کد پرسش384 :

عقاید
ایمان و کفر
شناخت اسالم و ایمان

پرسش کننده:
محمود صادقی

3

شناخت اسالم و ایمان

 شماره پرسش8 :

تاريخ پرسش1397/2/4 :

آیا در اسالم چیزی به اسم مصلحتاندیشی در موارد خاص وجود دارد؟ اگر هست چه
شرایطی دارد؟
اجر شما با خداوند مهربان
 پاسخ به پرسش شماره8 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/2/15 :

توجه به
میتوان گفت که همهی اسالم مصلحتاندیشی است ،ولی نه مصلحت دنیا بدون ّ
مصلحت آخرت و نه مصلحت اقتدارگرایان به معنای حفظ اقتدارشان با عبور از احکام اسالم؛
چراکه چنین مصلحتی ،در واقع مصلحت نیست ،بل مفسدهای بزرگ است که شیطان در
نظر پیروانش مصلحت جلوه داده است تا آنان را گمراه و بدبخت کند؛ چنانکه عالمه منصور
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی دربارهی آنان فرموده است:
«وای بر آنان که مصلحت خویش بر شریعت مق ّدم میدارند و میگویند که
خداوند ما را امر کرده است!» (گفتار )142
و فرموده است:
«حقیقت را دوست میدارند ،ولی نه به اندازهی قدرت و معرفت را دوست میدارند،
ولی نه به اندازهی شهرت! آخرت را برای دیگران میخواهند و دنیا را برای خود! خود را از
آنچه هستند بزرگتر میپندارند و دیگران را از آنچه هستند کوچکتر میشمارند! خدا
را برای خود میخواهند و خود را برای خدا نمیخواهند!  ...مصلحت را بر شریعت مق ّدم
میدارند و منفعت را بر س ِر حقیقت مینشانند! گمان نمیکنند حقیقت در چیزی باشد
که منکر آنند و میپندارند ورای آنچه بدان دست یافتهاند چیزی نیست!» (نامهی )7
و فرموده است:
«دلهاشان از کبر و آز آکنده است و جز حفظ قدرتشان سودایی در سر ندارند!
مستکبران را نکوهش میکنند ،در حالی که خود از زمرهی آنانند و م ّدعیان را دروغگو
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میشمارند ،در حالی که خود ا ّدعای آنان را دارند! دین را فدای سیاست کردهاند و
آخرت را به دنیا فروختهاند!» (نامهی )12
و خطاب به آنان فرموده است:
«یا پنداشتهاید که مصلحت شما بر شریعت خداوند تق ّدم دارد و چیزی که بر دیگران
حرام است ،برای شما حالل است؟! نه به خدا سوگند ،بل نیک میدانید که بر خداوند
دروغ بستهاید و بر ض ّد او به هم پیوستهاید و بندگانش را به بندگی گرفتهاید و در دوستی
دنیا غرق شدهاید ،تا جایی که دیگر امیدی به نجات شما نیست! پس وای بر شما که
بندگان خداوند را از ملکوت او باز داشتهاید و به ُملک خویش پایبند ساختهاید؛ چراکه
آتش خشم او بر شما افروخته شده و خاموش کنندهای برای آن نیست!» (گفتار )63
آری ،بیگمان همهی اسالم مصلحتاندیشی است ،ولی مصلحتاندیشی خداوند برای
انسان ،نه مصلحتاندیشی انسان برای خداوند و این یعنی چیزی که خداوند برای انسان
مصلحت دانسته است ،هیچ گاه نمیتواند با مصلحتاندیشی انسان برای خودش ،تعطیل یا
تعلیق یا تبدیل شود؛ چراکه خداوند مصلحت انسان را بهتر از خودش دانسته و در نظر گرفته
است و با این وصف ،عمل به احکام او ،بزرگترین مصلحت ،بلکه تنها مصلحت برای انسان
است و بر خالف تو ّهم قدرتپرستان ،هیچ مصلحتی برای او بیرون از آن قابل تص ّور نیست
تا دربارهی مهمتر بودن یا نبودنش بحث کند .از این رو ،وظیفهی انسان تنها تسلیم بودن در
برابر احکام خداوند است ،نه اجتهاد در برابر آنها و تبع ًا امکان تعطیل یا تعلیق یا تبدیل آنها
توسط او وجود ندارد و هر گونه مصلحتاندیشی او در مقام تشریع نارواست.
ّ
آری ،مصلحتاندیشی او در مقام امتثال و نه در مقام تشریع ،جایز است و آن به معنای ترجیح
مصلحت یک فرد یا نظام بر احکام خداوند نیست ،بلکه به معنای مقایسه و تشخیص مصلحت
اخروی در میان دو واجب است که عمل به هر دو در زمان واحد ممکن نیست و ناگزیر باید یکی
از آن دو بر دیگری مق ّدم داشته شود و آن واجبی است که در میزان اسالم -و نه در میزان مردم
یا حاکمان -از اه ّمیت بیشتری برخوردار است و مصلحت اخروی -و نه دنیوی -بیشتری دارد؛
مانند جایی که حرمت خوردن گوشت خوک با وجوب حفظ جان خود تعارض مییابد ،به این
معنا که اگر گوشت خوک نخورد از گرسنگی تلف میشود ،یا جایی که حرمت شکستن نماز
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با وجوب نجات غریق مسلمان تعارض مییابد ،به این معنا که اگر نماز را نشکند ،غریق مسلمان
هالک میشود ،یا جایی که حرمت ضرر رساندن به مال دیگری با وجوب حفظ جان خود تعارض
مییابد ،به این معنا که اگر مال دیگری را تلف نکند ،جان خود را از دست میدهد .بنابراین،
مشروعیت دارد
مصلحتاندیشی به معنای اجرای قاعدهی «ال� أَ َه ُّم فَا ْل ُمه ِّم» است و تنها در جایی
ّ
که از یک سو تعارض ،میان دو حکم مسلّم شرعی باشد ،نه میان یک حکم مسلّم شرعی و یک
حکم غیر مسلّم شرعی و نه میان یک حکم مسلّم شرعی و یک اصل یا ما ّده یا تبصرهی قانونی
و نه میان یک حکم مسلّم شرعی و منو ّیات رهبر و نه میان یک حکم مسلّم شرعی و خواست
اکثر ّیت مردم و نه میان یک حکم مسلّم شرعی و رأی آوردن کاندیدای دلخواه در انتخابات و نه
میان یک حکم مسلّم شرعی و منافع شخصی هیئت حاکمه و نه میان یک حکم مسلّم شرعی
و افزایش اقتدار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی کشور و از سوی دیگر عمل به هر دو حکم مسلّم
شرعی در زمان واحد ،غیر ممکن یا مستلزم عسر و حرج باشد.
از اینجا دانسته میشود که بر خالف تو ّهم قائالن به اصالت قدرت ،هیچ چیز مهمتر از عمل
به احکام اسالم نیست و هیچ مصلحتی بیرون از آنها وجود ندارد تا حکومتی به بهانهی آن،
به تعطیل یا تعلیق یا تبدیل آنها اقدام کند ،بلکه هدف از حکومت اقامهی احکام اسالم است،
وگرنه به ذات خود هیچ اصالت و ارزشی ندارد و «از آب بینی بزی پستتر است» (نهج البالغة،
ج ،1ص .)37وانگهی حکومت یکی از احکام اسالم نیست تا احیان ًا با سایر احکام اسالم تعارض
یابد و بر آنها مق ّدم شود ،بلکه درواقع مجری احکام اسالم است و با این وصف ،هیچ گاه در
عرض احکام اسالم قرار نمیگیرد ،تا بر آنها مق ّدم شود یا نشود؛ زیرا تعارض تنها میان تکالیف
معنا دارد ،نه میان تکلیف و مکلّف! از این رو ،حکومتی که احکام اسالم را به بهانهی تعارض
آنها با مصلحت ،تعطیل یا تعلیق یا تبدیل میکند ،اسالمی نیست ،بلکه جائر است و مصداق
بارز «طاغوت» محسوب میشود و با این وصف ،کسی که معتقد است «حکومت بر جمیع احکام
شرعیهی الهیه تق ّدم دارد»« ،و مق ّدم بر تمام احکام فرعیه ،ح ّتی نماز و روزه و حج است»« ،و
میتواند هر امری را ،چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است ،از
آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ».و «میتواند از حج ،که از فرایض مهم الهی است ،در
مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقت ًا جلوگیری کند ».اسالم را نشناخته و در
توجه به اینکه راهی برای توجیه ا ّدعای خود باقی نگذاشته
گمراهی آشکاری است؛ خصوص ًا با ّ
و خطاب به کسی که در مقام تأویل آن برآمده ،نوشته است« :تعبیر به آنکه این جانب گفتهام
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حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلّی برخالف گفتههای این جانب بود».
و افزوده« :آنچه گفته شده است که مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد
رفت ،صریح ًا عرض میکنم که فرض ًا چنین باشد ،این از اختیارات حکومت است و باالتر از آن
هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم ».و البته طاقت نیاورده و مزاحمت کرده و با گستاخی
عجیبی گفته است« :حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر
است ».و به این نیز قناعت نکرده و با کنایهای أبلغ من التصریح افزوده است« :و اگر جرأت بود
مطلبی بود که آسانتر است ».و آن مطلب که با همهی بیپروایی ،جرأت بیان آن را نداشته،
احتما ًال باور قلبیاش بوده که برخی شاگردانش از او نقل کردهاند ،مبنی بر اینکه «حدود اختیارات
«ولی فقیه
ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است»! یا ح ّتی فراتر از اینّ ،
ّ
اگر مصلحت بداند ،میتواند توحید را هم تعطیل کند»! روشن است که چنین سخنان مهمل و
گزافی ،مصداق بارز َ ك ِل َم َة الْ ُك ْفرِ( توبه )74 /هستند و بنا بر مبنای مشهور ،از ارتداد گویندهی
آنها حکایت دارند و بنا بر مبنای عالمه حفظه اهلل تعالی ،از نفاق او پرده بر میدارند؛ زیرا منافات
بدیهیات عقل و ا ّو ّلیات شرع ،چیزی نیست که بر عوا ّم مردم پوشیده بماند ،چه رسد به
آنها با
ّ
مرجعیت!
داعیهداران فقاهت و
ّ

مرجعیت
تکبر و جاهطلبی که جاهلی در این سطح را م ّدعی فقاهت و
ّ
به خدا پناه میبریم از ّ
میکند و سپس به ا ّدعای نیابت امام میرساند و سپس به ا ّدعای والیت پیغمبر میکشاند و
مجسم
سپس تا ا ّدعای اختیارات خدا پیش میبرد و سپس از آن نیز میگذراند و به فرعونی ّ
تبدیل میکند که ندای �أنَا َر ُّب ُك ُم ا ْل� أ ْع َلى ٰ( نازعات )24 /سر میدهد و میپندارد که میتواند
برای حفظ حکومت خود ،توحید خدا را هم براندازد و خلیفهی خدا را هم قربانی سازد!

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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صفحه کانال تلگرام پایگاه

