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  چكيده

غيرديني مطرح شده  هاي ديني و آزادي از مفاهيم مهمي است كه در بسياري از آموزه
در فقه . و هر مكتب با توجه به ديدگاه خود، تعريف خاصي از آزادي بيان كرده است

اسالمي با توجه به تأكيد قرآن بر آزاد بودن انسان، مفهوم آزادي در قالب اصول فقهي 
هاي سياسي  هدف اين مقاله بررسي مباني فقهي اسالم در زمينه آزادي. درآمده است
هاي مختلف در زمينه آزادي بررسي شده  ست و با مطالعه آراي فقهي، ديدگاهواجتماعي ا

الزم است  از آنجا كه آزادي رابطه تنگانگي با حقوق انساني و حق حاكميت دارد،. است
امعان نظر در منابع مختلف، مبين آن است كه مباني نظري . اين مفاهيم نيز تبيين گردد

اسالمي به خوبي بيان شده است و با تكيه براصولي مانند آزادي و حقوق انساني در فقه 
برائت، اباحه و اختيار تبيين گرديده است؛ اما با توجه به گستردگي مفهوم آزادي كه در 

اي از مجادالت فقهي و ديني در زمينه آزادي و حقوق انساني  غرب مطرح شده، دوره تازه
تاچه حدي است؟ و حقوق متقابل مطرح شده است؛ مانند اينكه دايره حاكميت دولت 

  شهروندان و حاكميت چيست؟ 
  

   :كليدي هايواژه
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  مقدمه
 آزادي يكي از مفاهيمي است كه در چند قرن اخير در ادبيات سياسي و اجتماعي

با توجه به گستردگي . استشود و مكتب ليبراليسم بر همين مبنا شكل گرفته  استفاده مي
اين مفهوم پس از انقالب مشروطيت . مفهوم آزادي، تعاريف متعددي ازآن ارائه شده است

در همان زمان جايگاه آن در مباني فقهي اسالمي به چالش . نيز وارد ادبيات ايرانيان شد
ز مسائل كشيده شد و در صحنه سياسي نيز تقابل مفهوم آزادي و مباني شرع اسالم به يكي ا

اگرچه از همان عصر مشروطه مفاهيمي مانند آزادي، حق و حاكميت در . مهم تبديل شد
هاي  اند؛ اما در دهه فقه اسالمي مطرح شده و فقها با توجه به مباني ديني نظراتي مطرح كرده

اخير اين مباحث بيشتر مورد توجه قرارگرفته و مطالعات تطبيقي در اين زمينه انجام شده 
هاي سياسي و اجتماعي  دف اين مقاله بررسي مباني فقهي اسالم در زمينه آزاديه. است

است و از آنجاكه آزادي با حقوق انساني و حاكميت دولت در ارتباط است، لذا ابتدا 
   .كنيم مياي به اين مفاهيم  اشاره

  مفهوم آزادي
ف ارائه آيزايا برلين دويست تعري. درخصوص آزادي تعاريف زيادي ارائه شده است

از جمله منتسكيو در تعريف آزادي  )79: 1380برلين، (شده از آزادي را ذكر كرده است 
از اينكه انسان حق داشته باشد هركاري را كه قانون  نويسد كه آزادي عبارت است مي

از نظر ميل نيز آزادي يعني اينكه هر انساني بتواند مصلحت خويش را . دهد بكند اجازه مي
همچنين كانت معتقد است . مشروط به اينكه به مصالح ديگران آسيبي نرسانددنبال كند 

گويد آزادي  توماس هابز هم مي. آزادي استقالل انسان از هر چيز به جز قانون اخالقي است
  )182: 1385محبي، (. در مفهوم صحيح آن فقدان مخالفت است

  آزادي در مباني فقهي اسالمي
از نظر استاد . داند از هرگونه قيد و بند و اسارت ميآزادي را رهايي ) ع(حضرت علي

هايي آزاد هستند كه با موانعي كه جلو رشد و  مطهري، آزادي يعني نبودن مانع، و انسان
شهيد بهشتي معتقد است آزادي در مفهوم فردي آن تنها به . تكاملشان هست مبارزه كنند

ي از بندهاي دروني هم هست؛ معناي رهايي از بندهاي بيروني نيست، به معناي آزاد
توان گفت تنها نقطه مشترك تعاريف ذكرشده در غرب واسالم، فقدان مانع و رها بودن  مي

اما در اسالم رهايي از قيودات دروني و بيروني براي رسيدن به كمال و در غرب رها . است
  )182: 1385محبي، (. است برداري هرچه بيشتر از لذات مادي مدنظر بودن براي بهره
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  آزادي در اسالم
آزادي اخالقي، . آزادي اجتماعي بدون آزادي اخالقي و معنوي ميسر نيست ،ر اسالمد

 گام نخست) آزادي از(در واقع، آزادي منفي . بريدن خاطر از وابستگي به ماسوي اهللا است
 يعني با آزادي از قيود دنيوي، راه؛ باشد مي) آزادي براي(براي رسيدن به آزادي مثبت  

كنند آزادند، اما در  بعضي گمان مي .شود آزادي براي تهذيب نفس و تزكيه روح باز مي
بنده شكم، شهوت، مال و مقامند و هيچ تسلطي برخود ندارند و معبود خود را هواي   حقيقت
اين گونه بردگي را بدتر از بردگان و غالمان زرخريد ) ع(حضرت علي. دانند خود مي

زيرا غالم زرخريد، جسمش  )498: آمدي، غررالحكم(؛ »اشد من عبدالرقعبد الشهوه «: داند مي
قرآن  روح مانند پيكري بي ،، از درون اسيرنداولي بردگان هو ؛برده اما روحش آزاد است

  )50، آيهقصص(. كند از پيروي هواي نفس نهي مي براي تحقق آزادي معنوي، اكيداً
فاما اتباع الهوي فيصد عن «: ايدفرم در فلسفه حرمت هواپرستي مي )ع(حضرت علي

اگر هواي نفس را فرمانرواي خود سازيد، شما را كور و كر و پست «: و نيز فرمود »الحق
  )119: البالغه نهج(. »كند مي

با رياضت صحيح  دين. آموزد، دين است تنها نيرويي كه راه كنترل بر اين دشمن را مي
از اين رو مجاهده با نفس در دين،  ؛كند ميو تحت پرورش قراردادن نفس، غرايز را تعديل 

  )147: 1381 مام خميني،ا(. جهاد اكبر خوانده شده است
پيش از آنكه تمايالت نفساني به تجري و تندروي عادت : فرمايد مي )ع(حضرت علي

زيرا اگر تمايالت سركش در تجاوز و خودسري نيرومند شوند، ؛ جنگه كند با آنها ب
برند و در نتيجه تاب مقاومت در برابر  و را به هر سو كه بخواهند ميفرمانرواي تو شده و ت

تواند  با به دست آمدن اين روحيه، انسان مي )187: فهرست غررالحكم(. خواهي داد آنها را از دست
عدالتي را  ترين بي و از سوي ديگر كوچك با دنيا و دنياطلبان برخوردي آگاهانه داشته باشد

. طلبي است اساس انديشه ليبراليسم غربي از نظر اخالقي، لذت لي كهدر حا ؛دنك تحمل نمي
هر چيزي كه براي فرد انساني ايجاد لذت كند اخالقي و عملي كه موجب رنج گردد 

   .تخالف اخالق اس
  جايگاه آزادي در فقه

ن را در آبحث آزادي در فقه به صورت موضوعي مستقل مطرح نشده است، بلكه فقها 
مانند امر به معروف و نهي از منكر، جهاد و قضا،   عناوين مختلف فقه وضوعات ومضمن 

ن را از البه آتوان اصول و مباني  علمي مبحث آزادي در فقه، مي با توجه به خأل. اند وردهآ
هاي مختلف  كه اسالم و فقه در عرصه الي مباحث مختلف فقهي استخراج كرد و نشان داد

 هاي فردي، فقه اصل آزادي در عرصه آزادي؛ براي مثال اند آزادي توجه داشته هلئبه مس
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خود   با توجه به اين اصل، اضرار انسان به. ن را محترم شمرده استآحيات آدمي و كرامت 
تحريم كرده ) الضرر(ن، خودكشي و ترور را بر اساس قاعده آو ديگران و به شكل حاد 

كارهاي آن، وضع حكم وجوب همچنين براي مقابله با مسئله بردگي، يكي از راه. است
آزادي انسان در انتخاب شغل و بوده و  يآزادي برده به عنوان كفاره برخي محرمات فقه

  .محل اقامت را به رسميت شناخته است
 مباني آزادي در كالم و فقه شيعه

 ،اند حديث و ديگر علوم اسالمى شيعى از بررسى آزادى غافل نمانده، فقه ،علم كالم
در ميان اهل سنت كه هواداران هر  »تفويض«و  »جبر«ان پيدايش دو عقيده ويژه در زم هب

  )4: 1390جزايري،( .پرداختند به رد و تكفير ديگري مياى  عقيده
 ريشه و مبانى آزادى 

  :بر سه اصل است مبتني آزادى از ديدگاه مبانى كالمى و فقهى شيعه
 احه است؛حكم هر كارى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، اب .1
 كسى بر كسى واليت و قيمومت ندارد؛. 2
 .دهد كارهاى خود را انجام مى، انسان داراى اراده و اختيار است و با اراده. 3

ثابت است و علماى شيعه بر اين مطلب اجماع و اتفاق دارند كه هر  لاصل او :اصل اول
حكم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن  ،عملى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد

اند و برخى نيز از  اباحه را از راه عقل گرفته و قائل به اباحه عقليه شده ،برخى از علما. است
اندكى از علماى شيعه اخبارى  .اتفاق دارند ،راه شرع و در نتيجه هر دو دسته بر حكم اباحه

لى قائل به اباحه اند نيز در اصل او ط شدهقائل به احتيا ،كه در شبهات حكميه تحريميه
كنند كه در شبهه حكميه تحريميه دليل بر وجوب احتياط از طرف  ليكن ادعا مى ،هستند

به  براى نمونه ؛ولى اين ادعا از طرف علماى اصولى مردود شده است. شرع رسيده است
 )4: 1390جزايري،( .كنيم ديدگاه سيدمرتضي و شيخ طوسي اشاره مي

گفتار  ،صحيح :نويسد ميدر ذريعه  مرتضي كه قائل به اباحه عقلي است، م سيدكال
: اباحه است و دليل بر آن اين است ،گويند اصل در افعال به حكم عقل كسانى است كه مى

انجام آن مباح  ،هر آنچه در آن سودى باشد و از زيان در زمان حال و آينده خالى باشد
مانند حكم عقل به قبح و ممنوعيت فعلى كه  ؛حكم عقلاست و اقدام بر آن نيكوست به 

ضرورى و بديهى  ،و علم به اين حكم عقلى. زيان آن در زمان حال يا آينده ثابت شده باشد
 )809: 2جتا،  سيد مرتضي، بي(. مانند علم به قبح ظلم و حسن احسان و انعام ؛است
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او پس از بيان . فته استشيخ طوسى در كتاب عده االصول اباحه شرعى افعال را پذير
ما ابا و امتناع نداريم از اينكه بگوييم از طريق : نويسد مى اآيات قرآنى بر قول اباحه در اشي

 )117: 2ج، 1403شيخ طوسي، (. تو عقيده ما نيز همين اس ادليل وارد شده است بر اباحه اشي ،شرع
اباحه عقلى و يا اباحه شرعى را پذيرفته و بر آن اجماع و  ،علماى شيعه پس از شيخ طوسى

اجماع : شيخ مرتضى انصارى اتفاق علماى شيعه را چنين بيان داشته است. اند اتفاق پيدا كرده
  :دبر برائت را از دو راه مى توان بيان كر

بر  از مجتهدين و اخباريين بر اينكه حكم هر فعلى كه دليل عقلى و نقلى ااجماع علم. 1
 .حرمت آن نداشته باشيم، برائت و عدم عقاب بر فعل است

اجماع و اتفاق علما بر اينكه حكم هر فعلى كه دليل بر تحريم نداشته باشد، عدم  .2
 .وجوب احتياط و جايز بودن انجام آن فعل است

بلكه تمامى عقال نيز ـ هرچند اهل دين  ،نه تنها اهل اديان: گويد شيخ انصارى سپس مى
چهارمين دليل بر برائت، حكم عقل است به و ) 202: 1374انصاري، (. اند شند ـ بر اين عقيدهنبا

قبح عقاب بر چيزى كه تكليف در آن بيان نشده باشد و دليل بر آن، حكم عقالست بر قبح 
بر كارى كه اعتراف دارد ممنوعيت آن را براى عبد بيان نكرده  موالعبد توسط مواخذه 
 )203: همان( .است

به حكم عقل هيچ كس بر انسان واليت و قيمومت ندارد جز خدا و پيامبر و  :اصل دوم
بنابر اين اصل، كسى حق دخالت در كار . امام كه واليت آنها با دليل ثابت شده است

خواهد، وادارد  انسان را ندارد و نمى تواند او را از كارى باز دارد و يا او را به كارى كه نمى
ميمى بگيرد و يا بدون رضايت و خواست او چيزى را در ملك او داخل يا يا براى او تص

: گويد شيخ انصارى مى .خارج نمايد و تمام افراد انسان بر سرنوشت خود حاكم هستند
مقتضاى اصل و قاعده عقلى اين است كه هيچ كس بر ديگرى واليت ندارد و تنها واليت 

انصاري، (. سنت و اجماع و عقل ثابت شده است براى پيامبر و امام است كه با دليل كتاب و
لى كه عقل به آن استقالل دارد، اين است كه اصل او: گويد عالمه مامقانى مى )153: 1375

هيچ كس بر جان و مال و آبروى ديگرى سلطه ندارد و پيروى و اطاعت كسى بر ديگرى 
مقتضاى اصل عملى و : ى معتقد استسيد عبداالعلى سبزوار )1 :هدايه االنام، مامقانى(. الزم نيست

و  »الطالق بيد من اخذ بالساق« ،»اليحل مال امرء اال عن طيب نفسه«: ادله اجتهادى، مانند
ادله ديگر مسببات كه توقف بر اسباب مخصوصى دارند، اين است كه هيچ كس بر 

اين اصل  و ،ديگرى، بر جان يا مال يا آبروى او واليت ندارد، مگر با دليل قطعى و روشن
 ،نه تنها مانند اصل عدم حجيت و اعتبار است كه با ادله اربعه آن را به اثبات رسانيده اند

 :گويدمى) ره(امام خمينى )همان(. بلكه شك در واليت براى عدم اثبات آن نيز كافى است
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لى اين است كه حكم كسى بر ديگرى در قضاوت و غير آن نافذ نيست و مقصود اصل او
هرچند مخالف با واقع  ،اين است كه تخلف از آن جايز نبوده و نقض آن حرام باشداز نفوذ 

بودن درجات كمال  زيرا باال ،باشد و در اين معنا، پيامبر يا امام يا دوستان خدا تفاوتى ندارد
كند كه  شود كه قضاوت و حكم آنها نافذ باشد؛ ليكن عقل فطرى حكم مى آنها سبب نمى

. ه انسان است در حق او نافذ باشد؛ زيرا اين حق ذاتى است نه اعتبارىحكم خدا كه آفرينند
 .پس هر حكمى كه بخواهد نافذ شود بايد به دستور خدا باشد و از طرف او قرار داده شود

آيات و روايات و قواعد داللت دارد بر اينكه پيامبر و امام پس از او، جانشين خدا در زمين 
چنانچه واليت خدا و  .را خداوند به آنها داده است هستند كه امر حكومت و قضاوت

پيامبر و امام بر مردم امرى ثابت و قطعى است كه در جاى خود به اثبات رسيده وليكن بايد 
 .هيم كرداشاره خوا به اين نكتهدانست كه واليت نيز با آزادى بشر مخالفتى ندارد كه 

جبر و اختيار دير زمانى است كه  مسئله. انسان داراى اراده و اختيار است :اصل سوم
توان گفت آغاز پيدايش اين انديشه با پيدايش انديشه بشر را به خود مشغول ساخته و مى

بشر همراه بوده است؛ بدين معنا كه از آغاز آفرينش، انسان در انديشه كارهاى خود بوده 
به جاى ديگر وابسته شود و است و انجام كارهايش از نتيجه فكر و توانايى خود او ناشى مى

زند و با يك نيست و يا اينكه در مقابل بگوييم دست سرنوشت انجام كارهاى او را رقم مى
شود و آنچه از ازل براى او تعيين شده،  ريزى دقيق از جايى ديگر به كار كشيده مى برنامه

در  اين انديشه .شود كه سرنوشت اوست شود و كوشش او به همان راه هدايت مى همان مى
خداپرستان بيشتر مورد توجه قرار گرفت؛ زيرا اعتقاد به يك مبدأ توانا كه آفرينش تمام 
جهان هستى از او و برگشت تمامى آنها به سوى اوست، اين انديشه را بارور كرد تا جايى 

مذهب شدند و  چون نظر به قدرت نامتناهى خدا كردند، جبرى انكه يك دسته از مسلمان
يد، همه از خداست و بشر كه داراى آ ميند كه آنچه در جهان هستى پديد اعتقاد پيدا كرد

اى ديگر چون  در برابر، دسته .شعور و ادراك است در كارهاى خود اراده و اختيارى ندارد
به نادرستى اين گفتار و پيامدهاى آن پى بردند ـ و از جمله آنكه بنابراين عقيده تمام 

نسبت داد و به او مستند ساخت و اين سنت با عدالت خدا  مفاسد و جنايات را بايد به خدا
سازگار نيست ـ قائل به تفويض شدند؛ يعنى گفتند تمام كارهايى كه از بشر سر مى زند از 
اراده و اختيار خود اوست و هيچ گونه ارتباطى به خدا ندارد و دستگاه الهى پس از آفرينش 

  .تعطيل شده است
يده و دچار اشكاالتى شدند كه از جمله اثبات ناتوانى ذات اين دسته نيز به حقيقت نرس

هاى  ليكن آنچه از سرچشمه .باشد فياض مى أمقدس بارى تعالى و قطع سلسله فيض از مبد
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به ما رسيده، ) ع(علم الهى و منابع وحى ربانى و راهنمايان دينى مبين يعنى ائمه طاهرين
  .اى مستقل از آن دو عقيده است عقيده

از آن دو عقيده را در يك عقيده جمع نموده و برزخى ميان آنها قرار داده  دو گوشه
توانايى بشر در تمام لحظات زندگى از آن خداست و تمام  .»االمر بين االمرين«است به نام 

شود و اين افاضه،  گردد، از طرف حق تعالى افاضه مىنيروهايى كه در انجام كار صرف مى
گرايد و اوست كه هر  يك لحظه قطع شود، هستى به نيستى مىدائم در جريان است و اگر 

سبزاوري، (. تواند جريان فيض را قطع كند و هستى تمام موجودات را بگيرد زمانى بخواهد، مى
هر گروه، پيامد نامعقول و غلط دسته ديگر را به عنوان ضعف پندار او به رخ  )297: 16ج ،1402
گفتند عقيده به اراده در انسان، سبب تعطيل در كار خدا  اشاعره به معتزله مى. كشيداو مى
گفتند عقيده به جبر  معتزله هم به اشاعره مى. شود و يا براى خدا شريك قرار دادن است مى

زند، از خدا باشد و به او  شود كه تمام گناهان و جناياتى كه از انسانها سر مى باعث مى
دالت در خدا و حسن و قبح ذاتى افعال، حق ليكن شيعه با پذيرفتن ع .استناد داده شود

انتخاب و آزادى را از طرف خدا براى بشر پذيرفت و عقيده صحيح از ميان آن دو عقيده را 
الجبر «آن عقيده به . طرح شده بود، شعار خود قرار داد )ع(كه از طرف امامان معصوم

و عقيده صحيح  ،ضيعنى نه جبر درست است و نه تفوي »والتفويض بل أمر بين االمرين
 .امرى ميان دو امر است

  آزادي در نظريه هاي غربي
: دگوي جان الك مي .ريزي و بنتام تكميل كرد تفكر اخالقي ليبراليسم را جان الك پي

. دسعادت به معناي تام كلمه عبارت است از حداكثر لذتي كه حصولش از ما ساخته باش
وي در تعريف اخالق  .يز مشابه جان الك استنظر بنتام ن )216 :3راسل، تاريخ فلسفه، ج (

  )491: همان(. عملي نيكوست كه متضمن نفع و لذت بيشتر باشد: گويد مي
شود؛ از اين رو مالك معقولي براي  از نظر آنها اخالقي بودن پس از عمل مشخص مي

و به تعبيري، آزادي از ديدگاه ليبراليسم  ،دست زدن به كاري يا ترك آن وجود ندارد
با اين  ربي، به معناي آزادي انسان از قوانين الهي و اسارت او در قيد و بندهاي مادي استغ

هاي  در حقيقت منادي گريز انسان از فطرت الهي به سوي خصلت .وصف ليبراليسم غربي
هاي  نيز بيش از هر چيز بر جنبه و ارزش) اصالت وجود(در اگزيستانسياليسم  .حيواني است

س همه، آزادي، اراده و خواست فرد مورد نظر است و هر نوع أدر رفردي توجه شده و 
داند و تنها بر آزادي،  قيدي ولو تقيد به مدار و راه خاص را بر ضد انسانيت انسان مي

تعهدي و  الزمه اين سخن، هرج و مرج اخالقي، بي. كند قيدي، تمرد و عصيان تكيه مي بي
حتي معتقدند بندگي خدا، انسانيت را نقض  )1383:184مطهري، (. وليت استسئنفي هر گونه م
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كند، پس كمال انسان در آزادي مطلق  كند؛ زيرا اين بندگي، آزادي انسان را سلب مي مي
  )326 – 327: 1386مطهري، (. حتي آزادي از قيد مذهب است

چون و چراي آزادي انديشه، دين رفتار،  ترين اصول بنيادي ليبراليسم مدافع بي مهم
ال ؤثمره ضروري چنين دفاعي، از يك سو به زير س. بيان و آزادي سياسي استآزادي 

رفتن حق الهي و هر نوع آمريتي بود كه به نمايندگي از سوي آسمان در زمين اعمال 
شد و از سوي ديگر منجر به تنزل قدرت دين در قلمرو عمومي و انتقال آن به  مي

به ويژه (زادي فرد در تعيين سرنوشت آ ،تر به عبارت ساده ؛قلمروهاي خصوصي گرديد
هاي مختلف  اين خودمختاري مردم در بخش. خود بيشتر و بيشتر شد) سرنوشت سياسي
تحت نام و براي منافع ) گذاري، كارهاي اجرايي و قضاوت مانند قانون(قلمرو همگاني 

. شهروندان به صورتي درآمد كه همگان حق شركت و حق كنترل بر روي آنها را داشتند
از  ؛البته اين آزادي تا حدي است كه محدود كننده آزادي ديگران نباشد )1390عضدانلو، (

حقوق بشر، برابري، حكومت قانون، آزادي فردي،  :جمله اصول بنيادي ليبراليسم عبارتنداز
  .مالكيت خصوصي و بازار آزاد

اني ظريف اصل توحيد با مع. بيني توحيدي است ريشه آزادي در فرهنگ اسالمي، جهان
كند؛ يعني هر كس كه معتقد به وحدانيت  و دقيقي كه دارد، آزاد بودن انسان را تأمين مي

 .خداست و توحيد را قبول دارد، بايد انسان را آزاد بداند
بررسي آيات . ها در مقابل غيرخداوند، تأكيد زيادي شده است در اسالم بر آزادي انسان

ه اسالم براي آزادي قائل است هيچ دين و مذهب دهد كه اهميتي ك و روايات نشان مي
اما بايد توجه داشت كه اين آزادي، آزادي در مقابل ديگران است  ؛ديگري قائل نشده است

و شامل آزادي از خدا، قوانين الهي و مقررات اخالقي و منطقي مورد تاييد دين اسالم 
ها در مقابل  امل انسانسوره آل عمران هم اعالن آزادي و حريت ك 64مفاد آيه . يستن

بلكه همه بايد وارد مملكت خداوند  ،نبايد يك نفر جامعه را ملك خود بداند. غيرخداست
. كن شود ها ريشه ها و ظلم و نابرابري شوند؛ چراكه صاحب اختيار همه، اوست تا تبعيض

  :ها را به چند دسته تقسيم كرد توان آزادي براي بررسي دقيق ديدگاه اسالم مي
از ديدگاه اسالم هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي  :هاي شخصي آزادي - 1

حتي بر عهده حكومت . تواند متعرض حيات يا زندگي شخص ديگر شود دارد و كسي نمي
قتل نفس، جرم محسوب . است كه از حق حيات و امنيت افراد دفاع و مراقبت نمايد

أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْس أَو فَساد في األَرضِ «: در قرآن كريم در اين باره آمده است. شود مي
هر كس، ديگري را بدون حق قصاص و يا بدون آنكه ؛ )32 ، آيهمائده( فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً

. »فسادي در زمين كرده باشد، به قتل برساند مثل آن است كه همه مردم را كشته است
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جرمي سنگين  كهتل يك نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده طبق اين آيه، ق
رو شود و مجرم بايد تاوان آن را پس بدهد؛ چراكه يك جامعه را با خطر روبه محسوب مي
  .كرده است

آيه در قرآن وجود دارد كه مردم را  300حدود  :هاي عمومي و حقوق سياسي آزادي - 2
  و اين نشانه اهميت آزادي در ديدگاه اسالم كندميبه انديشه و تفكر و تعقل دعوت 

در مورد آزادي دين و مذهب هم، اين امر بر كسي پوشيده نيست كه اسالم، كسي . باشدمي
هاي مذهبي را كند و بر اين اساس اسالم اقليت را به خاطر عقيده غير اسالمي، مجازات نمي

بر ) ع(سيره پيامبر و ائمه: اما در مورد آزادي بيان هم بايد گفت ؛به رسميت شناخته است
ها تا هنگامي معتبر است  البته اين آزادي. احترام به آزادي عقيده و انتقادپذيري بوده است

هاي ديگران نباشد و امنيت جامعه را به  كه حقوق ديگران مراعات گردد و مزاحم آزادي
مسلمان، قلمرو آزادي در اسالم را از جنبه ديگري مدنظر  برخي از انديشمندان. خطر نيندازد
  : اندقرار داده

شود كه دستورات  در فقه اسالمي، احكام به دو دسته الزامي و غيرالزامي تقسيم مي
احكام غيرالزامي، كه در سه نوع مستحبات، . گردد الزامي شامل واجبات و محرمات مي

باشد و انسان  يقت قلمرو آزاد زندگي بشر ميشود، در حق مكروهات و مباحات مطرح مي
تواند بر اساس اين تقسيم بندي در خارج از قلمرو احكام الزامي، در انتخاب راه و شيوه  مي

هاي مختلف زندگي از  گذاري در زمينه زندگي آزاد باشد و در اين قلمرو وسيع، به قانون
 )5: 1392،خدري(. جمله حقوق بشر بپردازد

  كميت دولتمباني فقهي حا
 كافي اختيارات با و مشروط صورت به شرايط، واجد رهبر دين، بر مبتني سياسي نظام در

 ارادة يعني مشروعيت منشأ دو هر مشخصي به طور و شده تعيين مشخصي مكانيزم و براساس
زندگي  متن در كه گونه همان كند،معرفي مي خود پشتوانة را عمومي خواست و الهي

 سازد، همديگر نمي فداي را عدالت و آزادي يعني بشري گمشدة دو از كدام هيچ نيز اجتماعي

 را ناديده رضايت و اقتدار عنصر دو از كدام هيچ نيز حكومت منشأ و سياسي ساخت در

  .گيرد نمي
هاي  حوزه در حقوقي مشترك مباني و منابع پذيرش با اسالم، سياسي نظام در بنابراين

حقوق  و جزا حقوق خصوصي، حقوق هايحوزه تا گرفته اساسيحقوق  از حقوقي مختلف
 تحوالت اجتماعي از وسيعي گسترة در هاي انساني اراده دخالت شناختن رسميت به و تجارت

 مشروع وخواست شرع پيشين حكام ا يعني حاكميت، منشأ دو مناسبي بين تلفيق ،سياسي و

 و سياسي بر امور عالوه كه سياسي نظام تشكيل براي موفقي تالش و داشته وجود ها انسان
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 هاييافته و ديني انديشه. است آمده عمل به دارد، اهتمام نيز اخالقي و ديني مباني به حقوقي،

 جمله داند؛مي مشروعيت احكام منشأ را جمعي هاي اي اراده گسترده هاي بخش در فقهي،

 :برشمرد توانمي را زير موارد
استبدادي  هاي حكومت برخالف و است معتقد اختيار به خود فلسفي مباني در) الف

 توصيه او به و داندمي مختار و آزاد موجودي كند، بلكه انسان را نمي ترويج را تقديرگرايي

  .بكند الهي موهبت اين از را استفاده كند بهترين مي
 را مشروعيت مبناي )مكروهات و مستحبات مباحات،(احكام  الفراغ منطقه در )ب

  .متأثرند مشترك مباني و منابع از ها اراده اين داندمي انساني اجتماعي و فردي هاي اراده
كيفيت  مانند( دهد مي قرار انساني هاي اراده برعهدة را احكام از برخي اجراي كيفيت) ج
مباني  و منابع از نيز آنها كه )...و جامعه در عدل و قسط اجراي براي ريزيبرنامه دفاع،

 .پذيرند مي تأثير مشترك
 مراجع تشخيص با را ثانويه احكام اجتماعي، مصالح و ها ضرورت محدودة در) د

 اجتماعي، عاليه مصالح در و داردمي مقدم اوليه احكام بر ضرورت تشخيص صالح براي ذي

 فَتَوكّلْ عزَمت فَاذا االَمرِ في هم وشاوِر«: نمايدمي توصيه جامعه مصالح برقراري براي اقتدار را

براي  ضرورتي كه اوليه احكام از دسته آن در عاليه مصالح اين )159عمران، آيه آل( »علَي اهللا
  .يابدمي بيشتري نمود ندارد، وجود آنها ترك

 انساني خواست بر مبناي ها، ايده اين تحقّق و فعليت حكومتي، ترتيبات بر عالوه بنابراين

حكومت  عمالً نباشد، الهي ارادة با همراه جمعي مطلق ارادة كه صورتي در و شود بنا مي
 دارند تا مستمر و دائمي تكليفي بدان رسيدن راه در ،معتقدان هرچند شود،نمي تشكيل اسالمي

 اميرمؤمنان يكي .آورند دست به مبارزه و روشنگري راه از را خويش سرنوشت بر تسلّط حق

 مباني و منابع با فقه فرهنگي، رابطة. (داندمي عمومي اقبال را حكومت پذيرش علل از

  )حاكميت حقوقي مشترك
ها در امور  را به اعتبار كيفيت تصرف حكومت) سلطنت(محقق نائيني نظام سياسي 
گاه دو استعاره متقابل  آن. كند تقسيم مي» تمليكيه و واليتيه«جامعه، منحصراً، به دو دسته 

به . كند توصيف و تميز اين دو نوع از نظام سياسي استخدام ميرا در » وقف«و » بردگي«
  :امتداد نظام بردگي است  نظر نائيني، نظام سياسي تمليكيه، در واقع،

از آن   ، و بلكه اذلّ]غالمان و كنيزكان[:  نسبت تمام اهالي به سلطان، نسبت عبيد و اماء
منزله نباتات است كه فقط فائده تر و به  و به منزله احشام و اغنام و حتى از آن هم پست

. ، بهره و حظّى از وجود خود ندارند]بردگان[ و خود] سلطان[: وجوديه آنها رفع حاجت غير
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و بالجمله حقيقت اين قسم از سلطنت به اختالف درجاتش عبارت از خداوندى مملكت و 
  .اهلش، كه درجات اين خداوندى هم مختلف است، خواهد بود

را آزادي و برابري نوع » نظام واليتيه«نظام تمليكيه، شرط اساسي نائيني بر خالف   
چه حقيقت واقعيه و لب «كند؛ بودن قدرت سياسي تلقي مي - غيرمالكانه - ها و امانتي انسان

آن عبارت است از واليت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت، و 
وي چنين . »كه قواى نوع است در اين مصارف امانتى است نوعيه در صرف قواى مملكت

كند و جزئيات احكام آن را در دو دوره  نظام سياسي را با تكيه بر تمثيل وقف تبيين مي
از يك سوي، و با فرض مشروعيت يا غصبي بودن مقام از ) ع(حضور و غيبت معصوم
و نظام واليتيه، از  نائيني به زيبايي و ظرافت، نسبتي بين وقف. نمايدسوي ديگر، برجسته مي

  :افزايد حيث هندسه و احكام، ايجاد كرده و مي
پس المحاله سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلكه نزد هر عاقل، چه به حق تصدى 

بر نظم و حفظ و اقامه ساير   دارى نوع و واليت امانت«شود يا به اغتصاب، عبارت از 
بخواهانه  قاهريت و مالكيت و دل خواهد بود، نه از باب» وظائف راجعه به نگهبانى

الحقيقه از قبيل توليت بعض موقوف عليهم در نظم  مابين عباد؛ و فى حكمرانى در بالد و في
حقّى به حقّ خود  مابين ارباب حقوق و ايصال هر ذى و حفظ موقوفه مشتركه و تسويه في

جهت است كه در است، نه از باب تملّك دل بخواهانه و تصرّف شخص متصدى؛ و از اين 
لسان ائمه و علماى اسالم سلطان را به ولى و والى و راعى، و ملّت را به رعيت تعبير 

 )118: 1382 ،نائيني(. اند فرموده
فقره فوق اساس انديشه سياسي نائيني، اعم از حكومت معصوم يا دوره غيبت را تشكيل 

، نظام )ع(امامت و غيبت معصوموي با تكيه بر مباني اعتقادي فقه شيعه در باب . دهد مي
 ـكه غصب قهري به اعتبار غيبت است ـ » موقوفه غصبي«سياسي مشروطه را به مديريت 

  :نويسد مي  گاه در باره وجوب شرعيِ چنين نظام سياسي كند و آن تشبيه مي
در ابواب واليات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غيرها از آنچه راجع به باب واليات 

ين معنا نزد تمام علماى اسالم مسلّم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبى عدواناً است، ا
وضع يد نمايد و رفع يدش رأسا ممكن نباشد، و لكن ترتيبات عمليه و گماشتن هيئت 

از حيف و ميل و صرف در  - مثالً -  نظّارى توان تصرّفش را تحديد و موقوفه مغصوبه را
ت نمود، البتّه وجوب آن بديهى و خالف در آن نه تنها از شهواتش، كالً ام بعضاً، صيان

  .علماى متشرّعين، بلكه از عقالى دهريين هم هيچ متصور و متحمل نخواهد بود
هاي مردم در  توان به سخن نائيني در باب حقوق و آزادي در تمثيل موقوفه غصب شده مي

  .عصمت حاكم اشاره كرد حكومت واليتيه، ماهيت شورايي اين نوع حكومت، حتي با فرض
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نخست، مديريت دخل و : وي قلمرو كار مجلس را به دو قسم عمده تقسيم كرده است
خرج كشور كه عموماً مبتني بر ماليات و صرف آن در مصالح نوعي است؛ دوم، امور 

احدي درآن واليت ) ع(مشترك عمومي؛ يعني همان دسته از امور واليتي كه جز معصوم
ئيني، هر دو امر نوعي و عمومي فوق قابل تطبيق به باب وكالت شرعي به نظر نا. ندارد
 .است

اى از  الحكومه و اشتمال مجلس ملّى به عضويت عده  جز اذن مجتهد نافذ«به نظر نائيني، 
براي مشروعيت [مجتهدين عدول عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آرا، شرط ديگرى 

اي را براي نمايندگان  گانه بندي كلي، شرايط سه وي پس از جمع. »معتبر نباشد] مجلس
غرضي و  بي) 2علميت كامله در باب سياسات؛ ) 1: گيرد كه عبارتند از مجلس در نظر مي

سالمي و نوع دين و دولت و وطن ا  غيرت كامله و خيرخواهي نسبت به) 3طمعي؛  بي
  .مسلمين

بر مبناي فقه نائيني، از آن رو كه مجلس يك نهاد ملي است، ايرانيان غيرمسلمان نيز، 
« ، و به دليل»شورا«هم به لحاظ مشاركت در ماليات و ديگر امور نوعي، و هم به اعتبار 

د داخل توقّف تماميت و رسميت شورويت عموميه بر دخولشان در امر انتخاب، ال محاله باي
از او ] اسالم[و البته اگر از صنف خود كسى را انتخاب كنند حفظ ناموس دين . شوند

مترقّب نباشد، لكن خيرخواهى نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقّب و اتّصافشان به 
در تمايز با اين دو نظريه، فقه . اوصاف مذكوره در صالحيت براى عضويت كافى است

يكي   توان آن را يا با توجه به نسبتي كه با شرع دارد، مي  است و مشروطه، فقه دموكراسي
 .دموكراسي ديني ناميد  هاي از مدل

ترين مباحث در باب مباني نظام سياسي شيعه در دو حوزه كالمي و فقهي طرح  عمده
ل به نظريه ئاند كه قا اين مباني به طور عمده، از سوي كساني طرح و بسط يافته. شده است
دوره غيبت به دليل فقدان  .در عصر غيبت هستند» واليت فقيه«ني بر آموزه دولت مبت

رو يكي  از اين ؛شود حضور معصوم در جامعه براي شيعيان، دوره نقصان و حرمان تلقّي مي
و مباني نظام » حق حاكميت«روي شيعيان در اين دوره، مسئله  ترين مسائل پيش از مهم

هاي ارائه شده درباره دولت در عصر غيبت در  نظريه امروزه يكي از. سياسي و دولت است
از ميان . است» هاي واليت فقيه دولت مبتني بر نظريه«هاي سياسي شيعي، نظريه  انديشه
» واليت انتصابي فقيه«و نظريه » واليت انتخابي فقيه«هاي واليت فقيه نيز دو نظريه  نظريه

ساير نظريات را حول اين دو نظريه  توان اي كه مي گونه اند، به برجستگي خاصي يافته
 .دهي كرد سامان
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اي است كه پس از ايشان به  گانه داراي شئون سه )ص(از يك منظر، رسول اكرم
دار امر  رسد و آنان عهده گاه عالمان مي و آن )ع(جانشينان آن حضرت يعني امامان معصوم

سيره پيامبر حركت بايست در راستاي  حكومت، قضاوت و هدايت ديني مردم هستند و مي
. كنند و در جهت تقويت دين و دينداران تالش و احكام اسالمي را در جامعه برقرار نمايند

را به قرار  )ص(توان مناصب پيامبر متفكران مسلمان، مي يدر ارزيابي كلي، با توجه به آرا
  :دذيل احصا كر

ابالغ احكام و  ، رسالت الهي در)ص(نخستين منصب پيامبر :مرجعيت ديني و معنوي. 1
طبق . باشد باره حجت مي قوانين الهي به مردم است و بنابراين، سخن و عمل ايشان در اين

ها آورده بايد اخذ شود و آنچه از آن باز داشته بايد  آيات قرآن، آنچه پيامبر براي انسان
 از دارد يم باز  دهد بپذيريد و آنچه شما را از آن و آنچه را پيامبر به شما مي«: ترك گردد

  )7 ، آيهحشر(. »دبرداري  دست  آن
 )ص(اين منصب نيز به نص آيات قرآن، برعهده رسول اكرم: قضاوت و دادرسي .2

اند، مگر آنكه در اختالفي كه  سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده«: نهاده شده است
تنگي در خود نيابند و به  گاه در آنچه داوري كردي هيچ دل دارند تو را داور خود كنند، آن

  )65 ، آيهنساء( .»دگردن نهن) به حكم تو(خوبي 
مقام تبيين و ترويج ديانت و  گذشته از )ص(رسول اكرم  :واليت سياسي و اجتماعي .3

قضاوت ميان مسلمانان، رهبري سياسي و مديريت اجتماعي آنان را نيز به نص آيات قرآن 
 )59 ، آيهنساء( .»يا أيها الّذينَ ءامنوا اَطيعوا اللّه واَطيعوا الرّسولَ و اُوليِ األمرِ منكم«: بر عهده دارند

از اوايل قرن : اند، معتقدند هاي سياسي پرداخته ي انديشهبند برخي از پژوهشگران، كه به طبقه
چهارم تا آغاز قرن دهم هجري، دوران تأسيس، رشد و شكوفايي فقه فردي شيعيان است و 

اي  گونه اما اين وضعيت از دوره صفويه به ؛شود در آثار آنان، نظريه سياسي مشاهده نمي
فقيهان اين دوره ـ كه نايبان اصلي امام متمايز مطرح گشت و حاكمان به زعم خود، به اذن 

در نتيجه، رابطه و  )1380زاده،  حسيني(. شوند ـ به حكومت پرداختند محسوب مي )ع(زمان
گري  در همين دوره است كه اخباري. تعامل علما با حاكمان صفوي بسط و گسترش يافت

كديور، (. پيش گرفتها در  نيز دوباره احيا گرديد و رواج يافت و راهي متمايز از اصولي
  )92- 70: 1375زايي،  لك/ 13: 1377

  مباني حاكميت دولت
و  سياسي نظام حاكميت شامل كل و قدرت مند از مظهر بهره ترين ها عاليدولت

در  دولت قدرت نفوذ و حضور گسترش با كه نيست شكي بنابراين .باشندحكومت مي
  وسيع مردم امور در دولت فرهنگي، دخالت و اقتصادي سياسي، گوناگون هايعرصه
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 حكومت و مركزي نهادهاي و هادولت، قدرت رسمي اساسي ساختار قانون اما شود؛مي

 كندترسيم مي آن را در حكومت وظايف و ها محدوديت حوزه و شهروندان حقوق همچنين

 نيازهاي به وقضايي حقوقي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، هاي حوزه كليه در اينكه بر عالوه تا

  .گردد نيز دولت حصر و حد بي دخالت مانع دهد، پاسخ انسان
 قبل كه ما گذشته از هايي بخش حتي و داشته دسترسي بدانها تاريخ كه دوراني بررسي

 از است، حاكي پذيرامكان هادوره آن اجتماعي زندگي نحوة از اطالع و شوندمي ناميده تاريخ

 حقوقي مشترك مباني و منابع با فقه فرهنگي، رابطة(. باشد مي جوامع آن در حاكميت وجود

 بين اسناد و داخلي قوانين در سياسي هاي حقوقمؤلفه كنندة تضمين هاي مكانيزم) حاكميت

 حق ،اطالعات و مطبوعات بيان، آزادي و مذهب، حق عقيده آزادي حق :المللي عبارتنداز

 اسالمي جمهوري عادي قوانين و سياسا قانون بررسي كشور با اداره امور در مردم مشاركت

 ايعمده بخش خصوص در كه گرديد مشخص افراد سياسي هاي حقوقمؤلفه مورد در ايران

. بيان آزادي حق و اطالعات، و مطبوعات عقيده، آزادي حق :ازجمله سياسي، حقوق از
  مذهب؛ و عقيده آزادي حق .الف: حقوقي كه در قانون اساسي بيان شده است عبارتنداز

كشوركه  امور اداره در مردم مشاركت حق. اطالعات؛ ج و مطبوعات بيان، آزادي حق. ب
 در شركت حق) 2دولتي؛  و سياسي مشاغل به اشتغال حق) 1: شامل موارد زيراست

 آزادانة برپايي حق) 4آنها؛  در مشاركت و ها تشكل و احزاب تشكيل حق) 3انتخابات؛ 

  )1388: صالحي(. ها راهپيمايي و تظاهرات اجتماعات،
ندارد،  وجود صريحي نص حقوق، اين از ملت محروميت از كيفري حمايت خصوص در
 افراد كردن محروم به اشاره ماده، اين .كنيم قانون مدني ايران استناد 570ماده  به اينكه مگر

حق  .دارد دولتي و حكومتي مأموران و مقامات وسيله به اساسي قانون در مقرر از حقوق ملت
در اصل  صراحت به كه است حقوقي جمله از نيز اجتماعات و هاراهپيمايي تظاهرات، برپايي

بدون  و خودسرانه طور به دولتي مأمور اگر پس .است شده اشاره آن قانون اساسي به 27
و طبق  محسوب متخلّف سازد، محروم آزادي و حقوق اين از را افراد قانوني، ضوابط رعايت

 و اعالميه 19و  18همچنين مواد  .است مجازات و تعقيب قانون مدني ايران قابل 570ماده 
  )همان(. دارند تأكيد افراد حقوق سياسي رعايت و بيني پيش برلزوم به صراحت ميثاق،

  دولت نماينده حاكميت
تفكيك حقوق به دو قسم شخصي و نوعي، نقطه عزيمت فقه براي تبيين دموكراسي 

اي وجود دارد كه يكي  اصوالً بين حقوق مشتركه نوعي و دموكراسي چنان مالزمه. است
نهفته » آزادي«در مفهوم حق نه اجبار و محروميت، بلكه . بدون ديگري قابل تصور نيست

حقّ است و اين همان آزادي  ل و اسقاط از جانب ذيحق، بنا به تعريف، قابل اعما. است
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از سوي ديگر، آزادي در اعمال حقوق مشتركه جز با اجماع و اكثريت، و به هرحال . است
  .نمايد بدون دموكراسي ممكن نمي

ترين سرچشمه دموكراسي همان حقوق  در دموكراسي در فقه مشروطه نخستين و مهم
. شود گردد و ازآن ناشي مي يز به امورحسبيه بر ميمشتركه نوعي است؛ و سرچشمه دوم ن

مورد نخست، هرچند جديد است، بنا به مبناي شيعه كمتر اختالفي است؛ اما امورحسبيه 
اي امورحسبيه را ذيل واليت فقيهان تعريف  عده. موضوعي اختالفي بين فقيهان شيعه است

نمايد  چنين مي. كنند ارزيابي ميكنند و جمعي نيز اين امور را مستقل از واليت فقيهان  مي
بيند و  كه آخوند خراساني از دسته اخير است و امور حسبه را مستقل از واليت فقها مي

اذن «گويد كه از باب  محقق نائيني نيز با اندكي تفاوت و از روي احتياط، از اذني سخن مي
مشروعيت تصرف شود و  به مجلس شوراي ملي در اين باب داده مي »من له والية اإلذن

   )8- 5: 1326ذيحجه  26و  25، 16المتين، سالحبل(كند  مجلس در امور حسبيه را تضمين مي
هاي مهم خطاب به  آخوند خراساني و دو مجتهد همراه وي، در يكي از تلگراف

  :نويسندساالري مي محمدعلي شاه قاجار و در دفاع از مردم
سئوليت كه در پيشگاه عدل الهي به داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعية خود و آن م

خبر  ايم، تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسالمي و رفع ظلم خائنين از خدا بي گردن گرفته
و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعادة حقوق مغصوبة مسلمين خوداري ننموده و در تحقّق 

حضرت صاحب الزمان   ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت  آنچه
اإلمكان فروگذار نخواهيم كرد و عموم مسلمين  حتي  عجل اهللا فرجه با جمهور مسلمين است

)/ 17- 15: 1326شوال  17، 14، ش16المتين، سال  حبل(. را به تكليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت
  )6- 3: 1327محرم  15صور اسرافيل، سال دوم، 

  فقه و قانون موضوعه 
يكي از . از جمله مسائل اساسي در دوره مشروطه است رابطه فقه و قانون موضوعه

اهللا نوري در رساله  شيخ فضل  ترين ايرادهاي فقهي بر مشروعيت قانون موضوعه را مهم
پاسخ فقهي به اين اشكاالت، زمينه ظهور بسياري از   و لزوم  طرح نمود» حرمت مشروطه«

اهللا  شهيد شيخ فضل. هم نموده استنائيني را فرا» تنبيه األمه«ادبيات فقه مشروطه، از جمله 
اصل اين ترتيب و قانون اساسي «: نويسد نامد و مي مي» نامه ضاللت«نوري قانون اساسي را 

به اكثريت آرا، اگرچه در امور مباحه باألصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام   و اعتبار
؛ مباح را هم، اگر »اللةٌوكلّ بدعةٍ ض«. شود، حرام تشريعي و بدعت در دين است شده، و مي

  .»التزام به آن نمايند و الزم بدانند و بر مخالفت آن، جزا مرتّب نمايند، حرام است
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ساالر است كه مركز  مجلس شوراي ملي ركن اول نظام سياسي در دولت مدرن و مردم
مخالفان مشروطه هم در اصل مشروعيت و هم در قلمرو . گذاري و عصاره ملت است قانون
، تقسيم ]قانون اساسي[از جمله مواد «به تعبير نوري، . رات اين مجلس اعتراض داشتنداختيا

قواي مملكت به سه شعبه كه اول قوة مقننه است، و اين بدعت و ضاللت محض است، زيرا 
و در وقايع حادثه بايد . در اسالم براي احدي جايز نيست تقنين و جعل حكم، هر كه باشد

هستند، رجوع كنند و او استنباط از كتاب و سنت نمايد  )ع(اب امامبه باب االحكام كه نو
  )264: 1، ج1387نوري، (. »نه تقنين و جعل

نوري با ترديد در مشروعيت مجلس و به تبع آن اصل قانون و نظام مشروطه، چنين 
نيابت در امر نبوتي و سلطنت؛ و : اصل بناي اسالمي بر اين دو امر است«انديشد كه  مي

الحقيقة سلطنت قوة اجرائية احكام اسالم  في. اين دو احكام اسالميه معطل خواهد شدبدون 
كند كه اين دو مكمل و متمم يكديگر هستند و تحصيل عدالت به  نوري تأكيد مي. »است

اگر بخواهند بسط عدالت شود، بايد تقويت به اين «بدين سان، . اجراي احكام اسالم است
اين است راه تحصيل عدالت . ة أَحكام و اولي الشوكة من اهل االسالمحملدو فرقه بشود؛ يعني 

جعل قانون، كالً أم «: در ابتداي رساله ايشان تأكيد شده است )270- 269: همان(. »صحيحة نافعه
مسلم را حق : حاصل آنكه.. ..بعضاً، منافات با اسالم دارد و اين كار، كار پيغمبري است

  )285- 284: 1، ج1387زرگري نژاد،(. »جعل قانون نيست

  گيري نتيجه
فقهاي زيادي . مفهوم آزادي در فقه اسالمي از يك منظر داراي سابقه زيادي است

تأكيد اساسي آنها اين بود كه . ها از قيود دروني و بيروني اشاره كردند برآزاد بودن انسان
. ادي يك مفهوم انتزاعي نيستانسان بايد از هر دو جنبه بيروني و دروني آزاد باشد، اما آز

در واقع آزادي در رابطه تنگاتنگي با حقوق انساني و حق حاكميت دارد، در صورتي 
توان يك انساني را آزاد دانست كه جامعه و نظام حاكم حقوق اساسي وي مانند حق  مي

حيات، برخورداري از مواهب زندگي وآزادزيستن را به رسميت بشناسند با وجود 
استبدادي در كشورهاي اسالمي از جمله ايران عمالً حقوق اساسي كه در فقه  هاي حكومت

نيز برآن تأكيد شده است ناديده گرفته شد و اين ناشي از ناديده گرفتن حقوق مردم توسط 
هاي اخير در غرب به شكل عملي  اين مفاهيم در سده. حاكمان در طي قرون گذشته بود
  .يز نفوذ پيدا كردپياده شده و در كشورهاي اسالمي ن

هاي مختلفي در كتب اهل تسنن و شيعه  در زمينه حاكميت و ميزان اختيارات آن بحث
اي نيز واليت را  دانند و عده مطرح شده و علماي شيعه واليت را مختص پيامبر و امامان مي
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سي هاي سيا دهند؛ اما نكته مهم كه در اين مقاله مطرح شده، تفاوت آزادي به فقها تعميم مي
در فرهنگ غرب به آزادي حداكثري . و اجتماعي در فقه اسالمي و فرهنگ غرب است

قائل هستند كه بر مبناي آن افراد با نظر اكثريت هر حقي را براي خود قائل شوند؛ اما در 
در واقع مشكالتي . كند فقه اسالمي آزادي وحقوق انساني در چارچوب شريعت معنا پيدا مي

تاكنون بين فقها و روشنفكران وجود دارد در همين برداشت از كه از زمان مشروطيت 
  .آزادي و حقوق انساني است
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