د يبه نحوی، نید ۀور در جامعام ۀهرچند هم

  ه به آنها محول شده است.کاست  یف تخصصیوظا
وجود آمده ه ب ینیت دیم و تربیت و تعلیفعال يبرا اختصاصاًها گاهین پایاز ا یبعض یول

ت، یحدودحضور اقشار مختلف مردم بدون م يبرا یبعضی است، نیعلوم د يهاو آن حوزه
م و دسـتورات آن  ین و تعالیخدا گرفته تا شناخت د یاز عبادت و بندگ ینیت دیجهت فعال

  و آن مساجد است. یم شعائر اسالمیو تعظ
ت فقـه  ین را به مثابه اهمیغ دیت در جهت تبلیروحان يت مسجد برایاهم، ینیامام خم

  ید:فرمامی ودانسته،  نیح دیشناخت صح يبرا
ـ نکن یچ تخطیه، ه سابق بودک یتیهمان ترب فقاهت به فقه خودشان به يهاد حوزهیبا...  ، دی
م فقاهت را حفـظ  کمح، مقدمات فقه را فقه وید، ردکمی لیه سابق تحصک یتیهمان ترب به

ملت  ينند و خطباکم مساجد خودشان را و ارشاد ملت را حفظ کائمه جماعات محکنند. 
در کننـد.  ودشان را و ارشاد خودشان را حفـظ  خهاي د منابر خودشان را و موعظهیهم با
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یگاه و قرار گـرفتن  حفظ پاکه، جه آنینت 51ت خودشان باشند.کمراقب اوضع مملین حال، ع
  است. یاسالم ت با دولتید روحانیتعامل مف يبرا یشرط اساسدر آن، 

  يانسجام و سازمانده. ۴ـ۵
نـه  ی اسـت،  ل دولـت اسـالم  دستور خداونـد در قبـا   يغ و اجرایتبلیین، مور تبأت میروحان
ز در هـر عرصـه و نسـبت بـه هـر      یـ ام خداونـد ن یپی. ها و مطالبات صنفشهیننده اندکدنبال

بودن روحانت و  ینشانۀ اله، تیروحان ییصدایکانسجام و . موضوع واحد و منسجم است
  احزاب است.سایر متفاوت بودن آن با 

ی نـ ید يحفظ انسـجام رهبـر  ، عهیشخط قرمز باز بودن باب اجتهاد به عنوان نقطه قوت 
رت و یعامل حیرت امت است. عدم انسجام، و رفع ح ییراهگشا، فلسفه اجتهاداست؛ زیرا 

  است. ینید يت رهبرین نقض غرض و غایو امسلمانان و انشقاق  یسرگردان
 یاتیـ و اصـل ح سـو،  یـک اجتهاد از  یاتین حفاظت از اصل حین مهم و جمع بیتحقق ا

و سـاختارمند نمـودن نهـاد     یدر گـرو سـازمانده  ، ز از انشـقاق یـ رهحفظ وحدت امـت و پ 
کـت  و حر یس دولت اسـالم یسأت يمبنا او ینید ۀشیاند ه، کینیاست. امام خم تیروحان

از دو عنصـر  ي آن، بر برخوردار 52،اجتهاد یاتیغ از اصل حیدریبه موازات دفاع بآن است، 
و در  دنـد. ید و اصـرار ورز أکیـ ت 53،متا یان و پاسخگو بودن آن نسبت به زندگکزمان و م

قابـل  یره برخاسته از مقام فقاهت و عـدالت آنهاسـت و غ  یت عامه فقها، کن اعتقاد به والیع
ه یفقیت از ولیتبع 54،هیفقیول یحتیگر، د یسکهر  يت از سوین والید بودن ایجعل و تحد

یـن معنـا،   ا بـه  .داننـد یفقها واجب م یومت را بر همگان حتکجامعه و ح ةه در اداریفقیول
سـپارند و  یدولت و امـور امـت را بـه او مـ     ةزمام ادار، طیالشراجامع یهیفقها با انتخاب فق

  شود.یت از او الزم میم فقاهت و اطاعت از او بر همگان واجب و حماکم او حکح

در ، تیـ مکت نسبت به سـاختار اعمـال حا  ینظارت و حفاظت روحان، تیسان هدانیبد
، در تمـام سـطوح  هماهنـگ و در طـول آن،    ه ویت فقیالم و والت اسیمکتحقق حا يراستا

  رد.کدا خواهد یان پیجر یجامعه و دولت اسالم يایشئون و زوا
 ،ت تعامل و لزوم پاسخگو بـودن آن یت متناسب با موقعیروحان یافتگیسازمانین مهم، ا

ونـد  یمتضـمن پ سـو،  یـک از  هکـ  یطلبد. سـازمانده یرا م ینسبت به جامعه و دولت اسالم
اسـتقالل و حفـظ و حراسـت از    یگـر، شـامل   د يباشد و از سو یت با دولت اسالمیروحان



   ۶۱ يت و دولت اسالميتعامل روحان

 بـا دولـت   كو مشـتر  یاختصاصـ  اعم ازی، اساس هايمأموریت برندةیشآن و پ يهاگاهیجا
م تفقـه و  یرسـالت عظـ   ةننـد کنید تضمیبایت، روحان یافتگین سازمانیای و باالخره، اسالم

جامعـه و دولـت    يازهـا یآن در قبـال ن  يارآمدکن و یو خدامحورانه دغ آزادانه یتبل ن وییتب
  نظارت و حفاظت باشد.، تیدر چارچوب سه اصل هدای، اسالم

  گيرينتيجه
ن و الزمـه  یـ د يرهبـر  یبخش اصـل الهـ  تداوم، تیو روحان یو اجتماع یاله یتبکاسالم م

 ن اسالم است.یحضور داز بروز و  یتابعکتب بوده و سعۀ حضور و بروز آن، ن میا کنفیال
بـه  ی، و دولت اسـالم  ینید يبخش رهبرت به عنوان تداومیان روحانیوند میپ، اساس نیبر ا

ن نگاه، یبا ا است. یو ناگسستن يماهو يوندی، پیام اسالمکها و احارزش ینیعنوان تبلور ع
با هـم   ین حال، مرتبطن و در عیدو نهاد مستقل و برخاسته از دی، ت و دولت اسالمیروحان

  ست.یم مطلق نکتابع مطلق و حا يگریدام نسبت به دکچیه هک ينحوهستند، به 
  ابد:ییل تبلور مین استقالل و ارتباط توأمان در اصول ذیا

بت در یه در عصـرغ کـ ت مخـتص فرمـان و قـانون خداسـت     یمکحای، در نظام اسالمـ 
 ؛افته استیه تبلور یفق تیوال

به عنـوان سـاختار اعمـال    ی، و نهاد دولت اسالم ینید يت به عنوان رهبرینهاد روحانـ 
 یه متبلور است؛ت فقیه در والکم اهللا هستند کتابع ح، اسالمین ت دیمکحا

 يرهبـر  يبـه مقتضـا  ، نظارت و حفاظـت،  تیهدای، ت با دولت اسالمینسبت روحانـ 
 ؛آن است یذات هايمأموریت و ینید

ار و انتخـاب  یـ حـق اخت  یعنـ ی، ینـ ید يساالرمردم، تیبا روحان ینسبت دولت اسالمـ 
 یات مسلمانیبه عنوان چارچوب ح یام اسالمکها و احارزش، باورها، مردم در قالب اصول

 ؛از آن است یبخش ینید يه رهبرک
ن یا یذات هايمأموریت ت ویبرخاسته از ماهی، ت و دولت اسالمیوند روحانیعوامل پـ 

 ؛آنها خواهد شدمأموریت  ت وینقض هو موجبین دو، دو نهاد بوده و قطع ارتباط ا
 ی، لـوازم یت هریکبا حفظ هوی، ت و دولت اسالمیان روحانیوند و تعامل میپ يبرقرار

ا فقدان تعامل را به دنبال ینقصان و ، ل آنهاکا هریک ی ه فقدانکدارد  یو عرف یشرعی، عقل
  خواهد داشت.
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