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:چکیده  

 

          ديني حکومت مورد در معاصر مسلمان انديشمندان از يزدي مصباح محمدتقي سياسي انديشه بررسي به حاضر مقاله 
 و«دموکراسي با ديني حکومت رابطه» ،«دين جامعيت» ،«ديني حکومت پذيري امکان» هاي مؤلفه پژوهش اين در. پردازد مي

 انديشه با يزدي مصباح ديني، حکومت پذيري امکان مورد در. شود مي بررسي انديشمند اين آراي در «ديني تکثرگرايي»

 مسائل تمامي به مربوط را دين حداکثري نگاه با وي دين جامعيت مورد در .داند مي ضروري و ممکن را آن برپايي محور، تکليف

 و حاکميت حق داراي مردم که است معتقد او ديني، حکومت در دموکراسي مورد در. داند مي انسان زندگي اخروي و دنيوي
 فقيه ولي حاکميت تحت ديني حکومت در دموکراسي برقراري نتيجه در و است خداوند به متعلق حقوق اين و نيستند گذاري قانون

 آن که داد صيتشخ را واحد حقيقت توان مي و نيستند حق اديان تمامي وي نظر به ديني تکثرگرايي مورد در .نيست پذير امکان

 . است مستقيم صراط تنها و اسالم
 

.دموکراسي ديني، حکومت ديني، تکثرگرايي سياسي، انديشه :کلیدي واژگان  
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Abstract :  

 
The present paper political thought Mohammad Taghi Misbah Yazdi of contemporary Muslim scholars on 
religious rule . In this study the feasibility of component theocratic regime universality of religion , 
theocracy with democracy religious pluralism in this thinker . about the feasibility of religious rule , 
Misbah Yazdi with the idea of setting up a task - oriented , and it was possible . about the universality of 
religion , with a maximum of religion, he looked at all the issues related to the world and the future of 
human life . about democracy in religious rule , he believes that the people of sovereignty and legislative 
and these rights are not belonging to God and as a result of the establishment of democracy in religious 
rule , but is not possible under the rule of the jurist and religious pluralism to all religions are right and the 
dignity of the unit that  Islam and only the straight . 
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 دمهمق-1

 يفلسفف  يدگاهيد ،يبر نگرش فقه  باشد. او که عالوه   يم ينيپرداز در باب حکومت د هينظر ياز فقها يکي يزديمصباح  يتق   محمد       

اعتقاد دارد که انديشه ديني جز با حاکميت دين در در جامعه به حکم عقل و شرع است و  ينيحکومت د ييدارد، معتقد به ضرورت برپا

 ميابي يم در اسالمي با مراجعه به قرآن و معارف و احکام، اعتقاد دارد که باشد يم ندي تيکه معتقد به جامعجامعه تحقق نمي يابد. وي 

دو  به جز . ويپرداخته استم نيز ، تجارت و امثاله ياسيس ،يحقوق ،يبه مسائل اجتماع ي،و شخص يعالوه بر مسائل فرداسالم  نيکه د

با  رشيو تاث رديگ  يم يکه امور رنگ ارزش يکه زمان و آن اين است دهد  ينظر قرار م را مد يگريد نهيگز يو حداکثر يحداقل نيد گزينه

ي دين اسفالم را شفامل تمفامي شفؤون     و .کند يقضاوت م دين زمان نيدر ا ،شود ه ميگرفت نظر  به خداوند در يکيآخرت و اثرش در نزد

 .داند يرا باطل م مياست و سکوالر ينيمورد اداره کردن جامعه معتقد به حکومت د   در .ددان يانسان م يزندگ ياسيس

 نيکه به اصل د يفرع يها است و راه يکي ميو معتقد است صراط مستق دينما يدر سه کاربرد متفاوت مطرح ما ر سميپلورل مصباح       

موضفوع واحفد    يمعنا کفه بفرا   نيبه ا ميمستق يها راطص هياست و نظر گانهيشاهراه  ياما صراط به معنا ،زنند سبل هستند يصدمه نم

مفردم در   هديف و عق يقبول اسفت کفه را   قابل يتا حد وي به اعتقاد يدموکراس .ستيقبول ن قابل ،متعدد وجود داشته باشد يها قتيحق

موضوع   نياو به گفته مصباح  ندارد يارزش ،مردم برخالف خواسته پروردگار باشد أيجا که ر مطرح شود و آن يچارچوب اذن و اراده اله

 . ينيد يکراسدمو ي است ازفيتعر ،باشد مي ليکه مخالف حکم خداوند نباشد در سرنوشتشان دخ ييمردم تا جا أير که

 

 مصباح یزديمحمدتقی  -2

. نفوع نگفرش بفه    شفود  يدارند، مربوط م يکه به هست نگرشي نوع به ها انسان انياعتقاد مصباح اختالفات م به : یشناس یهست 2-1

و محسوسفات منحصفر    يرا در موجفودات مفاد   ياست که هسفت  ينشياول ب نگرششود:  يم ميتقس يبه دو دسته کل ياز نظر و يهست

انجفام دهنفد و    را يزنفدگ  نيهرکدام بهتر دباي ها و انسان باشد ينم امبرانيو پ عتيالطب به خدا و ماوراء ياعتقاد ،نشيب ني. در اداند يم

و انسفان همفواره    شود ياصالت فرد همراه م يدگاهيد نيچن با ببرند. اند در آن قرار گرفته يکه به طور اتفاق ييايلذت را از دن نيشتريب

 در .دنمايف  يطلب حق مف  زياست و در صورت اعتقاد به خداوند از او ن گرانينمودن حق خود از د و به دنبال طلب شود يمحق دانسته م

قائفل   يشتريروح ارزش ب يبرا نشيب نيو ا داند يم يهست يوجود دارد که خداوند را صاحب اصل ينسبت به هست گريد يمقابل نگرش

و اعتقاد دارد در نگفرش اول انسفان در    داند يم ينگرش را در نوع نگاه به هست  دو نيا وتمصباح تفا .داند ياست و بدن را مرکب روح م

و انسان بنده و مخلوق اوست و خود را  نندهيدر نگرش دوم خداوند آفر يولدهد،  يم تياهم ييگرا است و به لذت شيحق خو يجستجو

  .باشد يبه آن م خداوند و عمل نمودن رابرخود در ب فيو همواره به دنبال شناختن تکل داند يبدهکار به خدا م

خفدا   يکس ديراه را ادامه دهد و چنانچه از د تواند يبهتر م ديمرحله اگر انسان نوع نگاهش را مشخص نما نيمعتقد است در ا يو       

 نيبهتر قيبا تحق ديثابت شد، با يکس ياگر وجود خداوند برا يول ،به خود ندهد يرا ببرد و زحمت يلذت کامل زندگ ديوجود نداشت، با

و  ميکه بنده خداوند هست ميابي يقرآن درم اتيبا مشاهده و تفکر در آ يو ديد از. ديکمال انتخاب نما نياالتربه ب دنيرس يرا برا نيد

پايگفاه اطفالع رسفانيد. در     ،يزدي)مصباح  ميکمال برس نيبه باالتر متواني يم ،ميرفتيرا پذ قتيحق نيو چنانچه ا ميدار يبندگ فهيوظ

داند و به لزوم انجام تکفاليف در   يافتيم که هستي شناسي مصباح يزدي، توحيدي است و او خداوند را مالک و صاحب اختيار جهان مي

 نمايد. برابر خداوند تاکيد مي



  دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی 
Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

و کنفد   يمف  ادي ياله يعنوان نعمت و از آن به داند ياست. او منبع شناخت را عقل م يديمصباح توح ينبي جهان :یمعرفت شناس 2-2

انسفان   بفراي  را سفعادت  راه هفا،  آن از گرفتن بهره با عقل تا اند، آن آمده ييکامل کردن عقل و راهنما يبرا نيو د يمعتقد است که وح

: پ 1331 ،يزدي. )مصباح دهد يم حيرا ترج نيدحکم در تعارض بود، او  نيحکم عقل با حکم د اي و چنانچه در مسأله ديمشخص نما

 يريخطاپفذ  که نيوجود ا با. باشد يو قابل شناخت م ينيع يها تياعتقاد او به وجود واقع ،مصباح يدر معرفت شناس گريد مسأله  .د04

به  دني. رسماي دهيرس قتيکه به حق ميحاصل کن نيقيامکان دارد که  يول شود،  يدر شناخت م يوجود آمدن سخت هحس و عقل باعث ب

کفه در راه معرففت    هفايي  و مفانع  رديف نفس صورت گ بياگر تهذ يول ست،ين ريپذ امکان يعاد رادهمه اف ياگرچه برا زيمعرفت مطلق ن

مصفباح،   يمحور معرففت شناسف   نيآخر د.232ب:1331 ،يزدياست )مصباح  ريپذ امکان زيوجود دارد، کنار گذاشته شود، آن ن حيصح

)مصباح باشند  يو عملکردها م دهايوجود آمدن با هپشتوانه ب اتنظري و ها  هستاست.  ديهست و با ايو عمل  هيدو سطح نظر نيارتباط ب

 .دآي يموجود  هب اي شهيفکر و اند ريتحت تأث يهر عمل قتيحق در .د110-112الف: 1331،يزدي

 

را  يبه اصالت فرد قائل است و اراده فرد شانيبودن آن است. ا يو اله يديمصباح توح يبارز انسان شناس جنبه :یشناس انسان 2-3

 ريتحفت تفأث   انفه يگرا فرد هاي يژگيو نيو ا ،انسان است هايرفتار زهيانگ ،يد فردسو يو دهيو به  عق داند يم رگذاريتأث تيهو نيدر تکو

: 1332راد ،  ياست )علو دهيذکر گرد يکه در متون اسالم اهلل خليفة دهد،  يم صالتبه آن ا ويکه  ي. فردي ديدگاه اوستديتوحجنبه 

دارد کفه قابفل    يروح و نفسف  ،يعالوه بر بفدن مفاد   انسان»داند و معتقد است  يانسان و اصالت آن را مهم م يبعد روحان مصباحد. 22

کفه در بفدن هسفت انسفان      ياست که قوام انسان به روحش است. اگر روح نبود مواد نياصل ... ا نيمنظور از ا ...استقالل و بقاء است. 

شناسانه و دارا بفودن دو بعفد    يهست ييمصباح در کنار فردگرا يسوم انسان شناس محورد. 332: الف  1330 ،يزدي)مصباح  «شد ينم

 جفه يکفه مطمف ن از کسفب نت    يکه تا زمفان  داند يم يانسان را موجود ي. وباشد يدر انسان م يو ذات يفطر ييسودگرا ،يو معنو يماد

عمل  زهيانگ يعنيدهد متوجه باشد.  يکه فعل را انجام م يفرد دبه خو ديبا جهينت نيو ا د،يکه اقدام به عمل نما شود ينشود، دلگرم نم

 د. 32الف:1331،يزدياوست )مصباح  يانسان نفع فرد

 

 ینیحکومت د يریپذ امکان-2

بفر   ،يشناسف  فيف تکل يگرفته است و به جفا  دهيداها را در برابر خداوند ن انسان تيحقوق بشر ، مس ول هيمصباح معتقد است که اعالم  

د. 03: 1332 ه،)باقر زاد نگذاشته است يباق ييدادن انسان در مقابل خداوند متعال جا پاسخ يکار برا نيا و با دينما يم ديتاک يمحور حق

 .را انجام دهند يفيرا دارا باشند و در مقابل تکال ياست که حقوق ازيدارند و ن اتارياز اخت يا کنند و حوزه يم يزندگ ايدن نيها در ا انسان

دسفت   ديف با طرففي   . ازميف است که ما دار يحقوق زا نيو ا مييمايرا بپ يزندگ ريمس ميتا بتوان مينعمات خداوند ازمندين ايدن نيما در ا

جفا سفخن از    ني. در امياست که ما دار يفياز تکال زين نيکه ا دياين شيحرکتشان پ يبرا يتا مانع ميو کمک کن ميريبگ زيرا ن گرانيد

در برابفر خداونفد متعفال     فيتکفال  نيرتف  يکه اصل رديگ يبر مررا د يعيوس رهيدا فياست وگرنه تکال انيدر م يو حقوق اجتماع فيتکال

شود نتيجه گرفت، وي که تکليف را مقدم بر حق مي داند، معتقفد اسفت    . از سخنان مصباح مي )2: ب 1333 يزدي) مصباح  باشد يم
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ها در انجفام تکاليفشفان    محوري انسان امروز، جلوي عمل به تکاليفش را در برابر خداوند متعال گرفته و باعث شده است که انسان حق

از جانب خداوند به  يها بر هم دارند، حق خداوند بر انسان است که چنانچه فرمان انسانکه  ياز حقوق فراتربه اعتقاد وي  کوتاهي کنند.

باشد و متعلق بفه اوسفت و    يوجود بنده ملک خداوند م هک نيبه خاطر ا ؛انجام برساند آن را به ديبنده رسد، هر چند به ضرر او باشد با

در  يخداوند که سرشار از لطف و کرم و رحمت نسبت به بندگان است، امر و نهف چند  . هرديادارد تا در ملکش تصرف نم اريخداوند اخت

 .)241 ب :1331  ،يزديباشد )مصباح  يو آخرت بندگان م ايمنفعت دن هياو ما يکند و اوامر و نواه يها  صادر نم آن انيجهت ضرر و ز

يابي به آن است  روز از حقوق خويش آگاه شده و در پي دستداند،  معتقد است اين مسأله که انسان ام او که تکليف را بر حق مقدم مي

درستي ادا  شود که انسان حق خداوند را به نمايد، باعث مي محور نيست و بي چون و چرا از تکاليفش اطاعت نمي و مانند گذشته تکليف

صورت است در حوزه اخالق و  نيهم کند، به يرا قبول م يعدم آزاد رديپذ يکه قانون را م يحوزه حقوق کس درننمايد. به اعتقاد مصباح 

 ،يزديف شود )مصفباح   يمحدود م يوحقوق ياخالق يآزاد يعني م،يريرا بپذ نيشود، اگر ما د يها را شامل م نيا يهر دو نيجا که د از آن

حفدود بفه ففرامين خداونفد     توانند با آزادي مطلق زندگي کنند و در مورد اوامر الهي، آزادي م داران نمي . بنابراين ديند32ف32 :1334

جا که انسان موجود اجتماعي است و براي زندگي و نيل به سعادت نياز به زندگي اجتماعي دارد، وجود جامعفه، و بفراي    باشد. از آن مي

 ديبا نياجرا نمودن قوان يمصباح معتقد است که برارسد.  مي  نظر انسجام و نظم و برقراري عدالت در جامعه،  وجود حکومت ضروري به

حقيقت وقتي در جامعه حکومت وجود  . درد1331ب:12،يزدي)مصباح  حکومت دهند ليوجود داشته باشند و تشک يو حاکمان انيمجر

  کنند. داشته باشد، قوانين ضمانت اجرايي پيدا مي

 هيف قهر قفوه از حکومفت و  ازين يب نيسالم و علم به صالح و فساد و قوان تيموضوع را که جامعه در پرتو داشتن ترب نياسالم ا نيد       

عبارتي وجود حکومت براي اعفتالي جامعفه و    د. به20 الف:1331،  يزديمصباح ) رديپذ يداند و آن را نم يدور از واقع م يامر، باشد يم

 امفور س ول م يشخص ديتواند ضامن مصالح و منافع جامعه باشد و با ينم يکيزيوجود قدرت ف صرف  رسد. نظر مي ها ضروروي به انسان

 زات،يو تجه ليو دارا بودن وسا يکيزيو ف يماد يعالوه دارا بودن مهارت ها به ديبا يکس نيباشد و قدرت در دست او باشد. چن يياجرا

در راه  شيروهفا يخفود، از ن  ييحکومت با استفاده از امکانات و دانش و توانفا  طيشرا نيا در. باشد زين ياخالق يها يستگيتقوا و شا يدارا

 هفدف »بفه نظفر وي   ).30 ب:1331 ،يزديکند ) مصباح  ينم يرويپ يشخص اليو هوس و ام يمصلحت جامعه استفاده نموده وا ز هو

کند که انسان در جهت هدف و  ياقتضا م يهاست . حکمت اله انسانتکمال و کمال و اس لتيبه فض يابي در اسالم دست استيس يينها

کفه از اهفداف    مکه در جهت بسط عفدالت و نظف   يراستا در حکومت اسالم نيدر ا .در نظر گرفته شده سوق داده شود شيکه برا يکمال

)مصفباح  « ابفد ي يتحقفق مف   يالهف  تيف حاکم هياست و از نظر اسالم کرامت در سا استيهدف س يو تقو تمراک .کوشد ياست، م يانيم

داند و معتقد است کفه   اجرا نمودن احکام و حدود اسالمي در جامعه ضروري مي. مصباح حکومت ديني را براي )200: الف1331،يزدي

افتد. ازديد وي اگر حکومت ديني باشد، به تبفع   تر اتفاق مي در حکومت ديني رشد معنوي و سير به سمت کمال و سعادت انسان سريع

 نهفاد  شود. شدن جامعه مي مجريان ديني باعث ديني شود، يعني احکام و قوانين ديني و نهادهاي اجتماعي ديني و آن جامعه ديني مي

جامعه در  يها به هدف دنيبخش در  جامعه و تحقق ينيد يها ارزش يبر پا شده و مس ول اجرا ينيد يها ارزش يکه بر مبنا ياجتماع

د در ينف ي)د يکفه دولفت اسفالم    يا فهيوظ نيتر مهم .د20ف22: 1333 ا،يباشد )شبان ن يمي نيدولت د ،است ينيد يها محدوده ارزش

هفا و   شفدن آن  نمفودن از فرامفوش   يريجامعه و جلوگ انيدر م يدادن شعائر اسالم جينمودن اسالم و ترو حفظ ،تداراس يفرهنگ اسالم

. مصباح حکومت ديني )11ف12 ب:1331 ،يزدي) مصباح  باشد يشدن م يو اهانت به شعائر و مقدسات اسالم يمهر يمانع ب نيهمچن
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کند که انديشه ديني جز با حاکميفت دينفي متحقفق     داند و با استفاده از ادله عقلي و نقلي بيان مي به حکم عقل و شرع ضروري ميرا 

سفوره نسفاء و    23 هيتوان به آ يمداند. از ادله نقلي در مورد حکومت ديني  نوعي انکار اسالم مي شود و تفکيک دين از سياست را به نمي

 :ره نموداشا سوره حج 01 هيآ

أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ   إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي»سوره نساء: 23 هيآ       

به عدالت  ديمردم شو نيو چون حاکم ب ديها را به صاحبانش باز ده انتکند که ام يهمانا خدا به شما امر م«  إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً بَصيراً

 .ناستيدهد ، که خدا شنوا و ب يم کوي. همانا خدا شما را پند نديکن يداور

« ) عْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِالَّذينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَ» سوره حج: 01 هيآ        

دهند  يدارند و زکات م ينماز به پا م ميده نيبه آنان اقتدار و تمک نيزم يهستند که اگر در رو ييها کنند د آن يم ياريآنان که خدا را 

 دانند که د عاقبت کارها به دست خداست.  يترسند چون م ينمکس جز خدا  چيکنند و ) از ه ياز منکر م يو امر به معروف و نه

 ،باشد اشاره نمود ينمودن حقوق افراد م تيحفظ نظم و رعا ازمنديجامعه ن برطبق آن که ،عقال رهيتوان به س يم زين يادله عقل از       

 گريد اب يبه وجود نظم و اجرا نمودن عدالت، جامعه اسالم ازيخاطر ن به .آورد يحکومت را فراهم م ييبرپا يد لزوم برارمو نهيزم نيکه ا

کفه در   يبه خفاطر احکفام   که نيهم ا گريد ليدل دارد. اجيروابط خود احت ميتنظ يبه حکومت برا يندارد و جامعه اسالم يتفاوت معجوا

عفدالت و ...   ييبرپفا  ،ييقضفا  ،ينظام ،ياحکام مال ،حدود يمانند اجرا ،ها را اجرا نمود شود آن يحکومت م قياسالم هست و فقط از طر

شفود   ليتشک ياست که حکومت اسالم يبه حکم عقل ضرور ،مياسالم را از همه لحاظ تحقق بخش ميبتوان که نيا يبرا ميريگ يم جهينت

باشد و ديگر  که قانون اسالمي بر آن حاکم د. به اعتقاد مصباح حد نصاب جامعه اسالمي دو شرط دارد: اول اين23-20: 1334خاني، )

جامعه مسلمان و اهل نماز و روزه باشند،  کيمردم نابراين اگر بکه حاکمان و مجريان قانون، منصوب از طرف خداوند و الهي باشند.  آن

در حفد   ياسفالم  يا تفوان جامعفه   يجامعه را نمف  نينباشد، ا ياسالم و حکومت اسالم ،يها در امور اجتماع مبنا و مالک و مرجع آن يول

  د.ياطالع رسان گاهيب: پا1330،يزدي)مصباح  دينصاب نام

در نظفر   زيف ن يو اخفرو  يو معنو يروان يازهايباشد، بلکه ن ينم يو بدن يماد يازهايانسان فقط ن يازهاياسالم ن دراز نظر مصباح        

، حال افراد معلول  و ناتوان باشد کمک و دينما نيافراد خدمتگزار در جامعه را تام ازين ديبا هنکيعالوه بر ا يشود. دولت اسالم يگرفته م

 يوجود داشته باشد تا بتواند تمفام  ينيقوان ديبا ياسالم ولخاطر در د نيبپردازد و به هم زين يو اخرو يروحان ،يمعنو يازهايد به نيبا

توان گفت که وي براي  مي) 31 الف:1331،يزديافراد فعال جامعه نپردازد )مصباح  يو فقط به منافع ماد دينما نيها را تام مصالح انسان

داند تا به ابعاد روحاني وجود انسان  اعتالي روح انسان و رسيدن به معنويات در زندگي دنيا و آخرت، وجود حکومت ديني را ضروري مي

 يالهف  تيف باشفند، حاکم  ينم گردان يرو ياله تيبوده و از حاکم نيکه معتقد به خدا و د ينزد کسان ديترد يب» ياعتقاد و به بپردازد.

مقبفول،   يت فور  ،يحکومت اسالم يها هماهنگ است. ت ور و منطق عقل آن يوجدان و اصول انسان ياست که با ندا يآرمان نيتر بزرگ

را همفراه   ها نظام گريد ازاتيامت همه محاسن و ياست. نظام اسالم ياز انسجام کامل درون اربرخورداز تناقض و اشکال و  يو عار يمنطق

د. 242 الف:1331 ،يزدي)مصباح « را در خود ندارد انآن يها ياز نقائص و کاست کيچياست و در عوض ه خاص خود دار يها يژگيبا و

برتري نظام را اجفراي احکفام   ها، ناشي از ديد فقيهانه اوست که معيار و مالک  اعتقاد مصباح به برتري نظام اسالمي نسبت به ساير نظام

اعتقفاد دارد کفه    اسفت يدر مورد س اسالمداند که از طرف خداوند منصوب شده است. از نظر وي  اسالمي در جامعه به دست حاکمي مي
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 شفدن حکومفت و نظفام شفود     ياسفالم  نيباشد تا باعث تضفم  يبدا وحمو الهام گرفته از   يو حکومت ، اله استيش ون س يتمام ديبا

 .)144 الف:1331 ،يزدي)مصباح 

 دين مبناي بر حکومت ارکان تمامي آن در که است حکومتي ف1: شود مي مطرح معنا سه در اسالمي حکومت است معتقد وي       

 شده منصوب خداوند طرف از که نيست ضروري حاکم ولي شود، مي رعايت آن در دين احکام که است حکومتي ف2. اند گرفته شکل

 در ديني حکومت اول نوع .ندارد ضرورت اسالمي قوانين رعايت حتي حکومت اين در که است متدين و دار دين افراد حکومت ف3. باشد

 داند نمي قبول قابل را سوم نوع ولي است، قبول قابل ديني حکومت اضطراري بدل عنوان به دوم نوع و است صحيح اسالم عقيدتي نظام

     د. 02: ب1331 يزدي، مصباح)

 نيائمه معصوم ايو  امبريشود که پ يهنگام متحقق م آل آن دهيا يحکومت اسالم .وجود دارد يمراتب مختلف يحکومت اسالم يبرا       

 تيريکه از لحفاظ علفم و تقفوا و مفد     رديدر راس حکومت قرار گ يطيجامع الشرا هياست که فق يزمان يحاکم جامعه باشند. مرتبه بعد

اسفت   چناناست  دهيمطرح گرد يفقه يتر آن که در کتب فقها به عنوان فرض نييمرتبه پا .تر باشد هياز همه شب معصومجامعه به امام 

و  تيف وال ،جامعفه را نداشفت   تيريکه در دسترس اسفت قفدرت مفد    يهيچنانچه فق ايدر دسترس نبود، و  طيجامع الشرا  هيکه اگر فق

 جتفاً ينکفرد. نت  جاديرا ا يشود به حال خود رها نمود و حکومت يجامعه را نم که نيبه خاطر ا ؛منانؤم دولشود به ع يحکومت سپرده م

به  هيشب طيالشرا جامع هيفق ديبا بتيحالت حکومت است و در صورت غ نيتر و مطلوب نيچنانچه امام معصوم حضور داشته باشد، بهتر

از  يدر حفد  ديف ففرد با  نيف شفود و ا  يزمامدار حکومت م ليمذکور ، فرد مومن عاد هيبه فق يحاکم شود و در صورت عدم دسترس ،امام

هر چند علم و دانش او بفه انفدازه    ،باشند ياحکام از طرف او راض يعدالت و تقوا باشد که مردم بتوانند به او اعتماد کنند و هنگام اجرا

 د.113ف110 ب:1331،  يزدينباشد )مصباح  هيفق

و بفر   ديف نما يمف ن يرا معرفف  يحکومفت شفکل و نفوع مشخصف     يبفرا  اسالمبه اعتقاد مصباح  که نگرشي حداکثري به دين دارد،        

 نفد يموضوع بر آ نيکه ا ،درمحدوده آن چارچوب باشد و با آن ناهماهنگ نشود ديدارد که ساختار حکومت با ديتاک يکل يها چارچوب

 يدارا ،دهيها وضع گرد جامعه يتمام يامت براياسالم که تا روز ق رييقابل تغ رياسالم است که احکام ثابت و غ ريمساله احکام ثابت و متغ

 نيف از ا يشفوند و احکفام حکفومت    ياز زمان و مکان وضع م يخاص طيدر شرا رييو قابل تغ ياحکام جزئ ياست ول تيساختار کالن و کل

بفا همفان    هيف فق ياحکام ول زکردن ا تيشود و تبع يامضا م ايصادر و  هيفق يتوسط ول طيااست که در زمان با توجه به شر رياحکام متغ

را مشخص کرده اسفت کفه دامنفه و خطفوط      ياسالم چارچوب کالن. د103: الف 1331 ،يزدي)مصباح  باشد يکه دارند واجب م يشکل

و اصفول   بفراتر از آن چارچو ديحکومت در آن گنجانده شده است و اشکال حکومت نبا ييست و عقالراشکال د يدارد و تمام يعيوس

سفاختار و شفکل خفاص     کيزمان با  کيچارچوب ممکن است در  نياست. ا يحکومت اسالم يما از آن چارچوب کل ريبرود. تعب يکل

 ،يزدي)مصباح  دنماي يرا حفظ م يحکومت اسالم تيهه آن اشکال و ساختارها ماهمو  ي،ا  زمان با ساختار دگرگونه کيو در  ديآ ديپد

 د.      103: الف1331

منصوب از  ايهم  نيقوان ي، مجراست دهيخداوند وضع گرد يآن از سو هاي است که قانون يآلش نظام دهيشکل ا درحکومت ديني        

منصوب از طرف معصوم به دو نوع نصب خاص و عام است که نصب خاص هماننفد   ايو امام معصوم و  امبريطرف خداوند است مانند پ

اسفت   ينف يکامل کلمفه حکومفت د   يبه معنا يحکومت گونه نيا ي.کبر بتيغ اناست و نصب عام مانند فقها در زم يصغر بتيزمان غ

کفه   يگفردد. هنگفام   يجامعه اسفالم  ياست که همه نهادها نيا يانقالب اسالم مفهومبه اعتقاد مصباح  .)3: الف1333 ،يزدي)مصباح 
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نهادهفا را تحقفق    نيف کفه ا  تفر  يجزئف  يحکومفت و نهادهفا   اسفت، يمعروف جامعه مانند خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد، س ينهادها

 هفاي  و ارزش ارهفا يخانواده با مع ديدانست. با يرا اسالم عهجام شود يردند، مگ ياسالم هاي  ارزش گاه جلوه ها، مانند دانشگاه بخشند، يم

 يانجام شود. دستگاه قضفاوت اسفالم   ياسالم نيموافق مواز ياقتصاد هاي تيباشد، فعال يآموزش و پرورش اسالم ،شود ليتشک ياسالم

 ت.دانس يتوان جامعه را اسالم يباشند م ياسالم عهجام يکه نهادها يد و هنگامنباش ياسالم يحکومت ينهادها .باشد

 

 هیفق یحکومت ول -3

 ضيرا تففو  اريف اخت نيف توانفد ا  يم حکومت کردن بر بندگان فقط از آن خداوند است و اوست که ارياعتقاد مصباح در اسالم اخت به       

اجازه به  نيامام معصوم ا بتيو در زمان غ دينما يم ضيو سپس به امام معصوم تفو امبريو خداوند اجازه حکومت بر مردم را به پ دينما

 يبفرا  يالزم و کفاف  اراتيف از اخت يحکومفت اسفالم   ياز برخوردار عه،يفقه ش در» .باشد نيحاکم جامعه مسلم تاشود  يداده م هيفق يول

باشفد، بفه    يمف  فيانجام وظفا  يتصرف در امالک و اموال مردم در حد ضرورت و در راستا اراتيمحوله که از جمله آن اخت فيانجام وظا

عمل کرد و  فيتوان به همه وظا يها م آن باشد که در پرتو ياراتيبرخوردار از همه اخت تيوال نيگردد... اگر ا يم ريتعب هيمطلقه فق تيوال

مطلقه است. امفا   «تيوال» نيشود ا يپرداخت گفته م ياسالم نيجامعه و به صورت مشروع و بر طبق مواز يها يازمنديهمه ن نيبه تام

او حفق تصفرف در    يبفرا  مجان مفرد  دنافتا چون به خطر يفقط در موارد يعني، ميقائل شو تيدر حد ضرورت وال« امر يول» ياگر برا

به حکومت داده نشفود،   نياديسبز و احداث م يشهر، احداث فضاها يساز بايچون توسعه و ز يو اجازه تصرفات مياموال مردم را قائل شو

 د.141ف142ب:1331 ،يزدي)مصباح « است ديّمحدود و مق «تيوال» نيشود ا يگفته م

به عنوان شخص مأذون و مجفاز از طفرف امفام زمفان      خواهد يکه م يقدر مهم است که کس آن ياعتقاد مصباح حکومت اسالم به       

سفامان   يکه مخالفت با او به مثابه شرک باشد وگرنه امفور مفردم بفه درسفت     يتا حد ،از اعتبار را داشته باشد ييدرجه باال ديباشد، با

نموده و امام زمان  نياو مع يرا خداوند برا ماي نسبت داده هيکه به فق يتيمعتقد است وال يو . د10:  ب1333 ،يزدي)مصباح  ابدي ينم

که حفق   ميندار يليما دلازديد وي  د.22: 1333 ،ي)نوروز داده باشند هيرا به فق تيوال نيکه مردم ا ستين گونه ناي و اند فرموده انيب

 زين کنند يم يجامعه مسلمان زندگ کيکه در  يبه آحاد مردم و افراد طيشراجامع ال هيامام معصوم عالوه بر فق بتيحکومت در زمان غ

 هفايي  نشده است، بلکه صففت  نييتع يمعنا که شخص مشخص نيمصداق دارد، بد هيفق يداده شده باشد و البته نصب عام در مورد ول

 شفود  يحکومفت نمف   کيف در  که نيا  خاطر به ماا کند، يکار م نيا ستهيجمع شود، او را شا شخصي هر در ها صفت نيمطرح شده که اگر ا

 يحکومفت ولف   در د.2-22: 1322 ،يزدينفر انتخاب گردد )مصباح  کي ديفقها با نيا نيحاکم مستقل وجود داشته باشد، از ب نيچند

و  بخشد يم تيخداوند به حکومت مشروع ه،يفق تيوال هيدارد و براساس نظر ازيتصرف در بندگان به اجازه خداوند ن يحکومت برا هيفق

 . د01: ب1331 ،يزدي)مصباح باشد  يمردم شرط متحقق شدن حکومت م يو رأ رفتنيپذ

که امروزه در  کيدموکرات هاي حکومت هاي شکل گريآن از د زيو باعث تما دنماي يمن ايب هيفق تيوال هيچه نظر آنبه عقيده مصباح         

بخشد،  مي تيو قانون تيکه حکومت را مشروع ستيو نظر مردم ن يرأ نيا شهياند نياست که در ا نيا شود، يجهان قابل قبول هستند م

موضوع به اعتقادات مردم و نوع نگاه مسلمانان بفه   نيو ا دهد  يم حقالب رو نيبه ا ياذن اله م،يرينظر بگ مردم را قالب در يبلکه اگر رأ

. بنابراين مصباح معتقد است کفه حکومفت واليفت فقيفه متمفايز از انفواع       )33-33: ب 1331  ،يزدي)مصباح گردد  يبرم يعالم هست

ع کرده و نه رأي مردم، اما شرط تحقق حکومت باشد، به اين دليل که خداوند آن را مشرو هاي دموکراتيک موجود در جهان مي حکومت
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حق حکومت بر مردم را داراسفت. حکومفت مشفروع     يعنيدارد،  تيکه مشروع يحکومت ياعتقاد و به باشد. پذيرش آن توسط مردم مي

 تيف و مطفابق واقع  حتمفا حفق   يحکومت نيچن يدستورها يتمام که نيمطرح است و نه ا يکه در روابط اجتماع ياعتبار يمفهوم يعني

  .د1: 1322،يزدي)مصباح باشد  يم

در هفر   ،در مفورد فقهفا   يبودن امام معصوم است ول نيبا نصب فقها وجود دارد، مع نيکه در نصب ائمه معصوم يتفاوتاز نظر وي        

حقيقت او براي ولي فقيه اختياراتي در  د. در3: 1322 ،يزدي مصباح) است عام نصب ها مأذون به حکومت هستند و نصب آن يزمان برخ

حد امام معصوم قائل است و از نظر وي هر دو از طرف خداوند ماذون هستند و تفاوتشان فقط در شيوه انتخاب است. به اعتقاد مصفباح  

 حکومفت  در هفا  ملدسفتورالع  و هفا  نامفه  نييمقررات و آ يامام معصوم را داراست و تمام اراتيداد، اخت ليحکومت تشک هيفق يول هرگاه

 يمقررات دولتف  ياجرا ايو  يگذار او حق قانون اذن يب يگريو کس د شود يو با امضاء و اذن او مشروع م باشد يم يتحت فرمان و يندي

کشفف نشفود،    يمقفررات اذن و  ياجفرا  ايف و  بيهرگفاه در مفورد تصفو    .الزم است يامور حکومت هيکل ياو برا زهرا نخواهد داشت و اجا

گيريم که ولفي فقيفه    . از سخنان مصباح نتيجه مي)111: ب1333 ،يزديوجود ندارد )مصباح  ياقدام چيه يبرا تيو رسم تيمشروع

 يابد. باالترين مرجعي است که در کشور وجود دارد و تصميمات تمامي نهادها و قوانين جامعه با رأي وي اعتبار مي

 ،را واجب ساخت يکه امام معصوم اطاعت کس يزمانو اطاعت از امام معصوم واجب است  نمايد که به گفته خداوند مصباح بيان مي       

را در حد شرک به  هيفق يامام صادق مخالفت با ول شانيبه اعتقاد ا. به شرک آلوده شده است يعيتشر تيدر ربوب ردپذي ينم  که يکس

 د. 20:  الف1331مصباح يزدي، ) است يعيتشر تربوبي در شرک آن و اند خدا دانسته

 

 زمیسکوالر-4 

سکوالريزم به اين معني است که اصالت در امور اجتماعي با سياست است و نه با دين که جنبفه ففردي و عبفادي دارد، و دولفت            

هاي دينفي و روحفاني اختصفاص     گزيند و کاري را به هدف سکوالر در قانون اساسي خود هيچ مذهبي را به عنوان مذهب رسمي برنمي

در غرب  زميسکوالر شهياند که نيا ليدل د.111-112: 1333هاي مذهبي ندارد )آقابخشي و افشاري راد،  دهد و ارتباطي با جنبش نمي

کفه   دخاطر فکر کردنف  نيبه هم .ديايوجود ن هب يضخدا و مردم تعار هاي خواسته انيبود که م ناي ها بود که خواسته آن نيا افتيرواج 

کفه انسفان از اراده    نيف ا ياسالم شهياما در اند ؛کردند محدود سايرا به کل نيحق دخالت ندارد و د يو حقوق يعدر  مسائل اجتما نيد

 يبا آزاد يمسائل مهم زندگ رد توانند ينم  و مسلمانان دآي يشمار م ارزش به نياو باشد، باالتر يخالص برا اي کند و بنده يرويپ وندخدا

  .د23: ب1331 ،يزدي)مصباح  نديمطلق رفتار نما

وجود  يگريراندن بر د حق حکم اوبدون اذن  يانسان چيه يو برا مداني يم وندرا از آن خدا تيو حاکم تيمالک يديتوح نشبي در       

انسان با خدا  يرا به رابطه فرد ندي زمي. سکوالرکند ياز خدا م ريغ يبه افراد اررا واگذ تيو حاکم يگذار حق قانون زميندارد، اما سکوالر

سفعادت انسفان از    ياست، برا ياجتماع هاي مجموعه که مشتمل بر قانون کيعنوان  به نديکه ضرورت  ياما هنگام دهد، ياختصاص م

و  باشد يم نياز د يجزئ استسي اسالم نگاه از .د24: ب1331 ،يزدي)مصباح گردد  يابطال م زميثابت گردد، سکوالر يو معنو ينظر ماد

 زميسکوالرپذيرش و  استيو س نينمودن د واقع جدا در .مييجدا نما استيرا از س ندي ميبا منطق قرآن و اسالم ناسازگار است اگر بخواه

گونه برداشت  د. از مجموع سخنان مصباح در باب سکوالريزم اين113: 1334 ،يجردوداسحاق )باشد  يم زيانکار نمودن اسالم ن يبه معن
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ها  هاي زندگي شخصي انسان مخالف سرسخت سکوالريزم است و تفکيک دين و سياست و محدود کردن دين به عرصه شود که وي مي

 دو را جدا بداند، منکر اسالم شده است. پذيرد و معتقد است که پيوند ميان دين و سياست تا حدي است که اگر کسي آن را نمي

 

  نید تیجامع-5 

اسفالم   نيف کفه مفا از د   يدارد که تصفور  يم انيب ،معتقد است يو اخرو يوياسالم در مورد مسائل دن نيد تيکه به جامع مصباح       

و انسفان در   باشفد  ينقش م يانسان دارا يش ون زندگ يکه در تمام داند يم هايي را مشتمل بر مجموعه باورها و ارزش نيد نيا م،يدار

د. 3: 1332 ا،ي)شبان ن باشد نينزده باشد و آن مسأله خارج از قلمرو د يحرفدر آن قسمت  نيکه د شدمواجه نخواهد  يبا مسائل يزندگ

و آخرت نموده باشد، بلکفه مفا از    ايبه دو بخش دن تقسيم را ها انسان يکه زندگ مينبي يموضوع را نم نيگاه ا چياسالم ه هاي  آموزهما در

حقيقت او با يکپارچه دانستن  در .د23: 1330 ،وحيدي منش) ميکه به آخرت مرتبط نباشد، ندار يموضوع ايکه در دن ميابي ياسالم درم

 باشد. هاي مادي و روحاني زندگي دنيوي و اخروي انسان مي دنيا و آخرت، معتقد به دخالت دين در تمامي جنبه

مانند قدم زدن،  مدهي يانجام م ايدن نيکه در ا ييکارها يو آخرت وجود ندارد. تمام ايدن يبرا اي جداگانه يقلمروهااز نظر مصباح        

انجام شفود کفه    اي کارها به گونه نيا يهمگ يتواندم حکومت و مردم، نيافراد جامعه و رابطه ب نيسخن گفتن و رابطه ب دن،ينفس کش

. د20-22: الف1331،يزديباشد )مصباح  انباريآخرت ما ز يانجام شود که برا اي به گونه تواند يو هم م دينما نيسعادت آخرت ما را تأم

برخوردار از  نيد ن،يمسلم دگاهيمعتقد است در د يوکند.  هاي مادي زندگي انسان را پررنگ مي وي با اين سخن دخالت دين درجنبه

 بفا  هفا  روابط انسفان بفا خفدا و انسفان     نيو همچن شود يانسان را شامل م ي زندگيو اجتماع يفرد هاي مسأله هيو کل باشد يم تيجامع

 ها حاکم جهان و انسان سلماناناز نگاه م که نيخاطر ا . بهردگي يرا در برم يالملل نيو ب ياسيس ،يمسائل اجتماع هاي و همه عرصه گريکدي

مربفوط   هاي مس له گريو د تيريو مد تيو ترب مياقتصاد، تعل است،يانسان اعم از س يمختلف زندگ هاي عرصه پس است، متعال خداوند

 گسترده نيخاطر د  نيهم هد. ب13: الف1331 ،يزديدانست )مصباح  ينيد هاي احکام و ارزش رمجموعهيز توان يانسان را م يبه زندگ

دارد و صرفاً محدود به رابطه انسان با خدا  دگاهيو د هيو حکومت هم نظر استياز قرآن و سنت در مورد س يرگي مانند اسالم، با بهره اي

 د.23: الف1331 ،يزديشود )مصباح  ينم

به خود  متواني يم، ميداشته باش ياطالعات ريخ اي شود يمي اسياسالم شامل امور س نکهيراجع به ا ميبخواه چنانچهاز ديدگاه وي        

 متواني يم است.ممکن  باشند، ياسالم م نيکه منابع د نيمراجعه به متن قرآن و معارف و احکام د قياز طر نيو ا ميياسالم مراجعه نما

 يفقط مسائل ففرد  ر؟يخ ايرا ذکر کرده است  ينکات يامور اجتماع ميو تنظ استياسالم در مورد س ايکه آ ميتا متوجه شو ميکن يبررس

و ازدواج و طفالق،   گيخانواد يدر مورد زندگ ،صحبت شده است يعبادات و اخالق فردطور که در مورد  در قرآن همان رد؟گي يبرم را در

سفخن گفتفه شفده و     گريو مسائل د يالملل نيب ،ييجزا ،يحقوق مدن و ولواالمراز ا يرويپ طور نيفرزند و هم تيمعامالت و تجارت، ترب

د. بنفابراين  12-13: الف1331 ،يزدي)مصباح  پرداخته شده است زين يو کشوردار ياسياست و به مسائل س دهيدستورالعمل ارائه گرد

توان از سياست جدا دانست، و دين اسفالم   چون در قرآن مسائل اجتماعي و تجاري و اخالقي و سياسي نيز بيان شده است، دين را نمي

 وي زندگي نيز پرداخته است.، بلکه به امور دني دين جامعي است که فقط به مسائل اخروي و معنوي زندگي انسان نپرداخته

 اسفت يکه قرآن و سنت منبع آن هستند، با س يو اسالم ستين حيصح استسي يمتن اسالم است و اسالم ب استيس ياعتقاد و به       

دارد  ينيمسائل د انيدر م يا مشخص و برجسته گاهيجا يو امور اجتماع ياسيمسائل س .د21: الف1331 ،يزدي)مصباح شود  ينم گانهيب
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 يمثبفت و منفف   هفاي  بخواهد در مورد ثفواب و عقفاب، حفالل و حفرام و ارزش     نيدارد و چنانچه د رتأثي ها و در سعادت و شقاوت انسان

اگفر مفا    يعبفارت  . بفه باشد يم ياسيو س يدر مورد آن نظر دهد مسائل اجتماع ديکه با ياز مسائل مهم يکيانسان نظر دهد،  يرفتارها

دخالفت و   ديبا جتاًينت ست،ين اثر يدر سعادت و شقاوت ما ب يرفتار چيکه ه ميو معتقد شد ميرفتيو آخرت را پذ ايدن يزندگ يوستگيپ

در مسائل  ديبا ني. دميريرا بپذ دينما انبي را ها )حالل و حرامد آن يوجه ارزش نيد که نيخود و ا يمسائل زندگ يدر تمام نيدادن د نظر

و اثبفات، اظهفارنظر    نففي  جهفت  در ها، انتظار داشت در مورد نوع حکومت نياز د توان يبه عنوان مثال نم .نظر دهد ياسيو س يتماعاج

 يو حکومت يامور اجتماع د،يدر آن دخالت نما ديبا نيکه د هايي عرصه نيچشم بنگرد. از بارزتر کيمختلف را با  هاي نکند و حکومت

مصباح ) کند نييتب ديبا نيرا د شيحکومت خو تيتقو فکر به ايفکر محرومان باشد  حاکم به که نيو ا اسبمن ياست و ساختار حکومت

 د.01-03 الف:1331يزدي،

گيرد، معتقد است حکومت ديني که نمفاد بفروز     نظر مي هاي معنوي نيز در هاي مادي، هدف او که براي زندگي انسان به جز هدف       

 اسفالم »دهد. به اعتقفاد وي   اهداف معنوي و رسيدن به سعادت و کمال و کرامت ياري ميراه نيل به  دين در سياست است، انسان را در

آن  دانفد.  يواحفد مف   يو به طرف هدف ريخط و مس کي يرو يو اعمال فرد ياجتماع يرا همچون رفتارها ياسيس يو رفتارها استيس

 ياجتماع يها و اطاعت خدا در همه عرصه تيعبود ريقرب به خدا، است که از مس يعني ،ييانسان به سعادت و کمال نها دنيهدف رس

 ياز سفو  نيف د يشفده بفرا   ميدر اسالم همان هدف ترس ياسيس يو رفتارها استيو در واقع هدف س د،آي يدست م به يو فرد ياسيو س

محفروم   دانشيف بفه سفعادت جاو   دنيقدر انسفان را از رسف   همان ،اسالم يو اجتماع ياسينکردن به احکام س که عمل يخداست، به نحو

و  مفان ياسالم اساس ا يو اجتماع ياسيعمل کردن به واجبات س يبلکه گاه ؛مانند نماز و روزه يکه عمل نکردن به احکام فرد کند يم

 يو اجتمفاع  ياسيامر س کيعنوان  السالم به هيعل نيائمه طاهر تيوال رشيپذ عهيکه در مذهب ش اعمال است، چنان ريسا يشرط قبول

نتيجه مشخص است که مصباح مسائل  د. در22: الف1331 ،يزدي)مصباح « است يدر سعادت جاودان ستهيو اعمال شا مانيا ريشرط تأث

 داند و معتقد به وجوب حفظ ظاهر ديني براي جامعه مسلمانان است. سياسي اجتماعي اسالم را بسيار مهم مي

هفا و تفکفراتش در زمفره     توجه به انديشه اکثري را داريم که مصباح بابندي دوگانه حداقلي و حد ما در مساله جامعيت دين تقسيم       

عالوه بفر   نيبودن د يحداکثر اي يخصوص حداقل درپذيرد. به اعتقاد وي  بندي را نمي ها قرار مي گيرد، اما خود او اين دسته حداکثري

محدود بفه رابطفه    نيد که نيو نه ا مياموزيب نيرا از د زيهمه چ مخواهي ينه م که نيممکن است و آن ا زين يسوم نهيگز نه،يدو گز نيا

و قرب به خداوند در  يکينزد وبا آخرت  رشيو تأث ابدي يم يکه امور رنگ ارزش يبلکه زمان ،خاص شود طيانسان با خدا و حاالت و شرا

پفردازد   نمفي  ها آن تيفياما به ک شود، يم کردن انيقضاوت کرده و وارد حالل و حرام افعال ما را ب نيزمان د نيشود، در ا مينظر گرفته 

 نيف لبفاس و سفاختن خانفه را از د    دنيپختن غذا و پوش وهينوع و ش يحت زيهمه چ ديما نبا يعبارت بهد. 02-01: 1332 ،يقم ي)نادر

امفا   ،که جنس درب و پنجره خانه شما چه باشد ديگو ي. مثالً اسالم نممييرا به رابطه بنده و خدا محدود نما نيد که نيو نه ا ،مياموزيب

است  ييايدن ياست که اگرچه ساختن خانه امر يهنگام نيو ا ديکار را نکن نيا ردمو با پول م ديخانه نساز غصبي نيکه در زم دگوي يم

مصباح به جامعيت دين اسالم در  بنابراين  د.01: 1332 ،نادري قميانسان مربوط شده است ) ييکرده و به کمال نها دايپ يبار ارزش يول

گويد و معتقد به تعيين حسن و  ش ون مادي و معنوي زندگي انسان معتقد است و مسائل دنيايي را نيز با کمک مسائل ديني پاسخ مي

ادن به سواالت گردد که با رجوع به منابع ديني در پي پاسخ د باشد و اين به نوع نگاه فقيهانه وي بازمي قبح اعمال توسط دين اسالم مي

 جويد. آيد و پاسخ سواالتش را در دين مي برمي
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  ینیدر حکومت د یدموکراس-6

 وجود دارد:  هيسه نظر ينظر مصباح در مورد رابطه اسالم با دموکراس به         

   است. ينيد ساالري مردم ،ساالري از مردم يمعتقد است که نوع هينظر نيف اول1  

 نيو دو مفهفوم متبفا   سفتند يهم مفرتبط ن   دو مفهوم با نياست و ا ينادرست بيترک ينيد يمعتقد است که دموکراس هينظر نيف دوم2 

 باشند  يم

 مهيکفه بفدون ارتبفاط ضفم     دانفد  ينم نيمتبا ميدو را مفاه نيو ا باشد يم نيو د يمعتقد به متناقض بودن دموکراس هينظر نيف سوم3

شفود   يمف  نيجمع متضاد ن،يبا د يجمع دموکراس ،هينظر نيا بقط ودو مفهوم دارد نيا يشده باشند، بلکه اعتقاد به ناسازگار گريکدي

  د.20: 1332 ،يزدي)مصباح 

به  يغرب ي. دموکراسباشد يم ياسيو س يحقوق ،ياجتماع ياز مسائل زندگ نينمودن د جدا يمعنا در غرب به سميسکوالر شهياند       

اسالم به عنفوان   رشيخاطر پذ نيبه هم .با نظر مردم است تيمعناست که چنانچه خواسته مردم برخالف خواسته خدا باشد، ارجح نيا

             . د123: 1334 ،يجفردود اسفحاق  نفدارد )  يسفازگار  يگفذار  در قفانون  يدموکراسف  رشيپفذ  بفا کفه بفر جامعفه حفاکم اسفت،       يقانون

هايشان و تعيين سرنوشت مردم به دست خودشفان را   دادن به راي و خواسته مردم در انتخاب مصباح دموکراسي غربي به معناي اصالت

اصفالت باشفد    داراي هفا  انسفان  يرأ که نيا يبه معن يگذار نرا از جنبه قانو يچنانچه دموکراسکند. از نظر او  پذيرد و آن را رد مي نمي

ي از نظر اسالم و دموکراس نيچن نيا ند،نماي مخالفت خداوند حکم با ها قانون نيکه ممکن است ا ميرينظر بگ و چنان در ،ميينما فيتعر

و  يکتاتوريدسته د دو به ها اعتقاد مصباح حکومت بهها،  بندي حکومت ر تقسيمد .د220:  1332)منصورنژاد،  باشد مردود مي مسلمين

 هفاي  جمفع بفا ارکفان حکومفت     نام دارد و ارکفان آن قابفل  ي وجود دارد که حکومت اسالم زين يسوم. شق شوند يمن ميتقس يدموکراس

اسفت و   کتاتوريد نهکه  قرار دارد هيفق يول ي،. در رأس هرم قدرت حکومت اسالمباشد ينم يکتاتوريد هاي و حکومت يغرب کيدموکرات

: الفف 1331 ،يزديف )مصباح باشد  ياو م ياله فيحق او و تکل يانتخاب شده است، بلکه حکومت به اذن اله کيدموکرات هاي وهينه با ش

 د.114

 نمفودن  وضع حق ها و انسان دنماي يم گذاري قانون ها انسان يزندگ يخداوند برا گذاري، وي معتقد است که در خصوص حق قانون       

بفه   د.121:  1334 ،يلي)خل است. ليانسان در آن دخ اليو ام باشد مي ناقص ها شناخت و درک انسان که ناي خاطر به ندارند؛ را قانون

 ياز طرف خداوند بفرا  يطرف خداوند مأذون باشند و اگر شخص زا که نيا را ندارند، مگر گريکدي بر حکومت حق ها انسان عقيده مصباح

 1332)منصورنژاد،  نه ايندارد که او را به عنوان حاکم بخواهند  ياراده مردم نقش جا نياو حاکم است و ا د،گردي نصب ها انسان تيحاکم

گردد که  يبرم تيحاکم گذاري و قانون به حق يبه نوع نگاه و ،مصباح اهگدياز د يو دموکراس نيکه تعارض د ميريگ يم جهينتد. 224: 

 شود. يم ضيتوسط او تفو واز آن خداوند است  ي،نيدر حکومت د يمتعلق به مردم است، ول وقحق نيا يدر دموکراس

حضفور دارنفد، مفردم در     نيو ائمه معصوم امبريکه پ يهستند، مانند زمان بتيکه امام معصوم در پرده غ يزمان دراز نظر مصباح        

 ،يزدي)مصباح  ندنماي ينم فايرا ا ينقش چيفرد و مصداقد ه نييو نه در تع تي)نه در اصل مشروع هيبه حکومت فق دنيبخش تيمشروع

 تيبه حکومت است، نه مشروع دنيبخش تينيخداست و نقش مردم در ع يحکومت از سو تيهم مشروع بتيزمان غ در» د.23: 1323

داد،  قيف تطب يرا با دموکراس هيفق تيو وال يحکومت اسالم هينظر شود ينم يبه اعتقاد و .د0: 1322 ،يزدي)مصباح « به آن دنيبخش

 ضيتفو يرا به شخص تيحق حاکم تواند يخداوند متنها و  باشد ينمودن حاکم از حقوق خداوند م نييو تع تيحاکم سالمنظر ا چرا که از
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 م،يچنانچه ما بنده خداونفد هسفت  . است دهيگرد ضياسالم تفو امبريبه پ سوي خداوند از حق نيو ا ست،يحق ن يو انسان ذاتاً دارا دينما

که به  يکسان ي. به اعتقاد وديبه اذن خداوند حکومت نما ديبا زيو حاکم ن مييانم تياز اراده او تبع استيدر اقتصاد و حکومت و س ديبا

 به اعتقاد مصباح .د13-22: 1323 ،يزدياما کافر و مشرک هستند )مصباح  ،انسان اصرار دارند، هرچند اظهار اسالم کنند تيحاکم  حق

 ،عتيمانند شورا و ب يو مسائل ياست اله يو حکومت ستين کيساالر و دموکرات ردمحکومت م يبه معن يمردم يحکومت يحکومت اسالم

در نظام  عتياگرچه شورا و ب بخشد؛ يبلکه خداوند قانون و حکومت را ارزش و اعتبار م ،ندنماي يو حکومت را مشروع نم يقانون را قانون

 د.313: الف1333،يزديد )مصباح نخود را دار گاهيجا ياسالم

 ديو با گردد يم زهيالنکا نيريبه سا شانيو از ا هيفق يبه ول شانيبه امام معصوم و از ا شانيو از ا امبرياز خداوند به پ تيحاکم اعتبار       

نظفر مصفباح رأي ولفي فقيفه بفراي       د.  به20:  1332 ،يزدي)مصباح  شود نييتع معصوم که از طرف امام رديگ در رأس نظام قرار يکس

در  اگفر شفود. مفثال    اي رأي مردم را نپذيرد، آن رأي از ارزش سفاقط مفي   کردن نظر مردم الزم است و چنانچه ولي فقيه در  مسأله معتبر

و  شود يم نصب نشود، او طاغوت محسوب هيفق ياما آن شخص از طرف ول د،ي% آراء را کسب نما33 يشخص يجمهور استيانتخابات ر

   د.23:  1332 ،يزديف )مصباح  است يدر حکومت اسالم يدموکراس برقراري مصداق عدم امکان نيو ا باشد، يحرام م زين ياطاعت از و

باشفد کفه مفردم حفق      نيا يمنظور از دموکراس اگرمايد و معتقد است که  مصباح نوعي از دموکراسي  به نام دموکراسي ديني را مطرح 

اگر  يول ،ستين رفتهيپذ يدموکراس نيا ند،يهرچند برخالف حکم خداوند باشد را وضع نما ،خواهند يرا که م يداشته باشند تا هر قانون

و  نفد ينما حرکت ياسالم هاي چنانچه در چارچوب ارزش م،يينما يسرنوشت خودشان معنتعيين داشتن مردم در   ريرا به تأث يدموکراس

چنانچه منظور از  قتيحق در .د111: 1334 ،يجردوداسحاق ) شده است يموضوع از اول انقالب عمل نيا د،يننما يلتحمي ها به آن يکس

 يدموکراس» فيتعر نينداشته باشد، ا يجا که با حکم خداوند مخالفت است، آن ليمردم در سرنوشتشان دخ يباشد که رأ نيا يدموکراس

 د. 31: 1332 ،يزدي)مصباح  باشد يم «ينيد

ي نف يد يسفاالر  وجود نفدارد. مفردم   يتضاد نيد و يدموکراس اني، ميودموکراس نيد ما از فيو تعر يدرتلقمصباح اعتقاد دارد که        

بفا   يتعارضف  ،باشفد  يمردمف  ينظفام  کفه  نيف ا. د33 :1332،  يزديف باشد )مصفباح   يم يمردم ساالر ديق ينيد و ي،است واقع يمفهوم

نظفام   کفه  نيف ا خاطر به باشد و يم تبطآن مر تيبودن آن به مقبول يومردم تيبودن حکومت به مشروع يبودن آن ندارد. اسالم ياسالم

 و مفالک درآن وجفود دارد   هردو را داراست پفس هفردو   ي،مردم تيپشتوانه مقبول و ياله تيما وجود دارد، مشروع کشور که در ياسالم

 د.123 : الف1331،  يزدي)مصباح  باشد يم يوهم جمهور يهم اسالم مييبگو ميتوان يم

 

 ی(نید سمی)پلورال ینید ییگرا تکثر-7

هاي خاص فکري مثل سياسي، مذهبي، هنري و يا  شود که در يکي از عرصه امروزه در زمينه فرهنگي کسي پلوراليست خوانده مي       

و يک مکتفب  بودن يک روش   روي انحصارگرايي و اعتقاد به برحق هاي موجود صحه بگذارد و اين روبه هاي ديگر، بر تمامي روش عرصه

د. مصباح پلوراليسم را در دو بعد عملي و نظفري مطفرح   203ب: 1331داند )مصباح يزدي،  خاص است که ساير مکاتب را نادرست مي

 باشد و يکه به آن اعتقاد دارد م نيد مذهب و هر طرف مقابل از ديگذاشتن به عقا احترام يمعنا به يبعد عمل در نمايد، که پلوراليسم مي

مزاحمت  جاديعدم ا و زيآم مسالمت يکه به زندگ نديگو يم ستيرا پلورال يکس کنند و يبا مسالمت زندگ گريکدي وانند درکناربت که نيا
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هفا   مفذهب  ها و نيد يتمام يعني يبعد نظر در ينيد سمو پلورالي دارد اعتقاد -ينظر ياثبات ونف بدون -فکرت چند طرز اي دو ياجتماع

 .حق هستند 

 مدارا و نرمش و يجهت ادعا نيا اسالم از در مورد پلوراليسم در بعد عملي مصباح مخالفتي ندارد و حتي معتقد است که       

موافق است  يو مذهب ينيگوناگون د يها تيحقوق اقل تيبا رعا و ،گوناگون دارد يها مذهب ها و نيد روانيبا پ زيآم مسالمت يستيهمز

ا در بعد نظري پلوراليسم که براي تمامي اديان و مذاهب حقانيت قائل است، مصباح به مخالفت ؛ امد22 ب :1331،  يزدي)مصباح 

که  رديپذ يجا که عقل انسان نم آن ، ازتيحيمس و سالما سهيمثالً درمقا خيزد و معتقد است که در اين مسأله با تناقض مواجهيم، برمي

جا  ازآن ،ميکن سهيمقا تيبودائ نيرا با د تيحيمس اسالم و وجود دارد واگر ياديدو فاصله ز نيا نيهردو حق باشند، ب ثيتثل و ديتوح

                               ميوش يرو م با تناقض روبه هم جمع نمود و ها را با توان آن ي، نمستيمعتقد ن وندبه وجود خدا تيکه بودائ

 .د23 : ب1331،  يزدي)مصباح 

 که اين و داند مي مذهبي و دين هر از مقابل  طرف عقايد به گذاشتن احترام معناي به عملي بعد در را ديني پلوراليسم يزدي مصباح       

 آن طبق بر که کند مي معنا گونه اين را نظري پلوراليسم وي. کنند زندگي مسالمت با يکديگر کنار در بتوانند مختلف اديان پيروان

 و نرمش ادعاي عملي پلوراليسم مورد در اسالم وي اعتقاد بهد. 12-12: ب1331 يزدي، مصباح) هستند حق ها مذهب و ها دين تمامي

 مقايسه در مثال و نيست گونه اين نظري پلوراليسم مورد در ولي دارد، گوناگون مذاهب و اديان پيروان با آميز مسالمت همزيستي و مدارا

 وجود به که بودائيت با بخواهيم را دو هر اگر و باشند، حق دو هر تثليث و توحيد که پذيرد نمي انسان عقل چون مسيحيت، و اسالم

      د 23:  ب1331 يزدي، مصباح) شويم مي رو روبه تناقض با و کرد جمع باهم را ها آن توان نمي نماييم، مقايسه نيست معتقد خداوند

 کردن مدارا و آميز مسالمت همزيستي پلوراليسم تعريف اولين. است مطرح پلوراليسم واژه براي متفاوت کاربرد نوع سه مصباح اعتقاد به

 دومين. بپذيريم دارند وجود اجتماع در که هايي واقعيت صورت به را ها کثرت که معني بدين. است شدن تخاصمات و جنگ مانع براي

 و مسيحيت و اسالم هاي دين تمامي و باشد مي متفاوت هاي چهره داراي است، فرستاده خداوند که واحدي دين که است اين تعريف

 و ندارد وجود هم مفروض شکل در حتي واحد حقيقت آن که است اين تعريف سومين. هستند حقيقت يک از هايي چهره يهوديت،

 را حقيقت آن در که دانست پلوراليسم چهارم تعريف را آن شود مي که دارد اي شده تعديل شکل تعريف اين که داريم، حقايق در کثرت

 در پلوراليسم وي اعتقاد به. ندارد وجود جامعي دين و هست اديان از يکي در عناصر اين از هرکدام که داند مي عناصري و اجزا مجموعه

 شکل يک در دوم تعريف باشيم، داشته آميز مسالمت همزيستي الهي اديان ديگر پيروان با توانيم مي و است اسالم با خوان هم اول معناي

 معناي به ولي باشد، متفاوت فقهي اي مسأله مورد در دين چارچوب در فقيه دو عقيده است ممکن مثالً که است پذيرش قابل اش ساده

 بگوييم نتوانيم که حدي تا است، انسان دسترس از خارج حقيقت که است باطل اين و نيست داوري قابل ديني هاي معرفت در تفاوت

 جهياز مجموع سخنان مصباح نت د.330-302: ب1321يزدي، مصباح) است باطل مطلقاً نيز چهارم و سوم نوع. باطل يا است حق توحيد

و  گريد يتفکرها رشيدر مورد پذ يول ،رديپذ يم انياد ريسا روانيبا پ زيآم مسالمت يحد زندگ را در سميپلورال يکه و ميريگ يم

 است. صيموضوع قابل تشخ نياست و آن اسالم است و ا يکيکه حق  دينما يم انيو ب زديخ يمخالفت برم  به انياد يدانستن تمام حق

متعدد درمورد موضوع واحد قابل قبول  يها قتيداشتن حق به وجود سميپلورال ريتفس يبنام بر ميمستق يها به اعتقاد مصباح صراط

خود از شريعت ديني را  تواند با توجه به فهم حقيقت مصباح اين موضوع که هرکسي مي د. در22 : ب1331،  يزديباشد )مصباح  ينم
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هاي  برگزيند و از راه آن به سعادت برسد را رد مي کند و معتقد است که صراط مستقيم که اسالم است، تنها راه نجات است و صراط

 کند. مستقيم را رد مي

 

  رجامف-8

و پس از آن به امام معصوم و پس از آن در زمفان   امبريحق را به پ نياز آن خداست و اوست که ا تياعتقاد مصباح حق حاکم به       

س آن أذون از طرف خداونفد در ر أباشد تا هم حاکم م يني.ضرورت دارد که حکومت د دينما يم ضيتفو هيفق يامام معصوم به ول بتيغ

او  يمعنفو  يازهفا يو ن ستين يماد يازهايانسان محدود به ن يازهايجا که ن از آن همو  ،آن اجرا شود رد يو احکام اسالم نيباشد و قوان

جا کفه   از آن ،و سعادت ييبه سمت کمال نها يدادن و و سوق ،انسان يو روح يمعنو يازهايکردن ن جهت برآورده در، دارد تياهم اريبس

جفدانمودن   يمعنا به زمياعتقاد مصباح سکوالر به .ضرورت دارد ينيحکومت د ،ابدي يتحقق م ينيحکومت د هيدر سا يرشد و تعال نيا

با مراجعه به قفرآن وسفنت کفه منفابع      يبه اعتقاد و ،نيد تيجامع درخصوصباشد.  يانکار اسالم م يمعنا به، درحقيقت استيوس نيد

وتجارت،  الت، معاميخانوادگ يدرخصوص زندگ ،پرداخته يفرد خالقوا يطورکه به امورعباد که اسالم همان ميابي يباشند درم ياسالم م

شامل است که هم بفه مسفائل    يمفهوم نيد. گفته است سخن زين ياسيس و يمسائل اجتماع گريد و يالملل ني، بييجزا، يحقوق مدن

 ؛مياموزيف ب نيف د را از زيچ که همه گونه است شود و نه اين ميمحدود به رابطه انسان با خدا . نه پردازد يم يهم به مسائل اخرو و يويدن

قضاوت کرده و وارد  نيزمان د نيا شود، در ميبا آخرت و قرب به خدا درنظرگرفته  رشيثأوت ابدي يم يکه امور رنگ ارزش يبلکه هنگام

 شود.  يحالل وحرام افعال ما م

 نظفر  در و ميهفا بفدان   انسفان  أيدادن بفه ر  اصالت ايبه معن يگذار را ازجنبه قانون يدموکراس اگر يبه اعتقاد و ي،درمورد دموکراس       

 يو نظفر  دانفد. بفه   يمفردود مف   نيمسلم اسالم و نظر زا را يدموکراس نيها مخالف حکم خداوند باشد، ا قانون نيکه ممکن است ا ميريبگ

 از تيف حاکم  حق نييتع و تي، حاکمياسالم دگاهيچون در د ،داد قيتطب يشود با دموکراس يرا نم هيفق تيو وال يحکومت اسالم هينظر

انسفان هسفتند را کفافر     تيف که معتقد بفه حفق حاکم   يکساني و .شود يم ضيفوت هيفق يامام و ول و امبريحقوق خداوند است که به پ

نماينفد و حفق نظفارت بفر او را      ، ولي در دموکراسي اين مردم هستند که با رأي و نظر خود حاکم جامعه را انتخاب ميداند يومشرک م

 نيف ، انفد يرا هرچنفد بفرخالف حکفم خداونفد وضفع نما      يقانون باشند تا هر  که مردم حق داشته مينيبب نيا را در يدموکراس . اگردارند

داشفته   ريخودشفان تفاث   سرنوشفت که مفردم در  ميينما فيتعر گونه نيرا ا ياگر دموکراس يول ،ستين رفتهيپذ ي از نظر مصباحدموکراس

از اول انقفالب   ياست که بفه اعتقفاد و   ينيد يدموکراس فيتعر نيانداشته باشد،  يبا حکم خداوند مخالفت ه نظرشانجا ک تا آن ،باشند

 . شده است يعمل

عنوان سبل وجود  تحت يفرع ييها راه است و يکيصراط  . به نظر اوميمستق ينه صراط ها، است  ميمعتقد به صراط مستق مصباح       

 سفم يپلورال يمربوط اسفت. بفه اعتقفاد و    يبه مسائل فرع و ستيمتناقض ن متعدد و يها صراط رشيپذ يمعنا ها به آن رشيدارد که پذ

 نيبف  سفه يمقا اما ازنظفر  ،کند را قبول مي انياد گريد روانيبا پ زيآم مسالمت يستيجهت همز نيا ازاست که اسالم  يبعد عمل کي يدارا

. ميشفو  يدانست، با تناقض مواجه م يکي را ثيوتثل ديتوان به حکم عقل، توح يلحاظ که نم نيا ، ازتيحياسالم ومس مثال مختلف، انياد

را  يزديف مصفباح   يفصل نظرات محمد تق نيدراي. جد يومطلب تيه است تا واقعفسانو ا يشوخ شتريب ،انيکردن اد جمع ياعتقاد و به
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