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 عابدین مؤمنی
abedinmomeni@ut.ac.ir /دانشیار دانشگاه تهران

نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسالمی

چكیده
محمــد جعفری هرنــدی دانش آموختــۀ حــوزه و دانشــگاه تهــران بــا نوشــتن كتــاب جایــگاه 
ــارت  ــه تشــریع، عب ــوق اســالمی  مّدعــی شــده اند ك ــه و حق تشــریع، شــورا و بیعــت در فق
اســت از وضــع تکالیــف الهــی بــرای انســان كــه در محــدودۀ پرســتش خداونــد متعــال قــرار 
دارد و مختــص بــه امــوری اســت كــه به آخــرت مربــوط می شــود. خداونــد پیامبــران را مأمور 
بــه دخالــت در همــۀ امــور بشــر نکرده اســت و در تاریــخ هــم پیامبــران و جانشــینان معصــوم 
ــری  ــازی و تصمیم گی ــر را در تصمیم س ــد. بش ــت نکرده ان ــور دخال ــام ام ــران در تم پیامب
ــا  ــته اند؛ اّم ــال آن آزاد گذاش ــی و امث ــائل سیاســی، اقتصــادی، اجتماع ــا و مس ــور دنی در ام
دیــن داران بــه محدود بــودن دخالــت دیــن در قــراردادن تکالیــف قانــع نشــده و بــه آن مقــدار 
ــه همــۀ مســائل مــردم  ــد؛ برخــالف خواســتۀ دیــن آوران، پــای تشــریع را ب بســنده نکرده ان

كشــانده و در همــۀ امــور دخالــت داده انــد و عمــاًل آزادی هــای مــردم ســلب شده اســت.
دلیــل ایشــان بــر آن كــه پیامبــران در محدودۀ خاصــی جعل تکلیــف كرده اند اول، مشورت خواســتن 
پیامبــران از مــردم اســت؛ درحالی كــه، در امــور دینــی، مشورت خواســتن از مــردم وجاهتــی نــدارد؛ چــرا 
كــه بایــد در امــور دینــی براســاس دســتور عمــل شــود؛ دّوم، بیعت خواســتن از مــردم مطــرح شده اســت؛ 
درحالی كــه امــور دینــی نیــاز بــه تصویــب مــردم نــدارد. پــس پیامبــران بــا مشورت خواســتن و تقاضــای 
بیعــت، امــور دینــی را از امــوری كــه مــردم در آن حــوزه آزادنــد، جــدا كرده انــد و فهمانده انــد كــه دیــن 
ــرای نظریــۀ ایشــان اصطــالح »دیــن حداقلــی« را  در همــۀ حوزه هــا جعــل تکلیــف نکرده اســت. مــا ب

بــه كار بــرده و بــه بررســی و نقــد كتــاب و نظریــۀ ایشــان پرداخته ایــم.

کلیدواژه 
تشریع، شورا، بیعت، دین حداقلی، دین آوران، دین باوران.
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 مـحـتـوای کـتـاب
آن  عــنـــوان  بـا 
ســازگــار نـیست؛ 
گفته  که  وقتی  زیرا 
مـی شـود »جـایـگاه 
تـشـریـع در فـقه«، 
آن چه از این عنوان به 
خوانندۀ اثرش منتقل 
مـی شـود ایـن اسـت 
کـه ایـشـان به عنوان 
مـّطـلـع و متخّصص 
در فـقـه، قـصد دارند 
آراء فـقـهـی فقیهان 
را از فـقـه استخراج 
درحالی که  کـنـنـد؛ 
مـحـتوای کتاب اصًا 
استخراج آراء فقیهان 
اسـامی نیست، بلكه 
نویسنده رویكرد خود 

را اظهار کرده است

مقّدمه
محّمــد جعفری هرنــدی در ســابقۀ خــود تحصیــل در حــوزۀ علمیــۀ قــم و حضــور در 
درس هــای خــارج آیــات عظــام بروجــردی، عباس علــی شــاهرودی و امــام خمینــی 
ــوق اســالمی در  ــی حق ــه و مبان ــرای خــود را در رشــتۀ فق ــد و مقطــع دكت را دارن
ــه  ــد. ایشــان در ســال 1395 كتابــی منتشــر كرده انــد ب دانشــگاه تهــران گذرانده ان
نــام جایــگاه تشــریع، شــورا و بیعــت در فقــه و حقــوق اســالمی كــه عنــوان كتــاب 
بــا ســوابق تحصیلــی او ســازگار اســت؛ اّمــا محتــوای كتــاب بــا عنــوان آن ســازگار 
نیســت؛ زیــرا وقتــی كــه گفتــه می شــود »جایــگاه تشــریع در فقــه«، آن چــه از ایــن 
ــوان  ــان به عن ــه ایش ــت ك ــن اس ــود ای ــل می ش ــرش منتق ــدۀ اث ــه خوانن ــوان ب عن
مّطلــع و متخّصــص در فقــه، قصــد دارنــد آراء فقهــی فقیهــان را از فقــه اســتخراج 
ــاب اصــاًل اســتخراج آراء فقیهــان اسالمی نیســت،  ــوای كت ــد؛ درحالی كــه محت كنن
بلکــه نویســنده رویکــرد خــود را اظهــار كرده اســت. شــاید منظــور ایشــان از »در 
فقــه« ایــن اســت كــه خــود را فقیــه و متخصــص درنظــر گرفتــه و تصــور كرده انــد 
ــی  ــالم ارزش ــان اس ــا آراء فقیه ــد، ب ــاس كرده ان ــراز و احس ــان اب ــه ایش ــه ك آن چ
ــه  ــه فق ــب ب ــان، منتس ــای فقیه ــد دیدگاه ه ــای وی همانن ــر دارد و دیدگاه ه براب
ــه«  ــود واژۀ »در فق ــم می ش ــر ه ــۀ دیگ ــد از زاوی ــه نمان ــه ناگفت ــود. البت ــد ب خواه
ــا  ــت ت ــدد اس ــته  و درص ــی داش ــر خاص ــان نظ ــه ایش ــرد و آن این ك ــه ك را توجی
ــد.  ــات كن ــا را اثب ــی آن ه ــی و اصول ــی فقه ــا و اصطالحات ــن از واژه ه ــا بهره گرفت ب
از ایــن زاویــه هــم می شــود مطالــب كتــاب ایشــان را منتســب بــه فقــه و حقــوق 
اسالمی دانســت. اگرچــه در تعریــف واژه هــا اكثــراً آن چــه در ذهــن و بــاور خودشــان 
داشــته و دارنــد، اســتفاده كــرده و مســتقیماً از ســخنان فقهــای اســالم اســتخراج 
ــات  ــرای موضوع ــکام ب ــع اح ــد: »وض ــریع گفته ان ــف تش ــاًل در تعری ــد، مث نکرده ان

■ جعفری هرندی، محمد. )1395(، جایگاه تشریع، 
شــورا و بیعت در فقه و حقوق اســالمی، تهران، 

هفتان، 120 ص، 95000 ریال،
 شابک: 4ـ06ـ7513ـ600ـ978 .
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در تــعـــریـــف 
گفـته اند:  تـشـریع 
بــرای  احكام  »وضع 
را  مـــوضــوعـات 
تـشـریع می گویند« 
)جعـفـری هـرنـدی، 
ـ16(  10  :1395
تـعـریـف  ایــــن 
مـنبع  هــیـچ  بـه 
داده  ارجـاع  فقـهی 
در  نـشــده اسـت. 
شـورا  تــعــریـف 
»مقصود  گفته اند:  نیز 
از شـورا تـبـادل نظر 
اسـت  انـسـان هــا 
تــا از نیـروی عقل و 
تجربۀ خـود در حـّل 
بـهبـود  و  مشكات 
کارها استفاده نمایند« 

)هـمـان: 10(

ــچ  ــه هی ــف ب ــن تعری ــدی، 1395: 10ـ16( ای ــد« )جعفری هرن ــریع می گوین را تش
ــد: »مقصــود  ــز گفته ان ــورا نی ــف ش ــاع داده نشده اســت. در تعری ــی ارج ــع فقه منب
ــّل  ــود در ح ــۀ خ ــل و تجرب ــروی عق ــا از نی ــت ت ــان ها اس ــر انس ــورا تبادل نظ از ش
ــا از  ــن تعریف ه ــان: 10(. در ای ــد« )هم ــتفاده نماین ــا اس ــود كاره ــکالت و بهب مش
منابــع فقهــی اســتفاده نشده اســت امــا از اصطالحاتــی هماننــد احــکام منصــوص، 
احــکام ضــروری، احــکام مســتنبط، اســتنباط از نصــوص، اســتنباط از ظواهــر و... 
ــد  ــات را در مقاص ــن اصطالح ــد و ای ــره گرفته ان ــان به ــاص خودش ــف خ ــا تعری ب

ــان: 19ـ21(. ــد )رک: هم ــتخدام كرده ان ــان اس خودش

جوهر نظریۀ مؤلِّف
نظریــه ای كــه موجــب شــده نویســنده بــه نــگارش ایــن كتــاب روی آورد و در آن 
ــدم  ــات ع ــد، اثب ــرار ده ــر ق ــار یکدیگ ــت را در كن ــورا و بیع ــریع، ش ــای تش واژه ه
دخالــت پیامبــران)ص( در همــۀ امــور زندگانــی مــردم اســت. به همین دلیــل 
ــاوران  ــن آوران و دین ب ــدۀ دی ــض عقی ــه( از تناق ــود )در مقدم ــاب خ ــاز كت در آغ
ــان  ــال خودش ــۀ اعم ــد هم ــاوران می خواهن ــر ایشــان دین ب ــد. ازنظ ســخن می گوی
ــی خواســت دیــن آوران از مؤمنــان  چــه در حــوزۀ  ــه شــارع كننــد، ول را مســتند ب
فــردی و چــه در حــوزۀ اجتماعــی، چنیــن غلیــظ و شــدید نیســت كــه دیــن داران 
هــر كاری را در حــوزۀ دیــن ارزیابــی كننــد؛ بلکــه پیامبــران بــه آن جهــت مبعــوث 
ــد  ــردم بیاموزن ــه م ــت  ب ــش الزم اس ــا ترك ــام ی ــه انج ــه را ك ــا آن چ ــده اند ت ش

ــان: 9(. )هم
ــالت اول در  ــد: رس ــف كرده ان ــالت تعری ــران دو رس ــن آوران و پیامب ــرای دی ب
ــت وی،  ــدا و وحدانی ــه خ ــوت ب ــان دع ــه هم ــرار دارد ك ــی ق ــور واقع ــوزۀ ام ح
ــه  ــت ك ــی اس ــی چیزهای ــتاخیز و تمام ــه رس ــاد ب ــالت، اعتق ــر رس ــه ام ــاد ب اعتم
واقعیــت بیرونــی دارنــد و بــه امــور دینــی مرتبــط هســتند؛ رســالت دوم بــه حــوزۀ 
ــردم اســت در  ــار م ــان نحــوۀ رفت ــان بی ــه هم ــوط می شــود ك ــاری مرب ــور اعتب ام
ــا خــدا و بنــدگان او. درواقــع وظیفــۀ دوم پیامبــران)ص( همــان تشــریع  ارتبــاط ب
ــد، 99  ــات 75 حدی ــا آوردن ترجمــۀ آی ــدی، 1395: 16( كــه ب اســت )جعفری هرن
ــد  ــان می كن ــران را بی ــترک پیامب ــدف مش ــل، ه ــام، 62 و 36 نح ــده، 18 انع مائ
كــه هــدف عــام رســالت اســت و در آیــۀ 285 بقــره تصریــح بــه فــرق قائل نشــدن 
میــان پیامبــران به وســیلۀ مؤمنــان، یکســانی اصــول و دعــوت پیامبــران را اثبــات 
ــتند  ــاوت هس ــکان متف ــان و م ــاء زم ــه اقتض ــاء ب ــرایع انبی ــه ش ــد، اگرچ می كن
)جعفری هرنــدی، 1395: 35(. در قســمت دوم همیــن مبحــث بــرای اثبــات 
یکســانی اصــول دعــوت پیامبــران محــدودۀ رســالت حضــرت ابراهیــم)ع(، حضــرت 
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ــرآن  ــزارش ق ــق گ ــد)ص( را طب ــرت محّم ــی)ع( و حض ــرت عیس ــی)ع(، حض موس
ارائــه می كنــد )همــان: 42ـ37( و از ایــن بحــث بــه ایــن نتیجــه می رســد 
ــه یگانگــی خــدا و روز  ــی رســالت، دعــوت ب ــی محــدوده و جوهــرۀ اصل كــه »وقت
ــرد  ــرار گی ــا ق ــن مرزه ــارج از ای ــه در خ ــد، آن چ ــذار باش ــارت و ان ــین و بش واپس
از محــدودۀ رســالت پیامبــر هــم بیــرون خواهــد مانــد« )همــان:42(. ایــن جملــه 
ــران را خــدا  ــازرگان اســت كــه هــدف بعثــت پیامب ــۀ مهــدی ب ــدۀ مقال تداعی كنن
و قیامــت معرفــی كرده اســت و بیانگــر دیــدگاه مشــترک بــا ایشــان اســت. آن چــه 
ــاب  ــدۀ كت ــدی نگارن ــارت بع ــد، عب ــد می كن ــم و تأكی ــدگاه را تحکی ــتراک دی اش
ــه  ــن اســت ك ــی حاكــی از ای ــرآن به طــور ضمن ــی از ق ــد: »آیات ــه گفته ان اســت ك
مــردم خــود می تواننــد به كارهایــی دســت بزننــد كــه مــورد رضایــت خــدا باشــد 
ولــو آن كــه چنیــن كارهایــی در دســتور دیــن هــم وجــود نداشــته باشــد.« )همــان( 
آیــات مــورد اســتناد ایشــان آیه هــای 7 ســورۀ حشــر، 17 ســورۀ هــود و 56 و 90 
ســورۀ یوســف اســت كــه »از كار نیــک یادشــده و در محــدودۀ رســالت پیامبــران 
ــان  ــل خودش ــاس عق ــردم براس ــه م ــت«؛ درنتیج ــف نشده اس ــان تعری ــرایع آن و ش
ــم آن را  ــدا ه ــود و خ ــد نم ــل خواهن ــا عم ــه آن ه ــرد و ب ــد ك آن را درک خواهن
می پذیــرد و راضــی خواهــد بــود و می تــوان ایــن امــوری را كــه در حــوزۀ تشــریع 
ــدودۀ داوری  ــه از مح ــه ك ــر آن چ ــت، ه ــورت گذاش ــور و مش ــه ش ــد ب ــرار ندارن ق
مــردم خــارج اســت در محــدودۀ دیــن قــرار دارد حتمــاً بایــد چگونگــی انجــام یــا 
تــرک آن ازســوی خــدا مقــرر شــود. بــا نقــل قّصــۀ خولــه دختــر ثعلبــه همســر أوس 
ــد:  ــر، 1432: 50/5 و زمخشــری، 1414: 484/4( گفته ان ــن صامــت )رک: ابن كثی ب
ــذا  ــت«؛ ل ــم نمی گرف ــوده، رســول خــدا تصمی ــه شــریعت ب ــوط ب »در آن چــه مرب
ــریعت  ــوزۀ ش ــه ح ــوط ب ــدا)ص( را مرب ــول خ ــال رس ــخنان و اعم ــمتی از س قس
اســالم و قســمتی مربــوط بــه امــور شــخصی یــا اجتماعــی و مبتنــی بــر تدبیــر و 
اندیشــۀ آن حضــرت یــا حاصــل مشــاوره و عقــل جمعــی یارانــش دانســته اند كــه 
چنیــن تصمیماتــی ممکــن بــوده برخــالف نظــر آن حضــرت هــم باشــد؛ اّمــا چــون 
حاصــل تصمیــم جمــع بــوده بــدان عمــل می كــرده و نقصانــی بــر مقــام رســالت و 
ــوط اســت  ــن مرب ــه حــوزۀ دی ــی آن چــه ب ــری وی وارد نمی ساخته اســت؛ ول پیامب
ــد و نبایــد در آن دخیــل باشــد  ــرار دارد رأی مــردم نمی توان و در حــوزۀ تشــریع ق
ــاعره و  ــرات اش ــه در تفک ــن نظری ــدارد. ای ــی ن ــورت در آن جایگاه ــور و مش و ش
ــن  ــا: 116/15، اب ــووی، بی ت ــت. )رک: ن ــرح بوده اس ــته و مط ــابقه داش ــه س معتزل
ــن  ــه تعیی ــپس ب ــی، 1414: 340(؛ س ــد، 1385: 159/1، 176/17 و حل أبی الحدی
محــدودۀ تشــریع پرداختــه و عبــادات را در محــدودۀ تشــریع قــرار دادنــد و افــزون 
بــر عبــادات، آن چــه كــه شــارع آن را تحریــم یــا باطــل اعــالم كــرده، در محــدودۀ 
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دین حداقلی

ایـشان امور سیاسی، 
اقتصادی و  اجتماعی، 
امثال آن را از محدودۀ 
تشریع خارج می دانند، 
ولی مرز میان محدودۀ 
تـشـریـع و خــارج 
از مـحـدودۀ تـشریع 
را آشـكـارا مـتـذکر 
نـشـده اند. از ایـن رو، 
نـوعـی محافظه کاری 
در نـوشـتـۀ ایـشان 
احـسـاس می شود که 
البته محافظه کاری در 
سرتاسر نوشتۀ ایشان 
مشهود است. نویسنده 
در بـیان نظرات خود 
 صـراحـت نـدارنـد و 
عـقیـدۀ خود را دقیق 

ابراز نكرده است

ــی   ــده و حکم ــر ش ــارع متذك ــه را ش ــی آن چ ــور كل ــت. به ط ــل اس ــریع داخ تش
بــرای آن مقــّرر داشــته در حــوزۀ تشــریع جــای دارد و بقیــۀ امــور از حــوزۀ تشــریع 
ــارع آن را  ــۀ »آن چــه ش ــدی، 1395: 45(. اگرچــه جمل ــارج اســت )جعفری هرن خ
تحریــم یــا باطــل اعــالم كــرده« كلــی و مبهــم اســت و می توانــد همــۀ حوزه هــای 
ــا  ــا ب ــود؛ اّم ــامل ش ــا را ش ــال آن ه ــی  و امث ــی، نظام ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس
جملــه ای كــه نقــل شــد ـ امــور اجتماعــی را مبتنــی بــر تدبیــر و اندیشــه دانســته 
ــور  ــان ام ــه ایش ــود ك ــن می ش ــدـ روش ــارج كرده ان ــریع خ ــوزۀ تش و آن را از ح
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و امثــال آن را از محــدودۀ تشــریع خــارج می داننــد، 
ولــی مــرز میــان محــدودۀ تشــریع و خــارج از محــدودۀ تشــریع را آشــکارا متذكــر 
ــود  ــاس می ش ــان احس ــتۀ ایش ــه كاری در نوش ــی محافظ ــن رو، نوع ــده اند. از ای نش
كــه البتــه محافظــه كاری در سرتاســر نوشــتۀ ایشــان مشــهود اســت. نویســنده در 
ــراز نکرده اســت. ــدۀ خــود را دقیــق اب ــد و عقی ــان نظــرات خــود صراحــت ندارن بی

تطبیق نظریه بر عمل و رفتار معصومین)ع(
ــی  ــتورات دین ــرای دس ــد، ب ــاب موردنق ــندۀ كت ــد نویس ــان ش ــه بی ــه ك همان گون
ــر  ــی بش ــوری در زندگان ــد ام ــان معتقدن ــتند. ایش ــل نیس ــری قائ ــمول و فراگی ش
وجــود دارد كــه دیــن، بشــر را در آن امــور آزاد گذاشــته و بــه آن هــا آزادی عمــل 
داده اســت )جعفری هرنــدی، 1395 :17(. بــا ایــن نظریــه بــه ســراغ عمــل و رفتــار 
معصومیــن)ع( رفتــه و عملکــرد آن هــا را بــر دو قســم دانســته اند: قســم اول رســالت 
ــان  ــه عهــدۀ آن ــد متعــال ب پیامبــران)ع( اســت كــه وظیفــۀ خــاص اســت و خداون
گذاشته اســت؛ قســم دوم خــارج از ایــن وظیفــه اســت كــه هماننــد دیگــر مــردم كار 
و رفتــار عــادی دارنــد. به عنــوان نمونــه ابوهریــره روایــت كرده انــد كــه پیامبــر)ص( 
ــه در  ــین ك ــام حس ــن و ام ــام حس ــد ام ــه رفتن ــجده ك ــه س ــد. ب ــاز بوده ان در نم
ســنین كودكــی و خردســالی به ســر می بردنــد روی كمــر پیامبــر)ص( و بــر پشــت 
ــان پیامبــر خواســتند كــه آن هــا را از پشــت پیامبــر)ص(  ــد. اطرافی ــرار گرفتن او ق
ــود را از  ــان خ ــر)ص( اطرافی ــوند. پیامب ــان ش ــن كار آن ــع ای ــد و مان ــن بیاورن پایی
ایــن عمــل بازداشــتند و بــا اشــاره بــه آنــان فهماندنــد كــه حســن و حســین را آزاد 
ــان  ــن خودش ــوار را در دام ــید آن دو بزرگ ــان رس ــاز به پای ــه نم ــد. وقتی ك بگذارن
نشــاندند و فرمودنــد: »هركســی مــرا دوســت دارد پــس بایــد ایــن دو تــن را دوســت 
بــدارد« )مجلســی، 1403: 283/43(. پــس از ذكــر ایــن نمونــه و طــرح چنــد ســؤاِل 
ــه  ــا توجــه ب ــد: »ب ــی روایــت باشــد گفته ان ــد تفســیر احتمال ــی كــه می توان احتمال
ــان را  ــار پیامبــر)ص( و ســایر معصوم ــوع رفت ــن ن ــودن محــدودۀ تشــریع ای معّین ب
ــرار  ــودن كار ق ــد مســتند مرّجح ب ــد در حــد كارهــای عــادی تلقــی كــرد و نبای بای
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نقد شفاهی

ـــه  ـــی کــ نـگـاهـ
ــبت  ــده نسـ نگارنـ
بـــه افعـــال اهـــل 
ـــراز  ـــت ابـ عـصـمـ
ـــش  ـــد، پی داشته انـ
از ایشـــان اهـــل 
اعـتــــزال هـــم 
ابـــراز کـرده بــــودند. 
چــنـــان کــــه 
قـاضــــی القضات 
ــی  مــعــتــزلــ
گـفتــــه است: »أّن 
الّرســـول)ص( إنّمـــا 
ـــُق  ـــا یتعّل ـــر بم یأم
بمصالـــح الّدنیا مــــن 
الحـــروب ونحوهـــا 
عـــن اجتهـــاده و 
لیـــس بواجـــب أن 
ـــن  ـــک ع ـــون ذل یك
ـــب  ـــا یج ـــٍی، کم وح
األحـــكام  فـــی 

الّشـــرعّیه«

ــده  ــای توصیه ش ــی كاره ــرک بعض ــن ت ــدی، 1395: 47(، همچنی داد )جعفری هرن
ــر ناپســندی آن  ــل ب ــد دلی ــل عصمــت را نبای ــت به وســیلۀ اه ــد ازدواج موق همانن
ــد،  ــش آی ــواز پی ــت و ج ــبهۀ حلّّی ــه  كاری ش ــبت ب ــر نس ــه اگ ــمرد؛ البت ــل ش عم

ــر روایــی عمــل اســت. عمل كــرد معصــوم حداقــل دلیــل ب
بــا ایــن رویکــرد رفتــار شــخصی معصومــان كــه در مقــام وضــع حکــم و تکلیــف آور 
ــد دلیــل حکــم  ــه امــور نمی توان ــدارد و این گون ــا حــوزۀ تشــریع ن نیســت، ارتباطــی ب
شــرعی باشــد؛ بنابرایــن »پــاره ای از تصمیمــات اجرایــی پیامبــر)ص( و امــام)ع( حتــی 
در ارتبــاط بــا احــکام قطعــی اســالم از حــوزۀ تشــریع خــارج اســت و مربــوط بــه حــوزۀ 
تدبیــر می شــود. این كــه امــام علــی)ع( در رویارویــی بــا معاویــه، جنــگ را برگزیدنــد و 
امــام حســن)ع( صلــح را در حــوزۀ تشــریع هیــچ توجیهــی نــدارد، ولــی در حــوزۀ تدبیر 

و اجــرا قابل توجــه و بــه دوراز اشــکال اســت« )همــان: 48(.
نگاهــی كــه نگارنــده نســبت بــه افعــال اهــل عصمــت ابــراز داشــته اند، پیــش 
ــی  ــات معتزل ــه قاضی القض ــد. چنان ك ــراز كرده بودن ــم اب ــزال ه ــل اعت ــان اه از ایش
گفته اســت: »أّن الّرســول)ص( إنّمــا یأمــر بمــا یتعلـّـُق بمصالــح الّدنیــا مــن الحــروب 
ونحوهــا عــن اجتهــاده و لیــس بواجــب أن یکــون ذلــک عــن وحــٍی، كمــا یجــب 
ــز  ــووی نی ــی ن ــد، 1385: 176/17(، یحی ــن أبی الحدی ــرعّیه« )اب ــی األحــکام الّش ف
براســاس حدیــث مســلم از پیامبــر)ص( كــه فرمودنــد: »و إذا أمرتکــم بشــیٍء مــن 
ــا بشــٌر« تفســیر كرده انــد:»ای فــی أمــر الّدنیــا و معایشــها ال علــی  رأیــی فإنّمــا أن
ــووی:  ــه« )ن ــاده)ص( و رآه شــرعاً، یجــب العمــل ب ــُه بإجته ــا قال ــا م التشــریع فأّم
ــندۀ  ــعری دارد، نویس ــش اش ــه گرای ــووی ك ــت در كالم ن ــا دق ــا: 116/15(. ب بی ت
كتــاب بــا ایشــان همراهــی بیشــتری دارنــد و محــدوده شــریعت را در بعضــی امــور 

ــته اند. ــم دانس ــی ه دنیای

کاربرد مشورت در امور عادی و اجرایی
بــا طــرح كاربــرد شــورا در امــور عــادی و اجرایــی كــه نیــاز بــه تدبیــر دارد بــه اهمّیــت 
ــه مشــورت شــد و در  ــر ب ــران ام ــۀ 159 ســورۀ آل عم ــه در آی ــه ك مشــورت پرداخت
آیــۀ 38 ســورۀ شــورا فرمودنــد: »وأمرهــم شــوری بینهــم« و در آیــۀ 233 ســورۀ بقــره 
ــه مشــورت زن و شــوهر و رضایــت آن هــا دانسته اســت.  گرفتــن كــودک از شــیر را ب
پیامبــر)ص( در مــورد داســتان إفــک بــا حضــرت علــی)ع( و أســامۀ إبــن زیــد مشــورت 
 كردنــد. در مــورد اســیران بــدر بــا صحابــه مشــورت نمودنــد. در انتخــاب منبــر، جنــگ 
احــد، جنــگ خنــدق و در محاصــرۀ طائــف از مشــورت صحابــه بهــره بردنــد. حضــرت 
ــش  ــورای ش ــد و در ش ــورت  بودن ــرف مش ــتین ط ــای نخس ــان خلف ــی)ع( در زم عل
ــح  ــن در صل ــد. همچنی ــورا را پذیرفتن ــر ش ــت، نظ ــركت كردند و در حکمّی ــره ش نف
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ــه شــورا شده اســت. ســپس احادیثــی كــه  امــام حســن)ع( انتخــاب خلیفــه منــوط ب
در آن هــا توصیــه بــه مشــورت شــده نقــل شــد و در فتــوای فقهــی امامیــه )طوســی، 
ــی و  ــاب قاض ــا: 395/11( در انتخ ــة، بی ت ــن قدام ــه )إب 1387: 8/ 85ـ86( و حنبلی
ــد: »از  ــه مشــورت توصیــه شده اســت و گفته ان ــع مشــکل در قضــاوت ب همچنیــن رف
ــی  ــه رایزن ــد ك ــی برمی آی ــد به خوب ــان ش ــورت بی ــوص مش ــه درخص ــوع آن چ مجم
ــدی، 1395:  ــژه ای دارد« )جعفری هرن ــت وی ــرعی اهمی ــکام ش ــرای اح ــوزۀ اج در ح
ــی  ــاری قرطب ــد انص ــن احم ــدهلل محمدب ــو عب ــان اب ــش از ایش ــه پی 65(. چنان ك
ــح  ــة بمصال ــی اآلراء المتعّلق ــه ف ــاور أصحاب ــّی)ص( یش ــد كان الّنب ــد: »وق ــز گفته ان نی
الحــروب و ذلــک فــی اآلراء كثیــر. ولــم یکــن یشــاور هــم فــی األحــکام، ألنّهــا منّزلــة 
مــن عنــداهلل علــی جمیــع األقســام مــن الفــرض والنــدب والمکــروه والمبــاح والحــرام« 

ــا: 37/16(. ــی، بی ت )قرطب

کاربرد بیعت در امور خارج از دایرۀ تشریع
ــوده  ــردم ب ــردن م ــای متحد ك ــز به معن ــردم نی ــر)ص( از م ــتن پیامب ــت خواس بیع
ــه  ــذا وقتی ك ــد؛ ل ــت كنن ــا مشــركان حمای ــگ ب ــا جن ــاع ی ــا از او در مســئلۀ دف ت
ــد، از  ــت می كردن ــر)ص( بیع ــا پیامب ــد و ب ــدن می آمدن ــرای مسلمان ش ــرادی ب اف
ــد و  ــی بوده ان ــۀ اله ــکام نازل ــه اح ــا و... ـ ك ــم رب ــوب روزه، تحری ــت وج ــردم باب م
خداونــد متعــال آن احــکام را فرستاده اســت و در محــدودۀ تشــریع و دســتور الهــی 
قــرار دارنــدـ می خواســت كــه بــه آن هــا عمــل كننــد؛ امــا آن چــه بــرای آن هــا از 
ــر)ص(  ــت و پیامب ــرار داش ــریع ق ــرۀ تش ــرون از دای ــت بی ــت می خواس ــردم بیع م
ــرون  ــریع بی ــرۀ تش ــه از دای ــد ك ــته باش ــردم داش ــته هایی از م ــت خواس می توانس
ــی  ــد، حت ــته می ش ــورت گذاش ــور و مش ــه ش ــه ب ــوری ك ــه در ام ــد. چنان ك باش
ــر)ص( از  ــود پیامب ــت و خ ــی نداش ــدا)ص( مانع ــول خ ــر رس ــالف نظ ــل برخ عم
ــی  ــر گرام ــه پیامب ــرد. البت ــل می ك ــودش ـ عم ــر خ ــالف نظ ــران ـ  برخ رأی دیگ
ــابقۀ  ــود و س ــده ب ــازل ش ــازه ن ــه ت ــا احکامی ك ــه ب ــا در رابط ــی از بیعت ه در بعض
ــت  ــم بیع ــدند ه ــنا می ش ــور آش ــا آن ام ــه ب ــود ك ــار ب ــت و اولین ب ــی نداش قبل
ــم  ــا تعالی ــر ب ــه كمت ــه ك ــان مک ــرب و زن ــل یث ــا اه ــت ب ــت. به همین جه می گرف
ــت  ــرک نورزیدن بیع ــورد ش ــد، در م ــنا بوده ان ــر)ص( آش ــدف پیامب ــا ه ــالم ی اس
ــر)ص( بوده اســت.  ــی رســالت پیامب ــه شــرک نورزیدن هســتۀ اصل ــا این ك ــت ب گرف
ــا مفــاد رســالت و اهــداف پیامبــر)ص( آشــنایی داشــته اند، هماننــد  افــرادی كــه ب
بیعتــی  شــرک نورزیدن  و  دیــن داری  بابــت  آن هــا  از  نخســتین،   مســلمانان 
نگرفته اســت؛ همچنــان كــه تصدیــق رســالت پیامبــر)ص( جــزء مــواد هیچ یــک از 

بیعت هــا نبوده اســت.
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ــف و  ــا جــوار، خل ــا ب ــی دارد و ازلحــاظ معن ــۀ حمایت از آن  جهــت بیعــت جنب
ــا یکدیگــر در جامعــۀ عــرب  ــراد ب ــواده اســت كــه موجــب وابســتگی اف وال هم خان
ــت جمعــی  ــود. بیعــت هــم نوعــی وابســتگی و حمای ــی[ ب پیــش از اســالم ]جاهل
اســت كــه در مــورد چیزهایــی كــه جــزء معتقــدات دینــی نبــوده ولــی انجــام آن بــه 
ــور،  ــل انجــام آن ام ــه دالی ــه ازجمل ــت ك ــی الزم بوده اســت، صــورت می گرف دالیل
ــدر هــم از  ــر)ص( بوده اســت. شــركت مســلمانان در جنــگ ب ــم خــود پیامب تصمی
بــاب مســلمانی نبوده اســت؛ بلکــه از بــاب بیعــت بــا پیامبــر)ص( جهــت حمایــت از 
ــت  ــرای حمای ــه ب ــرادی ك ــل اف ــی می شــود. به همین دلی ــر قریشــیان تلق او در براب
پیامبــر)ص( در برابــر قریشــیان یــا جنــگ، بیعتــی در گــردن نداشــتند بــا این كــه 
ــود  ــر)ص( ب ــت پیامب ــه خواس ــی ك ــه جنگ ــف ب ــود را موظ ــد، خ ــلمان  بودن مس

ــن انتظــاری نداشــت. نمی دانســتند و رســول اكــرم)ص( هــم از آن هــا چنی
ــن داری  ــه دی ــی ب ــت ارتباط ــام گرف ــه انج ــی ك ــر)ص( بیعت های ــد از پیامب بع
ــت  ــا به جهــت حمای ــف دینــی نداشــت؛ بلکــه همــۀ آن ه ــه وظای ــردم ب و عمــل م
ــر،  ــا ابوبک ــت ب ــد بیع ــت؛ همانن ــام شده اس ــخصی انج ــری ش ــت و رهب از حکوم
ــه  ــا این ك ــی)ع( ب ــرت عل ــبب حض ــی)ع(. به همین س ــرت عل ــان و حض ــر، عثم عم
خــودش را شایســته ترین فــرد بــرای ادارۀ مــردم می دانســت، نــه خــودش از مــردم 
ــش انتظــار داشــت  ــه از دوســت داران خوی ــد و ن ــا وی بیعــت كنن ــه ب خواســت ك
ــت  ــرت از بیع ــی آن حض ــه حت ــد؛ بلک ــب نماین ــر ترغی ــن ام ــه ای ــردم را ب ــه م ك
ــرِی خــودش را بهتــر از امیــری  ــا حــدی كــه وزی ــا مــردم خــودداری می كــرد؛ ت ب
ــت  ــه روای ــه در نهج البالغ ــرت ك ــخنانی از آن حض ــه س ــنده ب ــت. نویس می دانس
ــرت  ــه حض ــا این ك ــد ب ــه گرفته ان ــخنان نتیج ــن س ــد و از ای ــتناد كرده ان ــد اس ش
ــودن در جامعــۀ  ــه بیعــت خواســتن از مــردم و امیر ب ــود الزامــی  ب ــام ب ــی)ع( ام عل
اسالمی نداشــت. تصمیــم در امــر بیعــت پیــش از آن كــه متوجــه امــام باشــد، متوجــه 
مــردم اســت و امــام می توانــد از قبــول بیعــت حتــی بــا پیشــنهاد مــردم ســر بــاز 
ــی)ع( در  ــرت عل ــات حض ــخنان و كلم ــدی، 1395: 91(. از س ــد )جعفری هرن زن
ــت  ــرت، خالف ــا آن حض ــت ب ــدودۀ بیع ــه »مح ــد ك ــی برمی آی ــه به خوب نهج البالغ
ــع  ــت. درواق ــی بوده اس ــکام دین ــرای اح ــرای اج ــه ب ــتی جامع ــارت و سرپرس و ام
ــوری  ــد در ام ــن بوده ان ــکام دی ــرای اح ــه اج ــد ب ــه مقّی ــلمان ك ــردم مس ــۀ م هم
ــا  ــراد باشــد، ب ــه عهــدۀ تک تــک اف ــه مجــری داشــته و نمی توانســته ب ــاز ب كــه نی
ــل  ــد؛ به همین دلی ــرا نمای ــور را اج ــن ام ــا ای ــتند ت ــرارداد می بس ــح ق ــردی صال ف
ــر شــما آن اســت كــه هــر آن چــه امــر می كنــم  ــد: »حــّق مــن ب حضــرت فرمودن
ــر مفــاد آیــات قرآنــی و ســنت نبــوی  به جــا آوردیــد«. طبعــاً ایــن اوامــر متکــی ب

  .)93  :1395 )جعفری هرنــدی،  بوده اســت 
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ــا امــام حســن)ع(،  بیعت هــای دیگــری هــم صــورت گرفــت از قبیــل بیعــت ب
بیعــت بــا امــام حســین)ع( و بیعــت بــا زیــد بــن علــی بــن الحســین علیهماالســالم 
كــه همــه در راســتای حمایــت در امــر حکومــت و امــارت و اجرای شــریعت به شــمار 
مــی رود. بیعــت متفــاوت امــام رضــا)ع( داللــت دارد كــه گنجانــدن شــرایط خاص در 
بیعــت، بالمانــع اســت و مضمــون آن بیعــت واگــذاری خالفــت بعــد از مأمــون بــه 

ــام رضــا)ع( بوده اســت. ام
از جهــت آن كــه بیعــت زمینه ســاز امــارت و خالفــت اســت فقیهــان اهــل ســنت 
ــد.  ــب می دانن ــت را دارد واج ــرایط امام ــت و ش ــه صالحّی ــی را ك ــا كس ــت ب بیع
ــر گــردن او نباشــد، مــرگ او را مــرگ جاهلیــت  ــام ب ــا ام مســلمانی كــه بیعــت ب
می داننــد؛ ولــی فقیهــان امامیــه از جهــت آن كــه امــام را منصــوب الهــی می داننــد 
ــد  ــۀ نبــوت می دانن ــد؛ چــون  امامــت را ادام ــۀ تشــریفاتی قائل ان ــرای بیعــت جنب ب
ــورت  ــود. درص ــرح می ش ــت مط ــث امام ــی، بح ــه فقه ــی  ن ــای كالم و در كتاب ه
نبــودن معصــوم)ع( مســئلۀ حکومــت در اندیشــۀ شــیعه بــا والیــت فقیــه بــه بحــث 
ــه فقــه منتقــل می شــود  ــه از كالم ب گذاشــته می شــود و بدین ترتیــب امامــت فقی
ــل  ــه اه ــود؛ چنان ك ــی می ش ــه بررس ــخصی در فق ــرفصل مش ــتن س ــدون داش و ب

ــد. ســنت از ابتــدا بحــث امامــت را در فقــه و حقــوق مطــرح كرده ان

نتیجه گیری کتاب
خالصــه و نتیجــۀ بحــث ایــن اســت كــه »در محــدودۀ تشــریع بــا پوشــش تبشــیر 
و انــذار، امــوری می گنجــد كــه عمدتــاً مربــوط بــه جهــان دیگــر و رابطــۀ بندگــی 
مــردم در مقابــل خداســت و آن چــه از ایــن محــدوده بیــرون باشــد، اگرچــه ممکــن 
اســت بــه خواســتۀ خــدا حکــم شــرعی پیــدا كنــد و در محــدودۀ تشــریع وارد شــود، 
ــد خــود درخصــوص  ــردم می توانن ــرون اســت و م ــن محــدوده بی ــاً از ای ــا اصالت اّم
ــورا  ــه ش ــه ب ــدی، 1395: 105ـ106(. »آن چ ــد« )جعفری هرن ــم بگیرن آن تصمی
نهــاده می شــد كارهایــی بــود كــه به لحــاظ شــرعی حکــم خاصــی نداشــت و اگــر 
ــالف  ــدا برخ ــۀ خ ــی  از ناحی ــود و حکم ــده می ش ــورت برگزی ــتناد مش كاری به اس
ــدودۀ تشــریع وارد  ــده و در مح ــارج ش ــد از محــدودۀ مشــورت خ ــّرر می ش آن مق
می شــد؛ اّمــا تــا زمانــی كــه حکــم خاصــی ازســوی شــارع مقــرر نشــده بــود، همــۀ 
ــورد  ــی درخصــوص ان م ــا رایزن ــر)ص( می توانســتند ب ــه پیامب ــردم و از آن جمل م
ــد« )همــان: 106(. »تصمیم گیــری در امــور مهــم اجتماعــی مــردم  تصمیــم بگیرن
ــود میــان مــردم ســاكن مدینــه ـ   اعــم از  پــس از پیمــان مدینــه كــه قــراردادی ب
مســلمان و غیرمســلمان ـ بــه عهــدۀ پیامبــر)ص( واگــذار شــد و پیــش  از ایــن هــم 
بیعتــی كــه مســلمانان مدینــه بــا آن حضــرت بســته  بودنــد، حاكــی از تعهــد آنــان 
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بــه پــاره ای امــور بــود كــه پیامبــر)ص( بــر آن هــا تأكیــد داشــت. پــس از آن هــم 
امــوری كــه رخ مــی داد و مســتلزم شــركت مــردم بــود تــا مــال و جــان در راه آن 
ــود«  ــاز ب ــت كارس ــت، بیع ــود نداش ــتوری وج ــم دس ــریعت ه ــد و در ش ــار كنن نث
)همــان: 107ـ108(. »پــس از پیامبــر اســالم، مســلمانان حکــم آن چــه را كــه جــزء 
تعالیــم دینــی برخاســته از قــرآن و ســنت تلقــی می كردنــد، نیازمنــد بــه تصویــب 
یــا بیعــت یــا معاهــده نمی دانســتند و اگــر بــا حاكــم یــا مّدعیــان حکومــت بیعــت 
می كردنــد بــرای ایجــاد تعّهــد بــوده تــا آن چــه را كــه وی در جهــت اجــرای احــکام 
ــا تنظیــم امــور جامعــه درنظــر داشــته اندـ مشــروط بــدان كــه برخــالف تعالیــم  ی
دینــی نباشــدـ بــه مرحلــۀ اجــرا درآورنــد« )همــان: 108(. به همین جهــت حضــرت 
ــت  ــاوندان، اهل بی ــش را از خویش ــت خوی ــورا بیع ــب عاش ــین)ع( در ش ــام حس ام
ــته  ــت از آن حضــرت را نداش ــه حمای ــد ب ــه آن تعّه ــاران خــودش برداشــت ك و ی
باشــند )مجلســی، 1403: 316/44(. اصــل حکومــت ناشــی از بیعــت مــردم اســت و 
ــق بیعــت حکومــت كنــد؛  ــدون تحّق در جامعــۀ اســالمی  هیچ كــس نمی توانســته ب
ــا چــون بیعــت انجــام  ــه  زور و اجبــار هــم گرفتــه می شــد، اّم اگرچــه گاه بیعــت ب
ــت  ــّق مخالف ــد و ح ــروی كنن ــم پی ــد از حک ــف  بودن ــراد موّظ ــۀ اف ــت هم می گرف
ــه  ــی ك ــت نصب ــوان گف ــن می ت ــدی، 1395: 109(. »بنابرای ــتند )جعفری هرن نداش
ــی اســت  ــران ازســوی باری تعال ــدن پیامب ــد برگزی ــت مطــرح اســت همانن در امام
ــر)ص( اســت«  ــان معصــوم)ع( چــون ســخن و عمــل پیامب و ســخن و عمــل امام

)همــان: 113(.

نقد نظریۀ محدود بودن حوزۀ تشریع
1.  ابهام کلی نظریۀ نویسنده

نظریــۀ نویســندۀ كتــاب یادشــده بــا دو رویکــرد كلــی و مــوردی قابل نقــد 
ــان  ــزرگ ایش ــای ب ــه اّدع ــود، اگرچ ــه ش ــد گفت ــی بای ــرد كل ــا در رویک ــت؛ اّم اس
ــان  ــه جه ــاً ب ــه »تشــریع عمدت ــن اســت ك ــازرگان ای ــدس ب ــای مهن ــد اّدع همانن
ــن  ــی ای ــان: 105(؛ ول ــت« )هم ــل خداس ــردم در مقاب ــی م ــۀ بندگ ــر و رابط دیگ
ــت  ــن اس ــه ای ــت. آن تکمل ــم كرده اس ــه ای مبه ــزودن تکمل ــا اف ــود را ب ــای خ اّدع
ــریع  ــوزۀ تش ــدودۀ ح ــرون از مح ــه بی ــادی ك ــی و ع ــور اجرای ــورت در ام ــه مش ك
ــود  ــال وارد ش ــد متع ــم خداون ــدوده ه ــر در آن مح ــرد و اگ ــورت می گی ــت ص اس
ــدارد و وجــود  ــردی ن ــورد هــم كارب ــد مشــورت در آن م ــه تشــریع نمای ــدام ب و اق
ــوده باشــد.  ــورد، در حــوزۀ مشــورت نب ــه آن م ــم شــرعی، ســبب می شــود ك حک
ــان امــور شــرعی و امــور مشــورتی قابل تعییــن نیســت و  ــه مــرز می ــن تکمل ــا ای ب
مشــخص نمی شــود كــه در چــه امــری تشــریع انجــام می گیــرد و در چــه چیــزی 
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ــه مــردم واگــذار می شــود؟ ظاهــراً آن چــه در اّدعــای ایشــان مشــخص می شــود  ب
ایــن  اســت كــه عبــادات به صــورت اختصاصــی و ویــژه در حــوزۀ تشــریع قــرار دارد؛ 
اعمالــی هماننــد طهــارت ـ یعنــی وضــو، غســل و تیّمــم ـ نمــاز، روزه، حــج، خیــرات 
و صدقــات، پاكــی و نجس بــودن بعضــی چیزهــا و امثــال این هــا در حــوزۀ تشــریع 
قــرار دارنــد. مــواردی نیــز وجــود دارنــد كــه در حــوزۀ تشــریع قــرار ندارنــد؛ یعنــی 
خداونــد متعــال در مقــام آن نیســت كــه بــرای آن هــا حکمــی  وضــع كنــد و مــردم 
ــد؛ بلکــه مــردم در آن مــوارد آزاد هســتند  ــه آن مــوارد نمای ــف ب را موّظــف و مکلّ
كــه هرگونــه می خواهنــد عمــل كننــد؛ حّتــی در آن حــوزه اگــر پیامبــر)ص( هــم 
ــادی و شــخصی  ــردم نمی شــود و عمــل ع ــد موجــب مکلّف شــدن م ســخنی بگوی
پیامبــر)ص( هــم جلــوی آزادی مــردم را نمی گیــرد و مــردم را محــدود نمی كنــد. 
ممکــن اســت پیامبــر)ص( هــم ازنظــر و ســخن خــودش عــدول كنــد و بــه خواســت 
ــه  ــد، چ ــرار ندارن ــریع ق ــوزۀ تش ــه در ح ــواردی ك ــا آن م ــد. اّم ــل نمای ــردم عم م
چیزهایــی هســتند؟ مؤلــف كتــاب آن مــوارد را مشــخص نکرده اســت؛ بلکــه بــا دو 
عمــل مشــورت و بیعــت از آن چیزهــا ســخن گفته انــد كــه البتــه مشــخصاً امامــت 
ــان منصــوص و منصــوب  ــی امام ــه حّت ــوارد اســت ك ــه از آن م ــارت در جامع و ام
ــد.  ــه امــارت و سرپرســتی مــردم نکرده ان ــدام ب ــن و شــریعت اق ــه  حکــم دی هــم ب
ــوزۀ  ــت و ح ــرار نداده اس ــی  ق ــت، حکم ــوزۀ حکوم ــن در ح ــه دی ــت آن ك از جه
ــه  ــه حکومت كــردن هــم منــوط ب حکومــت از حــوزۀ تشــریع خــارج اســت؟ چگون
مشــورت اســت و از حــوزۀ تشــریع خــارج اســت؟ بهتــر بــود نویســنده بــا قاطعّیــت 

ــرد. ــان می ك ــود را بی ــر خ ــت نظ و صراح
ــر تدبیــر و اندیشــه«  ــا اجتماعــی مبتنــی ب ــۀ »امــور شــخصی ی آن چــه ازجمل
ــۀ  ــد نظری ــان همانن ــه ایش ــت ك ــن اس ــود ای ــتنباط می ش ــان: 45( اس ــت )هم اس
اخیــر بــازرگان كــه هــدف بعثــت پیامبــران را خــدا و قیامــت دانســته اند، دیــن را 
یــک امــر فــردی و رابطــۀ خــاص میــان بنــده و خداونــد متعــال می داننــد كــه در 
جهــان آخــرت بــه كار انســان می آیــد و در دنیــا كارهایــی كــه وجــود دارد و مربــوط 
بــه زندگانــی اجتماعــی انســان می شــود بــه عقــل بشــر واگــذار شده اســت. شــریعت 
در ایــن امــور دخالــت نکرده اســت و نخواســته دخالــت كنــد و بشــر را در ایــن امــور 
آزاد گذاشته اســت. رفتــار پســندیده و درســتی كــه بشــر در امــور اجتماعــی انجــام 

می دهــد مــورد رضایــت خداونــد متعــال هــم هســت.

2.  بی نتیجه بودن بعثت پیامبران
اگــر آن چــه را كــه نگارنــدۀ كتــاب و امثــال او اّدعــا دارنــد  ـ  این كــه دیــن در حــوزۀ 
ــه در  ــن را چنان ك ــت و دی ــال آن وارد نشده اس ــاع و امث ــاد، اجتم ــت، اقتص حکوم
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ـــه  ـــگاه ک ـــن ن ـــا ای ب
دیـــن کاری بـــه دنیـــا 
نـــدارد، اهمّیـــت 
ـــه چیزی  ـــن در چ دی
اســـت؟ دیـــن بـــه 
ـــد؟  ـــه کاری می آی چ
وقتـــی  کـــه دیـــن 
مســـئلۀ  یـــک 
ـــی  ـــیه ای و جنب حاش
ــدودۀ  ــد و محـ شـ
ـــوزۀ  ـــه ح ـــریع ب تش
ـــاص  ـــادی اختص عب
پیـــدا کـــرد و بـــه 
ـــی  ـــۀ اختصاص رابط
ـــا  ـــده ب ـــردی بن و ف
ـــد،  ـــل ش ـــدا تبدی خ
اگـــر هـــم نباشـــد 
ــاس  ــی احسـ کسـ
کمبـــود نمی کنـــد 
و جـــای خالـــی آن 
احســـاس نخواهـــد 

شـــد

ــت،  ــتون، 1388: 369/3ـ398( از سیاس ــده اند )كاپلس ــی ش ــانس مّدع ــد رنس عه
اقتصــاد و اجتمــاع جــدا دانســته اندـ صحیــح باشــد، اصــاًل دیــن چــه ارزشــی دارد؟ 
بعثــت پیامبــران  چــه معنایــی خواهــد داشــت؟ مفهــوم ایــن نظریــه ایــن اســت كــه 
ــی،  ــی، اقتصــادی، سیاســی، اجتماع ــی، فرهنگ ــی، صنعت ــات علم انســان ها در حی
حقوقــی و امثــال آن هــا، آن گونــه كــه بــا عقــل و خــرد خودشــان تشــخیص می دهند 
برنامه ریــزی نمــوده و زندگــی خواهنــد كــرد. در كنــار همــۀ تالش هایــی كــه بــرای 
ــام  ــه ن ــی ب ــت خاص ــد، فعالّی ــه می كن ــی ك ــواع فعالّیت های ــود دارد و ان ــر وج بش
ــا خداونــد متعــال وجــود دارد كــه ایــن خــدا، صاحــب جهــان  عشــق و دوســتی ب
ــان های  ــه انس ــد و ب ــازات می كن ــان را مج ــان های نافرم ــه انس ــت ك ــری اس دیگ
ــر  ــرا انســان درســت كار ازنظ ــد؛ زی ــد می ده ــام ارجمن ــو و مق ــاداش نیک ــع پ مطی
ــه و عقالنــی كــه  ــر فعالّیت هــای حکیمان ــد متعــال كســی اســت كــه عالوه ب خداون
بــرای ادارۀ خــودش و جامعــه انجــام می دهــد، بخشــی از زمــان را بایــد بــه خالــق 
خــود اختصــاص دهــد و او را بپرســتد و خواســتۀ او را به  جــای آورد تــا بــه وظایــف 
بندگــی خــود عمــل كــرده باشــد. درنتیجــۀ بندگی كــردن و به  جــای آوردن 
ــاد می شــود.  ــن شــخصی آب ــدی و ســرمدی چنی ــان اب ــد، جه خواســته های خداون
عمدتــاً كار تشــریع و جعــل حکــم و تکلیــف همیــن اســت و رســالت پیامبــران در 
ــع  ــل مشــاغل و صنای ــان، اه ــدان، زارع ــان، فیلســوفان، هنرمن ــالت عالم ــار رس كن
ــا  ــد؛ اّم ــه می ده ــودش را ارائ ــۀ خ ــا برنام ــرای ادارۀ دنی ــی ب ــود. هركس ــد ب خواه
ــان را  ــۀ خودش ــرت برنام ــر در آخ ــعادتمند و بی دردس ــی س ــرای زندگ ــران ب پیامب
ارائــه می دهنــد. آن هــا خواهــان آبــادی جهــان ابــدی هســتند و آبــادی دنیــا را بــه 
ــد:  ــی فرمودن ــر)ص( در حدیث ــه پیامب ــد؛ چنان ك ــذار كرده ان ــان واگ ــل خودش اه
ــی  ــن عرب ــن ب ــا: 118/15( و محیی الّدی ــووی، بی ت ــم« )ن ــر دنیاك ــم بأم ــم أعل »أنت
گفته انــد: »فقــد اعتــرف)ص( ألصحابــه بأنّهــم أعلــم بمصالــح دنیــا هــم منــه لکونــه 
ال ُخبــَرة لــه بذالــک، فانّــه علــم ذوق و تجربــه، ولــم یتفــرغ)ع( لعلمــه ذلــک، بــل 
ــی الجــرم رســول)ع(  ــّم فاألهــم« )قیصــری، 1375: 1134(، یعن كان شــغله باأله
ــد، چــه ایــن علــم  ــه مصالــح دنیــا از او داناترن ــه این كــه اّمــت او ب اعتــراف كــرد ب
ــی  ــور دنیای ــه ام ــتغال ب ــرای اش ــت از ب ــول)ع( را فراغ ــت و رس ــه اس ذوق و تجرب
نبــود، بلکــه او بــه مهّمــات دینّیــه مشــغول بــود؛ اّمــا اینکــه اظهــار كــرد آن چیــز را 
نمی دانســت از بــرای كمــال انصافــی بــود كــه داشــت، )خوارزمــی ، 1379: 1033(، 
ــه را حدیــث ندانســته و آن را خرافــه  ــه اســتاد جالل الّدیــن آشــتیانی آن جمل البّت
ــا )رک:  ــه خرافه ه ــدگان این گون ــت از نقل كنن ــب كرده اس ــرده و تعّج ــف ك توصی
ــت  ــدارد، اهمّی ــا ن ــه دنی ــن كاری ب ــه دی ــگاه ك ــن ن ــا ای ــر، 1375: 1134(. ب قیص
دیــن در چــه چیــزی اســت؟ دیــن بــه چــه كاری می آیــد؟ وقتــی  كــه دیــن یــک 
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آن کـــه  اّدعـــای 
ــدود  ــریع محـ تشـ
ـــر  ـــان دیگ ـــه جه ب
ــی  ــۀ بندگـ و رابطـ
ــل  ــردم در مقابـ مـ
ـــی  ـــت، ادعائ خداس
بـــدون دلیـــل و 
بـــدون بررســـی 
تعالیـــم  جامـــع 
ــت و  ــا)ع( اسـ انبیـ
ـــات  ـــا حقیقـــت بیان ب
ــات  ــرآن و روایـ قـ
ـــن و  ـــۀ معصومی ائّم
ـــول از  ـــث منق احادی
پــــیامبر)ص( منافات 

دارد

مســئلۀ حاشــیه ای و جنبــی شــد و محــدودۀ تشــریع بــه حــوزۀ عبــادی اختصــاص 
پیــدا كــرد و بــه رابطــۀ اختصاصــی و فــردی بنــده بــا خــدا تبدیــل شــد، اگــر هــم 
ــد  ــاس نخواه ــی آن احس ــای خال ــد و ج ــود نمی كن ــاس كمب ــی احس ــد كس نباش
ــود.  ــم می ش ــه متالط ــد، جامع ــادی نباش ــۀ اقتص ــر برنام ــر، اگ ــد. به عبارت دیگ ش
اگــر برنامــۀ علمی نباشــد، جامعــه بــه ضعــف و نقصــان دچــار می شــود. اگــر برنامــۀ 
سیاســی نباشــد، جامعــه دچــار هرج ومــرج می شــود. اگــر در كنــار این هــا برنامــۀ 
ــی  ــه اتفاق ــد، چ ــرت نباش ــان آخ ــردن جه ــدا و آباد ك ــرای خ ــی ب ــخصی بندگ ش
خواهــد افتــاد؟ بــا ایــن نــگاه بعثــت پیامبــران هیــچ نتیجــه ای نخواهــد داشــت و بــه 

تعبیــر امــام خمینــی)ره( لغــو خواهــد شــد.

3.  اّدعای بدون دلیل
اّدعــای آن كــه تشــریع محــدود بــه جهــان دیگــر و رابطــۀ بندگــی مــردم در مقابــل 
خداســت، ادعائــی بــدون دلیــل و بــدون بررســی جامــع تعالیــم انبیــا)ع( اســت و بــا 
حقیقــت بیانــات قــرآن و روایــات ائّمــۀ معصومیــن و احادیــث منقــول از پیامبــر)ص( 
منافــات دارد. جهــت رعایــت اختصــار بــه تعــداد انگشت شــماری از آیــات و روایــات 

ــم. می پردازی
الف( آیۀ 59 سورۀ نساء كه می فرماید: 

»ای كســانی كــه ایمــان آورده ایــد، خــدا را اطاعــت كنیــد و از پیامبــر و 
كاردارانــی ]اولی االمــر[ كــه از شــما هســتند فرمــان بریــد. پــس هــرگاه در چیــزی 
اختــالف كردیــد آن را بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد. اگــر بــه خــدا و روز واپســین 

ایمــان داریــد كــه ایــن بهتریــن و نیکوتریــن رجــوع اســت«.
بــا ذكــر ایــن آیــه، مقصــود ورود بــه اختالفــات مذهبــی نیســت، بلکه منظــور آن 
اســت كــه ایــن آیــه صراحــت دارد كــه دیــن در مــورد دنیــا، سیاســت و حکومــت، 
ــت از  ــت و سیاس ــر حکوم ــه در ام ــت ك ــان داده اس ــردم فرم ــه م ــتور دارد و ب دس
زمخشــری  چنان كــه  باشــند.  داشــته  فرمان پذیــری  و  حرف شــنوی  امیــران 
ــه از ُوالت و  ــت ك ــان داده اس ــردم فرم ــه م ــه ب ــن آی ــد در ای ــت: خداون گفته  اس
امیــران اطاعــت نماینــد و بــا تصمیم هایــی كــه می گیرنــد همــراه شــوند و بپذیرنــد. 
ــرا اهلل و رســول او از  ــر حــّق هســتند، زی ــران ب ــر منکــم« امی منظــور از »اولی االم
ــه،  ــد. درنتیج ــت می جوین ــا برائ ــد و از آن ه ــور بیزارن ــتمگر و ُوالت ج ــران س امی
وجــوب فرمان پذیــری و اطاعــت امیــران جــور بــر اهلل و رســول او عطــف نمی شــود. 
ــی كــه در برگزیــدن عــدل و  ــه میــان اهلل و رســول او و امیران منحصــراً در ایــن آی
ــت و  ــع شده اس ــد جم ــی دارن ــت و هماهنگ ــا آن دو موافق ــق ب ــردن ح انتخاب ك
ــه برگزیــدن عــدل و انتخاب كــردن حــّق و نهــی فرموده اســت  دســتور داده اســت ب
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ــن  ــه اب ــی ك ــۀ  احادیث ــری، 1414: 524/1(. هم ــا )زمخش ــّد آن ه ــه ض ــل ب از عم
ــداران نظامــی  و  ــه حکومــت، سیاســت، فرمان ــه نقــل كــرده ب ــن آی ــل ای ــر ذی كثی
ــتور  ــاس دس ــد براس ــردم بای ــت و م ــوی اس ــور دنی ــه ام ــردد ك ــال آن برمی گ امث
ــن  ــر، 1432: 70/2 – 72(. روش ــن كثی ــند )اب ــته باش ــری داش ــریعت فرمان پذی ش
اســت كــه اطاعــت و فرمان پذیــری از امیــران و ُوالت جهــت ادارۀ دنیاســت و بایــد 
ــن رو، در مباحــث  ــند. از ای ــته باش ــه داش ــردم برنام ــه و م ــرای ادارۀ جامع ــا ب آن ه
ــی، 1382:  ــور می شــود )مؤمن ــت حاكمــان در آن ام ــه، ســخن از والی ــف فق مختل
14ـ19(. درضمــن آیــۀ 58 ســورۀ نســاء كــه دســتور بــه برگردانــدن امانت هــا بــه 
صاحبــان آن هاســت، نظــری بــر ایــن اســت كــه مخاطــب آیــه، حاكمــان و امیــران 
ــد )زمخشــری، 1414: 523/1(.  ــار نماین ــردم رفت ــان م ــه عــدل می ــه ب هســتند ك
ــای  ــه مصداق ه ــا آمده اســت ك ــر امانت ه ــور در ام ــۀ مذك ــل آی ــادی ذی ــات زی روای
متعــّدد از آن را بیــان می كنــد كــه یــک مصــداق آن رفتــار حاكمــان اســت )ابــن 
ــا و  ــده ادارۀ دنی ــات افاده ش ــۀ آن روای ــی هم ــوم كلّ ــر، 1432: 69/2( و مفه كثی
جامعــه اســت. از جهــت آن كــه قصــد، اســتقصای آیــات نیســت بــه همیــن شــماره 

ــود. ــنده می ش بس
ــی شــیعتنا أن  ــٌع عل ــد: موّس ــه فرمودن ــت شــده ك ــام صــادق)ع( روای ب( از ام
ــز  ــی كّل ذی كن ــا حــرم عل ــام قائمن ــاذا ق ــروف، ف ــم بالمع ــی أیدیه ــا ف ــوا مّم ینفق
كنــزه حّتــی یأتیــه بــه فیســتعین بــه علــی عــدّوه و هــو قــول اهلل عّزوجــّل: »والّذیــن 
ــم«  ــذاب ألی ــرهم بع ــبیل اهلل فبّش ــی س ــا ف ــه والینفقونه ــب و الفّض ــزون الذه یکن

ــی، 1385: 62/4( ــه: 34[ )كلین ]توب
»شــیعیان مــا در وســعت و گشــایش هســتند بــه ایــن كــه آن چــه در دســت های 
خودشــان دارنــد آن هــا را در كارهــای پســندیده و معــروف شــرعی خــرج نماینــد. 
ــر او حــرام اســت  ــداز كــرده، ب ــی كــه پس ان ــد، اموال ــم مــا قیــام نمای وقتی كــه قائ
ــل او دهنــد كــه  ــد و تحوی ــم )عــج( بیاورن ــه محضــر قائ ــوال را ب ــا این كــه آن ام ت
ــر دشــمنان خــودش پیــدا كنــد و از آن  ــم )عــج( به وســیلۀ آن امــوال اقتــدار ب قائ
ــوال  ــن ام ــد. به كارگرفت ــک بخواه ــودش كم ــمن خ ــر دش ــدار ب ــرای اقت ــوال ب ام
ــاد  ــون و مف ــج( مضم ــم )ع ــام قائ ــر دشــمنان ام ــن ب ــت كمک گرفت ــداز جه پس ان
آیــه حرمــت كنــز اســت كــه خداونــد متعــال فرمــود: و كســانی كــه طــال و نقــره 
ــذاب  ــه ع ــان را ب ــد، آن ــرج نمی نماین ــدا خ ــد و آن را در راه خ ــه می كنن را اندوخت
بــس بــزرگ و بســیار دردناكــی مــژده ده«. مضمــون و مفــاد حدیــث آن اســت كــه 
شــیعیان اختیــار هزینه كــردن امــوال خودشــان را در كارهــای معــروف و پســندیده 
ــم )عــج(  ــا وقتــی كــه حضــرت قائ ــداز هــم هســتند؛ اّم ــه پس ان ــد و مجــاز ب دارن
بپــا خاســتند بــر آن هــا حــرام اســت پس انــداز خودشــان را راكــد نگــه دارنــد، بایــد 
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دین حداقلی

ــت  ــار آن اسـ انتظـ
ــار  ــک بـ ــه یـ کـ
دیگـــر بـــا دّقـــت 
ـــث را  ـــات و احادی آی
ـــا  ـــوند ت ـــه ش ماحظ
ـــخص  ـــه مش ـــن ک ای
و  دنیـــا  شـــود 
ارادۀ آن هـــــدف 
ــران  ــت پیامبـ بعثـ
بـــوده و آخـــرت 
نه  سعــــادت مندا
ـــۀ  ـــم در نتـیـجـ ه
رسـتـگــــاری در 
ــی  ــی دنیایـ زندگـ

ــود ــد بـ خواهـ

ــتن  ــا در اختیارگذاش ــه كمک ه ــد. ازجمل ــک كنن ــه كم ــام)ع( را در ادارۀ جامع ام
ــت؛  ــت اس ــرای ادارۀ ام ــک ب ــج( بدون ش ــام )ع ــتن ام ــت. به پاخاس ــا اس پس اندازه
لــذا اگــر بگوییــم ایــن امــور از محــدودۀ تشــریع خــارج اســت، بــا احادیــث صریــح 
و واضــح منافــات دارد. اگــر مؤلــف كتــاب احادیثــی كــه در جلدهــای دوم تــا ششــم 
الحیــات نوشــتۀ حکیمــی  و كتــاب الوالیــة االلهيــة اإلســالمیه اُوالحكومــة اإلســالمية 
زمــن حضــور المعصــوم و زمــن الغيبــة تألیــف آیــت اهلل مؤمــن قمــی  را كــه در مــورد 
مباحــث اقتصــادی اســت، مالحظــه می كردنــد بــا تخصــص و صالحّیــت علمــی ای 
كــه دارنــد بعیــد می دانــم هــدف تشــریع را محــدود بــه خــدا و قیامــت می كردنــد 
ــار  ــۀ اختی ــته و در حیط ــارج دانس ــریع خ ــدف تش ــه را از ه ــا و جامع و ادارۀ دنی
ــار  ــد. انتظ ــرار می دادن ــا ق ــریعت مداری آن ه ــن و ش ــۀ تدی ــارج از جنب آزاد و خ
ــا  ــث را مالحظــه شــوند ت ــات و احادی ــت آی ــا دّق ــار دیگــر ب ــک ب ــه ی آن اســت ك
ــوده و آخــرت  ایــن كــه مشــخص شــود دنیــا و ارادۀ آن هــدف بعثــت پیامبــران ب

ــود. ــی خواهــد ب ســعادت مندانه هــم در نتیجــۀ رســتگاری در زندگــی دنیای

لرزان بودن بنیاد نظریه
ــران و  ــال و عم ــد متع ــتش خداون ــه پرس ــریع ب ــرو تش ــت قلم ــۀ محدودی نظری
ــان  ــاس و بنی ــه اس ــی ك ــم ادّعای ــت آن ه ــا اس ــک ادّع ــاً ی ــت، صرف ــادی قیام آب
ــادی قطعــی و  ــر مب ــد ب ــۀ محکــم و اســتوار بای ــرا نظری ــی دارد؛ زی سســت و لرزان
مســلّم بنــا شــود. نگارنــده بــرای اثبــات نظریــۀ خــود مبنــی بــر ایــن كــه تشــریع 
ــعادتمند  ــرت س ــتن آخ ــال، داش ــد متع ــه خداون ــات ب ــادت و التف ــه عب ــدود ب مح
ــران  ــه پیامب ــد ك ــا می كن ــت، ادع ــه اس ــش و جامع ــردم در ادارۀ خوی و آزادی م
ــی)ع( و  ــرت عیس ــی)ع(، حض ــرت موس ــم)ع(، حض ــرت ابراهی ــخ، حض ــزرگ تاری ب
حضــرت مّحمــد)ص( فعالّیت هایــی كــه در انجــام رســالت الهــی خودشــان اعمــال 
ــردم در ادارۀ  ــتن م ــردم و آزاد گذاش ــور م ــۀ ام ــت در هم ــدم دخال ــد، ع كرده ان
ــه آن اشــعار  ــرآن ب ــل و ق ــورات، انجی ــه ت ــان ك ــه بوده اســت؛ چن ــش و جامع خوی
ــران  ــۀ پیامب ــی دارد و هم ــدودۀ خاص ــریع مح ــه تش ــد ك ــه گرفته ان دارد و نتیج
ــده اند.  ــارج نش ــد و از آن خ ــنده كرده ان ــن بس ــدودۀ معّی ــان مح ــه هم ــزرگ ب ب
درحالی كــه دلیــل نویســنده، چیــزی جــز همــان ادعــای ایشــان نیســت و از اّدعــا، 
ــمرده اند.  ــا ش ــل آن اّدع ــا را دلی ــر آن اّدع ــه تحری ــد ك ــل آورده ان ــری به عم تحری
ــد و  ــورت كرده ان ــت مش ــا اّم ــر)ص( ب ــه پیامب ــن ك ــد: ای ــا كرده ان ــن اّدع همچنی
ــریع  ــدودۀ تش ــی در مح ــه چیزهای ــت ك ــن معناس ــد، بدی ــت گرفته ان ــت بیع از اّم
قــرار نــدارد، چــون نفــس مشــورت كردن و بیعت گرفتــن، یعنــی وجــود چیزهایــی 
خــارج از محــدودۀ تشــریع. همــۀ این هــا اّدعاســت كــه دلیــل اّدعــای اصلــی قــرار 
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نقد شفاهی

ـــت  ـــۀ محدودی نظری
ـــه  ـــریع ب ـــرو تش قلم
ـــد  ـــتش خداون پرس
ــران  ــال و عمـ متعـ
ــت،  ــادی قیامـ و آبـ
ـــا  ـــک ادّع ـــاً ی صرف
آن هـــم  اســـت 
کـــه  ادّعایـــی 
ــان  ــاس و بنیـ اسـ
سســـت و لرزانـــی 
دارد؛ زیـــرا نظریـــۀ 
محكـــم و اســـتوار 
بایـــد بـــر مبـــادی 
ــّلم  ــی و مسـ قطعـ

بنـــا شـــود

ــرّدد و ثابت نشــده  ــادِی م ــات و مب ــر مقّدم ــۀ نویســنده ب ــن نظری داده شــد؛ بنابرای
ــر مبــادی اثبات نشــده آن اســت كــه  بنــا گردیده اســت. نتیجــۀ بنا كــردن نظریــه ب
ــی  ــای اصل ــات اّدع ــرای اثب ــادی راهــی ب ــا آن مب ــات نمی رســد و ب ــه اثب ــه ب نظری
و نظریــۀ مــورد اّدعــا در كتــاب جایــگاه تشــریع، شــورا و بیعــت در فقــه و حقــوق 
ــه اش پیــدا  ــرای اثبــات نظری ــی ب ــدارد. نویســنده نتوانســته دلیل اســالمی  وجــود ن

ــت. ــا كرده اس ــا بن ــر اّدع ــا را ب ــد و اّدع كن

نقد مباحث موردی و جزیی
ــث  ــرح مباح ــوۀ ط ــه نح ــی ب ــم ایرادهای ــواردی ه ــه، در م ــی نظری ــد كل ــر نق عالوه ب
كتــاب، بیــان غیرمســتند، تعریــف، تفســیر، توضیــح و تبییــن نادرســت بعضــی مطالب 
و مباحــث بــر كتــاب جایــگاه تشــریع وارد اســت كــه پرداختــن به همــۀ آن ها مســتلزم 
تألیــف كتابــی مســتقل اســت و در یــک مقالــه نمی گنجــد؛ اّمــا بــرای خالی نبــودن از 

نقــد مطالــب جزیــی و مــوردی بــه نقــد بعضــی مطالــب می پردازیــم.
ــه  ــت دارد ك ــن دالل ــر ای ــاب ب ــده در كت ــث مطرح ش ــاب و مباح ــوان كت عن
ــد آمــده و مســیر  ــخ اســالم پدی نویســنده می خواهــد فقهــی را كــه در طــول تاری
ــت  ــار اّم ــود در اختی ــت موج ــا وضعی ــوده و ب ــان پیم ــرد فقیه ــا رویک ــل را ب تکام
ــرده  ــتفاده ك ــت اس ــود از فرص ــه موج ــو فق ــاند و در پرت ــت، بشناس ــالمی اس اس
ــان  ــی را كــه بی ــا گذشــته از این كــه مطالب ــد؛ اّم ــراز كن ــۀ خــاص خــود را اب نظری
ــی از  ــه نمایندگ ــف خــاص خــودش را ب ــد، مســتند نیســت، تفســیر و تعری می كن
ــوان  ــد. به عن ــان می دان ــف و تفســیر فقیه ــان را تعری ــد و هم ــه می كن ــان ارائ فقیه
ــتنبط  ــکام مس ــد: »اح ــتنبط می گوی ــکام مس ــث اح ــل اّول در مبح ــه در فص نمون
فروعاتــی اســت كــه فقیهــان به اســتناد نظــر خــود از اصــول اولّیــه و ظواهــر قــرآن 
ــان اســت دچــار  ــه آراء آن ــا عقــل اســتنباط می كننــد و چــون متکــی ب و ســّنت ی
ــی  ــدۀ فقه ــب عم ــش مذاه ــب پیدای ــه موج ــا ك ــا بدان ج ــوند ت ــالف می ش اخت
شده اســت« )جعفری هرنــدی، 1395: 20(. مبحــث ســّوم از عنــوان دوم فصــل 
اّول، اســتنباط به اســتناد دلیــل مســتقل عقلــی اســت و در تبییــن دلیــل مســتقل 
ــرگاه در  ــه ه ــت ك ــن اس ــی ای ــتقل عقل ــل مس ــور از دلی ــد: »منظ ــی گفته ان عقل
متــون دینــی مــا )كتــاب و ســّنت( هیــچ دلیلــی بــر حکــم شــرعی كــه موردنیــاز 
ــا  ــد، آی ــودن كاری بکن ــا ناروا ب ــه روا ی ــم ب ــل حک ــی عق ــود، ول ــت نش ــت یاف اس
ــر  ــت؟ اگ ــاروا دانس ــا ن ــرعاً روا ی ــی آن كار را ش ــت عقل ــتناد برداش ــوان به اس می ت
پاســخ مثبــت باشــد نتیجــه ایــن می شــود كــه عقــل یکــی از دالیــل حکــم شــرعی 
ــد منبــع حکــم شــرعی قــرار  ــه عقــل می توان محســوب می شــود. در این كــه چگون
گیــرد، اصولیــان بســیار بحــث كرده انــد و آن چــه در این جــا الزم اســت ذكــر شــود 
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ـــر  نظریۀ نویسنده بـ
ـــادِی  ـــات و مب مقّدم
ـــده  ـــرّدد و ثابت نش م
گـردیـده اسـت.  بنا 
ــردن  ــۀ بنا کـ نتیجـ
نظــــریه بـــر مبـــادی 
اثـبـات نـشــــده 
کـــه  اســـت  آن 
ـــات  ـــه اثب ـــه ب نظری
نمی رســـد و بـــا 
آن مبـــادی راهـــی 
ــات  ــرای اثـبــ بــ
ــی و  ــای اصلـ اّدعـ
ـــا  ـــورد اّدع ـــۀ م نظری
در کتـــاب جایـــگاه 
ــورا و  ــریع، شـ تشـ
ــه و  ــت در فقـ بیعـ
ــامی   ــوق اسـ حقـ
نـــدارد.  وجـــود 
نویســـنده نتوانســـته 
بـــرای  دلیلـــی 
اثبـــات نظریـــه اش 
ـــا  ـــد و اّدع ـــدا کن پی
ــا  ــا بنـ ــر اّدعـ را بـ

ـــت کـرده اسـ

ایــن اســت كــه فی الجملــه فقیهــان ـ  اعــم از شــیعه و ســّنی  ـ عقــل را در پــاره ای 
ــد«  ــت می دانن ــالح آن را حّج ــته و به اصط ــرعی دانس ــم ش ــتند حک ــوارد مس  م

)جعفری هرندی، 1395: 22ـ23(.
اگــر در ایــن مطالــب دّقــت شــود واضــح اســت كــه ایشــان می خواهنــد فعالّیــت 
فقیهــان در اســتنباط را بــا اســتناد بــه عقــل توضیــح دهنــد؛ امــا مســتند بــه هیــچ 
ــم  ــد فه ــه كرده ان ــه ارائ ــی ك ــال مطالب ــت. درعین ح ــی نشده اس ــی و اصول ــر فقه اث
شــخصی خودشــان اســت و بــا مطالــب فقیهــان مذاهــب انطبــاق نــدارد. بــدون آن كــه 
اثــر خاصــی موردنظــر باشــد به صــورت تصادفــی، همیــن مطلــب را از كتــاب الفوائــد 

ــا آن می ســنجیم. ــوم ترجمــه و نقــل می كنیــم و ب ــر عالمــه بحرالعل األصولیــه اث
ــت اســت،  ــال ثاب ــرای افع ــر ب ــه در نفس االم ــرای ادراک حســن و قبحــی ك »ب
ــح  ــن و قب ــه درک حس ــل ب ــت. عق ــل اس ــا عق ــی از آن ه ــود دارد: یک دو راه وج
نفس االمــری افعــال مســتقل اســت. دّوم شــرع اســت كــه محتــاج بــه عقــل اســت. 
پــس درحقیقــت آن دو راه »عقــل محــض« و »عقــل بــا شــرع« اســت؛ بــرای این كــه 
شــرع بابــت اثبــات حکــم اصــاًل مســتقل نیســت و حکــم شــرعی عبــارت اســت از 
ــدگان خــودش وضــع نموده اســت  ــّق بن ــرده و در ح ــّرر ك ــارع آن را مق ــه ش آن چ
به گونــه ای كــه شــامل احــکام خمســۀ تکلیفــی و وضعــی می شــود؛ یعنــی وجــوب، 
تحریــم، اباحــه، اســتحباب و كراهــت، صّحــت، بطــالن، شــرط، ســبب و مانــع. ایــن 
احــکام قطعــاً توقیفــی هســتند؛ زیــرا اثبــات تکلیــف شــرعی كــه بــا وضــع شــارع 
ــا  ــرع و ب ــق ش ــدن آن از طری ــر از وارد ش ــا قطع نظ ــرد ب ــام می گی ــکام او انج و اح
قطع نظــر از حکــم شــارع و امرونهــی او ممکــن نیســت. ایــن مطلــب واضــح اســت 
و بــرای اثبــات ایــن حکــم دو راه وجــود دارد: یکــی از آن هــا نقل شــدن آن حکــم 
ــا اجمــاع اســت؛ دومــی عقــل اســت؛ به این معنــا كــه مثــاًل  در كتــاب و ســّنت و ب
ــر و  ــراد از ام ــت و م ــزی اس ــودن چی ــه  ب ــه و منهیّ عن ــور ب ــر مأم ــل ب ــل دلی عق
ــا  ــدن آن ه ــر صادرش ــف ب ــه متوّق ــا این ك ــت ت ــی نیس ــاب لفظ ــه خط ــی، توّج نه
ــر در  ــا و تخیی ــی اقتض ــا؛ یعن ــن خطاب ه ــول ای ــه مدل ــد؛ بلک ــارع باش ــوی ش ازس
ــد  ــزی را اراده می كن ــرک چی ــا ت ــام ی ــارع انج ــه ش ــود دارد. این ك ــر وج نفس االم
ــل  ــا دلی ــا ب ــود، چه بس ــان می ش ــل« بی ــل« و »التفع ــا »إفع ــوارد ب ــتر م و در بیش
ــن  ــت می شــود. مطمئن تری ــا دارد ثاب ــن معن ــودن ای ــر ثابت ب ــت ب ــه دالل ــی ك عقل
راه در به دســت آوردن خواســتۀ شــارع بــر انجــام یــا تــرک چیــزی، راه حســن وقبح 
اســت كــه بــا عقــل درک شــود نــه بــا شــرع كشــف گــردد. تقریــر و بیــان آن، ایــن 
اســت كــه گفتــه شــود: ایــن شــیء ازنظــر عقــل حســن اســت. هرچیــزی ازنظــر 
عقــل حســن باشــد ازنظــر شــرع حســن اســت. هرچیــزی كــه ازنظــر شــرع حســن 
ــه و  ــب امامّی ــر مذه ــۀ اّول ازنظ ــت. مقّدم ــم هس ــوب ه ــرع محب ــر ش ــد، ازنظ باش
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معتزلــه وجدانــی اســت. مقّدمــۀ دّوم: وقتــی كــه عقــل بــه حســن بودن چیــزی در 
نفس االمــر حکــم كــرده، چــاره  ای نیســت كــه شــارع هــم بــه آن حکــم می كنــد؛ 
ــردن  ــاً در حکم ك ــارع قطع ــت و ش ــف نیس ــّدد و مختل ــع متع ــه واق ــرای این ك ب
خــودش درســت حکــم می كنــد و مصیــب اســت. فــرض آن اســت كــه عقــل هــم 
ــات آن  ــل دارد و اثب ــو و تأّم ــای گفتگ ــّوم ج ــۀ س ــت. مقّدم ــم كرده اس ــه آن حک ب
محــّل بحــث اســت. دو راه در اثبــات مقّدمــه ســوم داریــم ...« )بحرالعلــوم، 1432: 
208ـ209(. عاّلمــه بحرالعلــوم پــس از ذكــر تفصیلــی دو راه بــرای اثبــات مقّدمــۀ 
ســّوم كــه بســیار متیــن و محکــم اســت فرمودنــد: »و مــن العجــب فــی هــذا المقــام 
مــا وقــع لبعــض علمائنــا األعــالم أنّــه عــّرف الحکــم التوقیفــی بمــا یتوّقــف علــی 
ــاً و أثبــت بمجــّرد  ــّص الشــارع و مــع ذلــک فقــد حکــم إلســتقالل العقــل أحیان ن
حکــم العقــل الحســن والقبــح و تطابــق العقــل و الشــرع، مــع أّن الحکمیــن األّولیــن 
 متناقضــان، اذ ال یمکــن اســتقالل العقــل بمــا یتوّقــف علــی نفــس الشــرع و ذلــک 

واضح )همان: 211(.
ــال  ــد متع ــه خداون ــی ك ــد: وقت ــه گفته ان ــای حنفی ــون از علم نســفی و مالجی
ــد؛  ــن باش ــت حس ــد دارای صف ــه بای ــور ب ــار مأم ــد به ناچ ــادر می فرمای ــری ص ام
ــت  ــاره ای نیس ــی چ ــت؛ یعن ــم اس ــر، حکی ــتوردهنده و آم ــه دس ــت ك ــی اس بدیه
ــد متعــال  ــزد خداون ــه آن، در ن ــد پیــش از تعلــق امــر ب ــه بای ــه این كــه مأمــور ب ب
ــت  ــی اس ــوند. بدیه ــناخته می ش ــر ش ــا ام ــن بودن آن ب ــی حس ــد، ول ــن باش حس
كــه امركننــده حکیــم اســت و حکیــم بــه فحشــا امــر نمی كنــد. ایــن دیــدگاه مــا 
ــه حکم كننــدۀ حســن وقبح عقــل اســت و شــرع  ــه( اســت. در نظــر معتزل )ماتریدی
در آن دخالتــی نــدارد؛ امــا در نــزد ابوالحســن اشــعری حکم كننــده بــه هــردو شــرع 

ــون، 2015 م: 241/1ـ242(. ــدارد... )مالجی ــی ن ــل در آن دخالت اســت و عق
ــن بودن  ــته اند، حس ــا گذاش ــر آن بن ــه را ب ــب، فق ــای مذاه ــه علم ــی ك مطلب
ــه  ــد ن ــل آن را درک می كن ــه عق ــت ك ــه اس ــودن منهیّ عن ــه و قبیح ب ــور ب مأم
ــل  ــد: »عق ــت گفته ان ــد ازاین جه ــم نمای ــل حک ــودن را عق ــا نب ــودن ی ــه روا ب این ك
ــه للفقــه المقــارن 317/1( و  مــدرک اســت و حاكــم نیســت« )رک: األصــول العاّم
بــرای درک عقلــی نســبت بــه حســن وقبح رتبــه ذكــر نکرده انــد یــا قائــل بــه ادراک 
ــده اند؛  ــر آن ش ــا منک ــه؛ ی ــه و امامی ــد معتزل ــده اند؛ همانن ــال ش ــن وقبح افع حس
هماننــد اشــاعره و ماتریدیــه. دیگــر كســی نمی گویــد كــه بعــد از نیافتــن حکــم در 
متــون دینــی بــه عقــل مراجعــه شــود. ایــن ســخن نــه بــا مذهــب معتزلــه ســازگار 
اســت و نــه بــا مذهــب اشــاعره و نــه بــا عقل شناســی منطبــق اســت. شــاید ایــن 
مطلــب را بــا رعایــت مالحظــه و محافظــه كاری فرمــوده باشــند. عالوه بــر آن تفســیر 
درســتی هــم از عقــل مســتقل انجــام نگرفته اســت؛ مگــر آن كــه نویســنده، تفســیر 



35079

سال سوم، شماره 9-10
بهار و تابستان 1396

دین حداقلی

از این کلمات و عبارات 
آشكار می شود ایشان 
امامت و والیت بر امور 
عمومی جامعۀ اسامی 
و حكومت بر مسلمانان 
را جزء آموزه های دین 
و تعالیم وحیانی و الهی 
 نمی دانند؛ چـنان کـه 
پیش از ایـشـان علی 
عبـدالّرازق در کتـاب 
 األسام و اصول الحكم 
»رسالت  گفته اند:  نیز 
مقـام خـاص خود را 
دارا است و پادشـاهی 
مـقـام دیـگــری را 
همچنان که  می طلبد. 
نبی  نمی تواند  پادشاه 
متعال  خداوند  باشد، 
از رسـول اهلل)ص( نیـز 
نخواسته است که شاه 

باشد«

ویــژه و مختــص خــود را ارائــه كــرده باشــند. گذشــته از آن كــه حجّیــت عقــل حتــی 
ــت. ــب نیس ــۀ مذاه ــه هم ــم متفقٌ علی ــه ه فی الجمل

امامت و حكومت
ازجملــه مــواردی كــه مؤلــف كتــاب مــورد نقــد بــا طــرح نظریــۀ دیــن حداقلــی و 
ــردن  ــرت و تفکیک ك ــران آخ ــادات و عم ــه عب اختصــاص دادن محــدودۀ تشــریع ب
ــه ایــن اســتدالل كــه »مســلمانان حکــم آن چــه را  دســتورات دینــی از بیعــت ـ  ب
ــه  ــد ب ــتند، نیازمن ــنت می دانس ــرآن و س ــته از ق ــِی برخاس ــم دین ــزء تعالی ــه ج ك
ــدی، 1395: 108(ـ  ــتند« )جعفری هرن ــده نمی دانس ــا معاه ــت ی ــا بیع ــب ی تصوی
درصــدد ابــراز آن بوده انــد ایــن اســت كــه حکومــت جــزء تعالیــم دینــی برخاســته 
از قــرآن و ســنت نیســت، »و چنــان نیســت كــه شــخص و یــا گــروه خاصــی لزومــاً 
ــا درنظرگرفتــن عــرف مســلمانان،  می بایســت حکومــت كننــد« )همــان: 111(. »ب
ــو  ــالم بازگ ــخ اس ــه تاری ــیعه و آن چ ــدات ش ــلمان، معتق ــان مس ــاور حقوق دان ب
می كنــد، می تــوان گفــت كــه در شــرایط فعلــی حکومتــی را كــه مــردم برگزیننــدـ 
مشــروط بــدان كــه برخــالف موازیــن دینــی عمــل ننمایــدـ از هــر نــوع كــه باشــد، 
مشــروعّیت دارد« )همــان( و »امــارت بــر مســلمانان پیــش از بیعــت مــردم وظیفــۀ 
ــا  ــرد ی ــارت را بپذی ــن ام ــد ای ــت. می توان ــارات وی اس ــزء اختی ــت و ج ــام نیس ام
رد كنــد. چنــان نیســت كــه خــدا ایــن كار را بــر وی واجــب كــرده باشــد؛ وگرنــه 
چگونــه حضــرت علــی)ع( از یــک امــر واجــب، آن هــم بــا فراهم شــدن مقّدماتــش 
ــر پیامبــر)ص( دعــوت  كــه اقبــال مــردم اســت ســرباز مــی زد؟« )همــان: 91(. »ب
ــیر و  ــه تبش ــور خالص ــل و به ط ــّق و باط ــان دادن راه ح ــدا و نش ــی خ ــه یگانگ ب
انــذار واجــب و الزم شــده بــود« )همــان(. براین اســاس، »حضــرت علــی)ع( صرفــاً 
ــر  ــه و اگ ــلمانان را پذیرفت ــت مس ــراه ـ زعام ــا اك ــردم ـ و ب ــت م ــر درخواس به خاط
اصــرار مــردم نبــود آن حضــرت ترجیــح مــی داد كــه یــار )وزیــر( حاكــم باشــد نــه 
ــر  ــن اگ ــد: »م ــه می فرمای ــرد؛ چنان ك ــده بگی ــت را برعه ــود كار حکوم ــه خ آن ك
وزیــر شــما باشــم بهتــر اســت تــا امیــر بــر شــما« یــا در جــای دیگــر می فرمایــد: 

»اگــر مــرا رهــا ســازید چــون یکــی از شــما خواهــم بــود« )همــان: 90(.
ــر امــور  از ایــن كلمــات و عبــارات آشــکار می شــود ایشــان امامــت و والیــت ب
ــن و  ــای دی ــزء آموزه ه ــلمانان را ج ــر مس ــت ب ــالمی و حکوم ــۀ اس ــی جامع عموم
ــّرازق  ــی عبدال ــش از ایشــان عل ــه پی ــد؛ چنان ك ــی نمی دانن ــی و اله ــم وحیان تعالی
در كتــاب األســالم و اصــول الحکــم نیــز گفته انــد: »رســالت مقــام خــاص خــود را 
دارا اســت و پادشــاهی مقــام دیگــری را می طلبــد. همچنان كــه پادشــاه نمی توانــد 
ــاه  ــه ش ــت ك ــز نخواسته اس ــول اهلل)ص( نی ــال از رس ــد متع ــد، خداون ــی باش نب
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باشــد« )عبدالــرازق، 1382: 226(. »مــا ایــن نظریــه را كــه حکمرانــی پیامبــر)ص( 
ــت،  ــالتش بوده اس ــدود رس ــارج از ح ــالم و خ ــه اس ــوت ب ــل از دع ــی منفص عمل
ــم. همچنیــن در سخنانشــان مطلبــی را  در میــان مذاهــب مســلمانان ســراغ نداری
ــا ایــن نظریــه همســو باشــد.  نیافته ایــم كــه بدیــن امــر داللــت كنــد یــا این كــه ب
از طرف دیگــر، ندیده ایــم طــرح ایــن نظریــه را كفــر و الحــاد تلّقــی كننــد و 
ــان در  ــورت پنه ــی را به ص ــن دیدگاه ــالمی چنی ــای اس ــی از فرقه ه ــا بعض چه بس
ــد.  ــکار می كنن ــت را ان ــاً خالف ــرده و اساس ــاظ ك ــود لح ــری خ ــری فک جهت گی
ــارج از  ــه ای خ ــر)ص( مقول ــی پیامب ــه حکم ران ــید ك ــد هراس ــوع نبای ــن موض از ای
ــالت ــا رس ــدی ب ــچ پیون ــوی هی ــر دنی ــه ام ــت؛ چراك ــالتش بوده اس ــوب رس  چارچ

او ندارد« )همان: 233(.
ــار  ــت اظه ــودش را به صراح ــۀ خ ــا آن نظری ــرّزاق ب ــی عبدال ــه عل ــی ك عبارت
ــارج از چارچــوب  ــه ای خ ــر)ص( مقول ــی پیامب ــم ران ــه »حک ــن اســت ك ــرده ، ای ك
ــی  ــه حکم ران ــاب ك ــندۀ كت ــا كالم نویس ــخن ب ــن س ــت« و ای ــالتش بوده اس رس
ــاء  ــه خواننــده الق ــام را ب ــی)ع( خــارج از تکالیــف شــرعی او بوده اســت یــک پی عل
ــتند.  ــر هس ــتقل از یکدیگ ــۀ مس ــت دو مقول ــن و سیاس ــه دی ــد و آن این ك می كن
دیــن كاری بــا سیاســت و حکومــت نــدارد. اگــر پیامبــر)ص( هــم تشــکیل حکومــت 
ــه از  ــت؛ بلک ــری نبوده اس ــه پیامب ــاب انجام وظیف ــد از ب ــی كرده ان داده و حکم ران
ــا  جهــت آن كــه فــردی صالــح از شــهروندان آن ســرزمین و آن مــردم بــوده كــه ب
ــد  ــت كرده ان ــا او بیع ــردم ب ــرده و م ــدا ك ــردن پی ــت حکومت ك ــردم مقبولّی رای م
ــر انجــام تکالیــف  ــر)ص( عالوه ب ــرد. پیامب ــردم را برعهــده بگی ــر م كــه حکومــت ب
ــردم  ــر م ــه و  ب ــده گرفت ــردم را برعه ــر م ــت ب ــری، حکوم ــۀ پیامب ــی و وظیف اله

ــد. ــت كرده ان حکوم
ــت  ــری بیع ــح دیگ ــرد صال ــا ف ــر)ص( ب ــای پیامب ــردم به ج ــرض، م ــر برف اگ
ــی و  ــز غیراخالق ــه او می ســپردند، هیچ چی ــردن را ب ــۀ حکومت ك ــد و وظیف می كردن
ــاق نمی افتــاد و رخنــه و خللــی صــورت نمی گرفــت. پیامبــر)ص(  غیرشــرعی ای اتّف
بــه وظیفــۀ خــودش می پرداخــت و پیامبــری خــودش را می كــرد و در انجــام  
ــر  ــت ب ــاری ادارۀ حکوم ــارغ از مشــغله و گرفت ــه ف ــت آن ك ــری ازجه ــۀ پیامب وظیف
مــردم بــود، وظیفــه، عالی تــر و كامل تــر انجــام می شــد؛ زیــرا تمــام  وقــت و 
ــا او  ــردم ب ــه م ــی داد؛ از آن جــا ك ــری اختصــاص م ــه كار پیامب ــالش خــودش را ب ت
بیعــت كردنــد و وظیفــۀ حکومت كــردن را بــر عهــدۀ او قــرار داده انــد، او مســئولّیت 
ــر)ص( بیشــتر شــد و  ــاری پیامب ــت كــه دردســر و گرفت ــی را برعهــده گرف حکم ران
ــت؛  ــالت بوده اس ــم در كار رس ــی ه ــب مزاحمت های ــی موج ــواری های حکم ران دش
ــود و واجــب الهــی  ــر جامعــه را نخواســته ب یعنــی خــدا از پیامبــر)ص( حکومــت ب
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وقتـی کـه دیـن در 
سـیـاسـت  مــورد 
و حــكومت جعـل و 
شرط  ندارد،  تشـریع 
مسلمانی هـم بـرای 
بود؛  نخواهـد  حاکـم 
زیـرا اگـر دیـن برای 
فــردی کــه بـرای 
حـكـومـت انتـخاب 
شــرط  مـی شــود 
مسلـمــانی بگذارد، 
مـعـلــوم می شـود 
کـه دیـن نسـبت به 
حـكـومـت، حـاکـم 
تـشریع  سیـاست  و 
در  چـون کــه  دارد؛ 
ایـن حـوزه بـه گفتۀ 
تشـریع  نـگــارنده 
نـدارد، ممكن اسـت 
بـی دیـنی  آدم  حّتی 
حـكــومـت  بـرای 
انـتـخــاب شــود؛ 
چنان کـه در آمریـكا 
انتـخــاب می شـود

بــرای پیامبــر)ص( نبوده اســت، بلکــه تکلیفــی اجتماعــی برآمــده از خواســت مــردم 
بوده اســت. وقتــی كــه پیامبــر)ص( رســالت و مســئولّیتی در امــر حکومــت و جامعــه 
ــه  ــدی ك ــن بع ــرای معصومی ــی ب ــه و تکلیف ــی وظیف ــق اول ــه طری نداشــته باشــد ب
ــد، نخواهــد  ــن را برعهــده دارن وظیفــۀ رســالت پیامبــر)ص( در امــر شناســاندن دی
ــی  ــئولّیت حکم ران ــردم مس ــی م ــی و تحمیل ــت اكراه ــا خواس ــی)ع( ب ــود و عل ب
را برعهــده گرفته انــد. ازجهــت آن كــه بــرای پیامبــر)ص( و معصومیــن بعــد از 
پیامبــر)ص( چنیــن وظیفــه ای نبــوده و مــردم در انتخــاب و برگزیــدن حاكــم آزاد 
بوده انــد و هركســی را می خواســتند می توانســتند حاكــم و امیــر برگزیننــد و 
مســئولّیت حکومــت را بــر عهــدۀ او بگذارنــد؛ پــس دیگــر ســخن گفتن از حکومــت 
براســاس دیــن و حکومــت اســالمی آمــوزه و تعلیــم اســالم نخواهــد بــود و از حــوزۀ 
دیــن داری مــردم خــارج خواهــد بــود، این كــه حاكــم نبایــد برخــالف موازیــن دینــی 
ــنده  ــرا نویس ــت؟ چ ــا آمده اس ــدی، 1395: 111( از كج ــد )جعفری هرن ــل نمای عم
ــت؛  ــن نیس ــل آن روش ــت؟ دلی ــرطی گذاشته اس ــن ش ــردن چنی ــرای حکومت ك ب
ــای  ــر و چیزه ــت، هن ــاد، سیاس ــه، اقتص ــه جامع ــن ب ــدگاه، دی ــن دی ــرا در ای  زی

دیگر كاری ندارد.
پیامبــر)ص( و ائّمــۀ معصومیــن)ع( هــم اوالً و بالــّذات كاری بــه حکومــت 
ــت  ــد پذیرف ــئولّیت خواه ــردم مس ــار م ــاب و اختی ــه انتخ ــم، ب ــته اند. حاك نداش
ــن  ــه موازی ــا چ ــر در این ج ــرد. دیگ ــد ك ــت خواه ــردم حکوم ــردن م ــا راضی ك و ب
شــرعی وجــود دارد كــه حاكــم بایــد آن را رعایــت كنــد؟ شــاید اصــاًل حاكمــی كــه 
ــت  ــورد سیاس ــن در م ــه دی ــی ك ــد. وقت ــلمان نباش ــد، مس ــار می كنن ــردم اختی م
ــرای حاكــم نخواهــد  ــدارد، شــرط مســلمانی هــم ب و حکومــت جعــل و تشــریع ن
ــرای حکومــت انتخــاب می شــود شــرط  ــرای فــردی كــه ب ــرا اگــر دیــن ب ــود؛ زی ب
ــم و  ــت، حاك ــه حکوم ــبت ب ــن نس ــه دی ــود ك ــوم می ش ــذارد، معل ــلمانی بگ مس
سیاســت تشــریع دارد؛ چون كــه در ایــن حــوزه بــه گفتــۀ نگارنــده تشــریع نــدارد، 
ــه در  ــود؛ چنان ك ــاب ش ــت انتخ ــرای حکوم ــی ب ــی آدم بی دین ــت حّت ــن اس ممک
آمریــکا انتخــاب می شــود )مــادۀ یــک متمــم قانــون اساســی ایالــت متحــده آمریــکا 
مصــّوب 1791( و مــردم می تواننــد فــرد بی دیــن را هــم بــرای حاكم شــدن 
بخواهنــد چــون در حــوزۀ ارادۀ آزاد مــردم قــرار دارد و معنــای ارادۀ آزاد، آن اســت 
ــن را  ــرد بی دی ــک ف ــا ی ــد ی ــاب كنن ــر)ص( را انتخ ــد پیامب ــردم می توانن ــه م ك
ــرا آن  ــی چ ــن حالت ــد. در چنی ــته اند، برگزینن ــح دانس ــت صال ــرای حکوم ــه ب ك
ــم  ــاًل حاك ــد؟ اص ــل نکن ــی عم ــن دین ــالف موازی ــه برخ ــت ك ــف اس ــم موّظ حاك
چــه كار بــه دیــن دارد؟ بــه كار خــودش می پــردازد. چنان كــه براســاس مــادۀ یــک 
ــد و  ــی آزادی عمــل دارن ــت مذهب ــردم در فعالّی ــکا، م ــون اساســی آمری ــم قان متّم
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ــه در  ــدارد. چنان ك ــردم ن ــه م ــد و كاری ب ــت نمی كن ــم در آن دخال ــت ه حکوم
ــه پیامبــر)ص(  عصــر پیامبــر)ص( مــردم به جــای پیامبــر)ص( فــرد دیگــری كــه ب
ــر)ص(  ــی پیامب ــت اله ــا فعالّی ــی ب ــه منافات ــد، چ ــود برمی گزیدن ــاورده ب ــان نی ایم
ــودش  ــری خ ــر)ص( پیامب ــی پیامب ــرد؛ یعن ــودش را می ك ــک كار خ ــت؟ هری داش
ــک  ــاخت و هیچ ی ــق می س ــودش را محق ــی خ ــم حکم ران ــم ه ــرد و حاك را می ك
مزاحمتــی بــرای دیگــری نداشــتند. بــا تکلیــف قرارنــدادن دیــن در حــوزۀ حکومــت 
ــدم  ــس شــرط ع ــود. پ ــد ب ــم آزاد خواه ــه آن حــوزه، حاك ــدم ورود تشــریع ب و ع
ــردم در 25  ــه م ــت؟ این ك ــدا شده اس ــا پی ــرعی از كج ــن ش ــا موازی ــت ب مخالف
ســال پــس از رحلــت پیامبــر)ص( علــی)ع( را بــرای حکم رانــی انتخــاب نکرده انــد 
ــه كار خــالف شــرع. پــس اّدعــای شــیعیان  ــاده و ن ــاق افت ــی اتّف ــه كار غیراخالق ن
چیســت؟ نــه خواســت خــدا بــود كــه علــی)ع( انتخــاب شــود و نــه خواســت خــود 
علــی)ع( )جعفری هرنــدی، 1395: 88( مــردم هــم از حــّق آزاد و طبیعــی خودشــان 
ــار  ــیعه در آث ــای ش ــس علم ــد؟ پ ــیعیآن چه می گوین ــس ش ــد؛ پ ــتفاده كرده ان اس
خودشــان از قبیــل الشــافی ســیدمرتضی، تلخیــص الشــافی شــیخ طوســی، الذخيرة، 
ــة،  ــام النعم ــن و تم ــال الدی ــر، كم ــی، الغدی ــراد، كاف ــف الم ــاد، كش ــد االعتق تجری
ــدا،  ــه خ ــزی ك ــاً چی ــا واقع ــته اند؟ آی ــه می خواس ــد؟ و چ ــه گفته ان ــن و... چ األلفی
ــرها  ــد و دردس ــارزه كرده ان ــرای آن مب ــا ب ــته اند آن ه ــی نخواس ــود عل ــر و خ پیامب
تحّمــل نموده انــد؟ هنــوز هــم اصــرار بــر آن وجــود دارد. همــۀ این هــا نســبت بــه 
چیــزی اســت كــه نــه خواســته خداســت و نــه خواســتۀ پیامبــر)ص( و نــه خواســتۀ 

ــۀ نویســندۀ كتــاب بســیار جــای تعّجــب دارد. علــی)ع(؟ نظری

نتیجه گیری
آن چــه از مطالعــۀ كتــاب جایــگاه تشــریع، شــورا و بیعــت در فقــه و حقــوق اســالمی 
ــاق  ــن داری اتّف ــخ دی ــراف در تاری ــک انح ــه ی ــت ك ــن اس ــود ای ــت می ش برداش
ــزی را  ــد. چی ــو افتاده ان ــن آوران جل ــن داران از دی ــه دی ــت ك ــن  اس ــاده و آن ای افت
كــه دیــن آوران از دیــن داران مطالبــه كرده انــد به انــدازه ای نبوده اســت كــه 
دیــن داران بــر خودشــان اعمــال كرده انــد و بــرای خودشــان تنگنــا پدیــد آورده انــد 
ــد  ــته اند بگوین ــن آوران خواس ــد. دی ــلب كرده ان ــود س ــای اساســی را از خ و آزادی ه
ــا  ــا، ناگواری ه ــرگرمی ها، تالش ه ــم، س ــی های عال ــی، خوش ــی دنیای ــار زندگ در كن
ــه  ــی هــم هســت كــه ب ــت هــم وجــود دارد. خدای و همــۀ چیزهــای دیگــر، معنویّ
شــما توّجــه دارد. شــما را آفریــده و از شــما توّقــع پرســتش دارد. او را هــم بپرســتید 
و بــا او ارتبــاط برقــرار كنیــد. ارتبــاط بــا او لّذتــی دارد كــه در جاهــای دیگــر و بــا 
ــا و  ــما را از فّعالّیت ه ــد ش ــا او نمی خواه ــود؛ اّم ــل نمی ش ــر حاص ــای دیگ چیزه
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ایرادهـــای  بـــا 
کّلـــي و جزیـــی 
برنظریـــۀ  کـــه 
ـــت،  ـــان وارد اس ایش
می تـــوان حكـــم 
بـــه ســـكوالر بودن 
ایـــن دیـــدگاه و 
مخالفـــت آن بـــا 
انبیـــاء  مقاصـــد 
و اهـــداف الهـــي 
و  نمـــود  دیـــن 
چنیـــن دیدگاهـــی 
ـــمندانی  ـــر دانش ازنظ
ــه  ــش بـ ــا گرایـ بـ
ــه  ــام پذیرفتـ اسـ

ــت نیسـ

كارهایتــان بــاز بــدارد یــا بــر شــما ســخت بگیــرد یــا بــرای شــما تنگنــا ایجــاد كنــد. 
ــد، خــوش باشــید و  ــد، پیشــرفت كنی ــان را انجــام دهی ــه كارهایت ــد ك شــما آزادی
ــاب  ــم انتخ ــان حاك ــرای ادارۀ خودت ــد. ب ــزی نمایی ــان برنامه ری ــرفت خودت در پیش
كنیــد. اصــاًل او در ایــن امــور دخالتــی نــدارد. او بســیار مهربــان و بزرگــوار اســت. در 
كاری كــه بــه شــما مربــوط اســت دخالــت نمی كنــد تــا آزادی شــما از شــما ســلب 
شــود. اّمــا شــما هــم بــه حقــوق او توّجــه نکنیــد و بــه پرســتش او اهتمــام ورزیــد. 
بــه دســتوری كــه بــرای شــما مقــّرر كــرده پایبنــد باشــید كــه او بــه شــما بهشــت 
ــم ســخت اســت. همــۀ پیامبــران  می دهــد و اگــر او را اطاعــت نکنیــد عــذاب جهّن
ــم  ــن ه ــای معصومی ــۀ اولی ــدند و هم ــتاده  ش ــت فرس ــن مأموریّ ــالغ همی ــرای اب ب
همیــن توّقــع را داشــته اند؛ اّمــا دیــن داران بــه ایــن حــّد و مقــدار قانــع نشــده اند و 
بــه ایــن مقــدار راضــی نبودنــد، بلکــه هــر آن چــه كــه بــه دنیــا و حــوزۀ آزادی مــردم 
مربــوط بــوده، همــه را در پوشــش حکــم خــدا قــرار دادنــد. برخــالف پیامبــران)ص( 
و دیــن آوران، عمــل اولیــای معصومیــن)ع( آزادی هــا را از مــردم ســلب كــرده و بــه 
ــۀ  ــد. در هم ــنده نکرده ان ــته اند بس ــئولّیت داش ــن آوران مس ــه دی ــداری ك آن مق
ــواه،  ــن گ ــدارد. بهتری ــا را ن ــن اّدع ــن ای ــه دی ــده اند؛ درحالی ك ــردم واردش ــور م ام
مشورت خواســتن دیــن آوران در حــوزۀ غیــر دیــن و بیعــت خواســتن در امــور غیــر 
دیــن اســت. قبــول نظریــۀ نویســنده مســتلزم عبث بــودن دیــن اســت؛ زیــرا برنامه ای 
بــراي دنیــا و انســان نــدارد؛ عالوه بــر آن كــه در تقابــل بــا نظریــۀ شــیعه قــراردارد؛ 
چراكــه می دانیــم كــه أئمــه)ع( بــه حکومــت منصــوب شــده اند. بــا ایرادهــای كلّــي 
ــن  ــه ســکوالر بودن ای ــوان حکــم ب ــۀ ایشــان وارد اســت، می ت ــه برنظری ــی ك و جزی
ــن  ــود و چنی ــن نم ــي دی ــداف اله ــاء و اه ــد انبی ــا مقاص ــت آن ب ــدگاه و مخالف دی

دیدگاهــی ازنظــر دانشــمندانی بــا گرایــش بــه اســالم پذیرفتــه نیســت.
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