
 

گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکان پذیری و 
انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاه های 

امام خمینی)س( و جوادی آملی

 محمدجواد ابوالقاسمی1

و  اندیشه وران  بین  که  است  مباحثي  از  یكي  اسالم  دین  گسترة  چکیده: 
روشنفكران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختالف 
اسالم  بیشتر علمای  نیازهای زمان است، چون  با  امكان تحقق آن  بر سر  بیشتر 
فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسالم و شمول آن بر نیازهای دنیوی 
و اخروی ندارند و اجماالً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و 
گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویكرد توصیفی- تحلیلی 
نظریه های  و  گونه ها  مراتب،  اسالم،  از  تعریفی  ارائه  از  پس  اسنادی،  روش  و 
برای  پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی  با  و  مرور شده  جامعیت 
تحقق آن و امكان پاسخ گویی به نیازهای فكری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی 

بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.
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مقدمه
بوده  متفكران غربی  مناقشه  و  از رنسانس مورد بحث  بعد  به ویژه  از دیرباز  مسئله گستره دین 
است. گروهی از متكلمان مسیحی در قرون وسطی، وحی را جانشین همة معارف بشری، اعم از 
علوم تجربی، اخالقی و مابعدالطبیعه می دانستند و بر این باور بودند که خداوند با ما سخن گفته 
و آن چه را برای رسیدن به رستگاری الزم است، در کتاب مقدس آورده است؛ به همین دلیل، 
آموختن شریعت را کافی دانسته، از پرداختن به فلسفه پرهیز داشتند. این گستردگی تا حدودی 
متأثر از فلسفة اسكوالستیك بود. بعدها متفكرانی چون آکویناس1، بر جداانگاری قلمرو عقل 
و وحی اصرار ورزیدند )خسرو پناه 1382: 99( و دانشمندانی چون گالیله2، کانت3، دورکیم4، پل 
تیلیش5، ماخر6، یونگ7 و 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 1382: 107( در همین 
راستا جهان اسالم نیز از این رویكرد غربی به گستره دین بی نصیب نماند و برخی از متفكران 
و روشنفكران مسلمان هم وارد این معرکه شدند. البته با شكل گیری انقالب اسالمی و حضور 
اسالم انقالبی تا حدودی از رواج این مباحث کاسته شد؛ ولی با نهادینه شدن حكومتی به نام 
دین و پدید آمدن برخی از ناکامی های اقتصادی و اجتماعی که به هر دلیلی پیش آمد، بار دیگر 
زمزمة تقلیل گرایی 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 شكل جدید و مدرن آن مطرح شد.
بحث از جامعیت اسالم و قرآن بحث جدیدی نیست و هیچ زمانی هم وحدت نظر پدید 
مناقشه آرای مختلف در گستره و  دنبال طرح و  به  مقاله  این  به همین دلیل، در  نیامده است. 
جامعیت اسالم و دالیل نقلی و عقلی که برای تعیین مرزهای ورود دین اسالم آورده اند نیستیم. 
عالوه بر آن، به ویژه در بیست سال گذشته، کتاب ها و مقاله های زیادی از مصباح، جوادی آملی، 
ایازی، ربانی، غفاری، رجبی و دیگران از یك سو و از سوی دیگر، بازرگان، سروش، ملكیان، 
کدیور و دیگران دراین باره نوشته شده است، به همین رو نیازی به طرح جدید آن ها نیست. نكته 

1. Oceanus
2. Galilei
3. Kant
4. Durkheim
5. Paul Johannes Tillich
6. Schleiermacher
7. Carl Gustav Jung
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کانونی در این مقاله که کمتر به آن پرداخته شده است و می تواند اکنون سودمند باشد، نحوه 
متنوع است.  پاسخ گویی در زمان ها و مكان های  بودن جامعیت و قدرت  امكان پذیر  تحقق و 
بر فرض پذیرش جامعیت و گستره اجتماعی اسالم، دایره  این است که:  سؤال اصلی تحقیق 

شمول و گستره آن کجاست و چگونه قابل تحقق است؟
این مقاله با رویكرد توصیفی و تحلیل محتوای کیفی از روش مطالعه اسنادی بهره  گرفته 
است. مهم ترین محدودیت این بحث، گستردگی اختالفات در تعریف جامعیت و گستره آن 
است که ایجاد یك 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« مي داند، به گونه اي که افراد جامعه در کنار 
یكدیگر احساس امنیت و آرامش کنند) 1404: 240(. علي)ع( در نهج البالغه مي فرمایند:  اسالم 
نامي از سالمت و فراهم آورندة هر کرامت است )شهیدی 1370: 150(. راغب اصفهاني با توجه به 

آیات متعدد و موارد استفاده از واژة اسالم، چنین مي گوید: اسالم بر دو نوع است:
نخست، اسالمي که مرتبتي فروتر از ایمان دارد و عبارت از اقرار زباني است و با همین اقرار 

است که شخص، مسلمان محسوب مي شود و کسي حق تعرض به او را ندارد 
همراهِ  فرد  که  مي آید  پدید  شرایطي  در  و  است  ایمان  مرحلة  از  باالتر  که  اسالمي  دوم، 
اعتراف و اقرار زباني، اعتقاد قلبي نیز داشته باشد و در عمل به آن باور دروني وفادار باشد. در 

این حالت فرد در مقابل حوادث روزگار و قضا و قََدر الهي تسلیم خداوند است )1404: 240(.
فخرالدین طریحي در مجمع البحرین مي گوید: اسالم بر دو نوع است: نخست، در مفهومي 
فروتر از ایمان که به معنای اعتراف زباني و گفتن شهادتین است، دوم، افزون بر اعتراف زباني، 

با اعتقاد قلبي و عملي نیز همراه است )1378: 408(.
با مرور به واژه اسالم در کتاب های لغت و اصطالح علما درمی یابیم که کلمه اسالم بیانگر 
مفاهیمي چون سالمت، تسلیم شدن، صلح، امنیت، فروتني، منقادشدن، خالص بودن براي خدا 
و مفاهیمي از این قبیل است و طبعاً هر دین و آییني که بتواند این مضامین را در برداشته باشد و 

سازوکار تحقق آن را در جامعه بیشتر و بهتر داشته باشد، شایسته این نام مي گردد.
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را شكل  کلمه  توحید  توحید،  کلمة  پرتو  در  است که  آییني  و  دین  اسالم  دراین ارتباط، 
ارمغان  به  جامعه  براي  را  موحدانه  زندگي  و  امنیت  درنتیجه صلح، صفا، سالمتي،  و  مي دهد 
مي آورد. دکتر نصر می گوید: در نگرش سنتي اسالمي هیچ امر غیردیني و هیچ چیزی که از 

قلمرو دین مقررشده و مقدر شده از جانب اهلل بیرون باشد، وجود ندارد )نصر 1373 :7-8(.
مطهري در تعریف اسالم مي گوید: »اسالم، نام دین خداست که یگانه است. همة پیامبران 
نیز  طباطبایي  عالمه   )25  :1359 )مطهري  کرده اند«  دعوت  آن  به  و  شده اند  مبعوث  آن  براي 
دانستن  مسئلة والیت و واجب  با طرح  مائده مي فرمایند:  آیة 3 سورة  مي نویسد: »خداوند در 
آن، تمامي معارفي که تاکنون براي شما فرستاده ام تكمیل نمودم و نعمت خودم را که عبارت 
)عالمه  کردم«  تمام  شما  براي  دین،  امور  و  شئون  در  الهي  سیاست  اجراي  و  والیت  از  است 
بنابراین »آنچه امروز به عنوان »اسالم« شهرت یافته است، اصطالحي  طباطبایي1375 ج5: 194(؛ 
است که براي شریعت قرآن پس از گسترش دیني، که آورنده اش حضرت محمد)ص( بود، قرار 
داده شده است و اال دیِن حق، حقیقتي است داراي مراتب مختلف، که در طول زمان و طي 
کتاب  در  عسگری  عالمه   .)277  :3 ج  طباطبایي1375  )عالمه  است«  کمال یافته  مختلف  مراحل 
عقاید االسالم مي گوید: اسالم عبارت است از انقیاد و خضوع کامل در برابر خداوند و در برابر 
مجموعه احكام و شرایعي که از سوي خداوند فرستاده شده است )عسگری 1414: 182-186(، 
استاد مطهری مي گوید: »اسالم نام دین خداست که یگانه است و همة پیامبران براي آن مبعوث 

شده اند و به آن دعوت کرده اند« )مطهري 1381: 96(.
با توجه به مطالب پیش گفته درمي یابیم »اسالم« نام »دین« حق است که مقصد و مقصود تمام 
پیامبران در طول تاریخ بوده است، این دین با بعثِت خاتم پیامبران »حضرت محمد)ص(« مراحل 
پایاني و تكمیلي خود را طي نموده و به عنوان راهنماي بشري در تمام زمان ها و مكان ها به انسان 
ارزاني شده است. از این منظر، لفظ اسالم از مقولة تشكیك1 )مالصدرا 1362: 148 -147( و داراي 
مراحل و درجات خاصي است که هر مرحله و درجه، تعریف و جایگاه خاص خود را دارد 
وهمان گونه که اشاره شد اسالم نام جامع همه ادیان است. اسالم یكپارچه و تفكیك ناپذیر است 
و ایمان، مرحله و درجه اي از اسالم به شمار مي آید. در معنای این اسالم مفاهیم و مضامینی چون: 

سالمت، تسلیم شدن، صلح، امنیت، فروتني، منقادشدن، خالص بودن براي خدا و... نهفته است.

1. منطقیون »کلي« را به دو قسمت متواطي و مشكك تقسیم کرده اند. کلي مشكك: آن است که در همه 
یكسان نباشد و با اختالف بر افراد خود صدق کند مثل نور که در بعضي مصادیق به شدت و بر بعضي 

دیگر به طور ضعیف صدق مي کند.
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جامعیت اسالم و مراتب آن
همان گونه که در مقدمه اشاره شد، بحث جامعیت و گسترة اجتماعي اسالم همواره مورد مناقشه 
بوده و اصلی ترین سبب پدید آمدن گروه ها و فرقه هاي مذهبي و کالمي است. عالوه بر آن 
امروزه در میان صاحب نظران و اندیشمندان مسلمان معاصر نیز رواج زیادي دارد که برخي از 
این دیدگاه ها ریشه در اندیشه ها و تفكرات درون دینی و نوع تلقي و برداشت از دین اسالم و 
ابعاد آن به ویژه 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 دیني است.
درهرحال این دو منشأ دروني و بیروني باعث شده است که روشنفكران دیني حتي در جامعة 
ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد و دیدگاه های متفاوتي را در جامعیت و گسترة اجتماعي 

اسالم پدید آورد که در این قسمت به برخي از دیدگاه های مشهور و رایج اشاره مي شود1.
دیدگاه های موجود را مي توان در مرحله اول به دو دستة اصلي تقسیم کرد: نخست، دیدگاه 
حداقلي و گزینشگر؛ دوم، دیدگاه حداکثري و جامع نگر به دین و در مرحله بعد، دیدگاه دوم 

به سه قسمت تقسیم خواهد شد.

دیدگاه حداقلي و گزینشگر2

با مرور به دیدگاه های علمای اسالم درمی یابیم که نگاه حداقلي به دین اسالم در میان بسیاري از 
گروه ها و فرقه ها از آغاز اسالم وجود داشته است، به گونه اي که قرآن مجید اقوام و گروه هایی 
را که به صورت گزینشی برخي از ابعاد اسالم را قبول دارند و بعضي دیگر را قبول ندارند، مورد 

سرزنش قرار مي دهد.
قُوا بَيَْن اهلل َو ُرُسلِِه َو يَُقولُوَن نُْؤمُِن بِبَْعٍض َو  َّذيَن يَْكُفُروَن بِاهللِ َو ُرُسلِِه َو يُريُدوَن أَْن يَُفرِّ »إِنَّ ال

َِّخُذوا بَيَْن ذلَِك َسبياًل« )نساء: 150(. نَْكُفُر بِبَْعٍض َو يُريُدوَن أَْن يَت
»کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند، و می خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی 
اندازند، و می گویند: »ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انكار می کنیم« و می خواهند میان این 

]دو[، راهی برای خود اختیار کنند«. 

1. برای آگاهی تفصیلی مراجعه شود به کتاب هایی که در باب جامعیت اسالم، مقاصد دین، فلسفه نبوت، جامعیت 
قرآن، قلمرو دین، قلمرو شریعت و... نگاشته شده است.

2. برخي از صاحب نظران بین نگاه گزینشگر و حداقلي تفاوت قائل هستند، ولي در این نوشتار با اندکي تسامح این 
دو بحث در یك راستا دیده شده است.
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در این آیه هرگونه گزینشگري در پذیرش و عمل به اسالم مردود دانسته شده است و در 
روایات فراوان ازجمله امام رضا)ع( در عیون اخبارالرضا منكر جامعیت قرآن و جامعیت دین، 
منكر دین تلقي شده است )شیخ صدوق 1363: 217 - 216(. بنابراین، نگاه حداقلي و گزینشگر به 
دین اسالم مسئلة جدیدي نیست. تنها تفاوتي که در روزگار معاصر اتفاق افتاده، نحوة بیان آن 
است. نگاه حداقلي و گزینشگر که پس از رنسانس در غرب شكل تازه اي به خود گرفته است بر 
جدا انگاري دین از حوزة سیاست و اجتماع تكیه دارد و متأثر از نگاه فردي به دین است که در 
قرن های اخیر با پیدایش دیدگاه »سكوالریستي« و »سكوالریزاسیون« تقویت شده است )جعفري 

1378: 233؛ همتي1385: 92(.
دانشمندان  از  گروهي  به  مربوط  اسالمي  جوامع  در  گزینشگر  یا  سكوالریزاسیون  نظریة 
ارزش ها  و  عقاید  و  توصیف جهان بیني  به  دین  محدودة  مشخص کردن  با  که  است  اسالمي 
معنوي  رشد  و  کمال  و  سعادت  به  دستیابي  براي  رهنمود  ارائه  در  را  دین  کمال  مي پردازند. 
مي دانند و طرح مسائل علمي و ورود به حوزة امور عیني و دنیوي را خارج از انطباق و قدسیت 

دیني مي دانند.
سروش می گوید: به گمان بنده تعلیمات دینی علی االصول برای حیات اخروی جهت گیری 
شده اند و این بدان معنی نیست که به درد این دنیا نمی خورد 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، برنامه ریزي به دست نمي دهد و اصاًل »برنامه ریزي فقهي« یك تناقض آشكار است و 
بارزترین و نزدیك ترین چهره و عنصر دین که با حیات و معیشت این جهان مرتبط است، همان 
»فقه« است. فقه علم به فروع احكام است و آشكار است که متضمن دستورات و اوامر و نواهي 
براي کارهاي اجتماعي و فردي است، ولی به ما برنامه نمی دهد و ما برای ساماندهی معیشت نیاز 

به برنامه داریم )سروش 1374: 12(.
باالخره منكر کارکردهای اجتماعی دین  هرچند سروش دین را آن دنیایی می بیند، ولی 
نیست فقط روی اوالً و بالذات بودن یا نبودن این دنیایی بودن او نظر دارد. وی می گوید: پیام 
فوق العاده مهم ادیان در این عالم این است که ما برای بندگی کردن آمده ایم، نه برای خدایی 
کردن و این بندگی عرض عریضی دارد و همه شئون زندگی انسان را دربرمی گیرد: از اقتصاد 

و سیاست و حكومت گرفته تا اخالق و امور عادی زندگی )سروش 1374: 11(.
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بازرگان، در سخنرانی و مقاله »هدف بعثت انبیا، خدا و آخرت« که در اواخر عمر خود اظهار 
داشته است با هفت دلیل اعالن می کند که هدف بعثت انبیا خدا و آخرت بوده است و پیامبران 
برای این که برای زندگی مردم پیامی داشته باشند نیامده اند و هدف همة آموزش ها و آیات و 
روایات اجتماعی برای قرب به خدا وجهان آخرت است )بازرگان 1374: 58(. وی بر فواید و آثار 
مثبت دنیایی دانستن آیات جهاد و قضا و قسط تأکید دارد، ولی می گوید: این ها آثار فرعی مفید 
و نتایج دنیایی ضمنی هستند، ولی این آیات الزاماً شامل تمام نیازها و مسائل و ابتالی انسان ها در 

تمام قرون و احوال نیست وهیچ گاه پیامبران چنین ادعایی نكرده اند )بازرگان1374: 57(.
همچنین می گوید:»هدف و حرکت پیامبران علي  االصول و علي القاعده، نه دنیا و نه زندگي 
رهگذر،  و  فرعي  به صورت  خدا،  و  آخرت  طلب  در  ادیان  خداست.  و  آخرت  بلكه  دنیایي 

سالمت و سعادت زندگي و دنیا را براي خود و اجتماع تأمین مي کنند« )بازرگان1372 :8(.
وی اصالح جامعه را دور از شأن پیامبر دانسته و معتقد است انجام کارهاي اصالحي و تكمیلي 
دنیا در سطح مردم، دور از شأن خدا و تنزل دادن مقام پیامبران به حدود مارکس، پاستور و گاندي 
است )بازرگان1372 :8(. هرچند محتوای مطالب مطرح شده در مقاله »هدف بعثت انبیا«، نوعی تغییر 
در رویكرد و نگرش ایشان نسبت به قلمرو دین اسالم به حساب آمده است، ولی در همین مقاله 
نیز بارها تأکید می کند که طرح این مسئله به معنی نادیده گرفتن نقش دین در انقالب های جهان 
و فواید بسیار زیاد اخالقی و اجتماعی و... نیست )بازرگان1372 : 61(. نگرانی عمده ایشان پدید 
آمدن دین دولتی و انحصار حكومت در اختیار گروه خاص است و اینكه دولتی بخواهد در امور 

دین و اخالق مردم دخالت کند و به استبداد دینی منجر شود )بازرگان1372 : 57(.
ملكیان می گوید: انسان متجدد نمی تواند از فهم سنتی دین پیروی کند )ملكیان 1388: 268( 
فرض  راه  دو  شرایط  این  در   .)364  :1390 )ملكیان  نیست  سازگار  تجدد  با  سنتی  دین داری  و 
می شود؛ راه نخست آن است که دین به صورت کلی انكار 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 ویژگی های جهان مدرن سازگار باشد. ملكیان برداشت جدیدی را توصیه می کند و آن را 
معنویت می نامد )ملكیان 1388: 269(. در این نگاه گستره اسالم آن چنان محدودشده است که 
یارای مقاومت در مقابل تجدد را پیدا نمی کند و باید برای رهایی از این مشكل، معنویت را 
جایگزین دین کرد. ملكیان، ویژگی هایی را برای دین و تجدد برمی شمرد و نتیجه می گیرد که با 
توجه به ویژگی ها و مؤلفه های اجتناب ناپذیر، تجدد و نیز تضاد آن ها با ویژگی های دین سنتی، 
چاره ای جز یافتن جایگزینی مناسب برای دین سنتی باقی نمی ماند. جایگزینی که آن را عقالنیت 
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و معنویت می نامد. )صادقی وسهرابی فر 1392: 144( این دیدگاه مورد مناقشه جدی صاحب نظران 
است که صادقی و دیگران به آن پرداخته اند.

کدیور هم با ارائه رویكرد اسالم معنوي و غایت مدار، دایره شریعت را محدود می کند و 
این راه را به طور نسبي راهي کم اشكال تر، سالم تر و مطمئن تر براي دفاع از دین داری در عصر 

تجدد می داند )کدیور1381: 431(.
هرچند ایشان دایره فقه و شریعت را محدود می کند ولی نمی تواند جامعیت دین را منكر 
و  هنجارها  ارزش ها،  بر  متكي  مكان ها  و  زمان ها  همه  براي  دیني  اسالم  می گوید:.  شود. وی 

احكامي حكیمانه، عادالنه و عقالیي است )کدیور1381: 426(.

نقد و بررسی

با توجه به آنچه بیان گردید هرچند بازرگان، سروش، ملكیان و کدیور و دیگران در دسته بندی 
هستند  حداقلی  اسالم  به  قائل  که  می آیند  به حساب  کسانی  جزو  دین،  قلمرو  و  گستره  کلی 
ایشان  آرای  و  نوشته ها  در  بیشتر  تأمل  با  ولی  ندارند،  قبول  دنیایی  امور  در  را  آن  و جامعیت 
درمی یابیم که پدید آمدن این روحیه به خاطر شرایط جهانی و اندیشه های برونی و همچنین 
شرایط سیاسی پس از انقالب بوده و نوعی یأس و ناامیدی در اجرایی کردن احكام اسالمی در 
جامعه و عكس العمل در مقابل نگاه کسانی است که می گویند همه برنامه ها 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 بی تفاوت نبوده است و حداقل دنیا را به عنوان پلی برای آخرت قبول دارند. بحث 
اصلی آن ها این است که آیا هدف اول بعثت انبیا دنیا بوده است یا آخرت؟ یا اینكه امور دنیایی 
جزو اهداف در جه اول انبیا بوده یا نه؟ و آن هایی که بحث معنویت را جایگزین کرده اند با 
نوعی بن بست در مواجهه با تجدد و مدرنیته روبرو شده اند و خواسته اند با برجسته کردن عقل 
و جایگزین کردن عقل و عقال به جای فقها و روحانیون، دایره شرع را محدود کنند. به تعبیر 
دیگر، این صاحب نظران نتوانسته اند تحلیل درستي از جایگاه عقل و امامت و والیت در تبیین و 
تفسیر دین و سازوکار اجرایي شدن آن ارائه دهند، به ناچار گرفتار تردیدها و تناقض ها شده اند 
به گونه اي که در توانمندي و پاسخ گویي دین اسالم به نیازهاي زمان دچار تردید گردیده اند با 

این نگرش به بخش دیدگاه جامع نگر و حداکثری می پردازیم.
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دیدگاه حداكثري و جامع نگر

در مقابل دیدگاه حداقلي، گزینشگر، آخرت گرا، فردگرا و سكوالریستی، نگاه دیگري وجود 
دارد. این نگاه اسالم را جامع دنیا و آخرت مي داند، ولي اختالف در تعریف و سطح و عمق 

جامعیت است، به همین دلیل سه طیف دیدگاه پدید آمده است:
1. جامعیت در کلیات؛

2. جامعیت در چهارچوب های کلی؛
3. جامعیت در برنامه ها.

1. جامعیت در كلیات

جامعیت اسالم در کلیات بدان معني است که اسالم ازنظر جهان بیني و کلیات مربوط به هدایت 
انسان ها کامل است، ولي در ارائة چهارچوب ها و برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي جامعة 

انساني دخالتي ندارد.
این دیدگاه، هرچند جامعیت را رد نمی کند، ولي در حقیقت نگاهي جامع نگر ارائه نمي کند 
بر تمامي قلمروهاي زندگي  و بر حداقل ها اکتفا مي کند، چون احكام و آموزه هاي اسالم را 

سرایت نمي دهد و جامعیت را در بیان کلیات مي داند.
شاید بتوان گفت، مهندس بازرگان ازجمله اندیشمنداني است که تا حدودی با این رویكرد 
به طرح جامعیت اسالم پرداخته است. عنصر اصلي جامع نگري در دیدگاه ایشان وجود جریاني 
تعامل جویانه درحرکت فردي و اجتماعي جامعة بشري است بدون آنكه مالزم با برنامه یا طرح 
خاصي باشد، لذا اگرچه مي پذیرد »در اسالم و قرآن، عنایت و اشاره به دستورهایي که با زندگي 
روزمره افراد و اجتماعات و مصالح امور دنیایي بشریت سروکار دارد فراوان است« )بازرگان 
1372 :8(؛ اما او وجود این قوانین را نه در ارتباط با نظام اجتماعي و برنامه ریزی های کالن در 
عرصه هاي مختلف این نظام بلكه در رابطه با تزکیة نفس و تعالي جامعة انساني تفسیر مي کند: 
آن همه  خانوادگي،  روابط  و  و طالق  نكاح  یا  ارث  به  راجع  مثاًل  اگر  که  مي بینیم  قرآن  »در 
دستورهاي دقیق و احكام تفصیلي آمده، براي این است که راه های نفوذ شیطان و اجتماعات و 
امكان ظلم مردم در حق یكدیگر و سرکوب شیطان شدن و از خدا و سعادت عقبي دور گشتن 

انسان ها بسته شود« )بازرگان1372 :8(.
بنابراین بازرگان و دیگران دستورالعمل های اسالم را در ذکر کلیات ناظر بر زندگي فردي 
و اجتماعي جامع مي دانند، اما قائل به وجود چهارچوب خاص و نیز طرح و برنامه در این تعالیم 
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نیستند و در گذشته  بزرگانی چون فخر رازی محدودیت هایی برای جامعیت قرآن قائل هستند و 
جامعیت قرآن را در تبیین اصول و کلیات می دانند و مباحث علمی را مسائل استطرادی می دانند؛ 
ولی تا حدودی با تمسك به  سنت پیامبر)ص( و با استناد به آیه: »ما آتاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ«؛ »هر 
آنچه از سوی رسول)ص( آمد بگیرید و به آن عمل کنید« )حشر: 7( مشكل خود را  حل کرده اند 

)جشنی1389: 79- 78(. 

2. جامعیت در چهارچوب های كلی 

ایازی در پژوهش خود سه طبقه وگروه فكری را در مراتب  جامعیت شكل 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 )ایازی1380: 68( و 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 مجموعة 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 1380: 80(. وی 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 اینكه قرآن بخواهد ارائه نظام بدهد و همه جزئیات را بیان 
کند جانب احتیاط را رعایت کرده اند )ایازی 1380: 107-106(. ایازی پس ازبیان دیدگاه هایی 

که همین نظر را تأیید می کنند می گوید:
با توجه به آنچه گفته شد نظریة سوم واقع بینانه ترین و مستندترین نظریه در باب جامعیت 
است؛ زیرا از سویی قرآن جامع است به این معنا که به اعتقادات و روش های معنوی و اخالقی 
مورد نیاز می پردازد، خصوصیات احكام و عبادات مثل نماز و روزه، حج، زکات را برای رسیدن 
از سویی  نشان می دهد، و  او  به  را  ابدی  معین می کند و طریق سازندگی و سعادت  به کمال 
تصویری عام برای عالم هستی و ارتباط آن با آفرینندة موجودات و هدف از وجود انسان و دیگر 
موجودات را بیان می کند و به رابطة انسان با خدا، نیازها و عواملی که موجب سعادت انسان در 

این دنیا می گردد )ایازی 1380: 110- 109(.
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نقد وبررسی 
به نظر می رسد، ایازی در بحث جامعیت، جامعیت دین اسالم و جامعیت قرآن را  در برخی 
موارد یكی گرفته است وشاید یكی 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 می کند می گوید :» اجماالًباید گفت ،اسالم بدون تردید برخوردار از این معیارها است« 

)ایازی1380: 124(؛ اما تردید در جامعیت وقتی ایجاد می شود که می گوید:
اگر بگوییم قرآن جامع علوم اولین و آخرین است و همه چیز دارد و همه دانشها 
را مطرح کرده است، و به همة سؤاالت مادی و معنوی پاسخ داده است و مشكلی 
نبوده که متعرض آن نشده باشد، این ادعا با شبهات بسیاری همراه است. کسی 
که مدعی این سخن است نمی تواند بگوید قرآن این بیانات را دارد و دین به همة 
علوم و روش ها 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 می خواهیم از دین استفاده 
کنیم، قابل بهره بردن نیست و این ادعا را نمی توان نه نفی کرد و نه اثبات )ایازی 

.)109 -110 :1380

نكته دیگری که قابل اشاره می باشد این است که ایازی با استفاده از برخی از دیدگاه های 
مطهری در باب جامعیت قرآن ایشان را جزء گروه اول طبق بندی نكرده، ولي با توجه به سخنان و 
آثار مطهري به نظر مي رسد که ایشان اسالم را منحصر در بیان چهارچوب ها نمي داند و مي گوید: 
»اسالم دیني است که به پند و اندرز قناعت نكرده است، بلكه در سراسر زندگي بشر چنگ انداخته 
و آمده است اجتماع بسازد« )مطهري 1377: 57، 55( و در موضعي دیگر مي گوید: »اسالم، دیني است 
که وظیفه و تعهد خودش را این مي داند که یك جامعه تشكیل بدهد، اسالم آمده جامعه تشكیل 

بدهد، آمده کشور تشكیل بدهد، آمده دولت تشكیل بدهد« )مطهري 1377: 17-18(.
نتیجه  بنابراین اگر بخواهیم مجموعه دیدگاه های استاد مطهري را جمع بندي کنیم به این 
مي رسیم که ایشان جامعیت را در هر سه عرصه براي دین اسالم قائل هستند و درواقع تلفیقي از 

هر سه جامعیت را ارائه داده اند، که در بخش بعدی اشاره خواهد شد. 
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جامعیت در برنامه ها
بر اساس این رویكرد، اسالم عالوه بر جهان بیني و ارائه چهارچوب های عملي، در تحقق اهداف 
متعالي دین نیز داراي برنامه و الگوست و راه های وصول به سیاست ها و چهارچوب ها در آن 

پیش بینی شده است.
در این دیدگاه، دین، بالقوه جامع همه علوم و معارف بشري است، پاسخگوي تمام مشكالت 
علمي و فكري انسان و نظم دهندة همة جنبه هاي حیات فردي و اجتماعي براي دنیا و آخرت 
می تواند باشد. به همین دلیل، دین داراي نظام است و پایه هاي اصول و قواعد کلي علوم در 
قرآن مطرح است و بر همین مبنا بسیاري از علوم انساني را مي توان از قرآن استخراج کرد. در 
این معنا معارف دیني درواقع مبین همان قوانین و سنت های ثابتي است که علوم مختلف در 

جست وجوي آن  هستند.
در این نگاه، دین در زندگي بشر حضور دارد و نسبت به هیچ مسئله اي بي نظر نیست، به این 
معنا که هم اصول کلي آفرینش را تبیین مي نماید و هم نسبت به علوم و امور جزئي بي تفاوت 
نیست، بر این اساس، دایرة دین جدا از دایرة علوم حسي یا علوم عقلي نیست، بلكه دین، میزان 

علم و عقل است.
جوادي آملي می گوید: 

علوم مختلف با توجه به جایگاهي که در مجموعه معارف دیني داشته و نقش 
تأییدي و ارشادي که دین در احكام عقلي و حسي و همچنین در تأمین برخي 
از اصول فوق عقالني آن ها دارد، مي تواند استفاده هاي گوناگوني را از وحي و 
الهام غیبي ببرند و درصورتی که پیوند علوم با وحي با شیوة مذکور برقرار شود، 
یعني علوم اصول و مبادي فلسفي خود را بر بنیان هستي شناسي الهي سازمان داده 
و با وحي به عنوان یكي از منابع معرفتي که در برخي از موارد نقشي تأییدي و 
به عنوان  بنگرند، همة آن ها  تأسیسي دارد،  از موارد نقش  ارشادي و در بعضي 
جزئی از معرفت دیني، به تبیین بخش های مختلف آفرینش مشغول بوده و هرگاه 
در داوری های خود به حقیقتي دست یابند، به  مفهومي که مورد اعتبار و نظر دین 
بوده و از تأیید الهي برخوردار است، نائل خواهند شد. بدین سان علم نه تنها در 
قرآن و عترت(  دایرة اصول و یا فروع دین، بلكه در تمام حوزه هایي که اسالم )
دربارة آن ها قواعدي را ارائه مي نماید، عالوه بر ثباتي که خصیصة همة گزاره های 

علمي است، از تقدس الهي نیز بهره ور مي شود )جوادی آملی 368:1387(.



13  مقاله علمی- پژوهشی گستره اجتماعی اسالم و ارائه مدلی برای امکان پذیری و انطباق...

در این نگاه عقل یكي از پایه هاي جامعیت قرار مي گیرد و آنچه عقل استنباط کند مي توان 
جزو دریافت های شرعي محسوب کرد. بدین سان همان طوري که دریافت های تعبدي و فوق 
عقالني و امور غیبي و دیني تقدس مي یابند، امور عقلي و دریافت های خردورزانه نیز مقدس و 

شرعي مي شوند.
نكتة موردتوجه، این است که دیني بودن یك علم و یا مقدس شدن علم غیر از قربي بودن، 
تعبدي بودن و عبادي بودن آن است. بنابراین تمام موضوعات که خارج از حوزه امور تعبدي 
براي  و عبادي است، مي توانند در حوزة علوم دیني قرار گیرند و درنتیجه بدون آنكه مانعي 

نقدپذیري آن ها وجود داشته باشد از تقدس علوم دیني نیز برخوردار شوند.
در این نگاه، منابع اجتهاد و تدوین نظام ها و علوم، تنها آیات قرآني و سنت نبوي و ولوي 
نیست. عقل یكي از منابع مهم دریافت و درک تعالیم دین است، چون عقل از منابعي است 
که قرآن آن را پایه شناخت و درک تعالیم دین دانسته است. جامعیت در نظر این گروه به این 

معناست.
رجبی مي گوید: »ما نباید توقع داشته باشیم که در قرآن مجید یك نظریه به معنای مجموعة 
قوانین مرتبط با هم و یا یك مكتب به مفهوم اصالحي آن اثبات یا نفی شده باشد تا بگوییم قرآن 
جامعیت دارد« )رجبی1372 :11(؛ بنابراین ممكن است بسیاري از علوم که هم اکنون مطرح اند و 
دربارة هدایت کمال انساني هستند، در قرآن وجود داشته باشد، اما نه به این معنا که قرآن کتابي 
بلكه  باشد،  پرداخته  معناي مصطلح آن  به  روانشناسي  علم حقوق، جامعه شناسي،  به  باشد که 
اصول و ارزش هایی را مطرح کرده است که مي توان بر اساس آن یك نظام حقوقي و سیاسي و 
اجتماعي و پیام های ارزشي بر اساس یك مكتب روانشناسي و جامعه شناسی را استخراج کرد 

)مكارم شیرازی 1372: 4(.

نقد و نظر

با توجه به آنچه بیان شد، نگاه حداقلي و گزینشگر با روح خاتمیت دین اسالم، جهان شمولی 
و اتمام و اکمال آن  که همه این موارد در قرآن به آن تصریح شده است قابل دفاع نیست. نگاه 
تحقیق، معطوف به جامعیت اسالم است و در نگاه به جامعیت هم با عنایت به آنچه بیان شد، 
نگاه کل نگر تفاوت زیادي با نگاه حداقلي ندارد، چون نتیجه به یك نقطه منتهي می شود پس 

گفتگوی اصلی بین دو نظر چهارچوب گرا و نظر فراتر از آن است. 
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در این نگاه، اسالم، جامع و کامل است، ولي نه به این معني که همة مدل ها و نظریه هاي 
و  ارائه شده  حدیث  و  قرآن  متن  در  علوم  سایر  و  زیست  شیمي،  فیزیك،  حوزة  در  مختلف 
به صورت مستقیم برای هر فردی قابل استخراج و ارائه است، بلكه با به رسمیت 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، به عنوان یك منبع در کنار وحي و ایجاد تعامل مثبت، 

مدلی شكل می گیرد که بر اساس آن جامعیت معنی دار می شود.

ارائه مدلی برای امکان پذیری جامعیت و انطباق آن با نیازهای زمان

با توجه به نتایج  شاید بتوان گفت دیدگاه سوم با روح و فلسفه اسالم و ادیان نزدیك تر است. 
البته در چهارچوب مدلی که ارائه خواهد شد در این مدل:

1. اسالم دیني است جامع و کامل و قدرت پاسخگویي به نیازهاي مادي و معنوي انسان ها 
در همة زمان ها و مكان ها را دارد.

2. اسالم عالوه بر اینكه در زمان و عصر خود جامع و کامل بوده، اکنون نیز جامع و کامل 
است و قادر به پاسخ گویي است.

3. منبع 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.

4. همة آنچه برای هدایت مادی و معنوی انسان الزم است در قرآن وجود دارد، ولی دستیابی 
به همه آن موارد برای همگان میسر نیست.

5. عقل به عنوان یك 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.

6. سازوکار تغییر، تحول و انطباق با زمان و مكان، در ذات و جوهره اسالم مبتني بر امامت 
و والیت وجود دارد.

7. این سازوکار مشتمل است بر امامت، والیت، اجتهاد و تعامل مثبت وحي و عقل به عنوان 
دو منبع اثباتي در کنار قرآن.

8. گسترة اسالم کلیة قلمروهاي اجتماعي را پوشش مي دهد و توانایي نظام سازی را در 
عرصه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بین المللي و ... دارا است.

این مدل شامل سه ضلع اصلی است:
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1. بهره وري از عقل و علوم طبیعي

یكي از مشكالتي که در آغاز دامن گیر جهان اسالم شد، به انزوا کشیده شدن علم و عقل و 
حاکم شدن جاهلیت و عصبیت در حوزة مسائل سیاسي و اجتماعي بود. هرچند اهل بیت)ع( در 

مقابل این آسیب ساکت ننشستند.
در منظر اسالم، عقل الهي و فطرت سالم، پیامبر باطني انسان است و فرمان ها و آموزه هاي 
آن حجت شرعي است و عمل به آن عین دیانت است. در این دیدگاه، عقل در کنار قرآن جاي 

مي گیرد و به عنوان بال دوم دین در اختیار رشد و تعالي انسان قرار مي گیرد.
در این نگاه علوم طبیعي و عرفي ورقي نازک از عالم است و تعالیم اسالم تمام تعالیم و 
به سوی  به استخدام درمی آورد و همة علوم را  انسان  آموزه هاي طبیعي را براي رشد و تعالي 
توحید جهت مي دهد )امام خمینی 1374: 114(؛ لذا یك فرد و یك جامعة مؤمن خود را بي نیاز 
از دانش طبیعي نمي داند و خود را موظف مي داند که همة علوم را فراگیرد و در مسیر انساني 

به کاربرد.
مطهري دربارة جامعیت دین و لزوم بهره وري از عقل به عنوان منبع مستقل مي گوید: »خدا 
دربارة بعضي از مسائل سكوت کرده است، البته فراموش نكرده بلكه خواسته است که سكوت 
بكند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند. در آنچه خدا مردم را آزاد گذاشته است شما 

دیگر تكلیف معیّن نكنید« )مطهری1362: 292(.
وی در جمع بندي مطالب خود مي گوید:»مهم ترین رکن جاوید ماندن توجه به همة جوانب 
مادي و روحي و فردي و اجتماعي است« )مطهري1370: 59(. »کلیات اسالم به گونه ای تنظیم شده 
است که اجتهاد پذیر است... قرار گرفتن عقل در شمار منابع اسالمي کار اجتهاد حقیقي را آسان 

کرده است« )مطهري 1382: 116(.
جوادي آملي در تبیین این موضوع و در پاسخ به این پرسش که آیا دین قابلیت برنامه ریزي 

دارد و آیا دین توان ادارة جامعه معاصر را دارد مي گوید:
آنچه مربوط به بخش نظري است، نقصي در آن نیست، مدیریت دنیاي مردم به عهدة دین 
است، چه اینكه، تأمین آخرت مردم هم بر عهده دین است؛ زیرا در مباني نظري، امور زیر روشن 

است:
1( دین عبارت است از حكم اهلل؛

2( این حكم فقط از ارادة خدا ناشي مي شود و الغیر؛
3( ارادة خدا را باید با دلیل معتبر کشف کرد؛
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4( دلیل معتبر، یا عقلي است، یا نقلي؛
5( دلیل نقلي یا قرآن است یا سنت معصومین، علیهم السالم؛

6( دلیل عقلي یا برهان قطعي است یا تجارب طمأنینه آور و وثوق بخش.
با این امور شش گانه مشخص مي شود )که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین، عقل در 
مقابل سمع است نه در مقابل شرع(. با این مبنا حال اگر کسي عالماً و عامداً برخالف اصول اقتصادي 
عمل کرد و اصولي را که بشر فهمیده و تجربه کرده، یاد نگرفت، جاهل مقصر است. چون هر دو 

حجت خداوند است و به هر دو باید عمل شود )ابوالقاسمی1380(.
امام این دیدگاه را در دیدار با استادان دانشگاه تبیین کرده اند که گزیدة آن به شرح ذیل است:

است.  توحید  مرتبه  به  عالم  تمام  و  تمام محسوسات  برگرداندن  برای  اسالم   -
دارد.  را  همه  نیست؛  ریاضی  تعلیمات  نیست،  طبیعی  تعلیمات  اسالم  تعلیمات 

توحید.  به  مهار شده  اینها  لكن  دارد  را  این  نیست؛ همه  تعلیمات طب 
- اسالم به علوم طبیعی نظر استقاللی ندارد... اسالم طبیعت را مهار می کند برای 

واقعیت؛ و همه را رو به وحدت و توحید می برد. 
- کسی که مطالعه کند در قرآن شریف این معنا را، می بیند که جمیع علوم طبیعی 

جنبه معنوی آن در قرآن مطرح است نه جنبه طبیعی آن. 
- تمام علومی که شما اسم می برید ... اینها یك ورق از عالم است؛ آن هم یك 

ورق نازل تر از همه اوراق عالَم.
به این  - اسالم در همه چیزش اصلش آن مقصد اعلی  را خواسته. هیچ نظری 

.)434-435 :8 )امام خمینی 1385 ج  ندارد  طبیعی  موجودات 
خداوند به همان میزان که براي آموزه هاي وحیاني در زندگي انساني ارزش قائل است، به 
همان اندازه هم براي علم و عقل الهي و خارج از هواي نفس به عنوان یك منبع اثباتي ارزش 
قائل است. با این نگاه، عقل و علم نه تنها در مقابل اسالم نیست، بلكه بخشي از وجود اسالم 
به حساب مي آید به گونه اي که با حذف آن و یا کاستن جایگاه آن، اصل اسالمیت و دیانت فرد 

موردتردید قرار مي گیرد.

2. وجود اصول و قوانین كلي، ناظر بر قوانین اولیه

یكي دیگر از راه هایی که جامعیت و شمول و پویایي و زمینة انطباق اسالم و احكام الهي را با 
شرایط متنوع زمان و مكان اثبات مي کند و تا حدود زیادي رابطة متغیر و ثابت را براي برقراري 
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ارتباط اسالم با فرهنگ و جامعه حل مي کند، وجود قوانین ناظر بر قواعد و قوانین اولیه است 
مانند قاعده عسر و حرج، قاعده الضرر و...، امام خمیني و دیگر فقها، بر این اصول تأکید داشته 
و به مدد آن بسیاری از مشكالت اجرایي حكومت دیني را پاسخ گفته اند:»یكي از قانون های 
عمومي که در اسالم گذاشته شده است یك طور قوانیني است مانند قانون حرج و قانون ضرر 
و اضطرار و اکراه و امثال آن ها، این قوانین ناظر به قوانین دیگر است براي مراعات حال مردم، 

به موجب این گونه قوانین تغییراتي در قانون های اولي داده مي شود« )جمعی از نویسندگان 1374: 19(.

از قوانیني که با مرور زمان کشور نیازمند به آن ها مي  شود آن هایی است که با 
قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملكت و ترقیات کشور دخالت دارد. 
این گونه قوانین را دولت اسالمي مي تواند توسط کارشناسان دیني تشخیص دهد 
که با قانون اساسي تطبیق کنند و وضع نمایند. ابداً قانون اسالم با این گونه ترقیات 
مخالفت نكرده و قوانین اسالمي با هیچ یك از پیشرفت های سیاسي و اجتماعي 

مخالف نیست )جمعی از نویسندگان 1374: 20(.
وجود قوانین ناظر و اصولي که به عنوان عناوین ثانویه هم نامیده مي شود. اصول و قوانیني است 
که پاسخگوي بسیاري از خألهاي قانوني است و در نگاه اول به نظر مي رسد اسالم حكمي دربارة آن 
ندارد و یا حكم داده شده قابل اجرا نیست و یا با مصالح برتر در تضاد و تزاحم است. فقیه و قانون گذار 
مي توانند با بهره مندي از این اصول و قوانین، بسیاري از نیازهاي اجتماعي را در قلمروهاي مختلف 

پاسخ دهند و در ساخت نظام هاي اجتماعي متناسب با نیازها و شرایط زمان بهره مند گردند.

3. امامت، والیت و اختیارات ویژه

مهم ترین راهكاري که در اسالم براي جامعیت، شمول و جاودانگي و عصري بودن احكام الهي 
پیش بینی شده موضوع والیت است. دین اسالم آخرین طرح خدایي است که به وسیلة پیغمبر 
اسالم تبلیغ شده و این خاتمیت به دو معناست: یكي سلبي است؛ یعني بعد از او پیغمبري نخواهد 
آمد. دوم ایجابي است و آن اعالن استمرار و همیشگي بودن نبوت آن حضرت است تا روز 
قاً لِما بَيَْن يََديِْه مَِن الِْكتاِب  قیامت. چنانكه در قرآن فرموده: »َو أَنَْزلْنا إِلَيَْك الِْكتاَب بِالَْحقِّ مَُصدِّ
َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِما أَنَْزَل اهلل«؛ »و ما این کتاب ]= قرآن [ را به حّق به سوی تو فرو  َو مَُهيِْمناً 
فرستادیم، در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیشین و حاکم بر آن هاست. پس میان آنان بر 

وفق آنچه خدا نازل کرده حكم کن« )مائده: 48(.
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عالوه بر این پروردگاري که نبوت را به پیغمبر ما محمد بن عبداهلل )ص( ختم کرده است 
حكمتش اقتضا نموده که اوصیا و جانشیناني براي خالفت و امامت امت اسالم تعیین نماید و 
پیغمبر اکرم)ص( طبق روایات صحیحه که موردقبول بخش عمده مسلمانان است ایشان را )که 
امام  غیبت،  ایام  در  نموده.  تعیین  داشته(  بیان  را  ایشان  و مشخصات  اسم  و  تن هستند  دوازده 
دوازدهم مردم را در احكام اسالم به فقها و علما رجوع داده و باب اجتهاد را گشوده تا رفع 
نیاز مردم بشود. )اجتهاد( یعني کوشش براي استنباط احكام از کتاب و سنت و سایر مدارک 
اسالم )صدر1400: 74- 78( با توجه به سازوکار )والیت( که در متن دین پیش بینی شده است، 
دین اسالم، به عنوان دین پاسخگو، شایستگي جهانی شدن را مي یابد و قابلیت هدایت همه جانبة 

انسان ها را به سوی کمال و سعادت داراست.
رشید رضا صاحب تفسیر المنار به مناسبت آیه »ِ الْیَْوَم أَْکَملُْت لَُكْم دینَُكم« )مائده:3( بحث 
مبسوطي را دربارة کمال دین و جامعیت آن مطرح مي کند: »به نظر ما کمال دین آن چیزي است 
که ابن عباس و جمهور گفته اند که مراد از آیه، عقاید، احكام و آداب عبادات به طور تفصیل و 
معامالت به طور اجمال است که با تعیین اولي االمر تمام مي شود و داخل در همین معناست آنچه 

طبري از مسئلة حج گفته که جزو کمال دین است« )رشید رضا1414 ج 6 :166(.
عالمه طباطبایي این آیه را به طور مبسوط تفسیر کرده و احتماالت گوناگوني را که نسبت 
به اکمال دین مي رود نفي کرده است و درنهایت به این نتیجه رسیده اند که این دو فراز از آیه 
تنها با تعیین موضوع تداوم رهبري مي تواند معنا شود و دین کامل به روشنی تفسیر شود. ایشان 
مي نویسد: »از مجموع آنچه گذشت آشكار مي گردد که تمام ناامیدی  کفار در جایي به وجود 
مي آید که خداوند براي تداوم دین کسي را که جانشین پیامبر در نگهداري و اداره و هدایت 

جامعه اسالمي باشد تعیین کند« )عالمه طباطبایي1375 ج 5: 176(. عالمه طباطبایی مي گوید: 
وقتي به آیه هاي قرآن نظر می افكنیم درمی یابیم که تمامي آیه هایي که در بردارندة 
دستورهایي چون اقامه عبادات، قیام به امر جهاد، اجراي حدود و قصاص است، 
مخاطب آن پیامبر تنها نیست و برعكس مخاطب اجراي همة موارد مذکور عموم 

مؤمنان هستند.
از این مسئله مهم چنین استفاده مي شود که:
- دین داراي صبغه و روح اجتماعي است.

- خداوند کلیة مسئولیت را متوجه مردم کرده است.
- خداوند نمي خواهد که مردم به دلیل خودداري از اقدام، کافر شوند.
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- اجراي تمامي احكام را از مردم خواسته است.
- کلیة شئون دیني و حكومتي مردم به خودشان مربوط مي شود.

- کلیة اختیاراتي که براي اجراي احكام به پیامبر)ص( داده شده عیناً به حكومتي که 
از ناحیه مؤمنان شكل مي گیرد نیز داده شده است.

- مجموعة تصمیماتي که از ناحیة حكومت و مجتمع اسالمي در امور عادي و 
جاري و در چهارچوب مصالح اتخاذ مي شود از ناحیة خداوند رسمیت مي یابد 

)عالمه طباطبایی1375 ج4: 129(.

ایشان پس از تبیین این موضوع مهم متذکر مي شوند: »درهرحال این موضوع که در حكومت 
اسالمي بعد از پیامبر اکرم)ص( و بعد از غیبت امام)ع(، به عهدة مسلمانان گذاشته شده است موردبحث 

و اشكال نیست و تنها موضوع موردبحث شكل آن است« )عالمه طباطبایی1375  ج 4: 132(.
همان گونه که مالحظه گردید، عالمه طباطبایي نیز بر جامعیت اسالم و بي طرف نبودن آن 
نسبت به حكومت، سیاست و سایر قلمروهاي اجتماعي تأکید مي ورزند. ایشان نیازهاي اصلي 
و  مي کند  تلقي  انسان  معنوي  و  ماد ي  نیازهاي  پاسخ گوي  را  اسالم  و  مي دانند  ثابت  را  انسان 
معتقدند که شارع مقدس، برخي از امور را به خود مردم وانهاده است تا در چهارچوب اصول و 

برنامه هاي کلي و روش های تعریف شده، زندگي خود را سامان بخشند.
امام خمینی به عنوان مجدد و احیاگر دین الهي با در نظر گرفتن اختیارات ویژه اي که با 
عنوان »والیت مطلقة فقیه« مطرح مي کنند، کلیة مشكالت اجرایي مرتبط با دین را قابل حل 
مشروعیت  داراي  که  دین  کارشناس  بزرگ ترین  به عنوان  ولی فقیه  نگاه،  این  در  مي دانند. 
الهي و حقوقي است و از صالحیت های علمی و اخالقی برخوردار  است، اختیارات ویژه اي 
کند  هدایت  موج  پر  دریاهاي  در  را  اسالمي  مي تواند کشتي جامعة  آن  از  مدد  با  که  دارد 
و  اسالم  مصلحت  رعایت  با  شد  مواجه  تندبادهایي  و  مشكالت  با  اگر  حرکت  مسیر  در  و 
یا متوقف کردن حكمي  به محدود شدن  مسلمانان تصمیم بگیرد، هرچند این تصمیم منجر 
از حكم های معمول باشد. ازنظر امام خمیني والیت، جزء احكام اولیه و از امور اعتباري و 
عقالني است؛ بنابراین تابع جعل است، پس والیت والیت است و هرکسی که در چهارچوب 
و  موقعیت  این  براي  که  است  اختیاراتي  همة  واجد  باشد  جامعه  امور  متصدي  تعیین شده، 
و  فردي  عرصه هاي  تمام  شامل  را  والیت فقیه  گسترة  ایشان  است.  پیش بینی شده  جایگاه 
مي تواند در چهارچوب  ویژه  اختیارات  با  است که  ولی فقیه شخصیتي  و  مي دانند  اجتماعي 
مصالح اسالم و مردم احكام الهي را مناسب با شرایط و مقتضیات زمان سامان دهي کند و اگر 
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حكمي از احكام ثابت الهي با مصالح اسالم و مسلمانان سازگاری نداشت با نظر کارشناسي 
تعدیل کند.

با توجه به این دیدگاه، اگر بخواهیم منكر این اختیارات ویژه شویم الزم مي آید که منكر 
جامعیت و شمول اسالم شویم و بخش عظیمي از احكام اسالم را تعطیل کنیم. اینك براي تبیین 

موضوع، برخي از دیدگاه های ایشان ارائه مي شود:
عرِض  باید  است،  الهیه  فرعیه  احكام  چهارچوب  در  حكومت  اختیاراِت  اگر 
حكومت الهیه و والیت مطلقه مفوّضه به نبی اسالم- صلی اهلل علیه و آله و سلم- 
یك پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس 
منزلی  در  مستلزم تصرف  ِکشیها که  مثاًل خیابان  باشد:  آنها  به  ملتزم  نمی تواند 
است یا حریم آن است در چهارچوب احكام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام 
الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا 
خروج هر نحو کاال، و منع احتكار در غیر دو - سه مورد، و گمرکات و مالیات، 
و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، 
و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، 
و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و 

صدها امثال اینها.
حكومت، که شعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلل- صلی اهلل علیه و آله و سلم- 
است، یكی از احكام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است 
به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در  خراب کند و پول منزل را 
بدون  باشد، در صورتی که رفع  تعطیل کند؛ و مسجدی که ِضرار  لزوم  موقع 
تخریب نشود، خراب کند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با 
مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، 
یكجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که 
جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری 
کند. حكومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که 
)امام خمینی 1385  کند  جلوگیری  موقتاً  دانست  اسالمی  مخالف صالح کشور 

.)451-452 ج20: 
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که  چیزهایی  از  یكی   ... است  به حدودی  محدود  و  مشروع  اموال،  اسالم  در 
نمی فهمند که  ما  این روشنفكرهای  األسف  مع  و  است  فقیه  بر والیت  مترتّب 
والیت فقیه یعنی چه، یكیش هم تحدید این امور است. مالكیت را در عین حال 
مالكیت  همین  می تواند  امر  ولّی  لكن  است،  شمرده  محترم  مقّدس،  شارع  که 
محدودی که ببیند خالف صالح مسلمین و اسالم است، همین مالكیت مشروع 

را محدودش کند به یك حّد معیّنی و با حكم فقیه از او مصادره بشود )امام خمینی 
1385 ج 10: 481(.

البته این اختیارات، نافی مشورت با متخصصان و عقال و ایجاد سازوکارهایی که مصالح 
تشخیص  و  موضوع  تعیین  که  است  مبرهن  قاعده  این  نیست چون  شود  داده  تشخیص  مردم 
و  فرد  به یك  اختیارات  داده شدن  لذا الزمه  نیست،  فقیه  کار  هر عصری  در  مردم  مصلحت 
به  این نگاه  فقیه در  نیست و والیت مطلقه  استبداد در رأی  به معنی  یك جایگاه شناخته شده 
معنی حكومت مطلقه نیست چون حكومت مطلقه از مصادیق بارز حكومت هایی است که فاقد 

مصلحت اجتماعی و درنتیجه فاقد مشروعیت است.

نتیجه گیري
با عنایت به آنچه بیان شد مناقشه در جامعیت و گستره اجتماعی اسالم مسئله جدیدی نیست و 
در دوره های مختلف به گونه های متنوع مطرح گردیده است ولی با همه اختالفات، جامعیت 
و شمول دین اسالم فی الجمله پذیرفته شده است. کانون اختالف در این بحث، نحوه تحقق و 
پاسخ گویی این دین جامع به سؤال ها و نیازهای انسان ها در زمان ها و مكان های متفاوت است که 
در این مقاله به آن پرداخته شده و برای تحقق آن با تأکید بر آرای امام خمینی و جوادی آملی 
مدلی ارائه گردید. در این انگاره، سه راه کار ارائه شد که زمینة تحقق جامعیت و شمول اسالم 
در عرصه های مختلف و همچنین پویایي و گسترة آن در قلمروهاي اجتماعي را فراهم مي سازد. 

با استفاده از این الگو:
در  و  مي گردد  حكم  داراي  وحي  کنار  در  عقل  و  مي کند  پیدا  توسعه  اسالم  منابع   .1
چهارچوب دین قرار مي گیرد، به همین دلیل حكم آن واجب االطاعه مي شود و با آموزه هاي 
وحیاني همسنگ مي گردد. در این نگاه عقل و وحي به عنوان دو حجت الهي براي تأمین سعادت 
دنیوي و اخروي انسان دست به کار مي شوند و در تعاملي مثبت نظام هاي مختلف اجتماعي را 
عرصه هاي  تمامي  و  مي کنند  پایه ریزي  را  الهي  و  مترقي  مطلوب،  جامعة  و  مي بخشند  سامان 
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شرع  یا حكم  عقل  ردپاي حكم  زاویه اي  هر  در  که  به گونه اي  مي دهند  پوشش  را  اجتماعي 
قابل مشاهده است. در این نگاه، عقل و وحي مانند دو بال براي دین مطرح مي باشند و عقل نه تنها 
در برابر دین نیست بلكه بخشي از دین تلقي مي شود و به همان اندازه که عقل جداي از وحي 

بي معنا و بي ارزش است، نقل و شرع بدون عقل، بي معني و بي ارزش است.
چون  دارد،  وجود  تنگناهایي  طبیعي  به صورت  وحیاني  آموزه هاي  شدن  اجرائي  براي   .2
آموزه هاي وحیاني ثابت است و مسائل اجتماعي متغیر و متنوع، به همین دلیل دو سازوکار اصلي 

براي حل این مشكل پیش بینی شده است.
با  مي سازد  مجاز  را  قانون گذار  که  ثانویه  عناوین  یا  و  ناظر  قوانین  و  اصول  وجود  الف( 

بهره مندي از آن اصول و قوانین خألها را پوشش دهد و پاسخ پرسش ها را ارائه دهد و از اجراي 
بازدارندگي، تعدیل و  بیشتر نقش  این قوانین  اموري که فاقد مصلحت است جلوگیري کند. 

اصالح مقطعي را دارا مي باشند.
ائمة  به  پیامبر)ص(  را  اختیارات  این  از سوي صاحب شریعت که  ویژه  اختیارات  ب( وجود 
معصومین)ع( واگذارکرده و در دوران غیبت  ائمه )ع( به افراد با صالحیت واگذار گردیده است. 
ائمه معصومین)ع( و علمای با صالحیت، به عنوان نایب امامان صالحیت پیدا مي کنند با اصل قرار 
بنمایند و زمینة  دادن مصالح مردم و رفع مشكالت اجرایي دخل و تصرفاتي در احكام ثابت 

اجرای احكام اهلل را فراهم سازند.
در این نگاه ولي فقیه مجاز خواهد بود که مشكالت قانوني را برطرف سازد و اگر مصلحت 
مردم اقتضا کند، قوانین را تغییر دهد. بدیهي است که اگر این اختیارات ویژه که فراتر از احكام 
اولیه و ثانویه است و مقید به این ها نیست بلكه مطلق است، نادیده گرفته شود امكان اجرایي شدن 
آموزه هاي دیني فراهم نمي آید. دین و احكام دیني منجمد می شود و پویایي و بالندگي خود 
را از دست مي دهد. لذا شرط اجتماعي بودن اسالم و احكام آن بهره مندي از سازوکار امامت، 

والیت و اجتهاد است.
همان گونه که اشاره شد؛ از تحلیل محتواي برخي از دیدگاه های امام خمیني و  جوادی 
آملی به خوبي روشن می شود که ایشان، نگاهي جامع به اسالم و قرآن دارند و به تعبیر دیگر 
جامعیت حداکثري را قبول دارند و بارها از اینكه برخي مي گویند اسالم فاقد برنامه است گله مند 
بوده اند. امام خمیني تمامي علوم و فناوري زمانه را ورق نازکي از معارف الهي مي دانند و بر 
این عقیده اند که تمام علوم و دانش بشري به نوعی، از  علوم و معارف الهي بهره می گیرند. در 
نگاه امام خمیني علم، عقل، ترقي، تمدن و ... جایگاه رفیعي دارد و سعي گردیده است با نگاهي 
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جامع نگر و شمولي همة آن ها را در درون اسالم جاي دهد. به گونه اي که اسالم بدون عقل، علم 
و دانایي را اسالم نمي داند. وی همچنین با بازشناسی والیت فقیه و تبیین اختیارات آن به عنوان 
ولی فقیه، مشكل انجماد و ثبات و تغییرناپذیری احكام را حل کرده و جایگاهی را معرفی کرده 
است که می تواند گره های اجرایی شدن احكام اسالم را در ابعاد مختلف متناسب با مصلحت 
اسالم و مسلمین حل کند و سازوکارهایی را ایجاد کند که احكام دینی را در ابعاد مختلف در 

زمان ها و مكان های متنوع قابل اجرا نماید.
نیازی به جایگزین کردن اسالم معنوی به جای اسالم تاریخی و یا جایگزین  با این مدل، 

کردن معنویت به جای دیانت و یا منحصر کردن دین اسالم به آخرت و... نیست.
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