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 مردم ساالری دینی و تمدن نوین اسالمی

  * سید ابوالقاسم نقیبی

 دانشیار دانشگاه شهید مطهری
  

   
 چکیده

مایه اصلی تمدن اسالمی، دین اسالم است. بعثت مبداء تمدن اسالمی و نزول تدریجی قرآن کریم، اخالال   
ت بنیان نهاده شالده اسالت   های اجتماعی و مدنی که از ناحیه آن حضر و سیره عملی نبی اکرم)ص( و سنت

هالای   از عناصر سازنده بنیادهای تمدن اسالمی است که برای امت به میراث گذاشته شده اسالت. در آمالهزه  
اسالمی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنهشت اجتماعی خالهی   

نیادین انسالانی اسالت کاله هالی  کال       حاکم ساخته است، حاکمیت بر سرنهشت اجتماعی از جمله حقه  ب
تهاند این حق خداداد را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهالد. مالردم    نمی

کنند. از این رو، باله حاکمیالت    این حق خداداد را بر اساس اصهل، احکام اسالمی و مقاصد دینی اعمال می
سالارری دینالی    پذیرد، مردم هل و مقاصد دینی عنیت میمردم بر سرنهشت اجتماعی خهی  که مبتنی بر اص

گردد. اصل سلطنت انسان بر سرنهشت اجتماعی خهی ، اصل امانت بهدن حاکمیالت اجتمالاعی    اطال  می
در نزد مردم، اصل شهرا، اصل بیعت، وکالت، امر به معروف و نهی از منکر، اصل حالق مالداری انسالان در    

ی بر انسان دیگر، اصل آزادی، اصل برابالری ازجملاله مبالانی مالردم     گستره مباحات، اصل عدم وریت انسان
سارری دینی است. اصهل مذکهر، پشتهانه پیهند مردم سارری بر درخت کهن تمدن اسالمی برای رویال   
نهین در تمدن اسالمی است از این رو، مردم سارری دینی، مبداء تمالدن نالهین اسالالمی و مالدخل ا بالات      

 آید. اسالمی در جهان معاصر برای مسلمانان بشمار میکارآمدی الگهی حاکمیت 

 

سارری، مردم سالارری دینالی، تمالدن نالهین اسالالمی، اصالل ساللطنت انسالان بالر           مردم واژگان کلیدی:
 سرنهشت خهی ، اصل عدم وریت انسانی بر انسان دیگر
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 گیری تمدن نوین اسالمی  های شکل مؤلفه -1
در بستر جامعه و تاریخ مسلمین است از ایالن رو، گالههر   تمدن اسالمی برساخته تعلیمات اسالمی 

اصلی این تمدن، دین اسالم است. تعلیمات  ابت و متغیر اسالمی مایه اصلی تمدن مسلمین در تمالامی  

ناپذیر با تکیه بر تعلیمات اسالمی به آفالرین  تمالدنی    ادوار تاریخ بهده است مسلمانان با همتی وصف

تهانند مایه اصلی تمدن نهین اسالمی باشالند   تردید همان تعلیمات می شکههمند اهتمام ورزیدند بدون

تهان از تعلیماتی الهام گرفت که ناظر به انسالان و   نباید تصهر کرد در قرن اتم و تسخیر فضا چگهنه می

ای است با شیهه زندگی صنعتی و پرتحرک کنهنی بیگانه است؟ چهن  ابتات تعلیمالات اسالالمی    جامعه

 ابت انسانی و طبیعت جامعه بشری و متغییرات آن متهجاله نیازهالای زمالانی و مکالانی     ناظر به فطرت 

)عصری( است نیازهای عصری تمدن اسالمی را هضم نکرده بلکه عالمان اسالمی با تکیاله بالر  ابتالات    

انالد.   تعلیمات اسالمی و تهجه به اصهل حاکم بر متغیرات به نهسازی میراث تمدنی خهد همت نمالهده 

نده تمدن اسالمی، دونیم از یک حقیقت است بنحهی که منهای منبع الهام تمالدن نخسالتین   گذشته و آی

تهان نیم دیگر آن را ساخت و بر آن تمدن نالهین اسالالمی    اسالمی یعنی دین اسالم و تمدن سلف نمی

 پنالداریم در  های اصلی آنچه را که ما امروز ناله مالی   نام نهاد چهن تمدن اسالمی در گذشته دور نیز مایه

های اصلی هستند. ذهن پژوهشگر  های نهین این تمدن، مهلهد همان مایه  درون خهد داشته است جلهه

های ناله قناعالت کنالد و آن را تمالدن      تهاند این تحهل و حرکت را نادیده گرفته و به مشاهده جنبه نمی

را باله سالهی   نهین اسالمی بپندارد. زیرا کسی تهانایی فهم، تفسیر و مهندسی و هدایت تمدن اسالالمی  

های ناله در زنالدگی انسالان مساللمان و      آینده و مصالح نه دارد که این تمدن را از آغاز دنبال کند مؤلفه

هالای همالان درخالت کهالن      معاصر را بر پیکر درخت کهن تمدن اسالمی پیهند زند. تا بتهاند از ریشاله 

ا ذائقاله عصالری باله بالار     های لذیذ متناسب ب های پر نشاط و طراوت برآورد و میهه ارتزا  کند و شاخه

رود این پیهستگی مهجالب شالده اسالت کاله باله       بنشاند. جهان کنهنی به سهی پیهستگی عمیق پی  می

ها به شناسایی اصهلی روی آورند که همه، احترام به آن را رزمه حفظ مصالح  تدریج ارزشها و فرهنگ

ارتباط دارد. این ارتباط معنالهی  انسانیت و تمدن بشمار آورند. زندگی در چنین جهانی نیاز به تفاهم و 

شالهد و بالا نهسالازی     های جدید پالرورده   و ضروری به سهد تمدن اسالمی است که با مهاجهه با تمدن

منالد گالردد در ایالن     ها بهره های مثبت آن تمدن گذارد و از جنبه های دیگر تأ یر  عصری خهد، در تمدن

های دیگر برای  های تمدن ادامه دهد، آورده تهاند زنده، پهیا و مؤ ر به حیات خهد صهرت است که می
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هاست گالام دومم،   های نه آن ها و آورده انسان معاصر فراوان و متنهع هستند گام نخست، شناخت تمدن

هالای دیگرسالت. اسالالم مساللمانان را باله چنالین گزینشالی رهنمالهن          ها از تمدن گزین  بهترین ارمغان

هالای   هالا و آورده  در گام سهم،عالمان و مصلحان باید آمالهزه « الََّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتََّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»شهد می

های اصلی میراث تمدنی خهد پیهند دهند تا باله تهلیالدی ناله     های دیگر را با مایه گزین  شده از تمدن

  های دیگالر نشالینند و از شالیره    های گل تمدمن ان باید همچهن زنبهری جستجهگر ، برشاخهنایل آیند. آن

هالای دیگالر عسالل گالهارا در کنالدوی       های تمدن جان اسالمی خهد مایه گذارند و تا با باز تهلید آن گل

هالای اصاللی تمالدن     های نامطبهع و غیر متجان  را که با مایاله  تمدن اسالمی بنهند. بدون تردید؛ آورده

اسالمی ناسازگارند باید کنار بنهند. در این نهشتار، مردم سارری به عنهان یکی از اصهل مهرد اهتمالام  

های دیگر مهرد گزین  قرار گرفته و بالا تتبالع در مفالاهیم، مبالانی و تجالار        در جهان کنهنی از تمدن

 تاریخی و تمدنی اسالمی در مقهله حاکمیت مردم باز تهلید و عرضه شده است.

یت انسان بر سرنهشت اجتماعی خهی  از جمله حقه  بنیادین اوست که خداوند متعال باله  حاکم

او عنایت فرمهده است چنانکه مردم این حق خداداد را براساس اصهل، احکام اسالمی و مقاصد دینالی  

گیالری تمالدن    اند. مردم سارری دینی مبالداء شالکل   نمایند مردم سارری دینی را محقق ساخته اعمال می

ین اسالمی در جهان معاصر است انسان مسلمان و جامعه اسالمی برای آفرین  تمدن نهین، نیازمند نه

ها و تعالیم اعتقادی و  اجتماعی  به پشتهانه نظری و شناسایی الگهی عملی مردم سارری دینی از آمهزه

اسالی و ضالروری در   های اس پردازی در مقهله مردم سارری دینی، از گام اسالم است. از این رو، نظریه

پردازی در مقهله مردم سارری دینی نیازمند به تلقی جدید از مفالاهیم و   سازی است. نظریه زمینه تمدن

ها و  مبانی شناخته شده است در این نهشتار سعی شده است مفاهیم بنیادین و اساسی برگرفته از آمهزه

افتنالد ، عرضاله و جایگالاه آن در     ی مؤ ر مالی سارری دین تعالیم اسالمی که در نمایاندن ابعاد نظریه مردم

 شکل گیری تمدن نهین اسالمی تبیین گردد.

 سلطنت انسان بر سرنوشت اجتماعی )اصل سلطنت( -2
الناس مسلطهن » سلطنت و حاکمیت انسان بر سرنهشت اجتماعی خهی  از  روایت نبهی معروف

. این اصل اگر چه در ظاهر  اخذ شده است(212ص 2 ، ج3011)محمدباقر مجلسی،  «علی امهالهم

ی انسان بر نف  را نیز شامل  به امهال اشاره دارد ولی از راه تنقیح مناط یا قیاس اولهیت، سلطه

شهد، چه اینکه اگر انسان بر مال خهی  سلطه داشته باشد به طریق اولی برخهیشتن خهد نیز سلطه  می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura39-aya18.html
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؛ 31-31.ص3111منتظری،  )و معلهل آن است. دارد، زیرا تکهیناً سلطه بر مال، فرع بر سلطه بر خهد

تسلط الناس علی » مرحهم صاحب جهاهر از اصل مذکهر با عنهان (10،ص3115حسینعلی منتظری، 

یاد کرده است که در این صهرت گزاره مذکهر بر  (221ص25ج ،3115نجفی، ) « حقهقهم و امهالهم

درلت دارد. از این رو، قاعده و اصل  شان سلطه مردم بر سرنهشت و حقه  اجتماعی، مدنی و سیاسی

یکی از مبانی مردم  تهان از مستندات شناسایی حق حاکمیت مردم بر سرنهشت و سلطنت را می

 سارری تلقی کرد.

 خالفت انسان از خداوند و حاکمیت بر سرنوشت خویش -3
حْكُمْ بَيْنَ النََّاسِ بِالْحَقَِّ وَلَا تَتََّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلََّكَ عَنْ يا داود إِنََّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَا:»براساس آیه شریفه 

و آیه ( 21آیه ،سهره ص )«سَبِيلِ اللََّهِ  إِنََّ الََّذِينَ يَضِلَُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

خداوند، انسان را در زمین خلیفه خهد در ( 11بقره، آیه)سهره « انی جاعل فی االرض خلیفه»شریفه 

ی جامعه، به   زمین قرارداده است یعنی آن چه برای خداوند  ابت است از جمله حق حاکمیت و اداره

انسان سپرده شده است، به عبارت دیگر، اداره جامعه انسانی و تدبر امهر آن از شئهن خالفت الهی 

( 3 ،ص3133) صدر، خداوند و حاکم بر سرنهشت خهد شده است  انسان است یعنی انسان جانشین

       خداوند حکمرانی و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیعت را به انسان اعطا کرده است

تهان خاستگاه مردم  بنابراین خالفت انسان از خداوند در روی زمین را می (.310تا ص )صدر، بی

آمهزه اعتقادی حاکمیت مطلق الهی با حاکمیت انسان بر سرنهشت سارری دینی تلقی کرد و بین 

 اجتماعی خهی  با خالفت پیهند برقرار ساخت.

 حاکمیت اجتماعی، امانت الهی در نزد مردم  -4
تَحكُموا بِالعَدلِ  إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا األَماناتِ إِلى أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ أَن »براساس آیه شریفه 

جامعه مخاطب به ادای امانت و تشکیل (51، آیهسهره نساء)« نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ  إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا

دولت و حکهمتی است که ادای امانت بدون آن ممکن نیست، در این صهرت باید وجهد دولت از 

ها مأمهر به چنین کاری هستند دیگر معنی ندارد که  ی انسان مهخهاست مردم سرچشمه بگیرد اگر ه

. استدرل به آیه شریفه بر مردم (31، ص3111سبحانی، )فردی حکهمت خهد را بر مردم تحمیل کند

سارری دینی، مهقهف بر این است که حاکمیت اورً و بالذات به عنهان امانت به مردم سپرده شده 

تهان اذعان  سپارند بنابراین بر اساس آیه شریفه می ا افراد واجد صالحیت میباشد و آنها آنرا به فرد ی
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گیرد و امانتی است در دست حاکم که هرگز نباید به آن  کرد که حکهمت از ناحیه امت سرچشمه می

 . (312-311همه، ص )خیانت کند و باید آن را در مصالح اهل امانت به کار گیرد

 یت مردمشورا، الگوی اجتماعی حاکم -5
سهره شهرا  11های اجتماعی قرآن کریم است چنانکه خداوند  در آیه  شهرا از جمله آمهزه    

وَ »فرماید  ان خطا  به نبی اکرم میسهره عمر 353همچنین در آیه « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»فرماید:  می

ت گه در زمینه مهضهعی جهت روشن شدن گف»طبرسی در مجمع البیان، شهرا را «. شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ

استخراج رأی » عالمه طباطبایی شهرا را به معنای. (51ص 3 ،ج3035)طبرسی، دانسته است« حق

طباطبایی،  )«صحیح در مهاقعی که انسان خهدش رأی صحیحی درباره کاری ندارد تلقی کرده است

آید. بدون تردید  بشمار میبنابراین شهرا معبر وصهل به حق و رأی صحیح  .(32ص 31، ج3110

انجامد، امری مستحسن و پسندیده اخالقی بشمار  مشهرت در امهر خصهصی که به رأی صحیح می

در مقام بیان جایگاه شهرا در «  وشاورهم»و « و امرهم ...»در« هم»آید ولی آیات شریفه به قرینه  یم

بیانگر این حقیقت است که امهر عمهمی « مْوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُ»امهر عمهمی است. گزاره قرآنی 

ترین اوصاف اجتماعی مهمنان، التزام آنان به  باید و اصهرً یکی از مهم مهمنان براساس شهرا سامان می

مشهرت در امهر عمهمی است. مشهرت در امهر عمهمی، رهیافت اعمال حق حاکمیت آحاد مهمنان 

د برخی، این آمهزه قرآنی را مبنای مشروعیت وریت انجام است بنحهی که به مردم سارری دینی می

دانند و معتقدند که بر امت واجب است امهر عمهمی خهد را از طریق شهرا اداره و  امت بر خهد می

قرآن (.311-311 ، ص3023)شم  الدین، کند بر حاکم نیز واجب است که از طریق شهرا حکهمت

ی و زندگی جمعی مهمنان را با شناسایی اصل شهرا به کریم وصهل به مصالح نهعی و اداره امهر عمهم

مهمنان سپرده است تا آنان با هم افزایی، به رأی صحیح در امهر عمهمی و مصالح نهعی نایل آیند. 

شهد که التزام  رأی صائب و صحیح ناشی از مشهرت در امهر عمهمی به قراردادی اجتماعی منتهی می

        اند: ن، الزام آور است. از این رو، برخی از فقهای معاصر نهشتهبه مفاد آن بر همه مهمنان و حاکما

ی مهم  آیاتی که از دو سهره آل عمران و شهرا بر وجه  مشهرت درلت دارند و حاکی از این مسئله»

کرد  هستند که مشهرت پیامبر با اصحا  خهد یک امر صهری و ظاهری که مصالح وقت ایجاد می

شهد که تصمیم  معلهم می« فاذا عزمت» اند نبهده است بلکه از ظاهر جمله  اشتهگهنه که برخی پند آن

وَشَاوِرْهُمْ فِی ». گزاره قرآنی (513 ، ص3033مکارم شیرازی،  )«پیامبر بعد از مشهرت بهده است
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درلت دارد که  براساس چنین تلقی و قرائتی، بر این معنی« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکََّلْ عَلَى اللََّهِ ۖالْأَمْرِ 

تنبیه »؛ مرحهم میرزای نائینی مؤلف کتا  گرانسنگ «مهضهعیت دارد نه طریقت» مشهرت معصهم نیز

که عقل کل و « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»ی درلت آیه مبارکه» نهیسد:  دراین زمینه می« ارمه و تنزیه الملّه

اند براین مطلب در کمال  لّف فرمهدهنف  عصمت را بدان مخاطب و به مشهرت با عقالی امت مک

که مفرد محلّی و مفید عمهم اطال  است بر «فی ارمر»ی  بداهت و ظههر است... و درلت کلمه مبارکه

 «وضهح ی امهر سیاسیه است هم در غایت این که متعلق مشهرت مقرره در شریعت مطهره کلیه

رت با عقالی امت مکلف باشند به اگر عقل کل و نف  عصمت به مشه( 11-10، ص3112ئینی، نا)

طریق اولی دیگر حاکمان در حکمرانی به مشهرت، ملزم و مکلّف خهاهند بهد . بدون تردید اگر حاکم 

باشد به مشهرت در حکمرانی  منصه  از طریق نص )نصب خاص( که به ملکه عصمت متصف می

نیستند مکلّف به مهظف باشد به طریق اولی حکمرانانی که از نصب خاص شارع برخهردار 

برداری از مشهرت عقالی اممت در ایفای حاکمیت هستند. الزام به مشهرت حاکم منصه  و  بهره

غیرمنصه  در اداره امهر عمهمی و نهعی، از تمهید سازوکار اجتماعی و سیاسی برای حاکمیت مردم 

مشهرت محهر نبی و مردم سارری دینی در تعلیمات اجتماعی اسالم حکایت دارد. الگهی حاکمیتی 

اکرم)ص( در امهر اجرایی و حاکمیتی، مبیمن رویکرد تمدن سازی آن حضرت از مدخل مردم سارری 

است. فراوانی و گستردگی مشهرت نبی اکرم)ص( در امهر عمهمی و نهادینه سازی حاکمیت مردم در 

ی است. امام رضا )ع( های اسالم امهر اجرایی، برای آفرین  تمدن اجتماعی و حکهمتی مبتنی بر آمهزه

       «انّ رسهل اهلل)صلی اهلل علیه وآله( کان یستشیر اصحابه  م یعزم علی مایرید»فرماید:  در این زمینه می

این روایت به روشنی بر مداومت مشهرت در امهر عمهمی از ناحیه رسهل  (00ص32عاملی، ج )

درلت دارد. عالمه طباطبایی گزاره اکرم)ص( و سیره عملی و سبک حاکمیتی مردم سارر آن حضرت 

داند و بر این باور  را دلیل  بر سیره نبی اکرم )ص( می« فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»

است که این گزاره به این جهت نازل شده است که سیره عملی پیامبر را تأیید و امضاء کرده باشد. 

کرد و جفای مردم را با نرم خهیی و عفه و مغفرت  بقاً نیز این گهنه رفتار میچهن آن حضرت سا

ای است به این که رسهل خدا به آن  کرد و این امضاء، اشاره داد و در امهر با آنان مشهرت می پاسخ می

 .(51-51طباطبایی، ص)کند و خدای سبحان از عمل او راضی است چه مأمهر شده است عمل می

کاربست مشهرت در امهر عمهمی از ناحیه رسهل اکرم)ص( در آفرین  تمدن اسالمی  همانگهنه که

صدر اسالم مؤ ر بهده است در تاریخ معاصر نیز ساخت تمدن نهین اسالمی منهط به شناسایی و 
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باشد. باز خهانی اصل شهرا در تعالیم اجتماعی  اعمال حاکمیت مردم بر سرنهشت اجتماعی خهی  می

ادن نسبت آن با مفاهیم نهپدیدی چهن دمهکراسی از گامهای مؤ ر در تلقی نه از اسالم و بدست د

 مفاهیم اسالمی و کارآمد سازی الگهی حاکمیت اسالمی برای مسلمانان در جهان معاصر است.

 

 بیعت، سازوکار فعلیت مشروعیت حاکمیت -6
ست دادن نحهه برگرفتن بیعت از مفاهیم مهم در ادبیات اجتماعی و سیاسی مسلمین  است برای بد

شناسان، راغب  ناپذیر است. از لغت شناسی آن اجتنا  سارری دینی از بیعت، بحث از ماهیت مردم

باسلطان بیعت »نهیسد:  در تبیین معنای بیعت، می «المفردات فی غریب القرآن»اصفهانی مؤلف کتا  

ایی از وی را به عهده گرفت به دهد اطاعت و شنه کرد، یعنی در مقابل خدماتی که سلطان انجام می

» . ابن منظهر، نیز در تبیین معنای بیعت، نهشته است (31اصفهانی، ص )«شهد این عمل بیعت گفته می

زدن دست بر دست دیگری برای ایجا  بیع و همچنین به معنای مبایعت ) بیعت خلیفه( و اطاعت از 

است که گهیا شخص بیعت کننده و بیعت باشد این اطاعت و مبایعت، یک نهع عهد و پیمانی  وی می

. از این رو  (3015) ابن منظهر، «کنند شهنده آن چه در تهان دارند، خالصانه به دیگری واگذار می

باشند.  بیعت عقد قهلی و فعلی بین دو طرفی است که صالحیت و شرایط را دارا می»اند:  برخی گفته

مبر)ص( عمل و عدالت را برقرار نماید، حق مظلهمان شهد که به کتا  خدا و سنّت پیا حاکم متعهد می

خهاهد. مردم نیز متعهد  را بستاند. و حدود الهی را اجرا کند و از طرف دیگر نیز اطاعت را می

خهاهند که عدالت را رعایت کند و امهر دین را  شهند که مطیع و فرمانبردار باشند و از حاکم می می

در فقه اهل سنت بیعت در کنار استخالف )وریت عهدی( به  .(215 ، ص3135)خطیب، « برپا دارد

دهد جایگاه  اریخ گهاهی میت .1 ،ص(3011)ماوردی ،عنهان سازوکار انعقاد خالفت بشمار آمده است

بیعت در خالفت چنان برجسته بهده است که در سازوکار استخالف نیز برای فعلیت خالفت، معمهرً 

ه است. در فقه امامیه بسیاری بر این باورند چهن مقام زعامت و یافت استخالف با بیعت تمامت می

گیرد اطاعت از آنان بر   وریت اجتماعی و سیاسی معصهمان از مقام نبهت و امامت ایشان نشأت می

مردم واجب است لذا بیعت سازوکار اطاعت از معصهم در امهر عمهمی و تکلیف و الزام الهی بشمار 

ت معصهم)ع( در زمینه جایگاه بیعت و تأ یر گذاری آن در حاکمیت و آید. ولی در عصر غیب می

ی مردم و به معنای تأکید بر آن چیزی  حکهمت اسالمی اتفا  نظر وجهد ندارد برخی بیعت را وظیفه
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. بعضی دیگر عالوه بر زمینه (533مکارم شیرازی، ص)دانند که خداوند بر فقیه اعطا کرده است می

معرفت، )اند عیین و تشخیص فقیه شایسته را هم از آ ار بیعت دانستهسازی اعمال حاکمیت، ت

. یعنی حاکم باید واجد عنهان فقیه جامع الشرایط باشد مردم با بیعت، به فقیه جامع (33،ص3111

بخشند در حقیقت بیعت ، مهجب تنجمز تکلیف حکمرانی برای فقیهی  الشرایط، تعیین و تشخص می

ن رو، قبهل و پذیرش مردم شرط حقیقی در حاکمیت بشمار آمده شهد از ای معین و مشخص می

. بعضی بیعت را مبنای مشروعیت حکهمت (03-52ص،3 ،ج3035، حضرت آیت اهلل خامنه ای)است

دانند آنان بر این باورند که آن چه از ناحیه شارع صهرت پذیرفته است فقط اعالم شرایط  اسالمی می

فقیه است ولی فعلیت وریت او و نیز مشروعیت دینی آن به صالحیت و شأنیت فقیه برای وریت 

اند که حق دارند کسی را که واجد شرایط  بیعت صحیح و انتخا  مردم منهط خهاهد بهد، این مردم

است به حاکمیت و تصدی امهر خهد برگزینند البته این حق تشریعی که از سهی خدا به مردم واگذار 

. (31منتظری، ص)از شرایطی است که همه معین فرمهده استشده است محدود و مشروط به یکی 

در این قرائت، نق  اصلی در تعیین ولی امر و زمامدار با مردم است و هرک  از طرف اکثریت مردم 

شهد وریت پیدا  بر طبق معیارهای اسالمی که همان معیارهای عقلی فطری است انتخا  می

ذا مردم صاحب اصلی قدرت و حکهمت و منشاء . ل(51، ص3111)صالحی نجف آبادی ، کند می

تهانند در میثا   اند. هر آنچه مصالح و منافع ملی تشخیص دهند، می مشروعیت و مقبهلیت حاکمیت

اند به آن عمل کنند در غیر اینصهرت به  بیعت خهد با حاکمان نیز  قرار دهند و حاکمان مهظف

این تلقی نگاهی حداکثری به مقهله مردم  . (10منتظری، ص)شهد مشروعیت حکهمت خدشه وارد می

، 11، 10های سارری دینی است قائلین این نظریه به بیانات امام علی)ع( در نهج البالغه یعنی به خطبه

جهیند. با امعان  مندرج در نهج البالغه استناد می 15و  1، 1، 1های  و همچنین به نامه 131و 332، 311

یابیم که قدر مشترک آن نظریات این است که بیعت  ینه بیعت در مینظر در نظریات ارایه شده در زم

افتد که بین  شرط تحقق حاکمیت است. بیعت در صهرتی در تمدمن آفرینی اسالمی معاصر  مؤ ر می

شهد  بیعت و مفاهیم اجتماعی و سیاسی عصری چهن انتخابات و آرای عمهمی نسبت و پیهند برقرار

همانگهنه که انتخابات امروزی، به ویژه انتخابات » اند:  زمینه نهشتهچنانکه برخی محققان در این 

رهبری، به مفههم تعیمن و تعیین مصدا  زعامت اسالمی است که باید از سهی امت صهرت گیرد، 

 .(33،ص3111معرفت،  )«هایی داشته است بیعت در صدر اسالم نیز چنین کار ویژه
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 ور عمومیوکالت، سازوکار نیابت از مردم در ام -7
محقق  )«الوكاله هو االستنابه في التصرف»در ادبیات فقیهان، وکالت بمعنای استنابت در تصرف است 

تهانالد حالق    . بنابراین در صهرت  بهت حق تصالرف، مسالتقحق مالی   (025ص2حلی جعفر بن حسن ،ج

 تصرف خهد را در امری که مباشرت شرط تحقق آن نباشد نیابت دهد. در تحقالق امالهر عبالادی چالهن    

مباشرت شرط است اصل بر این است که نیابت در آن جاری نیست. در مقابل امالهر خصهصالی چالهن    

فروش خانه و مانند آن، نیابت پذیرند. امهر عمهمی نیز مانند امهر خصهصالی نیابالت پذیرنالد چنانکاله     

خهند مردم می تهانند  اداره امهر عمهمی را در قالب وکالت برای مدت معین به افرادی تفهیض کنند. آ

ی امالهر مملکالت را خالهد ملالت      در ممالالک مشالروطه زمالام کلیاله    » نهیسالد:  خراسانی در این زمینه می

بارستحقا  وارصاله مالک و حقیقت انتخا  وکالی دارالشهرا عبارت از تفهیض همالین مالکیالت باله    

خراسالانی ،   )«ی امالهر  هاسالت در مالدت مقالرره بالر کلیاله      وکالی عظام و حاکمیت مطلقاله دادن باله آن  

براساس این تلقی، پیهند و یقی بین حق ملت و مالکیت او بر امهر عمهمی وجهد دارد ( 211،ص3115

و این حق مالکیت در امهر عمهمی به جهت نیابت پذیر بهدن، قابل تفهیض به دیگالران در چالارچه    

آینالد. میالرزای    وکالت است. وکالی ملت برای اعمال حاکمیت آنان در حهزه قانهنگالذاری بشالمار مالی   

مضحکاتی است که در ا بات عالدم  »  نهیسد: نائینی نیز در تطبیق نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی می

انطبا  گماشتن هیئت نظار به با  وکالت شرعیه.... گذشته از آن که از جهت مالیاتی که بالرای صالرف   

منصه  مالن  ی عمهمی که جز ولی  شهد و هم از سایر جهات مشترکه ی مصالح نهعیه داده می در اقامه

. و امالام  ( 330)نالائینی، ص  «اهلل احدی در آن وریت ندارد، تطبیق به با  وکالت شرعیه ممکن اسالت 

شما وکیل مردمی هسالتید کاله هماله،    » خمینی نیز خطا  به نمایندگان مجل  شهرای اسالمی فرمهند: 

وکالت را عقالدی   . برخی از فقیهان معاصر این نهع از(51،ص3112) امام خمینی،«خهاهند اسالم را می

انتخا  اگر چه شبیه وکالت و بلکه نهعی از وکالالت باله معنالای اعالم،     » اند:  رزم بشمار آورده و نهشته

ی تصالرف دادن باله    یعنی سپردن کار به دیگری است... ولی سپردن کار به دیگران گالاهی فقالط اجالازه   

برای دیگری است یا قبهل  دیگران است و گاهی نایب گرفتن.... و گاهی ایجاد سلطه و وریت مستقل

ی او. قسم اول وکالت )اذن در تصرف( در حقیقت عقد نیست . قسالم دوم بالر اسالاس     وریت و سلطه

سالت بلکاله   اجماعی که ادعا گردیده، عقد جایز است ولی قسم سهم، دلیلی بر عقالد جالایز بالهدن آن نی   

. بنابراین مالردم  (515-511ص 3جمنتظری،  )«نماید که عقد رزم باشد ایجا  می« اوفوا باالعقود »اطال  

تهاند در قالب عقد وکالت در امهر عمهمی تحقق پیدا کند حتی مردم به عنهان مهکالل   سارری دینی می
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کنالد   تهانند دامنه وکالت را از نظر زمان وکالت یا سنخ امهر عمالهمی کاله وکیالل بالدان مبالادرت مالی       می

دود کردن وکالت شرعی به وکالت در امر قانهنگذاری در چارچهپ قالانهن اساسالی   محدود سازند. مح

آیالد کاله در جامعاله سالازی و تمالدن       نمهنه روشنی از تطبیق وکالت شرعی با وکالت سیاسی بشمار می

 یابد. های اجتماعی اسالم ضرورت می آفرینی بر اساس آمهزه

 دینی امر به معروف و نهی از منکر، رهیافت مردم ساالری -8
ای مبالادرت ورزیالده اسالت     رسهل اکرم )ص( در فرآیند جامعه سازی به مهندسی و ساخت جامعه

که قرآن کریم ویژگی و وصف امر بمعروف و نهی از منکر را از مختصات آن جامعه و امالت و علالت   

بِاالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَانِ الْمُنْكَارِ      كُنْتُمْ خَيْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّااسِ تَاأْمُرُونَ  »برتری بر جهامع دیگر دانسته است 

در (331آل عمران،آیاله  )«مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِاقُونَ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  ۗوَتُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ 

کدیگر از سازوکار امر بمعروف و نهالی از  جامعه ایمانی نبهی برای تحکیم وریت اجتماعی مهمنان بری

ٍَ َياأْمُُروَن ِباالَْمعُْروِف وََيْنَهاوَْن َعانِ         »منکر بهره گرفته شده است:  وَالْمُؤِْمنُوَن وَالْمُؤِْمَنااُت َبْعُضاُهْم َأوْلَِيااُب َبْعا

مالاعی و  آحاد مهمنان و مهمنات باله جهالت  حالق وریتالی کاله در مناسالبات اجت       .(13)تهبه، آیه «الْمُنْكَرِ

ای الگه،با امالر بمعالروف و نهالی از منکالر مشالارکت       عمهمی به آنان اعطا شده است در ساخت جامعه

هالای آن   تالرین شاخصاله   جهیند. ساخت جامعه برتر ایمانی که عدالت، امنیت و رفالاه عمالهمی مهالم    می

امالر   ها و تعالالیم اسالالمی اسالت. سالازوکار     آید مقدمه و مدخل تمدن سازی بر اساس آمهزه بشمار می

انجامد که در قالب یالک حالق بالرای     بمعروف و نهی از منکر آنگاه از جامعه سازی به تمدن سازی می

 01آحاد شهروندان جامعه ایمانی برای نظارت بر حاکمان و حکمرانی مهرد شناسایی قرار گیالرد. ناماله   

ارمر بالمعروف و النهی رتترکها :» امیرالمهمنین امام علی )ع( به امام حسن و امام حسین علیهماالسالم 

به روشنی بر این حق نظارت اجتماعی « عن المنکر فیهلی علیکم شرارکم  م تدعهن فال یستجا  لکم 

وَلْاتَكُنْ  »سالهره آل عمالران    310در امهر عمهمی با امر بمعروف و نهی از منکر درلت دارد . آیه شریفه 

متضمن حکم وجه  امر باله معالروف و   « رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَارِ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُ

نهی از منکر بر امت و جمعیت ایمانی است بدیهی است وجه  امر بمعالروف، مسالبه  باله شناسالایی     

ی  اجتماع و سیاست از جهت نظارت بر امالهر عمالهمی و سیاسالی اسالت.      حق تصرف امت در عرصه

ای نائینی حق نظارت و مشارکت مردم در امهر سیاسی را از با  نهی از منکر تهجیاله  بدین جهت میرز

چنالان کاله سالابقاً     -ی شهرویه بهدن اصل سلطنت اسالالمیه  گذشته از نظریه»کرده است و نهشته است: 
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دهنالد   ی مصالالح رزماله مالی    مبیین شد عمهم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه

بت و نظارت دارند و هم از با  منع از تجاوزات در با  نهی از منکر مندرج و به هر وسیله حق مراق

 (332)نالائینی، ص «که ممکن شهد واجب و تمکن از آن در این با  به انتخالا  ملالت متهقالف اسالت    

بالرد و   ی عاصمه عصمت حاکم نام می ی جایگزین قهه میرزای نائینی از مسدمد ورادع خارجی، به منزله

ی تقالها و عالدالت و علالم     در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت، بلکه از ملکاله »نهیسد:  می

ها گرفتاریم، همچنان که بالضروره معلهم است  ی مقابل آن متصدیان هم کهتاه و بر ضد حقیقی و نقطه

روریات ی مسلّمه از محدویت سلطنت اسالمیه که دانستی متفق علیه اسالت و از ضال   حفظ همان درجه

دین اسالم است همچنین صیانت این اساس شهرویتی که نص کتا  و سنت و سیره مقدساله دانسالتی   

که  ابت و از قطعیات است جز به گماشتن مسدمد ورادع خارجی که به قدر قالهه بشالریه باله جالای آن     

بالهد  ی عالدالت و تقالها تهانالد     ی علمیاله و ملکاله   ی الهی عزّ اسمه و راقل جانشالین قالهه   ی عاصمه قهه

ی تقها و عالدالت و   به گمان ما، حتی اگر حاکم یا حاکمان از ملکه(01-01)نائینی،ص«]است[غیرممکن

مند باشند نظر به امکان زوال آن صفات محمالهده، مراقبالت و نظالارت بیرونالی، ضالرورتی       علم نیز بهره

مأذونین از قبل اجتنا  ناپذیر است چنانکه میرزای نائینی مراقبه ملت حتی برهیئت مجتهدین عدول یا 

ی  قاطبه متصالدیان کاله قالهه   »نهیسد:  انگارد و می مجتهدین ناظر بر متصدیان قهه اجرایه را ضروری می

 «اند تحت نظارت و مسئهل هیئت مبعه ان و آنان هم در تحالت مراقباله و مسالئهل آحالاد ملالت      اجرائیه

، «آگاهی دسته جمعی و حزبی» باشند. بکارگیری ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر نیازمند به می

تمهیالالد و (11،ص1،ج3111)مطهری ، اسالالت« اده و اجالالراتصالالمیم، ار»، «تشالالکل، نظالالم و تقسالالیم کالالار»

های اجتماعی، مدنی و سیاسی با رویکرد امربمعروف و نهی از منکالر، گالامی مهالم     سازی تشکل نهادینه

 در ساخت تمدن نهین اسالمی از مداخل ساخت جامعه اسالمی است.

 ل حق مداری انسان در گستره مباحات و منطقه عدم وصول بیان شارعاص -9
براساس قرائتی، انسان در زندگی اجتماعی، مهجهدی حق مدار است. مرحهم عالمه طباطبایی نیالز،  

)طباطبایی، حق را از اعتبارات مابعد ارجتماع دانسته و آن را به اختصاص یا امتیالاز معنالی کالرده اسالت    

فقیهان در زمینه تعریف حق اتفالا  نظالر ندارنالد    (350ص2 ،ج3131بایی، ؛ طباط232-231،ص3151

 ، 3031)انصالاری،  معروف و مشههر در بین فقیهان امامیه آن است که حق باله معنالای ساللطنت است   

از این منظر حق عبارت از سلطنت شخص بر دیگری است چه آن غیر، شخص یا شالی   (221،ص3ج
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داند از این رو، حالق خیالار باله     زدی، حق را به معنای ملک میدیگر مانند مال باشد. سید محمد کاظم ی

شمرد به این معنی که  تعریف شده است محقق اصفهانی، حق را اعتبار خاص می« ملك الفسخ و االزاله»

باشد. لذا  حق مصداقاً در هر مهرد، اعتبار مخصهص به خهد است. که دارای آ ار خاص همان مهرد می

امام (  00،ص3 ،ج3025)غروی اصفهانی، گردد سلطنت و ملک تبیین نمیدر ذیل مفاهیم عامی چهن 

خمینی بر این باور است که حق به حسب مفههم عرفی و ارتکاز عقالئی، یک ماهیت اعتباری مسالتقل  

امالام خمینالی)ره ،    )است که به عنهان حکم وضعی اعتبار شده و از مفاهیم سلطنت و ملالک جداسالت  

داند شارع برای مردم حقاله  اجتمالاعی    ی که حق را اعتباری مستقل می. براساس تلق(13،ص3تا، ج بی

را اعتبار کرده است تا آنها با اعمال این حقه ، در سرنهشت خهی  حاکم باشند برای ا بالات حقاله    

اجتماعی عالوه  بر مفاهیم مبانی که در مباحث پیشین عرضه گردیده، به اصهلی نیز استناد شالده اسالت   

اصل اباحه است براساس این اصل، قبل از بیان شالرع، اصالل بالر اباحاله و حلیالت       از جمله این اصهل،

هالا مختارنالد    است یعنی سکهت شارع در هر فعلی به معنای حلیمت و اباحاله آن عمالل  اسالت. انسالان    

حکالم اصالل   »نهیسد:  خهاهند عمل کنند. سید مرتضی از متقدمان امامیه در این زمینه می هرگهنه که می

ست و اگر کسی مدعی حکمی زاید بر آنچه در عقل است شهد، ناگزیر باید دلیلی کاله  در عقل، اباحه ا

. بنابراین در مالهارد و مهضالهعاتی   (111-113،ص3،ج3101علم الهدی،  )«مهجب علم است ارائه دهد

که بیانی از شارع واصل شده باشد باید بدان پایبند بهد ولالی در مهضالهعاتی کاله در قلمالرو و سالاحت      

گیری به خهد مردم واگذار شده است. باله عنالهان نمهناله     اند عمالً حق تصمیم ار گرفتهسکهت شارع قر

تلقی شهد باستناد اصالل اباحاله   « خلوالواقعه عن الحكام » اگر انتقاد از نحهه حکمرانی و حاکم، از مصادیق

آید.  انتقاد از نحهه حکمرانی حاکم، از مصادیق جهاز حقی و از مهارد حقه  سیاسی و مدنی بشمار می

تهاند در زمینه ا بات حقه  مردم مهرد استناد قرار گیرد ، اصل برائت است  یکی دیگر از اصهلی که می

براساس اصل برائت اگر وجه  یا حرمت یک چیز مشکهک باشد و هی  دلیلی بر وجه  یا حرمالت  

یالدا  تهاند اگر در وجاله  شالک پ   آن اقامه نشهد هم از جهت شرعی و هم از جهت عقلی )مکلف( می

کند  امر را ترک کند و یا  در صالهرتی کاله شالک در حرمالت فعلالی دارد آن را مرتکالب شالهد وی از        

. ( 155،ص3013)آخهند خراسالانی،  شهد در امان است مجازاتی که بر مخالفت حکم شرعی مترتب می

یالا  بنابراین بر اساس اصل برائت که بر قاعده قبح و عقا  بالبیان مبتنی است مکلف تا علم به وجه  

حرمت فعلی پیدا نکند در انجام و ترک آن آزاد است در ساحت امهر اجتماعی و حاکمیتی نیز چنانکه 

از ناحیه شارع بیانی مبنی بر الزام به فعل یا الزام به ترک در دست نباشد )مار نص فیه( آحالاد مهمنالان   
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آیالد. بالدیهی اسالت     ار مالی تهانند بدان مبادرت نمایند یعنی از حقه  آنالان بشالم   باستناد اصل برائت می

استناد به اصل حق مداری انسان در جامعه در صهرتی مهجمه است که این پی  فرض را بپالذیریم کاله   

در حیطه امهر سیاسی و حکهمتی قلمروی وجهد دارد که شالارع نسالبت باله آن سالکهت اختیالار کالرده       

شده است باله عنالهان    است)ماسکت عنه الشارع( و در حقیقت این منطقه مباحات به خهد مردم واگذار

مثال، سکهت شارع در زمینه شکل حکهمت جامعه مهمنان به این معنی است کاله مهمنالان در گالزین     

 حق انتخا  شکل حکهمت برخهردارند. شکل حکهمت مختارند یعنی از

 اصل عدم والیت انسانی بر انسان دیگر -11
)شیخ انصاری، تلقی کرده است شیخ انصاری عدم وریت انسانی بر انسان دیگر را یک قاعده عقلی

. برخی علالت عالدم وریالت انسالانی بالر انسالان دیگالر را تسالاوی انسالانها در مخلهقیالت           (501،ص1ج

براساس پذیرش این قاعده عقلی، هالی  انسالانی حالق    ( 551،ص2 ،ج3031)حسینی مراغی، اند دانسته

یکالی بالر دیگالری    سلطه و حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر مهاردی که نص قطعی بر ا بالات وریالت   

بهدن عدم وریت آن است که شک در وریت، برای عدم ا بالات آن  « اصل»وجهد داشته باشد مقتضای 

های اعتقادی وریت خداونالد بالر انسالان،     براساس آمهزه( 231،ص31 ، ج3012)سبزواری،کافی است

یالل جعلال    های دیگر جعلی و اعتباری است، از نظر سعه و ضیق تالابع دل  وریت حقیقی است. وریت

 (31،ص3111)امام خمینی)ره(، ،باشد لذا نفهذ حکم از با  حکهمت هم نیازمند دلیل مستقل است می

نمایالد در غیالر مالهارد منصالهص، آدمیالان از آزادی و حالق حاکمیالت بالر          اصل عدم وریت اقتضاء مالی 

روهالی بالر   تسلط هالر فالرد یالا گ   » اند:  خهیشتن برخهردار باشند از این رو، برخی فقیهان معاصر نهشته

ی تشکیل حکهمت است باید به اذن و خهاست آنان صهرت گیرد و هالر   امهال و نفهس مردم که رزمه

آید باید مهرد انتخا  و گزین  یا راقل مهرد پذیرش آنان باشالد تالا بالا قالانهن      دولتی که روی کار می

تشالکیل حکهمالت   عدم تسلط کسی بر مال و جان افراد، سازگار باشد، بنابراین ، سرچشمه قالدرت در  

ادله منصهص، وریت نبی اکرم)ص( (311،ص3111سبحانی، )«خهد ملت و اراده و خهاست آنان است

ولالی دامناله   (  223، ص1،ج3112)بحر العلهم، و ائمه را از تحت اصل عدم وریت خارج ساخته است

یالت فقیاله را   خروج وریت فقیه از اصل عدم وریت بر غیر مهرد اتفا  عالمان نیست و برخی ادله ور

محدود به امهر حسبیه دانسته و تصرف بی  از این مقدار را تصرف بدون اجالازه در مالال غیالر تلقالی     

. بعضی دیگر قدر متالیقن از ادلاله وریالت فقهالا را امالهر      (3تا،ج بیخهئی،)دانند کرده  و آن را جایز نمی
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یالت بالر غیالر، بالاقی     دانند در نتیجه، حهزه خصهصی زندگی افراد ذیل عمهم اصل عالدم ور  عمهمی می

. بنابراین اصل عدم وریت بر غیر، از اصهلی است که در مالهارد عالدم   (300-305)منتظری، صماند می

تالهان بالدان اسالتناد     دلیل بر وریت بر دیگری یا در مهارد شک در وجهد دلیل بر وریت بالر غیالر، مالی   

مالهرد شناسالایی قالرار    جست و قلمرو آزادی و حقه  آدمیان را در قلمرو زندگی خصهصی و عمهمی 

 داد.

 جعل آزادی برای انسان و مالزمه آن با حق حاکمیت بر سرنوشت -11
) نهج «ًال تكن عبد غيرك و قد جعلك اهلل حرا»های اسالمی انسان آزاد آفریده شده است براساس آمهزه

هالا تنهالا در برابالر     آمهزد که انسان این اصل به ما می» فرماید:  امام خمینی)ره( در این زمینه می البالغه(

ذات اقدس حق باید تسلیم باشند و از هی  انسانی نباید اطاعت کنند مگر این که اطاعالت او، اطاعالت   

های دیگر را به تسلیم در برابر خهد مجبالهر   خدا باشد بر این اساس ، هی  انسانی هم حق ندارد انسان

ی  فردی حق ندارد انسانی یا جامعاله و  آمهزیم که ه کند ما از آن اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می

. از این منظالر ،  (311،ص0امام خمینی)ره(، ج )«ملتی را از آزادی محروم کند برای او قانهن وضع کند

آزادی دارای پیهند و یقی با تهحید است میرزای نائینی نیالز آزادی را از مراتالب و شالئهن تهحیالد و از     

صفات خاصاله دانسالته و عالدم پایبنالدی باله آن و تمکالین از       لهازم ایمان به وحدانیت در مقام اسماء و 

تر از مراتالب شالرک    ی طهاغیت امت و راهزنان ملت را ظلم به نف  و از آن مهم تحکمات خهد سرانه

. وی وجه تمایز بین سلطنت حقاله وریتیاله و   (51-53)نائینی، صبه ذات احدیت محسه  کرده است

اگالر از  » نهیسد:  داند و می دی و مساوات آحاد امت میهای استبدادی را تحفظ بر دو اصل آزا سلطنت

ی فراعناله و طهاغیالت    های استبدادیه برای تنزیه سلطنت حقه وریتیه از مجرد تشبیه صهری به سلطنت

امم و حفظ اساس مسئهلیت و شهرویت آن و تحفّظ بر آن دو اصل طیب و طاهر حریالت و مسالاوات   

ی ساللطنت   پال  رزم اسالت نحالهه    -ما هو الظااهر بال المتايقن   ك -اد امت با مقام واری خالفت بهدهآح

. با امعالان نظالر در   (11نائینی، ص )«کنیم« تحفّظ»اسالمیه را اگر چه متصدی مغتصب باشد به قدر قهه 

هالای   مطالب ذکر شده در می یابیم که آزادی از مجعهرت شرعی برای اعمال اختیار انسالانی در حالهزه  

منجر به اصل حاکمیت اراده در حقه  خصهصی اسالمی و اصل خصهصی و عمهمی زندگی است که 

شهد و از سازوکارهای تحقالق مالردم    حاکمیت مردم بر سرنهشت خهی  در حقه  عمهمی اسالمی می

 آید.  سارری دینی بشمار می
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مالزمه آموزه برابری و مساوات با شناسایی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت  -12

 خویش
حقیقالت آن در  »نهیسالد:   هالا در مقابالل قالانهن مالی     برابری و مساوات انسان همیرزای نائینی در زمین

شریعت مطهره، عبارت از آن است که هر حکمی که به هالر مهضالهع و عنالهانی باله طالهر قانهنیالت و       

ی اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسهیه و بالدون تفالاوت    بروجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله

وی مساوات را از اشرف قهانین مبارکه مأخهذه از سیاسات اسالمیه . (312نائینی، ص )«شهد مجری می

. وی بر ایالن بالاور اسالت کاله     (313)نائینی، صشمرد و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قهانین می

امنیت بر نف  و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجس  نکردن از خفایا و حب  

جب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحه ذلک، از آن چه بالین  و نفی )تبعید( نکردن بی مه

و از جمله حقاله  مشالترک   (312)نائینی، صی خاص اختصاص ندارد العمهم مشترک )باشد ( به فرقه

آید که همه شهروندان در آن مساوی هستند اما در عنالاوین مخصهصاله ماننالد قاتالل،      انسانها بشمار می

راشی، مرتشی، جائر در حکم، مغتصب مقام، غاصب اوقاف عامه و خاصه  سار ، زانی، شار  الخمر، 

و امهال ایتام و غیر ایتام، مفسد، مرتد و اشباه ذالک ، مساوات چنان است کاله حکالم شالرعی صالادر از     

)نائینی، شالهد  حاکم شرع نافذ الحکهمه بر تمام این عناوین به طهر یکسان و بدون اسالتثناء جالاری مالی   

هایی از مساوات در سیره رسهل اکرم)ص( و امام علالی   ای ا بات مساوات، به نمهنه. نائینی بر(312ص

. چنانکه رسهل اکرم)ص( برای رعایت اصالل مسالاوات، محالالی را    (11)نائینی، صجهید )ع( استناد می

امام علالی )ع(  در  « اگر از فاطمه محممد، سرقت سر زند دست  را قطع خهاهم نمهد.» فرض و فرمهد: 

به خدا سهگند اگر شب را به بیداری به روی خار سعدان باله روز  » البالغه می فرماید:  نهج 220خطبه 

تر است از اینکاله   آرم و با قرار داشتن غلها و بندها به بدنم بر روی زمین کشیده شهم پی  من محبه 

مالال  خدا و رسهل  را در قیامت مالقات کنم در حالی که به بعضی از مردم سالتم نمالهده و چیالزی از    

ارزش دنیا غصب کرده باشم. چگهنه به کسی ظلم کنم بر وجهدی که به سرعت به سهی کهنگالی و   بی

شهد به خدا قسم عقیل را در اوج فقالر   پهسیدگی پی  می رود و اقامت  در زیر تهده خاک طهرنی می

ی فقر بالا  دیدم که یک من گندم از بیت المال شما را از من درخهاست داشت و کهدکان  را از پریشان

های تیره دیده که گهیی صهرتشالان را بالا نیالل سالیاه کالرده بهدنالد عقیالل باله          مههای غبار آلهد و رنگ

کرد، من به گفتارش تهجه می کردم و او خیال می کالرد کاله    درخهاست  اصرار و سخن  را تکرار می
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در این ا نالا آهالن    دهم، های  تن می دینم را به او فروخته و از راه و روشم دست برداشته و به خهاسته

ای گداخته و به بدن او نزدیک کردم تا مایه عبرت  شهد، ناگهان چالهن نالاله بیمالار از حالرارت آن      پاره

آهن پاره ناله زد و نزدیک بهد از آن آهن گداخته بسهزد به او گفتم: مادران داغدار بر تاله بگرینالد. ای   

زنالی ولالی مالرا     شهخی و بازی برافروخته ناله میعقیل، آیا ته در برابر آهن پاره ای که انسانی آن را به 

به جانب آتشی که خداوند قهار به جهت خشم خهد افروخته می کشانی؟ آیا ته از این درد اندک نالاله  

کشانی آیا ته از ایالن درد انالدک    بزنی و من از آتشی که خداوند قهار به جهت خشم خهد افروخته می

میرزای نائینی آحاد ملالت را بالا شالخص ساللطان در     « ه نزنم؟ناله بزنی و من از آت  سهزنده جهنم نال

. بالا  (00)نائینی، صداند مالیه و غیرها از قهای نهعیه شریک و نسبت همه بر آنها متساوی و یکسان می

یابیم که برخی از مهارد مهرد نظر وی، ماننالد برابالری    های میرزای نائینی که در می امعان نظر در نهشته

ی  ی امهر کشهر در حقیقت مصدا  مشارکت افراد ملت در تصمیم گیالری و اداره  رهدر اظهار نظر و ادا

امهر اجرایی کشهر است. وی بین مساوات و حقه  مدنی و اجتماعی و حق حاکمیت مالزماله ایجالاد   

تمام افراد داخل مملکت به اقتضای مشارکت و مساوتشالان در قالها و حقاله  بالر     » نهیسد: کند و می می

اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خهد آزاد و طر  مسالخریت و مقههریالت    مؤاخذه، سئهال و

. وی (05نائینی، ص )«ی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخهاهد داشت در تحت ارادات شخصیه

 کند. به وضهح اصل مساوات را زمینه شناسایی حق اعتراض قلمداد می

هایی روبروست .نظریه  قق جامع عملی با چال مردم سارری دینی در ساحت مباحث نظری و تح

پردازی با تکیه بر تلقی نه از مفاهیم پیشینی و کشف نسبت آن با مفاهیم نهپدیالد در علالهم انسالانی از    

های نظری و سعه صدر حاکمیت در مهاجهه با اقهام، نژادهالا،   جمله سازوکارهای برون رفت از چال 

هالای عملالی اسالت. کاله بررسالی       های بالرون رفالت از چالال     مذاهب، ادیان وسالیق سیاسی، از مهلفه

 ها، نیازمند به مقاله دیگرست. چال 

 ها نتایج و یافته
تمدن اسالمی برخاستۀ تعلیمات اسالمی در بستر جامعه و تاریخ مسلمین است از ایالن رو، گالههر   .  3

زهای عصری های جدید و نیا اصلی این تمدن، دین اسالم است. مهاجهه صحیح مسلمانان با تمدن

 تهان از آن به تمدن نهین اسالمی یاد کرد. انجامد بنحهی که می به نهسازی آن می

سالارری دینالی بمعنالای حالق      سارری یکی از اصهل مهرد اهتمام در جهان کنهنی است. مالردم  مردم.  2
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حاکمیت مردم بر سرنهشت اجتماعی خهی  است که آنان این حالق خالداداد را براسالاس اصالهل،     

 نمایند. المی و مقاصد دینی اعمال میاحکام اس

اصل سلطنت انسان بر سرنهشت اجتماعی خهی ، اصل امانت بالهدن حاکمیالت اجتمالاعی در نالزد     .  1

مردم، اصل شهرا، اصل بیعت، وکالت، امربه معروف و نهی از منکر، اصل حالق مالداری انسالان در    

ت، اصالل مسالاوات ازجملاله    گستره مباحات، اصل عدم وریت انسانی بر انسان دیگر، اصالل حریمال  

 آید. سارری دینی بشمار می مبانی مردم

های تمدن نهین اسالمی است بنحهی که تمدن نهین اسالالمی   ترین مؤلفه سارری دینی از مهم مردم.  0

 کند. منهای آن در جهان معاصر تحقق پیدا نمی

ورزی و  لهالی، بالا عالدالت   بینالی ا  یابالد کاله مردمالی دارای جهالان     تمدن نهین اسالمی آنگاه تحقق می.  5

سالازی باله تأسالی  نظالام      خهاهی به ساخت جامعه دینی مبادرت نماینالد و از گالذر جامعاله    کرامت

 اجتماعی و سیاسی صالح، برای حکمرانی نایل آیند و بر اعمال حاکمیتی آن نظارت نمایند.
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