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چکیده
بیشک در عصر حاضر غلبه گفتمان فقه حاکمیتی مدیون و متأثر از اندیش ههای امام
خمینی(ره) میباشد .پیگیری این گفتمان ما را به رویکرد کارکردگرایی فقه و پیریزی
مسیر تداوم انقالب اسالمی بر آن مبنا رهنمون ساخته است .قوانین جهان تشریع (فقه)
با رویکرد و پایهای اخالقی میتوانند توفیق بیشتری را برای استحکام پای ههای خود
در متن جامعه فراهم آورند .افزایش و تداوم این توفیق بیش از هر چیز مرهون استخدام
سیاست در گفتمان فقه اخالقنگر و غلبه آن بر سایر گفتمانهای حاکمیتی بوده است.
اتّصاف فقه سیاسی به گوهر اخالق برای ایجاد همراستایی بیشتر با قواعد عامانسانی
و عقالئی و مورد تائید شارع ،از جمله ابتکارات امام خمینی(ره) در عصر اخیر است که
تحرک و پویایی واداشته است .بررسی رویکرد
میدان عمل فقه را از ایستایی و سکون به ّ
فقاهت سیاسی اخالقمدار و تالش در جهت تداوم مسیر انقالب اسالمی ما را بر این
اندیشه استوار مینماید که حرکت در مسیر اخالق مبتنی بر خرد جمعی با محوریت
آزادی و مدارا بهعنوان ارکان اخالق فقه سیاسی میتواند مسیر تداوم انقالب اسالمی
را تثبیت نماید .آزادی بهعنوان زیربنای حقوق و مدارا بهعنوان شرط الزم برای حیات
جامعه از ضروریات فقه سیاسی اخالقنگر تلقّی میگردند.
واژگان کلیدی :فقه ،سیاست ،اخالق سیاسی ،ظن عقالنی ،امام خمینی
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اهم مباحثی است
اندیشه کارکردگرایانه فقه در مسیر تح ّفظ و تداوم انقالب اسالمی از ّ
که ضرورت آن در مکتب فقهی امام خمینی(ره) متبلور میگردد .امام که شالوده فقه
حاکمیتی و سیاسی را مبتنی بر نگرش اخالقمحور تنظیم مینماید ،بزرگترین بحران
عصر حاضر که بشر را در سراشیبی سقوط و نابودی قرار داده است انحطاط اخالقی
سیاستمداران و حاکمان میداند( .امام خمینی ،۱۳۸9 ،ج )161 :۱6بهجرئت میتوان
تحرک که بیش
حرکت انقالبی امام را به انقالبی اخالقی تعبیر نمود ،زیرا علتالعلل این ّ
از هر چیز بر مبنای فقاهت سیاسی استوار است ،فساد دستگاه حاکمه وقت عنوان شده
است( .امام خمینی ،۱۳۸9 ،ج )500 :۵آنچه حائز اهمیت است و در آثار قدما نیز به آن
تأکید شده است ( صدرالمتالهین شیرازی :۱۳۸۲ ،المشهدالخامس) به خدمت درآوردن
سیاست در راستای نیل به مقاصد اخالقی میباشد که در گفتمان فقهی و عملی امام
بهوضوح رؤیت میشود .به همین جهت ،در راستای پویایی فقه سیاسی اخالقنگر در
اندیشه امام خمینی(ره) ،پردازش الزامات انقیاد عملی به این گفتمان از جمله مطالباتی
محسوب میشود که صحنه تداوم انقالب را بهعنوان یک جریان زنده و نو شونده متأثر
از خود بدل میسازد .در این مجال از امکان یا عدم امکان فقه سیاسی سخن نخواهیم
گفت ،زیرا فقه و فقیهان بهطور تاریخی درگیر سیاست بودهاند و مهمترین دلیل برای
امکان هر شیء وقوع آن است و این امر برای تاریخ ما امری واقع است .این پژوهش
پس از بازشناسی معانی فقه ،اخالق و سیاست و کشف ارتباط بین آنها از ضرورت
نهای عاقالنه مبتنی بر خرد جمعی
اخالقگرایی با حاکمیت فقه سیاسی بر مبنای تظنی 
سخن خواهد راند و با برجستهسازی آزادی و مدارا بهعنوان اصولی اساسی و انسان پایه
التزام عملی بیشتری را نسبت به آنان خواستار خواهد شد.

فقه و فقه سیاسی

فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه در جهان اسالم است که به رغم اهمیت
شهای گسترده معاصر ،کمتر توسعه یافته است .فقه در لغت به معنای فهم و
و تال 
آگاهی است (محقق کرکی1407 ،ق ،ج )11 :10فقه در اصطالح امروز عبارت است از
علم به حکم شرعی (انصاری1415 ،ق ،ج )494 :3فقیهان متقدم تعریفی گستردهتر از
فقه داشتهاند و آن را فهم جمیع احکام دین ،اعم از ایمان و عقیده و عمل میدانستند

(فیرحی)19 :1390 ،

شهای جدیدتر
اداره حکومت توسط فقیه را بعید میدانستهاند .به هر ترتیب در تال 
در تقسیم ابواب فقه ،اشارات صریحتری به فقه سیاسی نیز منظور شده است( .خازم،
1413ق )44 :اما ادبیات فقهی معاصر عموماً به تقسیم دو بخشی مشهور ،عبادات و
معامالت ،تحفظ کرده و احکام فقه سیاسی را ذیل باب معامالت بسط داده است.
(خازم1413 ،ق )46 :همچنین هدف فقه عالوه بر پرورش روح انسان در سایه تأمین
سعادت دنیا و آخرت ،اصالح فرد و جامعه ،تأمین سعادت دنیا و آخرت ،ایجاد عدالت
اجتماعی و حفظ حقوق امت اسالمی است .غزالی میگوید احکام فقهی برای حفظ
و نگهداری از پنج مصلحت دین ،نفس ،عقل ،عمل و ناموس است (غزالی ،بیتا ،ج:1
 )286شهید اول نیز ضمن بیان ضروریات خمسهی نفس ،دین ،عقل ،نسب و مال (مکی

(ره)

در تقسیمات فقهی دوگانه ّ
(سلر دیلمی1414 ،ق )28 :و چهارگانه (مکی عاملی،
بیتا ،ج )30 :1هیچ جایگاه رسمی برای فقه سیاسی تصور نشده است .شاید فقیهان
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(محقق کرکی1407 ،ق ،ج )11 :10گفته میشود فقه در لسان ائمه معصوم شامل همه
احکام عقل عملی از جمله اخالق و غیر آن بود .اما به تدریج و در کاربردهای متأخر به
احکام شرعی ظاهری تخصیص یافته است( .مازندرانی1421 ،ق )320 :حکم ظاهری در
مقابل حکم واقعی است و منظور فقیهان شیعه از و اژه ظاهری البته ،تأکید بر ماهیت
ظنی و غیر قطعی احکام شرعی است( .خوئی1410 ،ق )243 :درست به همین دلیل
است که اجتهاد را نهایت تالش برای تحصیل ظن به حکم شرعی (انصاری1415 ،ق،
ج )494 :3تعریف میکنند.
بههرحال فقه در تعریف مشهور استنباط احکام شرعی فرعی از ادلّه تفصیلی (خوئی،
1410ق )247 :کتاب ،سنت ،عقل و اجماع است( .خازم1413 ،ق )12 :فقه راهنمای
عمل انسان مسلمان در فرهنگ اسالمی است و زندگی شخصی و اجتماعی او را فرا
میگیرد .بدینسان افعال مکلفین موضوع عمومی فقه است و احکام پنجگانه وجوب،
حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه و نیز صحت و بطالن این مسائل این علم را تشکیل
میدهند( .همان) به همین دلیل احکام زندگی سیاسی نیز همانند دیگر حوزههای
زندگی انسان مسلمان ،در قلمرو کاوشها و احکام فقه قرار میگیرد .دراینباره که
فقه بنیانی سیاسی دارد یا سیاست بخشی از فقه است و حدت نظری وجود ندارد،
شاید هرگز نتوان هیچیک از وجوه زندگی انسان را خالی از الزامات سیاست تصور کرد.
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عاملی ،بیتا ،)38 :هر آنچه را که بهنوعی وسیله جلب مصلحت و دفع مفسده در اجتماع
انسانی است ،داخل در احکام شریعت تلقی کرده و امامت و سیاست و حکومت را ذیل
این امور تحلیل میکند.

سیاست
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سیاست مفهومی است که از دیرباز در اندیشه بشری وجود داشته است و از آن تعاریف و
تقسیمبندیهای متفاوتی ارائه شده است .واژه سیاست از ریشه ساس-یسوس به معنای
حکم راندن بر رعیت ،اداره کردن حکومت ،پرداختن به امور مردم ،بر طبق مصالحشان،
نگه داشتن ملک و حراست است (معین ،1372 ،ج )1382 :2سیاست بهمنزله کوششی
برای کسب قدرت (ریمون )15 :1366 ،مطالعه دولت (رودی )3 :1351 ،و به معنای
مدیریت و تصمیمگیری (عبدالحمید )15 :1365 ،نیز آمده است .گروهی سیاست را
هنر استفاده از امکانات معرفی کردهاند و چون همه انسانها نمیتوانند به تمام اهداف
خود برسند ،سیاست را بهصورت ابزاری که میتوانند قدرت و امکانات را متناسب سازد
معرفی کردهاند( .دوورژه )129 :1349 ،عده دیگری معنای حکومت کردن بر انسانها را
برگزیدهاند( .راسل )45 :1376 ،شاید بتوان شالوده تعریف سیاست را از نگاهی عمیقتر،
مبارزه برای کسب ،حفظ و بسط قدرت و نفوذ در جامعه دانست .هرچند در تعریفی
فراگیرتر سیاست ،رهبری یا مدیریت میان افراد ،گروهها ،احزاب و کارهای حکومتی
تهای دیگر در عرصه جهانی است که
داخل یک کشور و روابط میان یک دولت با دول 
در نگاه متفکران و سیاستمداران بر مبنای عوامل مختلفی مثل کیفیت قدرت ،ماهیت
قدرت ،تمرکز یا عدم تمرکز قدرت و ...تقسیمبندی میشود( .عالم )36 :1381 ،در نگاه
امام ،با توجه به بنیاد معرفتی سیاست ،تحلیل و گونهشناسی سیاست را شاهد هستیم
که بهطورکلی میتوان آن را در سه قالب ،سیاست شیطانی (امام خمینی ،1389 ،ج:4
 )264 10سیاست حیوانی (امام خمینی ،1389 ،ج )78 :6و سیاست الهی (امام خمینی،1389 ،
ج )311 :8تقسیمبندی نمود.
بیشک تنها مسیری که مورد التفات عملی امام بوده است ،نوع سوم یا همان
سیاست الهی میباشد ،که طریق شکوفایی استعدادهای فطری و عقالنی انسان را
مقسمی برای تنظیم
هموار میسازد .همچنین امام در غایتسنجی سیاست ،آن را ّ
روابط بین حاکم و ملت و روابط بین حاکم و سایر کشورها دانستهاند که مقصد آن

سیاست را قدرت و غایت آن را تربیت انسان و رساندن او به سعادت [اخالق کامله
انسانی] میدانند( .امام خمینی ،1389 ،ج )433-432 :13سیاست به معنای حقیقی در
منظر امام ،مدیریت ،توجیه و نظمدهی به زندگی انسانها در مسیر حیات معقول است.
(جعفری )40-39 :1371 ،امام همچون سایر فالسفه مسلمان وجه تربیتی سیاست را پر
رنگ دانسته و آن را از مقوالت حکمت عملی میداند ،ازاینرو سیاست در منظر امام
تبدیل به ارزش شده و با فضیلت مرتبط میگردد( .فتحی)167-165 :1388 ،

اخالق
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جلوگیری از فساد [حفظ کیان اخالق جامعه] دانسته شده است (امام خمینی،1389 ،
ج )233 :3اداره امور کشور ،غایتی ابزاری برای تعریف سیاست میباشد که امام نیز در
برخی مبادی به آن توسل جستهاند (امام خمینی ،1389 ،ج )114 :20هرچند رکن اصلی

(ره)

اخالق از خلق به معنای سرشت و خوی آمده است ،چنانکه در مصباحالمنیر آمده
ضمه) به معنی
«الخلق بضمتین السجیه» (فیومی ،مصباحالمنیر )88 :1405 ،خلق (با دو ّ
سرشت است؛ تعریفی که علمای اخالق بهطور اصطالحی برای خلق و اخالق وضع
کردهاند ،قریب به همان معنای اهل لغت است .مسکویه خلق را حالی میداند برای جان
انسان که او را بدون فکر و تأمل به سوی کاری برمیانگیزد( .ابنمسکویه)51 :1412 ،
اخالق از گذشت ههای دور یکی از شاخ ههای حکمت عملی و همنشین سیاست بوده
است .این دانش از منظرهای مختلف مورد کنکاش و مطالعه قرار گرفته است .اخالق
سجیه (دهخدا ،1377 ،ج ،)1537 :1طبع ،عادت ،قوا ،صفات
جمع خلق و به معنای
ّ
یهای پایدار در نفس است که موجب بروز کارهایی خودجوش بدون نیاز
باطنی و ویژگ 
(شبر )10 :1395 ،این صفات از دو منظر قابل تقسیم هستند؛
به تفکر از انسان میشودّ .
اول از منظر خوب و بد و دوم از منظر فضیلت و رذیلت که موجب سعادت و شقاوت
11
است و فضایل و رذایل اخالقی نامیده میشود (امام خمینی )362-356 :1389 ،از منظر
تهای نفسانی که به دو گونه است؛ الف ) صفات نفسانی
اعتبار ملکه و حال بودن هیئ 
پایدار و ملکه (راغب اصفهانی )1383 ،ب) صفات ناپایدار و سریع الزوال که به آن حال
میگویند (همان) بنابراین اخالق به معنی ویژگی ذاتی و طبیعی ،خوی ،نهاد ،فطرت و
سرشت انسانی است که راههای معالجه نفس از رذایل و چگونگی آراسته شدن به فضائل
را تبیین میکند (نراقی )32 :1372 ،گاهی اصطالح اخالق بر مجموعه ضوابط و قواعد
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شناختهشدهای اطالق میشود که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال الزم
است .این قواعد سنجههایی برای تشخیص درستی و نادرستی رفتار آدمی هستند
(عالم )72 :1381 ،گاهی کاربرد اخالق مربوط به حوزه عمل و رفتار نیست ،بلکه
مقصود از آن مجموعه نظریههایی است درباره رفتار خوب و بد ،درست و خطا و پاک و
پلید انسانی است .در برخی استعماالت نیز اخالق بهمثابه یک دانش نظاممند است که
در آن مجموعهای از گزارهها ،نظریهها و کسائل شکل گرفته است( .مهاجرنیا)1395 ،
در مقابل این تعاریف ،متفکران مسلمان معاصر اخالق را بهعنوان صفت فعل به کار
میبرند و از آن به کار اخالقی تعبیر میکنند ،برای نمونه شهید مطهری در تعریف
اخالق میگوید« :علم اخالق عبارت است از علم چگونه زیستن یا علم چگونه باید
زیست .به تعبیر دیگر ،اخالق میخواهد به انسان پاسخ دهد که زندگی نیک برای
انسان کدام است؟ و آدمیان چگونه باید عمل کنند » (مطهری ،بیتا )190 ،امام خمینی
نیز همچون بسیاری از متفکران و علمای اسالم ،اخالق را حد اعتدال قوای نفس
میداند که فضائل نفسانی و اخالقی بر آن مترتب است و معتقد است همانگونه که
غایت دعوت و تالش انبیاء اکمال مکارم اخالق و فعلیت بخشیدن به اعتدال اخالقی
بوده است ،فضایل اخالقی حکمت ،عفت ،شجاعت و عدالت نقطه اعتدال چهار قوای
موجود در انسان است( .امام خمینی .)511-510 :1382 ،آنچه حائز اهمیت است توجه
متفکران مسلمان از جمله امام(ره) به موضوع عدالت است و اینکه قاطبه علما و اهل
تتبع در علم اخالق ،عدالت را بهعنوان بارزترین میزان و ّ
خط تمیز اخالق پنداشتهاند.

اخالق سیاسی

اخالق سیاسی را گاهی التزام به بایدها و نبایدهای شرعی ،عقلی و عرفی دانستهاند،
شهای
که در تدبیر ملک و ملت به کار میرود و گاهی نیز آن را رویکردی منفی به رو 
 12غیراخالقی در قلمرو زمامداری تعریف کردهاند (ماکیاولی )1374 ،همچنین در مواردی
اخالق سیاسی به معنای مجموعهای از رفتارها ،گزارهها و ارزشگراییهایی چون،
حقجویی ،عدالتمحوری ،تقوای سیاسی ،کرامت انسانی ،مردمگرایی ،صلح مداری،
پایبندی به عهد و پیمان و تدبیر و مصلحتسنجی در عرصه کشورداری بوده است.
(مهاجرنیا1381 ،ب) میتوان چنین استنباط نمود که اخالق سیاسی به رفتارها و
کردارهایی اطالق میشود که زمامداران در قلمرو وظایف سیاسی خود ،در ارتباط با

برخی از متفکرین بر این باورند که فقه و اخالق از جهاتی مانند موضوع ،قلمرو ،هدف،
ضمانت اجرا و مبادی متفاوتاند .اینان قلمرو فقه را وسیعتر از قلمرو اخالق دانسته
و میگویند ازآنجاکه فقه تکالیف افراد را در ابعاد عبادی ،اجتماعی ،فردی ،اقتصادی،
سیاسی ،حقوقی ،جنایی و ...بیان میکند ،ولی اخالق ،رفتار و اعمال فرد را فقط از
لحاظ اتصاف به صفات خوب و بد یا فضیلت و رذیلت مورد بررسی قرار میدهد،
اینان فقه را دارای حیطهای وسیعتر از اخالق پنداشتهاند .همچنین موضوع هر دو را

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالقنگر با رویکردی بر آراء امام خمینی

رابطه فقه و اخالق

(ره)

شهروندان ،مخالفان و موافقان اعمال میکنند.
یترین گزارههای تحقق اخالق
پیامبر گرامی اسالم(ص) در تبیین یکی از اصل 
سیاسی میفرمایند« :عدالت خوب است ولی در زمامداران خوبتر است و( »...دیلمی،
ت یافتن اخالق سیاسی،
 )93 :1371این فرمایش شریف بیانگر آن است که عینی 
مطلوب جامعه است و همانا سید العقالء(ص) به همین جهت تبلور و عینیت عدالت را
بهعنوان مطلوب جایگاه زمامداران و حاکمان برمیشمارند .امام علی(ع) نیز علت عذاب
زمامداران را ظلم و ستم بیان فرمو دهاند (کلینی )162 :1392 ،یعنی اگر زمامداری از
حد عدالت به معنای اخالقی نه صرفاً عدالت قانونی ،دور شد شایسته عذاب است و
ّ
(ع)
چهبسا عذابی که امیرمومنان میفرمایند فقط منحصر به عذاب اخروی نباشد بلکه
در دنیا نیز شامل حال او میگردد و اقل آن این است که زمامدار غیر عادل از مقام
خود خلع میگردد و مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
ازآنجاکه مطلوب عقال ،حرکت سیاست در مسیر اخالق و بر مبنای فطرت پاک
انسانی میباشد ،میتوان با اختیار گفتمان «سیاست اخالقی» از تنزیل شایسته سیاست
ذیل رایت اخالق خبر داد ،و بر خالف سیاست ماکیاولی (ماکیاولی )1374 ،سیاست را
از منظر اخالقنگریست .بر این مبنا اخالق ،سیرت سیاست و سیاست صورت اخالق
خواهد بود .به بیان دقیقتر اخالق زیرساخت راهبردی و روح و حتی قلب سیاست
است و سیاست ،ساختار و قالب اخالق است( .رنجبر )26 :1383 ،الزمه این پیشفرض
آن است که اوالً انسان را موجودی اخالقی بدانیم و ثانیاً حکومت و سیاست را که از
نتایج زندگی بشری و انسانی است تابع امر اخالقی پنداشته و بنیانهای آن را بر پایه
اخالقیات پیریزی نماییم.
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رفتار انسان دانسته و معتقدند فقه رفتاری را مورد توجه قرار میدهد که برای انجام
یا ترک آن دستوری رسیده باشد ،ولی در اخالق رفتاری مورد توجه قرار میگیرد که
بار ارزشی داشته باشد .علم فقه بررسی بعد عبادی و حقوقی موضوع را بر عهده دارد،
ولی اخالق به جنبه ارزشی آن میپردازد( .بجنوردی )3 :1385 ،برخی نیز بین هدف
اخالقی و فقهی تفاوتهایی گذاشتهاند و غایت فقه را ،عالوه بر پرورش و سازندگی
فرد و روحیات او ،سامان بخشیدن جامعه و موجب ثواب و عقاب اخروی میدانند،
درحالیکه هدف اخالق را اصالح معایب شخص و جامعه برمیشمارند که توجهی به
ثواب و عقاب اخروی ندارد .بهعبارتدیگر در فقه ثواب و عقاب و در اخالق تشویق و
مواخذه را طرح میکنند( .مغنیه )15 :1387 ،از نظر فقه آداب مستحب هیچگونه الزامی
ندارند ولی این آداب در اخالق و در تهذیب نفس نوعی بایستگی را در پی دارند .مبادی
فقه جز از طریق وحی الهی پدید نمیآید ،اما ارزشها و مبادی اخالق هم به وحی
الهی متکی است و هم به فطرت پاک و گوهر انسان تا آنجا که برخی اخالق را از آن
طبع بشر نیز میدانند( .همان)
تهای
هرچند ضمانت اجرایی فقه نیز بیش از ضمانت اجرایی اخالق است اما ،شباه 
بین این دو نیز در خور تأمل است .فقه و اخالق هر دو جزء حکمت عملی هستند.
به این معنا که فقه و اخالق هر دو جزء علوم معامله قرار میگیرند( .آملی)3 :1384 ،
علوم معامله علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است ،تا آنجا که اخالق را فقه
اکبر و فقه را فقه اصغر نیز گفتهاند( .بجنوردیّ )5 :1385 ،نیت که یک امر درونی است،
در اخالق اصالت دارد و در فقه از ارکان عمل محسوب میشود .همچنین همانگونه
که در احکام الهی منشأ الزام ،بیان شارع میباشد ،در اخالق نیز بیان شارع میتواند
بهعنوان وجه الزام اخالق به شمار رود .البته این مدعا منتقدان جدی به همراه دارد
که اصالت امر اخالقی را وابسته به عقل دانسته و امر شرعی را نیز پیش از امر شارع
 14ملزم به رعایت حدود اخالق عقالنی میدانند( .فنایی )17-14 :1392 ،فقه و اخالق از
متغیر نیز مشابه یکدیگر میباشند و همانگونه که فقه دارای احکام ثابتی
منظر ثابت و ّ
متغیری همانند احکام معامالت میباشد ،برخی از
همچون احکام عبادی و احکام
ّ
احکام اخالقی همچون عدالت و راستگویی ثابت و برخی نیز همچون آداب اجتماعی
وجه متغیر اخالق میباشند .بیشک هر دو علم غایتی متشابه داشته و اصالح فرد
و جامعه را بهعنوان گزارهی مطلوب خود دنبال مینمایند .همچنین اخالق و فقه از

فقه اخالقگرا از نگاه امام خمینی

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالقنگر با رویکردی بر آراء امام خمینی

جهت اعتباری بودن مفاهیم ،هم در ناحیه موضوعات و هم در ناحیه محموالت با هم
شباهت دارند؛ یعنی مفاهیم فقهی و اخالقی از قبیل ماهوی ،منطقی نیستند ،بلکه
اعتباری و فلسفی هستند .تا به اینجا ضمانت از آن فقه و ارجحیت از آن اخالق است.
حال با توسعه این نگاه در فقه سیاسی متوجه این نکته خواهیم شد که هرچند بنای
متعینی هم برای اجرای آن منظور نشده
فقه بر دوری از اخالق نیست اما ضمانت
ّ
است .این اشکال از مهمترین خلل وارده در تبعید فقه اخالقی از متن جامعه است.

(ره)

هرچند در مقام تعریف اخالق و فقه رابطهای با هم ندارند ،اما در مقام تحقق خارجی،
اخالق بر فقه تأثیرگذار است .مهمترین دلیل برای این تأثیرپذیری فقه آن است که
منابع مشترک در فقه و اخالق حکمفرماست .کتاب و س ّنت ،از مهمترین منابع فقه
و اخالق اسالمی به شمار میروند .این تأثیر و تاثّرات در ابواب گوناگون فقهی قابل
مشاهده است 1.امام برای علم فقه اهمیت زیادی قائل بودهاند و همین امر سبب شده
است در بیشتر کتب غیر فقهی خود نیز نامی از فقه ببرند .مث ً
ال در باب تقسیم علوم
ّنیات شخص را ناظر به حسن و قبح دانسته و بهنوعی غایتگرایی را در پیش میگیرند.
(امام خمینی )412 :1392 ،با توسعه این نگرش درمییابیم که از دید امام ،محصول
علوم حتی علوم اسالمی ،اگر به مقصد الهی ختم نشود بیارزش تلقی میگردد( .امام
خمینی )387-386 :1392 ،ایشان صراحتاً میفرمایند «چهبسا کسانی که صرف عمر
در توحید علمی نمودهاند و تمام اوقات را به مطالعه و مباحثه و تعلیم و تعلّم مصروف
کردند و صبغه توحید نیافتهاند و عالم الهی و حکیم ربانی نشده ،تزلزل قلبی آنها از
طی میشود( ».امام
دیگران بیشتر است ،زیرا گمان کردهاند با مدارسه این منزل فقط ّ
خمینی )10-9 :1392 ،ایشان بر کسانی که در بین اهل فقه با تکبر و تبختر خود را
15
برتر از عوام مردم میداند نیز به شدت خرده میگیرد (امام خمینی )83 :1392 ،ایشان
غور در کتب اخالقی همچون احیاءالعلوم و طهاره االعراق و اخالق ناصری را هم مویّد
و صف تخلّق نمیدانند و بعضاً با عبارت اتالف وقت بر آنها خرده میگیرند( .امام
 .1در فقه اسالمی همواره فکر مسئولیت مدنی که نتیجه سازمان مسئولیت اخالقی است مد نظر
بوده است .قاعده ال ضرر ،قاعده اتالف و حقوق جزایی کیفری اسالم و ...نیز برخاسته از احکام فقهی
اخالق بنیاد است.

خمینی )15-9 :1392 ،امام سیر حرکت عملی را که در بستر حکومت اسالمی مویّد و
صف تقوا میگردد معالج دانسته و از آن به دوا تعبیر میکنند (امام خمینی)13 :1392 ،
که این خود مبنایی در جهت مشروعیت فقه حکومتی اخالقگرا است که اگر حکومت
اسالمی نیز از و صف تخلّق دور گردد ،بعید نیست که مشروعیت خود را از دست دهد.
درهرحال برای حرکت پیشتر به سمت اهداف عالیه انقالب هیچ چارهای بهجز التزام
اجتماع به اخالق مشاهده نمیشود که در غیر اینصورت تزلزل ارکان حاکمیت امری
بعید به شمار نمیرود.
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رویکرد تبعیتپذیری سیاست از اخالق

رویکرد تبعیت سیاست از اخالق در راستای تعالیم اسالم است ،چراکه اصوالً فلسفه
رهبری سیاسی در اسالم با سایر مکاتب متفاوت است .در مکاتب دیگر بهویژه مکاتب
مادی وظیفه اصلی رهبری سیاسی رفاه و آسایش شهروندان است ،درحالیکه در
مکتب سیاسی اسالم تنها رفاه و آسایش کافی نیست ،زیرا وظیفه اصلی رهبری
سیاسی در اسالم رساندن انسانها به کماالت و ارزشهاست .ازاینرو جدایی اخالق
و سیاست مساوی با تزلزل و سقوط انسان است و در بستر تبعیت سیاست از اخالق
است که انسانها به کمال میرسند .از سویی اسالم به اخالق تأکید فراوان فرموده تا
آنجا که احیای ارزشهای اخالقی هدف و حکمت انبیا به حساب میآید .بهطوریکه
التمم مکارم االخالق» (مجلسی،
رسول خدا در سخنی مشهور فرمودهاند « انی بعثت ّ
 ،1379ج )383 :68مبنای فکری امام نیز در دو عرصه اخالق و سیاست بر اصل تبعیت
پذیری سیاست از اخالق استوار است و به اعتقاد ایشان آن دو در ارتباط تنگاتنگ با
یکدیگرند .امام در این باره معتقد است «سیاست خدعه نیست ،یک حقیقتی است،
سیاست یک چیزی است که مملکت را اداره میکند؛ خدعه و فریب نیست؛ این
 16همهاش خطاست .اسالم ،اسالم سیاست است ،حقیقت سیاست است ،خدعه و فریب
نیست» (امام خمینی ،1389 ،ج)125 :10
بر اساس مبنای فکری امام ،در نظام سیاسی که ،سیاست از اخالق تبعیت میکند،
سیاستمدار موظف است از ویژگیهایی اخالقی چون عل ّو همت ،صبر بر رنجها و
سختیها برخوردار باشد .سیاستمداری که میخواهد اخالق را در جامعه حاکم کرده
و مردم را در سایه پایبندی به اصول اخالقی به کمال برساند ،باید ابتدا خود به اصول

اخالق زیربنای تئوریک انقالب اسالمی

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالقنگر با رویکردی بر آراء امام خمینی

اخالقی پایبند باشد و این التزام است که مردم را در مسیر اخالق قرار میدهد .موضوعی
که اگر محقق نشود جامعه را به فساد و تباهی میکشاند .لذا امام بارها مسئوالن سیاسی
کشور را مورد خطاب قرار داده و با توصی ههای اخالقی مناسب ،رهنمودهای الزم را در
اختیارشان قرار میداد.

(ره)

امام مهمترین وجه تأثیرگذاری انقالب را حرکت بر مبنای تربیت سیاسی اخالق مدار
میدانند .وی معتقد است که احکام اخالقی اسالم ،سیاسی است .مث ً
ال احکامی که درباره
اینکه مؤمنین برادر هستند ،این حکم ،هم یک حکم اخالقی ،هم سیاسی و هم اجتماعی
حد میانگین قوای نفس و فضایل
است( .امام خمینی ،1389 ،ج )130 :13امام اخالق را ّ
انسانی میداند (امام خمینی )510 :1382 ،و در تقریر مباحث فلسفه امام نیز ،برخی
تهای غیر الهی و حکومتهای طاغوت را بر جهات افراطوتفریط این قوا حمل
سیاس 
نمودهاند( .اردبیلی )366-365 :1381 ،امام معتقد است غایت دعوت و تالش انبیا کمال
اخالق است و اخالق را پایه و ریش ههای سیاست سطح کالن [حکومت]میداند( .امام
خمینی ،1389 ،ج )177-176 :4امام تا جایی پیش میرود که بیان میکند اسالم همهاش
شهای اسالم[عقاید ،احکام ،اخالق] سیاسی است
سیاست است 1.از منظر امام همه بخ 
(امام خمینی ،1389 ،ج )270 :1امام نتیجه معارف الهی و هدف انبیا را بیدار کردن بشریت
و هوشیار نمودن غافالن و کشاندن افراد از ظلمات و طبیعت و حاالت حیوانی به سمت
نور و عالم ملکوت و جبروت میداند( .امام خمینی)288-285 :1392 ،
امام بر اخالق منبعث از موازین شرعی [حجیت خبر و احد] تأکید کرده و عقل
عملی را با عمل صالح پیوند داده است .امام عالوه بر پذیرش حد وسط و میانگین
بودن قوا ،معتقد است که مباحث اخالقی بایستی رغبت و شوق انجام عمل اخالقی
17
را هم پدید آورد .بنا بر تقریر درس فلسفه امام ،اخالق میتواند جلوی حرکت قهری
و طبیعی انسان را به سمت طبیعت بگیرد و او را به سمت ملکات فاضله ببرد و تمایز
انسانها با همدیگر در کسب اختیاری فضائل است و کسب فضائل باعث میشود تا
انسان سیر رحمانی داشته باشد (اردبیلی )339-335 :1381 ،بر این اساس از دیدگاه
 .1اإلسالم هو الحكومة بشؤونها ،و األحكام قوانين اإلسالم ،و هي شأن من شؤونها ،بل األحكام مطلوبات
بالعرض ،و أُمور آليّة إلجرائها و بسط العدالة (امامخمینی1391 ،ق .)633 :

امام برای تحقق اخالق ،وجود سیاست به معنای حکومت دینی قیدی الزامی است.

اخالق فرادینی
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برخی از محققین معاصر (فنایی )29 :1384 ،بر این باورند که عموم متفکران شیعه به
لحاظ وجودشناسی به سکوالر بودن اخالق یا استقالل اخالق از دین و نیز به تالزم
دین و اخالق قائل شدهاند .در دید این متفکران احکام اخالقی بخشی از مستقالت
عقلیه محسوب میشود .یعنی قضایای اخالقی جزء قضایایی به شمار میرود که عقل
یا عقال در کشف یا اعتبار آنها نیازمند عقل و شرع نیستند و دستورات و توصی ههای
اخالقی برآمده از متون دینی ،ارشاد به حکم عقل یا وجدان عقالست .عموم متفکران
شیعی نوعاً تقدم اخالق بر فقه را میپذیرند ،اما از این اصل بهعنوان قاعدهای اصولی
یا فقهی [الزام عملی] برای کشف یا توجیه حکم شرعی و تصحیح فهم و برداشت
خود از متون دینی سود نمیجویند .دلیل این امر آن است که در نظر این متفکران
(وحید بهبهانی1417 ،ق؛ نراقی1417 ،ق) اعتبار و حجیت حکم یا درک عقل مشروط
به این است که حکم یا درک عقل ،یقینی و قطعی باشد و ظنون عقلی و عقالیی از
نظر آنان فاقد اعتبار است .بنابراین ارزشها و بایدها و نبایدهای اخالقی و نیز سیرهها
و قراردادهای عقالیی را در صورت تعارض با ظاهر متون دینی از درجه اعتبار ساقط
میدانند .درحالیکه ظاهر متون دینی در صورت تعارض با ظنون عقالنی بر حجیت و
اعتبار خود باقی میمانند .به اعتقاد این متفکران اعتبار و حجیت ظاهر متون دینی و
نیز اعتبار و حجیت خبر و احد ثقه به نحو قطعی اثبات شده ،درحالیکه ظنون عقلی
مختص موردی است که در آن
و عقالیی یا به کلی فاقد اعتبار است ،یا اعتبار آنها
ّ
ظن یا دلیل معتبر نقلی وجود نداشته باشد( .فنایی)31 :1384 ،
به عبارتی سخن از ارزش ظنون عقالئی که مجدانه میتواند به بستر اخالقی فقه
مبدل گردد ،سخن از ترجيح ديدگاه عرف و عقال متخصص بر ديدگاه
 18حاکمیتی نیز ّ
غير عرف و غیرمتخصص میباشد .يعني ارجحيت عقل شورايي و خرد جمعي بر
همنوعان خود كه شخصي و بعضاً غيرتخصصی و متكي به تعبد خبر و احد غيرمعقول
ی میباشد .سخن از ترجيح بشر بر خدا نيست .سيره عقال
ي ب ر فه م فرد 
وانتزاعيمتك 
بيانگر ميزان عقالنيت جامعه بشري است و اين روش بشر را به فوق طاقت تكليف
نترین سطح طاقت مبناي حقوق بشر است .شريعت بر رفتار عقالني
نميكند و پایی 

اصل آزادی

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالقنگر با رویکردی بر آراء امام خمینی

فرامیخواند نه اينكه عقل جايگزين شرع تلقي شود .در اعتبارسنجی ادله ،وقتی دید
عرفی عقالیی حاکم باشد ،همین دید عقالیی حکم میکند که ظن معتبر همسنگ
علم است و احتمال خالف موجود در مقابل آن هیچ ارزش معرفتی نخواهد داشت.
(حسین زاده و محمدی۸۵ :۱۳۸۹ ،؛ مکارم شیرازی۱۴۲۱ ،ق )۲۴۶ :حال در میان انبوهی
از فضایل اخالقی میتوان از آزادی و مدارا بهعنوان شاهکلید فضایل و ملکات اخالقی
حاکمیت فقهی نام برد که به آن اشاره میگردد.

(ره)

شاید بتوان گفت آزادی مهمترین مفهوم در راستای تحلیل و تحقق حق در فقه سیاسی
شیعه است .سه مفهوم متفاوت و همبسته از آزادی در اندیشه اسالم را میتوان تشخیص
داد .این سه مفهوم عبارتاند از  )1مفهوم کالمی آزادی  )2مفهوم اخالقی آزادی
 )3مفهوم فقهی آزادی ( فیرحی )137 :1390 ،مفهوم کالمی آزادی ناشی از درکی
هستیشناسانه از ماهیت انسان و اختیار اوست .شیعیان از نظر کالمی جزء عدلیه
هستند و عدلیه در جدال جبر و اختیار ،البته بر مدار اختیار میچرخند .بدینسان
پذیرش عدل الهی شیعه را ناگزیر به قول آزادی میکند( .کلینی1407 ،ق )295 :مفهوم
(ع)
اخالقی آزادی نیز جایگاه مهمی در منابع شیعه دارد .در روایتی اخالقی از امام صادق
نقل شده است« :خمس خصال من لم تکن فیه خصله منها فلیس فیه کثیر مستمتع ،اولها:
الوفاء ،و الثانیه :التدبیر ،و الثالثه :الحیاء ،و الرابعه :حسنالخلق و الخامسه ،و هی تجمع هذه
(ع)
الخصال ،الحریه» بیانی بسیار بیبدیل در جایگاه و االی آزادی و آزادگی است که امام
میفرمایند« :پنج خصلت است که اگر کسی یکی از آنها را نداشته باشد سود کثیری
در او نخواهد بود ،وفا ،تدبیر ،حیا ،اخالق نیکو و پنجمی که حاوی همه این خصال
است ،آزادی است( .ریشهری :1375 ،ج )581 :1یا امام علی(ع) میفرماید «و ال تکن
19
حرا ،بنده دیگران مباش که خدا تو را آزاد آفریده است»
عبد غیرک و قد جعلک اهلل ّ
(حرانی.)77 :1355 ،
ّ

یهای مردم را که در اسالم آمده و از اولیات زندگی انسان است نمیتوان
بنابراین آزاد 
تهای
مصادره کرد .البته انسان مسلمان در تمام شئون زندگیاش و در تمام دول 
اسالمی آزاد است ،اعم از سفر و اقامت یا زراعت و تجارت و آبادانی و ساختمان ،یا
کسبوکار ،یا نشر کتاب ،مقاله ،مجله و روزنامه ،تأسیس احزاب و جمعیتها ،تألیف
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تهای
و خطابه ،انتخاب خانه و همسر و بهطورکلی ،انسان مسلمان در جمیع فعالی 
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و غیر آن جز در حوزه محرمات شرعی آزاد
است و احدی حق ندارد مانع او در تمام این امور باشد( .حسینیشیرازی1423 ،ق)157 :
در ادبیات فقه شیعه از مفهوم فقهی آزادی دو معنا لحاظ شده است ،نخست
آزادی بهمثابه اماره که از عمومات حریت در منابع شیعه تولید میشود و دوم آزادی
بهمثابه اصل که در شرایط فقدان دلیل بر آزادی یا عدم آزادی جاری میشود .مرحوم
آیتاهلل گلپایگانی (1414ق) درباره این دو تفسیر از آزادی مینویسد ...« :زیرا اصالت
آزادی خالی از دو شقّ نیست ،یا عام و اماره است ،چنانکه همین برداشت حق است و
درست مینماید یا اصلی است که به لحاظ حال شک ،جاری میشود .و اما بنا بر تفسیر
اول اصالت برائت قاعدهای کلی و عام چونان دیگر عمومات شرعی است .بدینسان
و بهعنوان یک قاعده ،هر انسانی آزاد است و خداوند کسی را غیر آزاد خلق نکرده
است ،مگر آنکه چیزی عارض شده و موجب سلب آزادی او شده باشد( .گلپایگانی،
1412ق ،ج )176-175 :2عده دیگری از فقیهان شیعه نیز آزادی را بهمثابه اصل و
مرجع عقل عملی تفسیر کردهاند که در حالت شک جاری میشود« .االصل الحریه
تفحص در این امر
و عدم الوالء فاثباتهما یحتاج الی دالله» (طوسی1387 ،ق :ج)98 :4
ّ
بیانگر آن است که با توجه به انطباق عقل و مفاد عمومات شرعی درباره آزادی،
عقل و شرع و اصل و قاعده ،در باب اصالت حریت ،چنان درهمتنیدهاند که تفکیک
محصلی ندارد .شاید به همین لحاظ است که
و تمایز آنها نتیجه عملی  /استنباطی
ّ
بسیاری از فقیهان به جزئیات امور نپرداخته و با اتّکا به آزادی ،بهمثابه اصل موضوعه،
به تحلیل لوازم آن در فقه سیاسی پرداختهاند .بهعنوانمثال گفته شده است ،اصل
آزادی انسان است که آزادی رأی و تدبیر از آن ناشی میشود « .االصل حریه االنسان،
الذی تتشعب منه حریه الرأی و التدبیر» (منتظری1417 ،ق )8 :سید محمدباقر صدر
 20نیز با تأکید بر اهمیت آزادی بهعنوان مبنا و مجرای بسیاری از حقوق سیاسی اجتماعی
و اقتصادی میگوید «فالحریه باشکالها المتنوعه ،هی األساس الذی تنبثق منه کل الحقوق و
القیم المذهبیه» به این معنا که «پس آزادی با تمام اشکال آن همان اساسی است که تمام
حقوق و ارزشهای مذهبی  /ایدئولوژیک از آن سرچشمه میگیرد( .صدر1417 ،ق)257 :
یعنی بر اساس شهید صدر همه حقوق به آزادی مربوط میشود و تا زمانی که آزادی به
معنای درست تبیین و در تمام شقوق حاکم نشود نمیتوان از دستیابی به تمام حقوق

الیتغیر و انسانی ،اخالقی و شرعی بر
دومین اصلی که در این مجال بهعنوان اصلی
ّ
شهای مثبت در رفتار اجتماعی
آن تأکید میگردد اصل مدارا است .مدارا یکی از رو 
پسندیدهای که در فرهنگ عمومی

و فقه حاکمیتی به شمار میرود .روش و منش
ت عملی میدانند
بشر دیرزمانی است نام آن شنیده میشود و حکیمان آن را حکم 
(نصیرالدین طوسی )45 :1391 ،که عقل و منطق بشری به آن فرامیخواند و پیامبران
الهی به تائید آن پرداختهاند و بر آن تأکید کردهاند تا انگیزه ثانوی رضایت خداوندی

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالقنگر با رویکردی بر آراء امام خمینی

اصل مدارا

(ره)

اطمینان حاصل نمود.
امام خمینی ضمن اینکه معتقد است دموکراسی اسالم کاملتر از دموکراسی غرب
مسبب آزادیها
است( .امامخمینی ،1389 ،ج )130 :3بر این باور است که قانون اسالم ّ
و دموکراسی حقیقی است و استقالل کشور را نیز تأمین میکند( .همان ،ج)205 :4
همچنین در اندیشه امام خمینی آزادی از حقوق اولیه بشر شمرده شده است و ایشان
به نحوی به حقوق اولیه بشر نیز معتقدند :استقالل و آزادی دو تا چیزی است که از
حقوق اولیه بشر است( .همان ،ج )207 :3و نیز حق اولیه بشر است که من میخواهم آزاد
باشم؛ من میخواهم حرفم آزاد باشد( ...همان ،ج )131-130 :2البته اینها همه از آن رو
است که امام خمینی آزادی را چونان نعمتی بزرگ میپندارد که به بشر ارزانی گشته
و در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده است( .همان ،ج )49 :8و نیز ارزش حیات را به
آزادی و استقالل میداند (همان ،ج )114 :5و بر این اعتقاد است که در جمهوریت اسالم
تمام آزادیها وجود دارد .امام(ره) بر این اعتقاد است که :اوالً دموکراسی در اسالم وجود
دارد؛ ثانیاً دموکراسی اسالم کاملتر از دموکراسی غربی است؛ ثالثاً این قانون اسالم
است که آزادی و دموکراسی واقعی را به ارمغان میآورد؛ و رابعاً آزادی و دموکراسی
اسالمی ضامن استقالل کشور است .البته به نظر میرسد اندیشه اخالق سیاسی در پرتو
حاکمیت فقهی نیاز به تکامل بیشتری دارد و تظ ّنن عاقالنه اخالقی مسیر هموارتری را
برای ما رقم خواهد زد .به هر تقدیر ازآنجاکه اندیشه امام معطوف به تشکیل حاکمیت
فقهی بوده است از ارزش کاربردی بیشتری نسبت به سایر فقها برخوردار است و این
ارزش زمانی تبلور عیانتری خواهد یافت که ما بتوانیم اصل آزادی را بهعنوان یک اصل
ملزم در نظام اسالمی بهصورت کامل محقق و جاری نمائیم.

21
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را در کنار انگیزهی اصلی "مقتضای عقل و منطق" قرار دهند و به تح ّقق آن یاری
رسانند .در روایتی صحیحه از امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) میخوانیم «أمرنی
(ص)
ربّی بمداره الناس کما أمرنی بالفرائض» (الکافی )117 :2 ،در نقل دیگر از پیامبر اکرم
(حرانی )48 :1355 ،توجه
آمده است که «أمرت بمداره الناس کما أمرت بتبلیغ الرساله» ّ
به این نکته در بیان شریف حضرت ختمی مرتبت(ص) که تبلیغ رسالت همسنگ و
همعرض مدارا با نوع بشر مطرح گردیده است و نه در طول آن و نوعی مأموریت
دو گانه الهی پیامبر را در این خصوص بیان میکند ،نشانگر رویکرد کلی و اساسی
شریعت محمدی(ص) است.
در بعد فردی و اخالق اجتماعی با پیشزمینه حاکمیت فقه سیاسی ،زمین ههای
اخالقی تحقق مدارا عبارتاند از :تواضع و فروتنی ،انصاف ،عدالت و پرهیز از
افراطوتفریط 1و حفظ تعادل ،عدم پیروی از غیر علم 2حلم ،تغافل ،تحمل ،رفق ،صبر،
کرم ،ایثار ،که در این خصوص رویکرد تائیدی شریعت از راهکارهای اخالق انسانی
منجر به مدارا ،قابل تردید نیست .موالی متقیان علی(ع) میفرمایند« :العاقل نصفه
تغافل و نصفه احتمال» (آمدی ،بیتا )117 :که قطعا این روایت ناظر به بعد اجتماعی
(ع)
اخالق مؤمنانه است که در اخالق سیاسی نیز ظهور چشمگیری دارد .امام صادق
میفرمایند« :خردمندترین مردم کسی است که بیشترین مدارا را با بشر داشته باشد
(صدوق1413 ،ق :ج )395 :4مدارا در حکمرانی یک تاکتیک مقطعی نیست ،بلکه اصلی
عقلی و یک استراتژی دائمی است که در تمام زمانها و مکانها کاربرد دارد .در برخی
روایات 3حتی به ضرورت مدارا در حکومت اهلبیت[قیام قائم] نیز تأکید شده است.
یعنی در اوج اداره اسالم نیز تقیه مداراتی 4وجود دارد.

مفرطا (نهج البالغه ،حکمت .)70
 .1اشاره به حدیث ال تری الجاهل اال مفرطا أو ّ
 .2 22اشاره به آیه شریفه «ال تقف ما لیس لک به علم» (اسراء .)37:
 .3برای نمونه رجوع کنید به (خصال صدوق ،باب سبعه ،ش .)35
 .4تقیه مداراتی روشی سیاسی اجتماعی است که ناظر به نظم اجتماعی است و حکمی فقهی در مورد
مسئولیت اهل ایمان برای همزیستی مسالمتآمیز با هر انسانی است که صلح و همزیستی را ترجیح
میدهد و ماجراجویانه امنیت دیگران را بر هم نمیزند .بلکه گونهای از رفتار مدبّرانه است که برای
یهای خانمانسوز بشری تشریع شده است و و اکنش منطقی در برابر خشونت
پیشگیری از درگیر 
طلبان را الزم میشمارد تا بلکه از زیآنهای بی شمار دشمنیها بکاهد و با شیو ههای منطقی و معقول
از تحقق فساد جلوگیری کند( .قابل.)186 : 1391 ،

(ره)
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بنابراین سیاست عمده اجرایی اسالم ،مبتنی بر تقیه مداراتی است و مقصود از آن
رعایت تحمل فکر بشر برای تحمل اندیشهها و راهکارهای شرعی است .خواه حکم
شرعی باشد یا روایی .به همین جهت دستور ترغیب انسانها به اندیشهها و راهکارهای
شرعی داده شده است .یعنی وظیفه اصلی دانشمندان و اهل شریعت ،تبیین حقایق
دین و شریعت به گونهای است که باعث رغبت و تمایل خردمندان مردم و متفکران
جهان به اندیش ههای شرعی است .عدم توجه به عقالنیت بشری ،با ادعای دفاع از شرع
تهای غیر منطقی به اسم شریعت،
و لزوم اجرای احکام شرعی و اجرایی کردن برداش 
صرفاً افکار عمومی جهانیان را نسبت به دین و شریعت بدبین میکند.
شهید مطهری در این باب میفرمایند «هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد
که به خاطر مصلحت بزرگتر باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر
مفسده بزرگتر که اسالم دچارش میشود ،باید مفسد ههای کوچکتر را متحمل
شد .در این احدی شک ندارد .اگر میبینید عمل نمیشود به اسالم مربوط نیست.
یا به این علت است که فقیه زمان مصالح را تشخیص نمیدهد ،یا فقیه زمان خوب
تشخیص میدهد ولی از مردم میترسد ،جرئت نمیکند .بازهم تقصیر اسالم نیست،
فقیه شهامتی را که باید داشته باشد ندارد (مطهری :1376 ،ج)86 :2
اطاعت سیاسی از روی شدت و سلطه بدون میل قلبی نفاق و خیانت ایجاد میکند.
مدارا تمام قوای ظاهری و باطنی جامعه را رام و قلوب را فتح میکند و فتح قلوب،
میسر میسازد( .امامخمینی )315 :1392 ،از نظر امام(ره) ،اسالم در پی
فتح ممالک را ّ
سلطه بر سرزمین نیست بلکه به دنبال فتح قلوب مردم است .جلب قلوب با خشونت،
اقتدارطلبی و استبداد حاصل نمیشود( .امامخمینی ،1389 ،ج )121 :1وجه تمایز
نظا مهای دموکراتیک و توتالیتاریسم ،تساهل و عدم تساهل سیاسی (بشیریه)1374 ،
یهای مردم و زور سازمان یافته است( .آرنت:1366 ،
خشونت ،عدم رعایت حقوق و آزاد 
23
 )231محیط حکومت اسالمی بر خالف طاغوت محیط محبت ،مدارا ،عاری از رعب
و وحشت برای شهروندان ،عدل ،امنیت و آسایش است( .اما م خمینی ،1389 ،ج:6
ت محور است و همه
 )443بهعبارتدیگر بر مبنای نظر امام ،نظام سیاسی اسالم فضیل 
انسانها در چارچوب آن قابلاحترام هستند .در صدر اسالم هیچ شهروندی از پیغمبر
اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) که رئیس یک مملکت پهناور بودند نمیترسید (امامخمینی،
 ،1389ج )218 :7فرهنگ مدارا نیاز به جامعهپذیری اجتماعی و سیاسی دارد .در یک

نظام اقتدارطلب و استبدادزده فرهنگ مدارا شکل نمیگیرد بلکه دو مفهوم دیگر یعنی
بیتفاوتی و خشونت ،فرهنگ حاکم جامعه میگردد .مدارا در جامعهای شکل میگیرد
یهای مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و قومی به دلیل
که حقوق و آزاد 
تعرض قرار نگیرد و اختالف سالیق
داشتن عقاید و افکار متمایز با جریان حاکم مورد ّ
شهای
و عقاید مانع رعایت حقوق شهروندان نشود .امروزه زمین ههای شکلگیری کن 
تهای سیاسی و اجتماعی در جامعه زیاد شدهاند .مشی
متعارض و ناهمگرایانه و گسس 
خشونتآمیز حکومت این زمینهها را به سرعت فعال میکند( .فتحی)1396 ،
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لهای واپسین عمر حکومت پهلوی به دلیل شرایط و خفقان
امام خمینی در سا 
موجود سیاسی و اجتماعی با برافراشتن پرچم اسالم ناب به تجمیع گرو ههای مختلف
مردم برای نیل به بنیانی جمعی و مبتنی بر اخالق انسانی پرداختند .از این منظر
میتوان انقالب اسالمی را انقالبی اخالقی نامید .انقالبی که کوشید تا با استخدام مبانی
متخلّقانه جهان تشریع هویت خود را بر پایه اخالق سیاسی استوار نماید .به همین
جهت بر پایه مشهورات فقهی ،حجیت خبر و احد نیز بهعنوان اصلی عمومی به یاری
اخالق سیاسی برگرفته از تشریع شتافت ا ّما به دلیل عدم استخدام ظن عقالیی .اگر
انقالب را بهعنوان موجودی ذیحق و ذیشعور فرض نمائیم که میبایست الزاماً ذات
نو شوندگی و پویایی خود را در کنار پایبندی به اصول حفظ نماید بر این اصل استوار
میشویم اوالً در حاکمیت فقاهتی ،سیاستی دارای ارزش است که مبتنی بر اخالق
باشد و ثانیاً خود اخالق نیز از ابتدا مبتنی بر عقالنیت است ،تا بتواند ضمن پاسخگویی
به نیازها و شرایط روز ،تداوم را برای جریان انقالب تضمین نماید .بیشک شريعت
بر رفتار عقالني فرامیخواند نه اينكه عقل جايگزين شرع تلقي شود .در همین راستا
24
یتغیر و انسانی میتواند
بهرهگیری از دو الزام اساسی آزادی و مدارا بهعنوان اصولی ال ّ
به محفوظیت بیش از پیش انقالب کمک نماید .آزادی و مدارا اصولی انسانیاند که
عدم توجه به ذات آنها بنیان حاکمیت فقه اخالقمدار را با شکاف اساسی و شکست
مواجه خواهد ساخت .از سویی آزادی در اندیشه امام(ره) بنیانی کاربردی و عملی است
که از ابتدای تأسیس انقالب بهعنوان یک اصل بر آن تأکید فراوانی شده است و بهنوعی
منشأ تمام حقوق نیز قلمداد شده است .از سویی حاکمیت بدون رعایت اصل مدارا
(ره)
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