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چکیده :گسترة دين اسالم يكي از مباحثي است که بین اندیشهوران و

روشنفکران دینی از گذشته تابهحال موردبحث جدی بوده است .کانون اختالف
بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است ،چون بیشتر علمای اسالم

فیالجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسالم و شمول آن بر نیازهای دنیوی
و اخروی ندارند و اجماالً جامعیت را پذیرفتهاند هرچند درباره تعریف جامعیت و
گستره آن وحدت نظر وجود ندارد ،لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی

و روش اسنادی ،پس از ارائه تعریفی از اسالم ،مراتب ،گونهها و نظریههای

جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همهجانبه ،چهارچوبی برای

تحقق آن و امکان پاسخگویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی
بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

کلیدواژهها :جامعیت اسالم ،اسالم معاصر ،قرآن ،والیت الهی ،عقل ناب.

 .1استادیار پژوهشکده سازمان سمت ،تهران ،ایران.
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مقدمه

مسئله گستره دین از دیرباز بهویژه بعد از رنسانس مورد بحث و مناقشه متفکران غربی بوده
است .گروهى از متكلمان مسیحى در قرونوسطی ،وحى را جانشین همة معارف بشرى ،اعم از
علوم تجربى ،اخالقى و مابعدالطبیعه میدانستند و بر این باور بودند كه خداوند با ما سخن گفته
و آن چه را براى رسیدن به رستگارى الزم است ،در كتاب مقدس آورده است؛ به همین دلیل،
آموختن شریعت را كافى دانسته ،از پرداختن به فلسفه پرهیز داشتند .این گستردگى تا حدودى

متأثر از فلسفة اسكوالستیك بود .بعدها متفكرانى چون آكویناس ،1بر جداانگاری قلمرو عقل
و وحى اصرار ورزیدند (خسرو پناه  )99 :1382و دانشمندانی چون گالیله ،2کانت ،3دورکیم ،4پل
تیلیش ،5ماخر ،6یونگ 7و دیگران ،حوزه عقل و وحی را جدا کردند و قلمرو دین و وحی را
محدود به مسائل معنوی ،اخالقی احساسی و آن جهانی کردند (خسرو پناه  )107 :1382در همین
راستا جهان اسالم نیز از این رویکرد غربی به گستره دین بینصیب نماند و برخی از متفکران
و روشنفکران مسلمان هم وارد این معرکه شدند .البته با شکلگیری انقالب اسالمی و حضور
اسالم انقالبی تا حدودی از رواج این مباحث کاسته شد؛ ولی با نهادینه شدن حکومتی به نام
دین و پدید آمدن برخی از ناکامیهای اقتصادی و اجتماعی که به هر دلیلی پیش آمد ،بار دیگر
زمزمة تقلیلگرایی در کاربردهای دین و محدود کردن قلمرو دین به امور معنوی و فرو کاهش
نمودن انتظار از دین به مسائل آخرت و آن جهانی کردن آن و زمزمه جدایی دین از سیاست بار
دیگر در شکل جدید و مدرن آن مطرح شد.
بحث از جامعیت اسالم و قرآن بحث جدیدی نیست و هیچ زمانی هم وحدت نظر پدید
نیامده است .به همین دلیل ،در این مقاله به دنبال طرح و مناقشه آرای مختلف در گستره و
جامعیت اسالم و دالیل نقلی و عقلی که برای تعیین مرزهای ورود دین اسالم آوردهاند نیستیم.
عالوه بر آن ،بهویژه در بیست سال گذشته ،کتابها و مقالههای زیادی از مصباح ،جوادی آملی،
ایازی ،ربانی ،غفاری ،رجبی و دیگران از یکسو و از سوی دیگر ،بازرگان ،سروش ،ملکیان،
کدیور و دیگران دراینباره نوشتهشده است ،به همین رو نیازی به طرح جدید آنها نیست .نکته
1. Oceanus
2. Galilei
3. Kant
4. Durkheim
5. Paul Johannes Tillich
6. Schleiermacher
7. Carl Gustav Jung

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق3 ...

کانونی در این مقاله که کمتر به آن پرداختهشده است و میتواند اکنون سودمند باشد ،نحوه
تحقق و امکانپذیر بودن جامعیت و قدرت پاسخگویی در زمانها و مکانهای متنوع است.
سؤال اصلی تحقیق این است که :بر فرض پذیرش جامعیت و گستره اجتماعی اسالم ،دایره
شمول و گستره آن کجاست و چگونه قابل تحقق است؟
این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای کیفی از روش مطالعه اسنادی بهر ه گرفته
است .مهمترین محدودیت این بحث ،گستردگی اختالفات در تعریف جامعیت و گستره آن

است که ایجاد یک وفاق نسبی بر آن ،همچنین خلط بین جامعیت قرآن و جامعیت دین اسالم
کار دشواری است.
تعریف اسالم و دامنه معنایی آن

راغب اصفهاني ،اسالم را داخل شدن در « ُسلْم و ِسلْم» ميداند ،بهگونهاي كه افراد جامعه در كنار
يكديگر احساس امنيت و آرامش كنند(  .)240 :1404علي(ع) در نهجالبالغه ميفرمايند :اسالم
نامي از سالمت و فراهم آورندة هر كرامت است (شهیدی  .)150 :1370راغب اصفهاني با توجه به
آيات متعدد و موارد استفاده از واژة اسالم ،چنين ميگويد :اسالم بر دو نوع است:
نخست ،اسالمي كه مرتبتي فروتر از ايمان دارد و عبارت از اقرار زباني است و با همين اقرار

است كه شخص ،مسلمان محسوب ميشود و كسي حق تعرض به او را ندارد

دوم ،اسالمي كه باالتر از مرحلة ايمان است و در شرايطي پديد ميآيد كه فرد همراهِ

اعتراف و اقرار زباني ،اعتقاد قلبي نيز داشته باشد و در عمل به آن باور دروني وفادار باشد .در

اين حالت فرد در مقابل حوادث روزگار و قضا و قَدَ ر الهي تسليم خداوند است (.)240 :1404
فخرالدين طريحي در مجمع البحرين ميگويد :اسالم بر دو نوع است :نخست ،در مفهومي
فروتر از ايمان كه به معنای اعتراف زباني و گفتن شهادتين است ،دوم ،افزون بر اعتراف زباني،

با اعتقاد قلبي و عملي نيز همراه است (.)408 :1378

با مرور به واژه اسالم در کتابهای لغت و اصطالح علما درمییابیم كه كلمه اسالم بيانگر
مفاهيمي چون سالمت ،تسليم شدن ،صلح ،امنيت ،فروتني ،منقادشدن ،خالص بودن براي خدا
و مفاهيمي از اين قبيل است و طبعاً هر دين و آييني كه بتواند اين مضامين را در برداشته باشد و
سازوكار تحقق آن را در جامعه بيشتر و بهتر داشته باشد ،شايسته اين نام ميگردد.
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دراینارتباط ،اسالم دين و آييني است كه در پرتو كلمة توحيد ،توحيد كلمه را شكل
ميدهد و درنتیجه صلح ،صفا ،سالمتي ،امنيت و زندگي موحدانه را براي جامعه به ارمغان
ميآورد .دكتر نصر میگوید :در نگرش سنتي اسالمي هيچ امر غيرديني و هیچچیزی كه از
قلمرو دين مقررشده و مقدر شده از جانب اهلل بيرون باشد ،وجود ندارد (نصر .)7-8: 1373
مطهري در تعريف اسالم ميگويد« :اسالم ،نام دين خداست كه يگانه است .همة پيامبران
براي آن مبعوث شدهاند و به آن دعوت كردهاند» (مطهري  )25 :1359عالمه طباطبایي نيز

مينويسد« :خداوند در آية  3سورة مائده ميفرمايند :با طرح مسئلة واليت و واجب دانستن
آن ،تمامي معارفي كه تاكنون براي شما فرستادهام تكميل نمودم و نعمت خودم را كه عبارت
است از واليت و اجراي سياست الهي در شئون و امور دين ،براي شما تمام كردم» (عالمه
طباطبایي 1375ج)194 :5؛ بنابراين «آنچه امروز بهعنوان «اسالم» شهرت يافته است ،اصطالحي
است كه براي شريعت قرآن پس از گسترش ديني ،كه آورندهاش حضرت محمد(ص) بود ،قرار
دادهشده است و اال دينِ حق ،حقيقتي است داراي مراتب مختلف ،كه در طول زمان و طي
مراحل مختلف کمالیافته است» (عالمه طباطبایي 1375ج  .)277 :3عالمه عسگری در كتاب
عقايد االسالم ميگويد :اسالم عبارت است از انقياد و خضوع كامل در برابر خداوند و در برابر
مجموعه احكام و شرايعي كه از سوي خداوند فرستادهشده است (عسگری ،)182-186 :1414
استاد مطهری ميگويد« :اسالم نام دين خداست كه يگانه است و همة پيامبران براي آن مبعوث
شدهاند و به آن دعوت كردهاند» (مطهري .)96 :1381
با توجه به مطالب پيشگفته درمييابيم «اسالم» نام «دين» حق است كه مقصد و مقصود تمام
پيامبران در طول تاريخ بوده است ،اين دين با ِ
بعثت خاتم پيامبران «حضرت محمد(ص)» مراحل
پاياني و تكميلي خود را طي نموده و بهعنوان راهنماي بشري در تمام زمانها و مكانها به انسان
ارزاني شده است .از اين منظر ،لفظ اسالم از مقولة تشكيك( 1مالصدرا  )147- 148 :1362و داراي
مراحل و درجات خاصي است كه هر مرحله و درجه ،تعريف و جايگاه خاص خود را دارد
وهمان گونه که اشاره شد اسالم نام جامع همه ادیان است .اسالم يكپارچه و تفكيكناپذير است
و ايمان ،مرحله و درجهاي از اسالم به شمار ميآيد .در معنای این اسالم مفاهیم و مضامینی چون:
سالمت ،تسليم شدن ،صلح ،امنيت ،فروتني ،منقادشدن ،خالص بودن براي خدا و ...نهفته است.
 .1منطقيون «كلي» را به دو قسمت متواطي و مشكك تقسيم كردهاند .كلي مشكك :آن است كه در همه
يكسان نباشد و با اختالف بر افراد خود صدق كند مثل نور كه در بعضي مصاديق بهشدت و بر بعضي
ديگر بهطور ضعيف صدق ميكند.
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جامعیت اسالم و مراتب آن

همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،بحث جامعيت و گسترة اجتماعي اسالم همواره مورد مناقشه
بوده و اصلیترین سبب پديد آمدن گروهها و فرقههاي مذهبي و كالمي است .عالوه بر آن
امروزه در ميان صاحبنظران و انديشمندان مسلمان معاصر نیز رواج زيادي دارد كه برخي از
اين دیدگاهها ريشه در انديشهها و تفكرات درون دینی و نوع تلقي و برداشت از دين اسالم و
ابعاد آن بهویژه هدف بعثت پیامبران و مقاصد آنان و نحوه استمرار تاریخی رسالت نبوی دارد و

بخشي هم متأثر از امواج دوران رنسانس و عصر روشنگري و روشنفكري ديني است.
درهرحال اين دو منشأ دروني و بيروني باعث شده است كه روشنفكران ديني حتي در جامعة
ايران را نيز تحت تأثير خود قرار دهد و دیدگاههای متفاوتي را در جامعيت و گسترة اجتماعي
اسالم پديد آورد كه در اين قسمت به برخي از دیدگاههای مشهور و رايج اشاره ميشود.1
دیدگاههای موجود را ميتوان در مرحله اول به دو دستة اصلي تقسيم كرد :نخست ،ديدگاه
حداقلي و گزينشگر؛ دوم ،ديدگاه حداكثري و جامعنگر به دين و در مرحله بعد ،دیدگاه دوم
به سه قسمت تقسیم خواهد شد.
ديدگاه حداقلي و گزينشگر

2

با مرور به دیدگاههای علمای اسالم درمییابیم که نگاه حداقلي به دين اسالم در ميان بسياري از
گروهها و فرقهها از آغاز اسالم وجود داشته است ،بهگونهاي كه قرآن مجيد اقوام و گروههایی
را كه بهصورت گزينشی برخي از ابعاد اسالم را قبول دارند و بعضي ديگر را قبول ندارند ،مورد
سرزنش قرار ميدهد.
ذين يَ ْك ُف ُرونَ ب ِاهلل ِ َو ُر ُسل ِ ِه َو يُريدُونَ أَ ْن ي ُ َف ِّرقُوا بَي ْ َن اهلل َو ُر ُسل ِ ِه َو يَ ُقولُونَ ن ُ ْؤمِ ُن ب ِبَ ْع ٍ
ض َو
«إ ِ َّن ال َّ َ
ض َو يُريدُونَ أَ ْن يَت َِّخ ُذوا بَي ْ َن ذل ِ َ
ك َسبي ً
ن َْك ُف ُر ب ِبَ ْع ٍ
ال» (نساء.)150 :
«كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مىورزند ،و مىخواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى
اندازند ،و مىگويند« :ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مىكنيم» و مىخواهند ميان اين
[دو] ،راهى براى خود اختيار كنند».
 .1برای آگاهی تفصیلی مراجعه شود به کتابهایی که در باب جامعیت اسالم ،مقاصد دین ،فلسفه نبوت ،جامعیت
قرآن ،قلمرو دین ،قلمرو شریعت و ...نگاشته شده است.
 .2برخي از صاحبنظران بين نگاه گزينشگر و حداقلي تفاوت قائل هستند ،ولي در اين نوشتار با اندكي تسامح اين
دو بحث در يك راستا دیدهشده است.
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در اين آيه هرگونه گزينشگري در پذيرش و عمل به اسالم مردود دانسته شده است و در
روايات فراوان ازجمله امام رضا(ع) در عيون اخبارالرضا منكر جامعيت قرآن و جامعيت دين،
منكر دين تلقي شده است (شیخ صدوق  .)216 - 217 :1363بنابراين ،نگاه حداقلي و گزينشگر به
دين اسالم مسئلة جديدي نيست .تنها تفاوتي كه در روزگار معاصر اتفاق افتاده ،نحوة بيان آن
است .نگاه حداقلي و گزينشگر كه پس از رنسانس در غرب شكل تازهاي به خود گرفته است بر
جدا انگاري دين از حوزة سياست و اجتماع تكيه دارد و متأثر از نگاه فردي به دين است كه در

قرنهای اخير با پيدايش ديدگاه «سكوالريستي» و «سكوالريزاسيون» تقویتشده است (جعفري

233 :1378؛ همتي.)92 :1385
نظرية سكوالريزاسيون يا گزينشگر در جوامع اسالمي مربوط به گروهي از دانشمندان
اسالمي است كه با مشخص كردن محدودة دين به توصيف جهانبيني و عقايد و ارزشها
ميپردازند .كمال دين را در ارائه رهنمود براي دستيابي به سعادت و كمال و رشد معنوي
ميدانند و طرح مسائل علمي و ورود به حوزة امور عيني و دنيوي را خارج از انطباق و قدسيت
ديني ميدانند.
سروش میگوید :به گمان بنده تعلیمات دینی علیاالصول برای حیات اخروی جهتگیری
شدهاند و این بدان معنی نیست که به درد این دنیا نمیخورد سخن این است که خداوند اوالً
و بالذات دین را برای کارهای این جهانی و سامان دادن به معیشت درمانده ما در این جهان
فرو نفرستاده است .سخن حق این است که این جهان را باید عقال با تدبیرهای عقالنی اداره
کنند .فقه ،برنامهريزي به دست نميدهد و اص ً
ال «برنامهريزي فقهي» يك تناقض آشكار است و
بارزترين و نزديكترين چهره و عنصر دين كه با حيات و معيشت اين جهان مرتبط است ،همان
«فقه» است .فقه علم به فروع احكام است و آشكار است كه متضمن دستورات و اوامر و نواهي
براي كارهاي اجتماعي و فردي است ،ولی به ما برنامه نمیدهد و ما برای ساماندهی معیشت نیاز
به برنامه داریم (سروش .)12 :1374
هرچند سروش دین را آن دنیایی میبیند ،ولی باالخره منکر کارکردهای اجتماعی دین
نیست فقط روی اوالً و بالذات بودن یا نبودن این دنیایی بودن او نظر دارد .وی میگوید :پیام
فوقالعاده مهم ادیان در این عالم این است که ما برای بندگی کردن آمدهایم ،نه برای خدایی
کردن و این بندگی عرض عریضی دارد و همه شئون زندگی انسان را دربرمی گیرد :از اقتصاد
و سیاست و حکومت گرفته تا اخالق و امور عادی زندگی (سروش .)11 :1374

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق7 ...

بازرگان ،در سخنرانی و مقاله «هدف بعثت انبیا ،خدا و آخرت» که در اواخر عمر خود اظهار
داشته است با هفت دلیل اعالن میکند که هدف بعثت انبیا خدا و آخرت بوده است و پیامبران
برای اینکه برای زندگی مردم پیامی داشته باشند نیامدهاند و هدف همة آموزشها و آیات و
روایات اجتماعی برای قرب به خدا وجهان آخرت است (بازرگان  .)58 :1374وی بر فواید و آثار
مثبت دنیایی دانستن آیات جهاد و قضا و قسط تأکید دارد ،ولی میگوید :اینها آثار فرعی مفید
و نتایج دنیایی ضمنی هستند ،ولی این آیات الزاماً شامل تمام نیازها و مسائل و ابتالی انسانها در

تمام قرون و احوال نیست وهیچگاه پیامبران چنین ادعایی نکرده اند (بازرگان.)57 :1374
همچنین میگوید«:هدف و حركت پيامبران علياالصول و عليالقاعده ،نه دنيا و نه زندگي
دنيايي بلكه آخرت و خداست .اديان در طلب آخرت و خدا ،بهصورت فرعي و رهگذر،
سالمت و سعادت زندگي و دنيا را براي خود و اجتماع تأمين ميكنند» (بازرگان.)8: 1372
وی اصالح جامعه را دور از شأن پيامبر دانسته و معتقد است انجام كارهاي اصالحي و تكميلي
دنيا در سطح مردم ،دور از شأن خدا و تنزل دادن مقام پيامبران به حدود ماركس ،پاستور و گاندي
است (بازرگان .)8: 1372هرچند محتوای مطالب مطرحشده در مقاله «هدف بعثت انبیا» ،نوعی تغییر
در رویکرد و نگرش ایشان نسبت به قلمرو دین اسالم بهحساب آمده است ،ولی در همین مقاله
نیز بارها تأکید میکند که طرح این مسئله به معنی نادیده گرفتن نقش دین در انقالبهای جهان
و فواید بسیار زیاد اخالقی و اجتماعی و ...نیست (بازرگان .)61 : 1372نگرانی عمده ایشان پدید
آمدن دین دولتی و انحصار حکومت در اختیار گروه خاص است و اینکه دولتی بخواهد در امور
دین و اخالق مردم دخالت کند و به استبداد دینی منجر شود (بازرگان.)57 : 1372
ملکیان میگوید :انسان متجدد نمیتواند از فهم سنتی دین پیروی کند (ملکیان )268 :1388
و دینداری سنتی با تجدد سازگار نیست (ملکیان  .)364 :1390در این شرایط دو راه فرض
میشود؛ راه نخست آن است که دین بهصورت کلی انکار شود که در این صورت ،از مزایای
دین نیز محروم خواهیم شد؛ راه دوم آن است که به برداشت جدیدی از دین روی بیاوریم که
با ویژگیهای جهان مدرن سازگار باشد .ملکیان برداشت جدیدی را توصیه میکند و آن را
معنویت مینامد (ملکیان  .)269 :1388در این نگاه گستره اسالم آنچنان محدودشده است که
یارای مقاومت در مقابل تجدد را پیدا نمیکند و باید برای رهایی از این مشکل ،معنویت را
جایگزین دین کرد .ملکیان ،ویژگیهایی را برای دین و تجدد برمیشمرد و نتیجه میگیرد که با
توجه به ویژگیها و مؤلفههای اجتنابناپذیر ،تجدد و نیز تضاد آنها با ویژگیهای دین سنتی،
چارهای جز یافتن جایگزینی مناسب برای دین سنتی باقی نمیماند .جایگزینی که آن را عقالنیت

 8پـژوهشنامة متیـن

سـال بیست و دوم  /شمـارة هشتاد و هفت  /تابستان 1399

و معنویت مینامد( .صادقی وسهرابی فر  )144 :1392این دیدگاه مورد مناقشه جدی صاحبنظران
است که صادقی و دیگران به آن پرداختهاند.
کدیور هم با ارائه رويكرد اسالم معنوي و غايت مدار ،دایره شریعت را محدود می کند و
این راه را بهطور نسبي راهي كم اشكال تر ،سالمتر و مطمئنتر براي دفاع از دینداری در عصر
تجدد میداند (کدیور.)431 :1381
هرچند ایشان دایره فقه و شریعت را محدود میکند ولی نمیتواند جامعیت دین را منکر

شود .وی میگوید .:اسالم ديني براي همه زمانها و مکانها متكي بر ارزشها ،هنجارها و
احكامي حكيمانه ،عادالنه و عقاليي است (کدیور.)426 :1381
نقد و بررسی

با توجه به آنچه بیان گردید هرچند بازرگان ،سروش ،ملکیان و کدیور و دیگران در دستهبندی
کلی گستره و قلمرو دین ،جزو کسانی بهحساب میآیند که قائل به اسالم حداقلی هستند
و جامعیت آن را در امور دنیایی قبول ندارند ،ولی با تأمل بیشتر در نوشتهها و آرای ایشان
درمییابیم که پدید آمدن این روحیه به خاطر شرایط جهانی و اندیشههای برونی و همچنین
شرایط سیاسی پس از انقالب بوده و نوعی یأس و ناامیدی در اجرایی کردن احکام اسالمی در
جامعه و عکسالعمل در مقابل نگاه کسانی است که میگویند همه برنامهها را باید از اسالم و
قرآن گرفت و قرآن شامل همه علوم و معارف است.همه این افراد قبول دارند که اسالم نسبت
به دنیای مردم بیتفاوت نبوده است و حداقل دنیا را بهعنوان پلی برای آخرت قبول دارند .بحث
اصلی آنها این است که آیا هدف اول بعثت انبیا دنیا بوده است یا آخرت؟ یا اینکه امور دنیایی
جزو اهداف در جه اول انبیا بوده یا نه؟ و آنهایی که بحث معنویت را جایگزین کردهاند با
نوعی بنبست در مواجهه با تجدد و مدرنیته روبرو شدهاند و خواستهاند با برجسته کردن عقل
و جایگزین کردن عقل و عقال بهجای فقها و روحانیون ،دایره شرع را محدود کنند .به تعبیر
دیگر ،اين صاحبنظران نتوانستهاند تحليل درستي از جايگاه عقل و امامت و واليت در تبيين و
تفسير دين و سازوکار اجرايي شدن آن ارائه دهند ،بهناچار گرفتار ترديدها و تناقضها شدهاند
بهگونهاي که در توانمندي و پاسخگويي دين اسالم به نيازهاي زمان دچار ترديد گردیدهاند با
این نگرش به بخش دیدگاه جامعنگر و حداکثری میپردازیم.

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق9 ...
ديدگاه حداكثري و جامعنگر

در مقابل ديدگاه حداقلي ،گزينشگر ،آخرتگرا ،فردگرا و سکوالریستی ،نگاه ديگري وجود
دارد .اين نگاه اسالم را جامع دنيا و آخرت ميداند ،ولي اختالف در تعریف و سطح و عمق
جامعيت است ،به همين دليل سه طيف ديدگاه پديد آمده است:
 .1جامعيت در كليات؛
 .2جامعيت در چهارچوبهای کلی؛
 .3جامعيت در برنامهها.
 .1جامعيت در كليات

جامعيت اسالم در كليات بدان معني است كه اسالم ازنظر جهانبيني و كليات مربوط به هدايت
انسانها كامل است ،ولي در ارائة چهارچوبها و برنامههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جامعة
انساني دخالتي ندارد.
اين ديدگاه ،هرچند جامعيت را رد نمیکند ،ولي در حقیقت نگاهي جامعنگر ارائه نميكند
و بر حداقلها اكتفا ميكند ،چون احكام و آموزههاي اسالم را بر تمامي قلمروهاي زندگي
سرايت نميدهد و جامعيت را در بيان كليات ميداند.
شاید بتوان گفت ،مهندس بازرگان ازجمله انديشمنداني است كه تا حدودی با اين رويكرد
به طرح جامعيت اسالم پرداخته است .عنصر اصلي جامعنگري در ديدگاه ايشان وجود جرياني
تعاملجويانه درحرکت فردي و اجتماعي جامعة بشري است بدون آنكه مالزم با برنامه يا طرح
خاصي باشد ،لذا اگرچه ميپذيرد «در اسالم و قرآن ،عنايت و اشاره به دستورهايي كه با زندگي
روزمره افراد و اجتماعات و مصالح امور دنيايي بشريت سروکار دارد فراوان است» (بازرگان
)8: 1372؛ اما او وجود اين قوانين را نه در ارتباط با نظام اجتماعي و برنامهریزیهای كالن در
عرصههاي مختلف اين نظام بلكه در رابطه با تزكية نفس و تعالي جامعة انساني تفسير ميكند:
«در قرآن ميبينيم كه اگر مث ً
ال راجع به ارث يا نكاح و طالق و روابط خانوادگي ،آنهمه
دستورهاي دقيق و احكام تفصيلي آمده ،براي اين است كه راههای نفوذ شيطان و اجتماعات و
امكان ظلم مردم در حق يكديگر و سركوب شيطان شدن و از خدا و سعادت عقبي دور گشتن
انسانها بسته شود» (بازرگان.)8: 1372
بنابراين بازرگان و دیگران دستورالعملهای اسالم را در ذكر كليات ناظر بر زندگي فردي
و اجتماعي جامع ميدانند ،اما قائل به وجود چهارچوب خاص و نيز طرح و برنامه در اين تعاليم
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نيستند و در گذشته بزرگانی چون فخر رازی محدودیتهایی برای جامعیت قرآن قائل هستند و
جامعیت قرآن را در تبیین اصول و کلیات میدانند و مباحث علمی را مسائل استطرادی میدانند؛
ولی تا حدودی با تمسک به سنت پیامبر(ص) و با استناد به آیه« :ما آتا ُك ُم ال َّر ُس ُ
ول فَخُ ُذو ُه»؛ «هر
آنچه از سوی رسول(ص) آمد بگیرید و به آن عمل کنید» (حشر )7 :مشکل خود را حل کرده اند
(جشنی.)78 -79 :1389
 .2جامعیت در چهارچوبهای کلی

ایازی در پژوهش خود سه طبقه وگروه فکری را در مراتب جامعیت شکل داده :اول ،کسانی
که دین را جامع همه علوم ومعارف و نیازها ی انسان در اعصار مختلف می دانند (ایازی1380
 .)59:دوم،کسانی که پیام دین را منحصر در کلیات می دانند وبه کمال دین در محدوده توصیف
جهان بینی وعقاید و بیان ارزش ها می نگرند (ایازی )68 :1380و سوم ،کسانی که نظریه ای بین
این دو را می پسندند که در قلمرو دین  ،نیازهای هدایتی وعوامل مؤثر در سعادت فرد و جامعه
بیان می شود .وی می گویددین در نظر این گروه مجموعۀ رهنمودها و دستوراتی است که
پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی است که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این
رهنمودها و مقررات نباشد ،انسان به تنهایی و با عقل و خرد خود به سعادت و خوشبختی نمی
رسد .به تعبیر دیگر ،در قلمرو دین ،نیازهای هدایتی و یا عوامل مؤثر در سعادت فرد و جامعه بیان
می شود (ایازی  .)80 :1380وی با تقویت این نگاه ،نویسندگان تفسیر نمونه را می پسندد چون
جامعیت دین و قرآن را در راستای وظایف مخصوص انبیا در ارائه طریق ونشان دادن راه هدایت
وسعادت مردم تفسیر کرده اند و در اینکه قرآن بخواهد ارائه نظام بدهد و همه جزئیات را بیان
کند جانب احتیاط را رعایت کرده اند (ایازی  .)106-107 :1380ایازی پس ازبیان دیدگاههایی
که همین نظر را تأیید می کنند میگوید:
با توجه به آنچه گفته شد نظریۀ سوم واقع بینانه ترین و مستندترین نظریه در باب جامعیت
است؛ زیرا از سویی قرآن جامع است به این معنا که به اعتقادات و روشهای معنوی و اخالقی
مورد نیاز میپردازد ،خصوصیات احکام و عبادات مثل نماز و روزه ،حج ،زکات را برای رسیدن
به کمال معین میکند و طریق سازندگی و سعادت ابدی را به او نشان میدهد ،و از سویی
تصویری عام برای عالم هستی و ارتباط آن با آفرینندۀ موجودات و هدف از وجود انسان و دیگر
موجودات را بیان میکند و به رابطۀ انسان با خدا ،نیازها و عواملی که موجب سعادت انسان در
این دنیا میگردد (ایازی .)109 -110 :1380
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نقد وبررسی

به نظر میرسد ،ایازی در بحث جامعیت ،جامعیت دین اسالم و جامعیت قرآن را در برخی
موارد یکی گرفته است وشاید یکی از دالیل این تداخل نگاه بوده که در مجموعه آثار کنگره
بررسی مبانی فقهی امام خمینی بحث خود را با عنوان جامعیت شریعت ارائه داده؛ ولی وقتی
همان مطالب را با اندک تغییر به عنوان کتاب منتشر کرده ،نام جامعیت قرآن را بر آن نهاده است.
بحث ایشان در مقاله کنگره راجع به جامعیت دین اسالم است و حتی وقتی مالک های جامعیت
را مطرح میکند میگوید  «:اجماالًباید گفت ،اسالم بدون تردید برخوردار از این معیارها است»
(ایازی)124 :1380؛ اما تردید در جامعیت وقتی ایجاد میشود که میگوید:

اگر بگوییم قرآن جامع علوم اولین و آخرین است و همه چیز دارد و همه دانشها

را مطرح کرده است ،و به همۀ سؤاالت مادی و معنوی پاسخ داده است و مشکلی
نبوده که متعرض آن نشده باشد ،این ادعا با شبهات بسیاری همراه است .کسی

که مدعی این سخن است نمیتواند بگوید قرآن این بیانات را دارد و دین به همۀ

علوم و روشها اشاره کرده است ،اما در نزد اهلش وجود دارد و یا ما عاجز از
درک آن هستیم؛ زیرا در آن صورت برای عصر ما که میخواهیم از دین استفاده

کنیم ،قابل بهره بردن نیست و این ادعا را نمیتوان نه نفی کرد و نه اثبات (ایازی

.)109 -110 :1380

نکته دیگری که قابل اشاره می باشد این است که ایازی با استفاده از برخی از دیدگاههای
مطهری در باب جامعیت قرآن ایشان را جزء گروه اول طبق بندی نکرده ،ولي با توجه به سخنان و
آثار مطهري به نظر ميرسد كه ايشان اسالم را منحصر در بيان چهارچوبها نميداند و ميگويد:
«اسالم ديني است كه به پند و اندرز قناعت نكرده است ،بلكه در سراسر زندگي بشر چنگ انداخته
و آمده است اجتماع بسازد» (مطهري  )55 ،57 :1377و در موضعي ديگر ميگويد« :اسالم ،ديني است
كه وظيفه و تعهد خودش را اين ميداند كه يك جامعه تشكيل بدهد ،اسالم آمده جامعه تشكيل
بدهد ،آمده كشور تشكيل بدهد ،آمده دولت تشكيل بدهد» (مطهري .)17-18 :1377
بنابراین اگر بخواهيم مجموعه دیدگاههای استاد مطهري را جمعبندي کنيم به اين نتيجه
ميرسيم که ايشان جامعيت را در هر سه عرصه براي دین اسالم قائل هستند و درواقع تلفيقي از
هر سه جامعيت را ارائه دادهاند ،که در بخش بعدی اشاره خواهد شد.
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جامعيت در برنامهها

بر اساس اين رويكرد ،اسالم عالوه بر جهانبيني و ارائه چهارچوبهای عملي ،در تحقق اهداف
متعالي دين نیز داراي برنامه و الگوست و راههای وصول به سیاستها و چهارچوبها در آن
پیشبینیشده است.
در اين ديدگاه ،دين ،بالقوه جامع همه علوم و معارف بشري است ،پاسخگوي تمام مشكالت
علمي و فكري انسان و نظمدهندة همة جنبههاي حيات فردي و اجتماعي براي دنيا و آخرت

میتواند باشد .به همین دليل ،دين داراي نظام است و پايههاي اصول و قواعد كلي علوم در
قرآن مطرح است و بر همين مبنا بسياري از علوم انساني را ميتوان از قرآن استخراج كرد .در
اين معنا معارف ديني درواقع مبين همان قوانين و سنتهای ثابتي است كه علوم مختلف در
جستوجوي آ ن هستند.
در این نگاه ،دین در زندگي بشر حضور دارد و نسبت به هيچ مسئلهاي بينظر نيست ،به اين
معنا كه هم اصول كلي آفرينش را تبيين مينمايد و هم نسبت به علوم و امور جزئي بيتفاوت
نيست ،بر این اساس ،دايرة دين جدا از دايرة علوم حسي يا علوم عقلي نيست ،بلكه دين ،ميزان
علم و عقل است.
جوادي آملي میگوید:
علوم مختلف با توجه به جايگاهي كه در مجموعه معارف ديني داشته و نقش
تأييدي و ارشادي كه دين در احكام عقلي و حسي و همچنين در تأمين برخي
از اصول فوق عقالني آنها دارد ،ميتواند استفادههاي گوناگوني را از وحي و

الهام غيبي ببرند و درصورتیکه پيوند علوم با وحي با شيوة مذكور برقرار شود،

يعني علوم اصول و مبادي فلسفي خود را بر بنيان هستيشناسي الهي سازمان داده
و با وحي بهعنوان يكي از منابع معرفتي كه در برخي از موارد نقشي تأييدي و
ارشادي و در بعضي از موارد نقش تأسيسي دارد ،بنگرند ،همة آنها بهعنوان

جزئی از معرفت ديني ،به تبيين بخشهای مختلف آفرينش مشغول بوده و هرگاه
در داوریهای خود به حقيقتي دست يابند ،بهمفهومي كه مورد اعتبار و نظر دين
بوده و از تأييد الهي برخوردار است ،نائل خواهند شد .بدينسان علم نهتنها در

دايرة اصول و يا فروع دين ،بلكه در تمام حوزههايي كه اسالم ( قرآن و عترت)
دربارة آنها قواعدي را ارائه مينمايد ،عالوه بر ثباتي كه خصيصة همة گزارههای
علمي است ،از تقدس الهي نيز بهرهور ميشود (جوادی آملی .)368:1387

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق13 ...

در این نگاه عقل يكي از پايههاي جامعيت قرار ميگيرد و آنچه عقل استنباط كند ميتوان
جزو دریافتهای شرعي محسوب كرد .بدينسان همانطوري كه دریافتهای تعبدي و فوق
عقالني و امور غيبي و ديني تقدس مييابند ،امور عقلي و دریافتهای خردورزانه نيز مقدس و
شرعي ميشوند.
نكتة موردتوجه ،اين است كه ديني بودن يك علم و یا مقدس شدن علم غير از قربي بودن،
تعبدي بودن و عبادي بودن آن است .بنابراين تمام موضوعات كه خارج از حوزه امور تعبدي

و عبادي است ،ميتوانند در حوزة علوم ديني قرار گيرند و درنتیجه بدون آنكه مانعي براي
نقدپذيري آنها وجود داشته باشد از تقدس علوم ديني نيز برخوردار شوند.
در این نگاه ،منابع اجتهاد و تدوين نظامها و علوم ،تنها آيات قرآني و سنت نبوي و ولوي
نيست .عقل يكي از منابع مهم دريافت و درك تعاليم دين است ،چون عقل از منابعي است
كه قرآن آن را پايه شناخت و درك تعاليم دين دانسته است .جامعيت در نظر اين گروه به اين
معناست.
رجبی ميگويد« :ما نبايد توقع داشته باشيم كه در قرآن مجيد يك نظريه به معنای مجموعة
قوانين مرتبط با هم و يا يك مكتب به مفهوم اصالحي آن اثبات يا نفیشده باشد تا بگوييم قرآن
جامعيت دارد» (رجبی)11: 1372؛ بنابراين ممكن است بسياري از علوم كه هماکنون مطرحاند و
دربارة هدايت كمال انساني هستند ،در قرآن وجود داشته باشد ،اما نه به اين معنا كه قرآن كتابي
باشد كه به علم حقوق ،جامعهشناسي ،روانشناسي به معناي مصطلح آن پرداخته باشد ،بلكه
اصول و ارزشهایی را مطرح كرده است كه ميتوان بر اساس آنیک نظام حقوقي و سياسي و
اجتماعي و پیامهای ارزشي بر اساس يك مكتب روانشناسي و جامعهشناسی را استخراج كرد
(مکارم شیرازی .)4 :1372
نقد و نظر

با توجه به آنچه بيان شد ،نگاه حداقلي و گزینشگر با روح خاتمیت دین اسالم ،جهانشمولی
و اتمام و اکمال آنکه همه این موارد در قرآن به آن تصریحشده است قابل دفاع نیست .نگاه
تحقيق ،معطوف به جامعيت اسالم است و در نگاه به جامعيت هم با عنایت به آنچه بیان شد،
نگاه کلنگر تفاوت زيادي با نگاه حداقلي ندارد ،چون نتيجه به يک نقطه منتهي میشود پس
گفتگوی اصلی بین دو نظر چهارچوب گرا و نظر فراتر از آن است.
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در اين نگاه ،اسالم ،جامع و كامل است ،ولي نه به اين معني كه همة مدلها و نظريههاي
مختلف در حوزة فيزيك ،شيمي ،زيست و ساير علوم در متن قرآن و حدیث ارائهشده و
بهصورت مستقیم برای هر فردی قابلاستخراج و ارائه است ،بلكه با به رسميت شناختن جایگاه
امامت و والیت در تبیین و تفسیر عصری دین و انطباق آن با نیازها و شرایط زمان وهمچنین با
پذیرش عقل ناب و فارغ از هواي نفس ،بهعنوان يك منبع در كنار وحي و ايجاد تعامل مثبت،
مدلی شکل میگیرد که بر اساس آن جامعیت معنیدار میشود.
ارائه مدلی برای امکانپذیری جامعیت و انطباق آن با نیازهای زمان

با توجه به نتایج شاید بتوان گفت دیدگاه سوم با روح و فلسفه اسالم و ادیان نزدیکتر است.
البته در چهارچوب مدلی که ارائه خواهد شد در این مدل:
 .1اسالم ديني است جامع و كامل و قدرت پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي انسانها
در همة زمانها و مکانها را دارد.
 .2اسالم عالوه بر اينكه در زمان و عصر خود جامع و كامل بوده ،اكنون نيز جامع و كامل
است و قادر به پاسخگويي است.
 .3منبع شناخت دین اسالم ،منحصر در قرآن تنها نیست و برای پاسخگویی به نیاز بشر از منبع
سنت و عقل و اجماع هم بهره خواهد برد.
 .4همة آنچه برای هدایت مادی و معنوی انسان الزم است در قرآن وجود دارد ،ولی دستیابی
به همه آن موارد برای همگان میسر نیست.
 .5عقل بهعنوان یک منبع مستقل و به رسمیت شناخته از سوی وحی قدرت تشخیص و اقدام
دارد و تشخیص آن همانند وحی حجت است و باید به آن عمل شود.
 .6سازوكار تغيير ،تحول و انطباق با زمان و مكان ،در ذات و جوهره اسالم مبتني بر امامت
و والیت وجود دارد.
 .7اين سازوكار مشتمل است بر امامت ،واليت ،اجتهاد و تعامل مثبت وحي و عقل بهعنوان
دو منبع اثباتي در کنار قرآن.
 .8گسترة اسالم كلية قلمروهاي اجتماعي را پوشش ميدهد و توانايي نظام سازی را در
عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،بينالمللي و  ...دارا است.
این مدل شامل سه ضلع اصلی است:

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق15 ...
 .1بهرهوري از عقل و علوم طبيعي

يكي از مشكالتي كه در آغاز دامنگیر جهان اسالم شد ،به انزوا كشيده شدن علم و عقل و
حاكم شدن جاهليت و عصبيت در حوزة مسائل سياسي و اجتماعي بود .هرچند اهلبيت(ع) در
مقابل اين آسيب ساكت ننشستند.
در منظر اسالم ،عقل الهي و فطرت سالم ،پيامبر باطني انسان است و فرمانها و آموزههاي
آن حجت شرعي است و عمل به آن عين ديانت است .در اين ديدگاه ،عقل در كنار قرآن جاي
ميگيرد و بهعنوان بال دوم دين در اختيار رشد و تعالي انسان قرار ميگيرد.
در اين نگاه علوم طبيعي و عرفي ورقي نازك از عالم است و تعاليم اسالم تمام تعاليم و
آموزههاي طبيعي را براي رشد و تعالي انسان به استخدام درمیآورد و همة علوم را بهسوی
توحيد جهت ميدهد (امام خمینی )114 :1374؛ لذا يك فرد و يك جامعة مؤمن خود را بينياز
از دانش طبيعي نميداند و خود را موظف ميداند كه همة علوم را فراگیرد و در مسير انساني
به کاربرد.
مطهري دربارة جامعيت دين و لزوم بهرهوري از عقل بهعنوان منبع مستقل ميگويد« :خدا
دربارة بعضي از مسائل سكوت كرده است ،البته فراموش نكرده بلكه خواسته است كه سكوت
بكند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند .در آنچه خدا مردم را آزاد گذاشته است شما
ديگر تكليف معيّن نكنيد» (مطهری.)292 :1362
وی در جمعبندي مطالب خود ميگويد«:مهمترين ركن جاويد ماندن توجه به همة جوانب
مادي و روحي و فردي و اجتماعي است» (مطهري« .)59 :1370كليات اسالم بهگونهای تنظیمشده
است كه اجتهاد پذیر است ...قرار گرفتن عقل در شمار منابع اسالمي كار اجتهاد حقيقي را آسان
كرده است» (مطهري .)116 :1382
جوادي آملي در تبيين اين موضوع و در پاسخ به اين پرسش كه آيا دين قابليت برنامهريزي
دارد و آيا دين توان ادارة جامعه معاصر را دارد ميگويد:
آنچه مربوط به بخش نظري است ،نقصي در آن نيست ،مديريت دنياي مردم بهعهدة دين
است ،چه اينكه ،تأمين آخرت مردم هم بر عهده دين است؛ زيرا در مباني نظري ،امور زير روشن
است:
 )1دين عبارت است از حكم اهلل؛
 )2اين حكم فقط از ارادة خدا ناشي ميشود و الغير؛
 )3ارادة خدا را بايد با دليل معتبر كشف كرد؛
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 )4دليل معتبر ،يا عقلي است ،يا نقلي؛
 )5دليل نقلي يا قرآن است يا سنت معصومين ،علیهمالسالم؛
 )6دليل عقلي يا برهان قطعي است يا تجارب طمأنینه آور و وثوق بخش.
با اين امور ششگانه مشخص ميشود (كه عقل در مقابل نقل است ،نه در مقابل دين ،عقل در
مقابل سمع است نه در مقابل شرع) .با این مبنا حال اگر كسي عالماً و عامدا ً برخالف اصول اقتصادي
عمل كرد و اصولي را كه بشر فهميده و تجربه كرده ،ياد نگرفت ،جاهل مقصر است .چون هر دو
حجت خداوند است و به هر دو بايد عمل شود (ابوالقاسمی.)1380
امام اين ديدگاه را در ديدار با استادان دانشگاه تبيين كردهاند كه گزيدة آن به شرح ذيل است:

 -اسالم براى برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحيد است.

تعليمات اسالم تعليمات طبيعى نيست ،تعليمات رياضى نيست؛ همه را دارد.

تعليمات طب نيست؛ همه اين را دارد لكن اينها مهار شده به توحيد.

 -اسالم به علوم طبيعى نظر استقاللى ندارد ...اسالم طبيعت را مهار مىكند براى

واقعيت؛ و همه را رو به وحدت و توحيد مىبرد.

 كسى كه مطالعه كند در قرآن شريف اين معنا را ،مىبيند كه جميع علوم طبيعىجنبه معنوى آن در قرآن مطرح است نه جنبه طبيعى آن.

 تمام علومى كه شما اسم مىبريد  ...اينها يك ورق از عالم است؛ آن هم يكورق نازل تر از همه اوراق عالَم.
 -اسالم در همه چيزش اصلش آن مقصد اعلى را خواسته .هيچ نظرى به اين

موجودات طبيعى ندارد (امام خمینی  1385ج .)434-435 :8

خداوند به همان ميزان كه براي آموزههاي وحياني در زندگي انساني ارزش قائل است ،به
همان اندازه هم براي علم و عقل الهي و خارج از هواي نفس بهعنوان يك منبع اثباتي ارزش
قائل است .با اين نگاه ،عقل و علم نهتنها در مقابل اسالم نيست ،بلكه بخشي از وجود اسالم
بهحساب ميآيد بهگونهاي كه با حذف آن و يا كاستن جايگاه آن ،اصل اسالميت و ديانت فرد
موردتردید قرار ميگيرد.
 .2وجود اصول و قوانين كلي ،ناظر بر قوانين اولیه

يكي ديگر از راههایی كه جامعیت و شمول و پويايي و زمينة انطباق اسالم و احكام الهي را با
شرايط متنوع زمان و مكان اثبات ميكند و تا حدود زيادي رابطة متغير و ثابت را براي برقراري

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق17 ...

ارتباط اسالم با فرهنگ و جامعه حل ميكند ،وجود قوانين ناظر بر قواعد و قوانين اوليه است
مانند قاعده عسر و حرج ،قاعده الضرر و ،...امام خميني و دیگر فقها ،بر اين اصول تأكيد داشته
و به مدد آن بسیاری از مشکالت اجرايي حكومت ديني را پاسخ گفتهاند«:يكي از قانونهای
عمومي كه در اسالم گذاشتهشده است یکطور قوانيني است مانند قانون حرج و قانون ضرر
و اضطرار و اكراه و امثال آنها ،اين قوانين ناظر به قوانين ديگر است براي مراعات حال مردم،
بهموجب اينگونه قوانين تغييراتي در قانونهای اولي داده ميشود» (جمعی از نویسندگان .)19 :1374
از قوانيني كه با مرور زمان كشور نيازمند به آنها ميشود آنهایی است كه با

قانون شرع مخالف نيست و امروز در نظم مملكت و ترقيات كشور دخالت دارد.

اينگونه قوانين را دولت اسالمي ميتواند توسط كارشناسان ديني تشخيص دهد

كه با قانون اساسي تطبيق كنند و وضع نمايند .ابدا ً قانون اسالم با اینگونه ترقيات
مخالفت نكرده و قوانين اسالمي با هيچيك از پیشرفتهای سياسي و اجتماعي
مخالف نيست (جمعی از نویسندگان .)20 :1374

وجود قوانين ناظر و اصولي كه بهعنوان عناوين ثانويه هم نامیده ميشود .اصول و قوانيني است
كه پاسخگوي بسياري از خألهاي قانوني است و در نگاه اول به نظر ميرسد اسالم حكمي دربارة آن
ندارد و يا حكم دادهشده قابلاجرا نيست و يا با مصالح برتر در تضاد و تزاحم است .فقيه و قانونگذار
ميتوانند با بهرهمندي از اين اصول و قوانين ،بسياري از نيازهاي اجتماعي را در قلمروهاي مختلف
پاسخ دهند و در ساخت نظامهاي اجتماعي متناسب با نيازها و شرايط زمان بهرهمند گردند.
 .3امامت ،واليت و اختيارات ويژه

مهمترين راهكاري كه در اسالم براي جامعیت ،شمول و جاودانگي و عصري بودن احكام الهي
پیشبینیشده موضوع واليت است .دين اسالم آخرين طرح خدايي است كه بهوسيلة پيغمبر
اسالم تبلیغشده و اين خاتميت به دو معناست :يكي سلبي است؛ يعني بعد از او پيغمبري نخواهد
آمد .دوم ايجابي است و آن اعالن استمرار و هميشگي بودن نبوت آن حضرت است تا روز
قيامت .چنانكه در قرآن فرمودهَ « :و أَن ْ َزلْنا إِلَي ْ َ
تاب ب ِال ْ َحقِّ مُ َصدِّقاً لِما بَي ْ َن يَدَ ي ْ ِه مِ َن ال ْ ِك ِ
تاب
ك ال ْ ِك َ
اح ُك ْم بَيْنَ ُه ْم ب ِما أَن ْ َز َل اهلل»؛ «و ما اين كتاب [= قرآن] را به حقّ به سوى تو فرو
َو مُ َهي ْ ِمناً َعلَي ْ ِه فَ ْ
فرستاديم ،در حالى كه تصديقكننده كتابهاى پيشين و حاكم بر آن هاست .پس ميان آنان بر
وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن» (مائده.)48 :
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عالوه بر اين پروردگاري كه نبوت را به پيغمبر ما محمد بن عبداهلل (ص) ختم كرده است
حكمتش اقتضا نموده كه اوصيا و جانشيناني براي خالفت و امامت امت اسالم تعيين نمايد و
پيغمبر اكرم(ص) طبق روايات صحيحه كه موردقبول بخش عمده مسلمانان است ايشان را (كه
دوازده تن هستند و اسم و مشخصات ايشان را بيان داشته) تعیین نموده .در ايام غيبت ،امام
دوازدهم مردم را در احكام اسالم به فقها و علما رجوع داده و باب اجتهاد را گشوده تا رفع
نياز مردم بشود( .اجتهاد) يعني كوشش براي استنباط احكام از كتاب و سنت و ساير مدارك

اسالم (صدر )78 -74 :1400با توجه به سازوكار (واليت) كه در متن دين پیشبینیشده است،
دين اسالم ،بهعنوان دين پاسخگو ،شايستگي جهانیشدن را مييابد و قابليت هدايت همه جانبة
انسانها را بهسوی كمال و سعادت داراست.
َ
ت ل َ ُك ْم دينَ ُكم» (مائده )3:بحث
رشيد رضا صاحب تفسير المنار به مناسبت آیه «ِ الْيَ ْو َم أ ْك َمل ْ ُ
مبسوطي را دربارة كمال دين و جامعيت آن مطرح ميكند« :به نظر ما كمال دين آن چيزي است
كه ابن عباس و جمهور گفتهاند كه مراد از آيه ،عقايد ،احكام و آداب عبادات بهطور تفصيل و
معامالت بهطور اجمال است كه با تعيين اولي االمر تمام ميشود و داخل در همين معناست آنچه
طبري از مسئلة حج گفته كه جزو كمال دين است» (رشيد رضا 1414ج .)166: 6
عالمه طباطبایي اين آيه را بهطور مبسوط تفسير كرده و احتماالت گوناگوني را كه نسبت
به اكمال دين ميرود نفي كرده است و درنهایت به اين نتيجه رسيدهاند كه اين دو فراز از آيه
تنها با تعيين موضوع تداوم رهبري ميتواند معنا شود و دين كامل بهروشنی تفسير شود .ايشان
ی كفار در جايي به وجود
مينويسد« :از مجموع آنچه گذشت آشكار ميگردد كه تمام ناامید 
ميآيد كه خداوند براي تداوم دين كسي را كه جانشين پيامبر در نگهداري و اداره و هدايت
جامعه اسالمي باشد تعيين كند» (عالمه طباطبایي 1375ج  .)176 :5عالمه طباطبایی ميگوید:
وقتي به آيههاي قرآن نظر میافکنیم درمییابیم كه تمامي آيههايي كه در بردارندة

دستورهايي چون اقامه عبادات ،قيام به امر جهاد ،اجراي حدود و قصاص است،

مخاطب آن پيامبر تنها نيست و برعکس مخاطب اجراي همة موارد مذكور عموم
مؤمنان هستند.

از اين مسئله مهم چنين استفاده ميشود كه:
 -دين داراي صبغه و روح اجتماعي است.

 -خداوند كلية مسئوليت را متوجه مردم كرده است.

 -خداوند نميخواهد كه مردم به دلیل خودداري از اقدام ،كافر شوند.

مقاله علمی -پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق19 ...
 -اجراي تمامي احكام را از مردم خواسته است.

 -كلية شئون ديني و حكومتي مردم به خودشان مربوط ميشود.

 كلية اختياراتي كه براي اجراي احكام به پيامبر(ص) دادهشده عيناً به حكومتي كهاز ناحيه مؤمنان شكل ميگيرد نيز دادهشده است.

 مجموعة تصميماتي كه از ناحية حكومت و مجتمع اسالمي در امور عادي وجاري و در چهارچوب مصالح اتخاذ ميشود از ناحية خداوند رسميت مييابد

(عالمه طباطبایی 1375ج.)129 :4

ايشان پس از تبيين اين موضوع مهم متذكر ميشوند« :درهرحال اين موضوع كه در حكومت
اسالمي بعد از پيامبر اكرم(ص) و بعد از غيبت امام(ع) ،به عهدة مسلمانان گذاشتهشده است موردبحث
و اشكال نيست و تنها موضوع موردبحث شكل آن است» (عالمه طباطبایی 1375ج .)132 :4
همانگونه كه مالحظه گرديد ،عالمه طباطبایي نيز بر جامعيت اسالم و بيطرف نبودن آن
نسبت به حكومت ،سياست و ساير قلمروهاي اجتماعي تأكيد ميورزند .ايشان نيازهاي اصلي
انسان را ثابت ميدانند و اسالم را پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي انسان تلقي ميكند و
معتقدند كه شارع مقدس ،برخي از امور را به خود مردم وانهاده است تا در چهارچوب اصول و
برنامههاي كلي و روشهای تعریفشده ،زندگي خود را سامان بخشند.
امام خمینی بهعنوان مجدد و احياگر دين الهي با در نظر گرفتن اختيارات ويژهاي كه با
عنوان «واليت مطلقة فقيه» مطرح ميكنند ،كلية مشكالت اجرايي مرتبط با دين را قابلحل
ميدانند .در اين نگاه ،ولیفقیه بهعنوان بزرگترين كارشناس دين كه داراي مشروعيت
الهي و حقوقي است و از صالحیتهای علمی و اخالقی برخوردار است ،اختيارات ويژهاي
دارد كه با مدد از آن ميتواند كشتي جامعة اسالمي را در درياهاي پر موج هدايت كند
و در مسير حركت اگر با مشكالت و تندبادهايي مواجه شد با رعايت مصلحت اسالم و
مسلمانان تصميم بگيرد ،هرچند اين تصميم منجر به محدود شدن يا متوقف کردن حكمي
از حکمهای معمول باشد .ازنظر امام خميني واليت ،جزء احكام اوليه و از امور اعتباري و
عقالني است؛ بنابراين تابع جعل است ،پس واليت واليت است و هرکسی كه در چهارچوب
تعیینشده ،متصدي امور جامعه باشد واجد همة اختياراتي است كه براي اين موقعيت و
جايگاه پیشبینیشده است .ايشان گسترة والیتفقیه را شامل تمام عرصههاي فردي و
اجتماعي ميدانند و ولیفقیه شخصيتي است كه با اختيارات ويژه ميتواند در چهارچوب
مصالح اسالم و مردم احكام الهي را مناسب با شرايط و مقتضيات زمان ساماندهي كند و اگر
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حكمي از احكام ثابت الهي با مصالح اسالم و مسلمانان سازگاری نداشت با نظر كارشناسي
تعديل كند.
با توجه به اين ديدگاه ،اگر بخواهيم منكر اين اختيارات ويژه شويم الزم ميآيد كه منكر
جامعيت و شمول اسالم شويم و بخش عظيمي از احكام اسالم را تعطيل كنيم .اينك براي تبيين
موضوع ،برخي از دیدگاههای ايشان ارائه ميشود:
ِ
ِ
عرض
اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است ،بايد
اگر

حكومت الهيه و واليت مطلقه مفوضّ ه به نبى اسالم -صلى اهلل عليه و آله و سلم-

يك پديده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىكنم به پيامدهاى آن ،كه هيچ كس
نمىتواند ملتزم به آنها باشدً :
مثل خيابان ِكشيها كه مستلزم تصرف در منزلى
است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست .نظام وظيفه ،و اعزام
الزامى به جبههها ،و جلوگيرى از ورود و خروج ارز ،و جلوگيرى از ورود يا

خروج هر نحو كاال ،و منع احتكار در غير دو  -سه مورد ،و گمركات و ماليات،
و جلوگيرى از گرانفروشى ،قيمت گذارى ،و جلوگيرى از پخش مواد مخدره،

و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى ،حمل اسلحه به هر نوع كه باشد،
و صدها امثال آن ،كه از اختيارات دولت است ،بنا بر تفسير شما خارج است؛ و

صدها امثال اينها.

حكومت ،كه شعبهاى از واليت مطلقه رسول اهلل -صلى اهلل عليه و آله و سلم-

است ،يكى از احكام اوليه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه ،حتى نماز
و روزه و حج است .حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است

خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند .حاكم مىتواند مساجد را در
موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ِضرار باشد ،در صورتى كه رفع بدون

تخريب نشود ،خراب كند .حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با
مردم بسته است ،در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد،

يكجانبه لغو كند .و مىتواند هر امرى را ،چه عبادى و يا غير عبادى است كه

جريان آن مخالف مصالح اسالم است ،از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى

كند .حكومت مىتواند از حج ،كه از فرايض مهم الهى است ،در مواقعى كه
مخالف صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند (امام خمینی 1385

ج.)451-452 :20
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در اسالم اموال ،مشروع و محدود به حدودى است  ...يكى از چيزهايى كه

مترت ّب بر واليت فقيه است و مع األسف اين روشنفكرهاى ما نمىفهمند كه

واليت فقيه يعنى چه ،يكيش هم تحديد اين امور است .مالكيت را در عين حال

ولى امر مىتواند همين مالكيت
كه شارع مقدّس ،محترم شمرده است ،لكن ّ
محدودى كه ببيند خالف صالح مسلمين و اسالم است ،همين مالكيت مشروع
را محدودش كند به يك ح ّد معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود (امام خمینی

 1385ج .)481 :10

البته این اختیارات ،نافی مشورت با متخصصان و عقال و ایجاد سازوکارهایی که مصالح
مردم تشخیص داده شود نیست چون این قاعده مبرهن است که تعیین موضوع و تشخیص
مصلحت مردم در هر عصری کار فقیه نیست ،لذا الزمه داده شدن اختیارات به یک فرد و
یک جایگاه شناختهشده به معنی استبداد در رأی نیست و والیت مطلقه فقیه در این نگاه به
معنی حکومت مطلقه نیست چون حکومت مطلقه از مصادیق بارز حکومتهایی است که فاقد
مصلحت اجتماعی و درنتیجه فاقد مشروعیت است.
نتيجهگيري

با عنايت به آنچه بیان شد مناقشه در جامعیت و گستره اجتماعی اسالم مسئله جدیدی نیست و
در دورههای مختلف به گونههای متنوع مطرح گردیده است ولی با همه اختالفات ،جامعیت
و شمول دین اسالم فی الجمله پذیرفتهشده است .کانون اختالف در این بحث ،نحوه تحقق و
پاسخگویی این دین جامع به سؤالها و نیازهای انسانها در زمانها و مکانهای متفاوت است که
در این مقاله به آن پرداختهشده و برای تحقق آن با تأکید بر آرای امام خمینی و جوادی آملی
مدلی ارائه گردید .در این انگاره ،سهراه کار ارائه شد که زمينة تحقق جامعیت و شمول اسالم
در عرصههای مختلف و همچنین پويايي و گسترة آن در قلمروهاي اجتماعي را فراهم ميسازد.
با استفاده از اين الگو:
 .1منابع اسالم توسعه پيدا ميكند و عقل در كنار وحي داراي حكم ميگردد و در
چهارچوب دين قرار ميگيرد ،به همین دليل حكم آن واجباالطاعه ميشود و با آموزههاي
وحياني همسنگ ميگردد .در اين نگاه عقل و وحي بهعنوان دو حجت الهي براي تأمين سعادت
دنيوي و اخروي انسان دستبهکار ميشوند و در تعاملي مثبت نظامهاي مختلف اجتماعي را
سامان ميبخشند و جامعة مطلوب ،مترقي و الهي را پايهريزي ميكنند و تمامي عرصههاي
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اجتماعي را پوشش ميدهند بهگونهاي كه در هر زاويهاي ردپاي حكم عقل يا حكم شرع
قابلمشاهده است .در اين نگاه ،عقل و وحي مانند دو بال براي دين مطرح ميباشند و عقل نهتنها
در برابر دين نيست بلكه بخشي از دين تلقي ميشود و به همان اندازه كه عقل جداي از وحي
بيمعنا و بيارزش است ،نقل و شرع بدون عقل ،بيمعني و بيارزش است.
 .2براي اجرائي شدن آموزههاي وحياني بهصورت طبيعي تنگناهايي وجود دارد ،چون
آموزههاي وحياني ثابت است و مسائل اجتماعي متغير و متنوع ،به همین دليل دو سازوكار اصلي

براي حل اين مشكل پیشبینیشده است.
الف) وجود اصول و قوانين ناظر و يا عناوين ثانويه كه قانونگذار را مجاز ميسازد با
بهرهمندي از آن اصول و قوانين خألها را پوشش دهد و پاسخ پرسشها را ارائه دهد و از اجراي
اموري كه فاقد مصلحت است جلوگيري كند .اين قوانين بيشتر نقش بازدارندگي ،تعديل و
اصالح مقطعي را دارا ميباشند.
(ص)
ب) وجود اختيارات ويژه از سوي صاحبشریعت كه اين اختيارات را پيامبر به ائمة
معصومين(ع) واگذارکرده و در دوران غيبت ائمه (ع) به افراد با صالحيت واگذار گرديده است.
ائمه معصومين(ع) و علمای با صالحیت ،بهعنوان نايب امامان صالحيت پيدا ميكنند با اصل قرار
دادن مصالح مردم و رفع مشكالت اجرایي دخل و تصرفاتي در احكام ثابت بنمايند و زمينة
اجرای احكام اهلل را فراهم سازند.
در اين نگاه وليفقيه مجاز خواهد بود كه مشكالت قانوني را برطرف سازد و اگر مصلحت
مردم اقتضا كند ،قوانين را تغيير دهد .بديهي است كه اگر اين اختيارات ويژه که فراتر از احکام
اولیه و ثانویه است و مقید به اینها نیست بلکه مطلق است ،ناديده گرفته شود امكان اجرایي شدن
آموزههاي ديني فراهم نميآيد .دين و احكام ديني منجمد میشود و پويايي و بالندگي خود
را از دست ميدهد .لذا شرط اجتماعي بودن اسالم و احكام آن بهرهمندي از سازوكار امامت،
واليت و اجتهاد است.
همانگونه که اشاره شد؛ از تحلیل محتواي برخي از دیدگاههای امام خميني و جوادی
آملی بهخوبي روشن میشود كه ایشان ،نگاهي جامع به اسالم و قرآن دارند و به تعبير ديگر
جامعيت حداكثري را قبول دارند و بارها از اينكه برخي ميگويند اسالم فاقد برنامه است گلهمند
بودهاند .امام خميني تمامي علوم و فناوري زمانه را ورق نازكي از معارف الهي ميدانند و بر
اين عقيده اند كه تمام علوم و دانش بشري بهنوعی ،از علوم و معارف الهي بهره می گیرند .در
نگاه امام خميني علم ،عقل ،ترقي ،تمدن و  ...جايگاه رفيعي دارد و سعي گرديده است با نگاهي
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جامعنگر و شمولي همة آنها را در درون اسالم جاي دهد .بهگونهاي كه اسالم بدون عقل ،علم
و دانايي را اسالم نميداند .وی همچنین با بازشناسی والیتفقیه و تبیین اختیارات آن بهعنوان
ولیفقیه ،مشکل انجماد و ثبات و تغییرناپذیری احکام را حل کرده و جایگاهی را معرفی کرده
است که میتواند گرههای اجرایی شدن احکام اسالم را در ابعاد مختلف متناسب با مصلحت
اسالم و مسلمین حل کند و سازوکارهایی را ایجاد کند که احکام دینی را در ابعاد مختلف در
زمانها و مکانهای متنوع قابلاجرا نماید.
با این مدل ،نیازی به جایگزین کردن اسالم معنوی بهجای اسالم تاریخی و یا جایگزین
کردن معنویت بهجای دیانت و یا منحصر کردن دین اسالم به آخرت و ...نیست.
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