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  ;باز خوانی فصل پایانی حیات طیبۀ شهید اول
، )همپیمان تیمور(گویا برقوق، پس از کشف ارتباط شهید با علی بن مؤید «

خواست غیرت مذهبی خود را نشان دهد، پس با یک تیر دو نشان زد، هم از  می
کند، رهایی یافت و هم  پنداشت نیروها را بر ضد او تجهیز می دشمنی که می

اي سنی را با اعدام کسی که آنان وي را رقیب خطرناك و دشمن عامه و فقه
  )2/141الشیبی، (»  .شمردند، راضی نمود ویرانگر عقایدشان می

محمد بن مکی، معروف به شهید اول، در قریه جـزین از قـراي لبنـان در سـال              
وي تحصیالتش را در خود لبنـان پـی گرفـت و       .  قمري چشم به جهان گشود     734

نزد بارزترین فقهاي شیعه تلمـذ داشـت و         » حلّه«هم در حوزة علمیه     چند سالی را    
 حلّـه، کـربال، بغـداد، مکـه      سپس با سفر به مراکز علمی مهم جهان اسالم همچـون   

مکرمه، مدینۀ منوره، مصر، بیـت المقـدس و دمـشق و برقـراري رابطـۀ علمـی بـا                    
 بـه نمـایش   دانشمندان و فقهاي این مراکز، توان علمـی و قـدرت فکـري خـود را               

 ىمقدمه اللّمع (دریافت اجازة روایت از چهل نفر تنها از مشایخ اهل سنّت            . گذاشت
گویاي هدفمندي و گستردگی این نوع ارتبـاط گیـري در حیـات             ) 1/82،  ىالدمشقی

  )355/الصدر، . (باشد شهید می
اي است که مطالعه کننـده      ستایش در سخنان دانشمندان نسبت به شهید به گونه        

به عنوان نمونه محمد بن یوسف شـافعی بغـدادي، ضـمن    . دارد شگفت وا می  را به   
  :گوید  می758اجازه نامۀ خود به شهید، در سال 

و بعد فقه استجاز المولی االعظم امام األئمۀ، صاحب الفضلین، مجمع المناقب و «
الکماالت الفاخرة، جامع علوم الدنیا و االخرة، شمس الملّۀ و الدین، محمد بن 

شهید اول، (» .شیخ العالم جمال الدین بن مکی بن شمس الدین محمد الدمشقیال
  )1/18القواعد و الفوائد، 

ابن خازن از فقهاي شیعه در اجازه نامه خود به ابن فهد حلی، شخصیت شـهید         
  :کشد را با ابن تعابیر به تصویر می

 رئیس الفرقۀ الشیخ الفقیه، امام المذهب، خاتمۀ الکل، مقتدي الطائفۀ المحقۀ،«
  )1/14شهید اول، ذکري الشیعۀ، (» .الناجیه
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شهید از منظر مخاطبان خود اعـم از مخـالف و موافـق، در عرصـۀ سیاسـت و                   
العمل سیاسی و اجتماعی در خور،     اجتماع نیز شخصیت استثنایی داشت و با عکس       

یـد،  دعوتنامه حاکم شیعی و پرنفوذ خراسان، علی بن مؤ. با چنین نگاهی روبرو بود   
  :خوانیم باشد که در آن می اي از تلقّی دوستان سیاسی شهید می نمونه

ها، سرمشق  رهبر ملت... محضرت مبارك موالي ما، آن پیشواي بلند همت «
وارث پیامبران، ... ها  بین، مقتداي محققان فاضل، روشنگر فرقه دانشمندان ژرف

اي ما، خورشید راستی و  خدا در زمین، پیشوهاحیا کننده رسم امامان، راز نهاد
اند  ، بزرگان علمی این دیار پراکنده گشته و بیشتر یا همه تار و مار شده...دین 
ما در میان خود کسی را که به فتوایش به لحاظ علمی بتوان اعتماد کرد یا ... 

... یابیم، مسألت چنین داریم  مردم بتوانند عقاید درست را از وي فراگیرند، نمی
گیر است و کرمش  اریم که بزرگواري و بخشندگیش عالمچون ایمان د

ما از این نگرانیم که سرزمین ما . گستر، امیدواریم که خواهشمان به جا آرد دامن
امینی، (»  .به خاطر رهبر نداشتن و راهنمایی نشدن دستخوش خشم الهی گردد

/168(  
م چنین شخصیتی پس از یک سال زندان در دمشق، تحت نظـارت بیـدمر حـاک           

دمشق، نمایندة برقوق پادشاه مصر، در محضر فرمانروایان، قضات و سـران کـه بـه                
دستور وي گردهم آمده بودند، با حکم قاضی مالکی، با شمشیر سـرش را بریدنـد،              

اش را بـه   گـاه جنـازه   پس از شهادت به دارش زدند، سپس سنگبارانش کردند و آن          
  )370/الصدر،. (آتش کشیدند

داد که توسط یوسف بن یحیـی مرتـد           توماري تشکیل می  مدرك حکم اعدام را     
تهیه شده بود و به پاي آن امضاي هفتاد نفر از پیروان نامبرده و هـزار نفـر از اهـل                   

در این تومار، رافضی بودن شهید مـورد تأکیـد قـرار           ). همان(شد    سنّت مشاهده می  
، بـدگویی  )8/505ابـن العمـاد،   (گرفته بود، از فتواي ایشان مبنی بر حلیت شـراب،     

، گرایش به مـذهب  )1/134تاریخ ابن قاضی شهبه، (نسبت به عایشه، عمر و ابوبکر  
تکملۀ  حبیب،طاهربن  . (سخن رفته بود   روي در دوستی ابن ملجم،      ها و زیاده    علوي

  ) 786 حوادث سال ،درة االسالك
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  :شهید در پاسخ به اتهامات فوق در زندان دمشق این اشعار را زمزمه نمود
  انی بريء من االفک الذي ذکروا      اهللا ایمانا موکدةهللا ووا«

   »ر             ثم االصوالن و القرآن و االث  و الفقه و النحو و التفسیر یعرفنی
  )1/249غایۀ المراد، شهید اول، (

روا داشـته   هـاي    خورم که از تهمـت       به خداوند، به خداوند مصرانه سوگند می      «
نحو، تفسیر، اصول فقه، اصول عقاید، قرآن و سنّت مرا         هاي فقه،     شده پاکم و دانش   

  ».دهند گناهی من شهادت می شناسند و بر بی می
اي از حقیقت در دل آن وجـود   ماند که ذره  هایی می   گیري  اتهامات شهید به بهانه   

ندارد، در عین حال همیشه در مسیر تاریخ تکرار شده و همچنان در حال بازخوانی         
  !تصمیم جدي براي رازگشایی در کار باشداست، بدون اینکه 

البته رازگشایی از این رخداد ناگوار، آن هـم پـس از گذشـت هفـت قـرن و از         
خـواران دربـار حاکمـان مـستبد          هاي قلمی که غالباً توسط جیـره        طریق مطالعه داده  

توانـد   نماید، ولی دشواري کـار نمـی   شانس ماندگاري یافته است، نهایت دشوار می     
  .پوشی از شناخت انگیزه نهفته در پشت چنین جنایتی را توجیه کند شماغماض و چ

شهادت شهید اول ارتباط تنگاتنگ بـا وضـعیت مـذهبی و سیاسـی شـیعیان در           
به همین دلیل ناگزیریم نگاهی   . کشورهاي عربی و غیرعربی خاورمیانه آن روز دارد       

  .فکنیمبه وضعیت صنفی، گرایش مذهبی و نگرش سیاسی حاکمان ممالیک بی
  

  گرایش مذهبی پادشاهان ممالیک
هـا و نژادهـاي مختلـف در بازارهـاي      مملوکیان بردگـانی بودنـد کـه از زادگـاه     

شدند و توسط حاکمان بغداد و سـالطین مـصري خـود،              فروشی خریداري می    برده
ایـن بردگـان فرمـانروایی      . آموختند تا نگهبانان شخصی آنان باشـند        فنون جنگی می  

 میالدي تصاحب کرده و به مـدت سـه   1250ه، قدرت را در سال نظامی تشکیل داد 
  )9/؛ الهاشمی، 108/؛ ژاك نانته، 1/20نیکال، . (قرن بر خاورمیانه فرمان راندند

 قمـري،  764، در سـال  )پادشاه مصر در عصر شـهید اول  (از باب نمونه، برقوق     
ز کـشته   پـس ا  . توسط اتابک یلبغاي عمري، خریداري و ضمیمۀ غالمان او گردیـد          
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سپس به مصر . شدن اتابک، مدتی در خدمت امیر منجک نمایندة پادشاه در شام بود  
فرا خوانده شد و به جرگۀ سربازها پیوست و در چند کودتا شرکت کرد و سرانجام 

  )181-184/االتابکی، . ( بر تخت پادشاهی تکیه زد784در سال 
الدین   آنان توسط صالح  به هرحال ممالیک، جانشینان ایوبیان بودند که حکومت         

 مـیالدي مقـام وزارت آخـرین    1169الـدین در سـال    صـالح . گذاري شد   ایوبی پایه 
، بـر   1171را از آن خود ساخت و دو سـال بعـد در سـال               ) العاضد(خلیفه فاطمی   

  )180/قصی، . (تاریخ حاکمیت فاطمیان نقطه پایان گذاشت
 خانـدان شـیعی   ایوبیان بر مصر و موصل و حلب که روزگـاري مقـر حکومـت     

تسلط یافته و قلمرو حکومتشان را تـا       ) 312/العبادي،  ) (ق317ـ394(حمدانیان بود   
  )19ـ 20/نیکال،. (دورترین نقطه تحت سیطرة فاطمیان گسترش دادند

اي گـسترش    به عنوان دو خاندان شیعی هر کدام بـه گونـه         حمدانیان و فاطمیان  
 قمري شیعیان را تشویق بـه  351سال  الدوله از    سیف. گرفتند  مذهب شیعه را پی می    
و گروهـی از شـیعیان حـرّان را در    ) 338/فیصل سـامر،  (کرد  سکونت در حلب می 

. فاطمیان نیز حریصانه دنبال توسعۀ تشیع بودند ) 1/60ابن العدیم،   . (حلب سکنا داد  
. اي پیـدا کـرده بـود    بدین ترتیب مذهب شیعه در شام جایگاه ویژه ) 122/العبادي،  (

  :گوید العدیم میابن 
 وارد حلب شدم و دیدم که فقها بر اساس مذهب امامیه فتوا 440در سال «

  ) 1/61ابن العدیم، (» .دهند می
در ایـن  «: گوید  وارد شام شده است، می   580که در سال  )  ق 540ـ614(ابن جبیر 

قدرت شیعیان لبنان ) 341/ابن جبیر، (» .شهر تعداد شیعیان بیشتر از اهل سنّت است
 قمـري در طـرابلس حکـومتی تـشکیل داده و      488اي بـود کـه در سـال           ه انـدازه  ب

ژاك نانته، . (گیري در عرصه فرهنگ و اقتصاد به یادگار گذاشتند   هاي چشم   پیشرفت
/75(  

پیشرفت تشیع در سایۀ حکومت حمـدانیان و فاطمیـان بـراي سـنّیان متعـصب                
ه شـافعی مـذهب و گـرایش    الـدین ایـوبی کـ    کننده بود، به همین دلیل صالح     نگران
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یکی جایگزینی مـذهب سـنّی بـه    : کرد اشعري داشت، دو هدف اساسی را دنبال می 
  )180/قصی، . (جاي مذهب شیعه در مصر و دیگري درگیري با متجاوزان صلیبی

دادند،  زنگیان و ایوبیان با حرارت و شوقی که از خود براي ترقی تسنن نشان می
. مکنه براي فرونشاندن قدرت تشیع صـورت پـذیرد        همت کردند تا تمام اقدامات م     

مـذاکرات شـیعیان   .  تمام مراسم شیعی از رسمیت افتـاد 565در سال ) 139/نیکال،  (
الدین ایوبی در رابطۀ با تداوم رسمیت تشیع نه تنها نتیجـه نـداد کـه      حلب با صالح  

  )2/127الشیبی، . (منجر به اختناق شدیدتر گردید
 زوال قدرت ایوبیان، مملوکیان جانشین آنها شـدند و تـا    میالدي با1250از سال 

این سلسله ) 20/نیکال،  . ( بر مصر، فلسطین، لبنان و سوریه فرمان راندند        1517سال  
یکی از پادشاهان ممالیـک در      » بیبرس«. نیز مسلک اشعري و مذهب شافعی داشتند      

ل سنّت قاضی  قمري دستور داد که براي هر کدام از مذاهب چهارگانه اه           663سال  
تعیین گردد و ریاست از آن قاضی شافعی باشد و تصمیم گرفته شـد کـه شـاهد و                
کاندید براي وظایف قضاوت، امارت، تدریس و خطبه، جز از ایـن چهـار مـذهب                

 دمشق نیـز  664در سال ) 43/،  فی االسالمةقاضی القضاشبارو، . (قابل پذیرش نباشد  
کـه هـر مـذهب از مـذاهب چهارگانـه قاضـی       راه قاهره را پیمود و بنا گذاشته شد   

القضاتی داشته باشد و در هر نمایندگی نیز چهار قاضی از چهار مذهب به کارهاي               
  .قضایی همت گمارند

پادشاهان و حاکمان ممالیک تصمیم گرفتند که براي از بین بردن سایر مـذاهب،    
  )همان. (به خصوص مذهب اسماعیلیه، از نیروي نظامی استفاده نمایند

بدین ترتیب علماي اهل سنّت با دولت متحد شدند و دولـت ممالیـک نیـز بـه               
پیمـانی   ایـن هـم  ) 140/نـیکال،  . (کردنـد  حمایت علماي اهل سنّت احساس نیاز می  

سبب گردید که فقها، ابزارگونه در خدمت مـصالح حاکمـان ممالیـک قـرار گیرنـد               
اگـر  . امه عمل بپوشانندو هر کدام منویات خود را توسط دیگري ج ) 133/الشیبی،  (

شد به مخالفت با دولت یا مذهب فقهی و کالمی، بـا کیفـر سـنگینی         کسی متهم می  
الدین سلف ممالیک در حلب   ظاهراً سهروردي که در عصر صالح     . گردید  روبرو می 

الدین سرش را از تـن داد و     توسط حکم قاضیان و حاکم آن دیار، یعنی پسر صالح         
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جرمی جز عقاید فلسفی ناسازگار با باورهاي فقیهان آن سپس سرِ دار مأوي گرفت، 
  )6/272؛شمس الدین، 140/نیکال، . (دیار نداشت

  
  تلقی سیاسی حاکمان ممالیک از شیعه

 سیاسی و حفظ قدرت،  با انگیزةدر کنار تعصب مذهبی سنتی ممالیک که همراه      
ـ و نیز استفاده ابزاري از فتاواي فقهاي اهل سنّ      آنـان از گـرایش   ی منفـی ت بود، تلقّ

خـاطره حکومـت    . شان اثرگـذار بـود      شیعی  ضد هاي  یمسیاسی شیعیان نیز در تصم    
 قمـري  736 در عـراق در سـال    فاطمیان، حمـدانیان، تـشکیل حکومـت جالیریـان        

و تشکیل حکومت شیعی در طرابلس، به آنان اجازه   ) 2/34؛ الغراوي،   1/91الحلّی،  (
  .داشته باشندداد که نگاه خوشبینانه به شیعیان  نمی

هاي یادشده، رخدادهاي سیاسی دیگري نیز وجـود داشـت کـه      عالوه بر خاطره  
عیان بـه وجـود آورد و آنهـا    سیاه دلی دوچندان را در حاکمان ممالیک نسبت به شی      

  : ازعبارت بودند
انقالب و نهضت شیعی برضد حکومت نامبرده و        ) ق658( در عصر بیبرس،     -1

یـا آل   « مـصر راه افتـاد و انقالبیـون بـا شـعار              به قصد تشکیل حکومت شـیعی در      
بر بسیاري از نقاط شهر تسلط یافتند، ولی بیبرس با شدت عمـل در هـم      » 7علی

  )178/العبادي، . (کوبنده، شعله انقالب را خاموش کرد
 در اوایل قرن هفتم، موقع اشغال بغداد توسط مغـوالن، هیئـت نماینـدگی از         -2

ول رفتند و براي شهر حله امان نامه گرفتند و بـدین   علماي حلّه نزد رهبر ارتش مغ     
عالمه حلّی از ایـن  . وسیله مرکز علمی حلّه مأمن طالّب، اساتید و فقها قرار گرفت         

مرکز توجه سلطان محمد خدابنده را جلب کرد تا مذهب شیعه را مـذهب رسـمی                
) 1/69 ،ۀ الدمـشقی  اللمعـۀ ؛ شـهید اول، مقدمـه       87و1/67الحلّـی،   . (کشور اعالن کند  

العراقی «شهید اول، یکی از فارغ التحصیالن این مرکز است و به همین دلیل عنوان               
  )8/505ابن العماد، . (به ایشان داده شده است» الرافضی

اند،   شیعیان لبنان در تاریخ به عنوان کسروانیان یا اهالی کوه کسروان یاد شده    -3
 شیعیان اسـماعیلیه و حـضور   جبیر در سفرنامه خود از کوه کسروان و سکونت        ابن  
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نیز حموي و لئوناردو ) 299/ابن جبیر، . (کند عارفان در دامن و فراز این کوه یاد می     
) 1/362 لـونرن،  لئوناردو؛ 5/11الحموي، ( .اند دربارة عارفان کسروان صحبت نموده    

. کنـد   آقا بزرگ تهرانی، شیعیان کوه کسروان را وابسته به تصوف اشراقی معرفی می            
  )8/192ا بزرگ تهرانی، آق(

به هرحال شیعیان لبنان یا کسروانیان در دو مرحله توسط حاکمان مملوکی قتـل        
، سـال تـسلط مملوکیـان بـر لبنـان، بـه اتهـام        690نخستین بار در سال . اند  عام شده 

» قـالون «. ها مورد تجاوز قـرار گرفتنـد        ها در طرفداري از صلیبی      همسویی با علوي  
هاي پادشاهی طرابلس     ستفاده از اختالفات موجود بین دودمان     با ا » بیبرس«جانشین  

با صد و چهل هزار مرد جنگی این شهر را مورد چپـاول قـرار داد و سـاکنان آن را      
هـاي زراعتـی مـردم     و زمین) 106/ژاك نانته، (قتل عام کرد و یا به اسارت درآورد       

  )135/دولت ممالیک، شبارو، . (این سامان را در اختیار امیران ممالیک قرار داد
شود که دو     مربوط می  705ترین هجوم حاکمان ممالیک به سال         آخرین و بزرگ  

برخـی منـشأ آن را اخـتالف بـین شـیعیان            : گونه توجیه براي آن ثبت شـده اسـت        
؛ ژاك نانتـه،    8/192آقا بزرگ تهرانـی،     . (اند  از اهل سنّت دانسته   کسروان و تنوخیان    

بن تیمیه اتهام همکاري با مغـوالن و صـلیبیان را       برخی دیگر همچون ا   ) 113-112/
ولی واقعیت این است که در این   ) 117/الشرقاوي،  ( .شناسد  گر این حمله می     توجیه

  . رخداد، دو عامل تعصب مذهبی و بدبینی سیاسی با هم تأثیرگذار بود
. طرفی کسروانیان اطمینان حاصل نماینـد     توانستند که نسبت به بی      مملوکیان نمی 

ها، به خصوص ابن تیمیه نیز با استفاده از فضاي موجـود، بـه تحریـک حاکمـان              فق
شمرد، با    ابن تیمیه که حمله به اهالی کسروان را واجب عینی می          . ممالیک پرداختند 

مشورت حاکم دمشق و فرستادن نامه به پادشاه مصر، اجازة چنـین هجـومی را بـه                 
 و رزمنده همراه ابـن تیمیـه، بـه      پنجاه هزار جنگجو  ) 117/الشرقاوي،  . (دست آورد 

 705کشتار در دوم محـرم سـال        ) 113/ژاك نانته،   ( .کشتار اهالی کسروان پرداختند   
عالوه بر قتل عام واقعی، نابودي زراعت و درختان . آغاز و سیزده محرم پایان یافت 

شیعیان و غارت اموال ایشان، ششـصد نفـر مـرد را اسـیر گرفتنـد و منطقـه را بـه                       
اي بـه پادشـاه ممالیـک،     ابن تیمیه ضمن نامـه    . کوه کسروان واگذار کردند   مسیحیان  
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دلیل قطع درختان اهالی کسروان را عمل پیـامبر در جنـگ بنـی نظیـر دانـست کـه             
  )8/192شیخ آقا بزرگ، . (درختان یهود را نابود کرد

. بدین ترتیب اختناق و فشار ضد شیعیان، از آغاز قرن هشتم رو به افزایش نهـاد  
در دستورالعمل حکومتی امـضا شـده توسـط نماینـدگان پادشـاه             ) 2/129شیبی،  ال(

نـسخۀ  )  ق 820م  ( که قلقـشندي     764ممالیک، در تاریخ بیستم جمادي الثانی سال        
کامل آن را نقل کرده است، تعصب مذهبی به صورت وحشتناکی به تصویر کـشیده      

ـ    . شده است  شکري بـراي نـابودي   در این نامه ضمن یادآوري آمادگی براي تجهیز ل
شیعه و تشیع در لبنان و اخطار به آنان که در صـورت دسـت نکـشیدن از تـشیع و        
انتخاب ننمودن مذهب سنّت اقدام نظامی انجام خواهد گرفت، عقاید و افکار شیعه         

. کـن شدنـشان مـشروع قلمـداد شـده اسـت             باطل، خون و مال آنان مباح و ریـشه        
  )13-13/20قلقشندي، (

) 8/192آقـا بـزرگ تهرانـی،    . (ایش اختناق، شیعیان به تقیه پناه بردنـد    در اثر افز  
، )2/34عسقالنی، الـدرر الکامنـه،   (اجراي حکم بریدن سر حسن بن شیخ سکاکینی  

از (و علـی بـن محمـد حلبـی        ) 14/250ابـن کثیـر،     (محمود بن ابـراهیم شـیرازي       
، به ترتیـب در  )95و 3/40عسقالنی، الدرر الکامنه،    ) (شاگردان اصحاب عالمه حلّی   

 به جرم شیعه بـودن، اوج خـشونت ضـد شـیعی را بـه         766 و   755،  744هاي    سال
  .گذارد نمایش می

 رخداد دیگري که براي حاکمان ممالیک، به خصوص برقوق و بیدمر نگران             -4
گیري تیمور لنگ  کننده بود و منجر به زندانی شدن و شهادت شهید اول شد، ارتباط   

وقتی تیمـور   ) 2/141الشیبی،  . ( اتفاق افتاد  773 است که در سال      با حاکم سربداران  
با مشکل فتح خراسان روبرو گردید، به قصد مشورت به سراغ کسی بـه نـام سـید                   

هـا بـود و بـر علـی بـن مؤیـد آخـرین فرمـانرواي            محمد رفت که از سران صوفی     
دو را بر هر نامبرده براي حفظ شیعیان، تفاهم بین آن     . سربداران نفوذ معنوي داشت   

در اثر این تفاهم درگیري اتفاق نیفتـاد و علـی بـن مؤیـد و تمـام                . دو پیشنهاد کرد  
ابـن  . (هاي خـود را حفـظ کردنـد         هاي مختلف خراسان پست     همکارانش در بخش  

  )28-31/عربشاه، 
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ها و  گونه که به تبعیت از ترك  تیمور براي دستیابی به اهداف سیاسی خود همان       
کردند، مذهب حنفی را برگزید، براي جلـب    ابوحنیفه پیروي می  فارس زبانان که از     

به همین دلیل   ) 2/149الشیبی،  . (داد  توجه شیعیان، شعار دوستی امام علی را سر می        
 ، خطاب به علماي آن سامان از حقانیت حضرت          803موقع هجوم به شام در سال       

تح دمشق شـعار  زد و موقع ف   ، ظالم بودن معاویه و فاسق بودن یزید دم می         7علی
؛ ابن عربشاه، 141/همان، . (کرد را مطرح می» خواهی امام حسین از نسل یزید     خون«
  )153و136/

 کننده بـود؛ زیـرا رابطـۀ        آنچه در خراسان اتفاق افتاد، براي شهید احتماالً نگران        
آمیز بود که براي آورنـدة خبـر مـرگ            اي خصومت   تیمور و پادشاه مملوکی به گونه     

نگرانـی شـهید از     ) 2/141الـشیبی،   . (ر پـانزده هـزار دینـار جـایزه داد         برقوق، تیمو 
به پنهان کاري و تـرك      » لمعه«سفارش او به شیخ محمد آوي موقع فرستادن کتاب          

  )1/101، ۀ الدمشقیشهید اول، اللمعۀ( .باشد قابل درك میتر دمشق  هر چه سریع
اجتماعی و تفکـر   پنجمین و آخرین عامل نگرانی حاکمان ممالیک، موقعیت        -5

سیاسی شهید بود که وي را با سیماي یک رقیب پرقدرت در برابر مملوکیـان قـرار          
شهید با تمام فقهاي زمان خود اعم از شـیعه و سـنی در ارتبـاط بـود، بـین               . داد  می

مانند داشت، کتاب لمعه را به عنوان فقه حکـومتی و مـورد نیـاز             شیعیان شهرت بی  
براي نخستین ) 2/139الشیبی، . (علی بن مؤید فرستاد  به   782حاکم مسلمان در سال   

و ) 1/13ذکري الشیعه، شهید اول، (بار شبکۀ نمایندگی و تعیین وکال را تأسیس کرد     
آوري خمـس و   از طریق نمایندگانش در مناطق شیعه نشین لبنان که مـسئول جمـع           

 یـن شـهر   زکات بودند، رهبري خود را از شهر دمشق، البته به دور از چشم حاکم ا              
 مذهبی حـاکم در  ـ  شهید با توجه به شرایط سیاسی    ) 2/137الشیبی،  . (کرد  اعمال می 

جامعۀ سیاسی و مذهبی زمانش و نیز بر اساس اندیشۀ سیاسی خودش کـه سـخت           
. کـرد  نمود، روش تقیه را پیش گرفت و خود را شافعی قلمـداد مـی            ناپذیر می   آشتی

  ) 135/همان، (
  : گوید می)  ق833م (دین محمد جزري ال به عنوان نمونه، شمس

اي به من، خودش را شافعی قلمداد کرد، ولی او  محمد بن مکی ضمن نوشته«
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مدت طوالنی با وي زندگی و معاشرت داشتم  : گفت ان میبابن الل. بودفقیه شیعه 
در دادگاه ) 2/265ابن الجزري،(. و چیزي برخالف اهل سنت از وي نشنیدم

من شافعی مذهبم و تو اینک پیشواي این مذهب :  گفتخطاب به ابن جماعه
  ) 147/البحرانی،. (هستی، پس طبق این مذهب قضاوت کن

هـاي    توانست در دمشق روزها به تـدریس کتـاب          شهید به دلیل شدت تقیه نمی     
شیعه بپردازد، ناگزیر این کار را شب، بین نماز مغرب و عشا در زیرزمینی که بدین             

اینکه موقع نگارش لمعه منبعـی  ) 80/افندي، . (داد  د، انجام می  منظور ساخته شده بو   
در اختیار نداشت و ایـن کـار را در خلـوت           محقق حلّی   » مختصر النافع «فقهی جز   

 در مدت هفت روز نگارش نیز اظهار شادمانی جام داد و از عدم رفت و آمد عامه       ان
ـ    ـ   خفقان سیاسی  دهندة نشان   ،کرد اللمعـۀ  هید اول،   شـ . (ه اسـت  مذهبی و شدت تقی

تظاهر به شافعی بودن از باب تقیه در شام تحـت حاکمیـت      ) 101ـ1/102،  الدمشقیۀ
الدین محمد بن محمد رازي بـویهی کـه    ممالیک، اختصاص به شهید نداشت، قطب     

 ».دانم و از خود وي شنیدم که از فقهاي امامیـه اسـت          من می  « :گوید  خود شهید می  
کرد و فعالً  در شام به عنوان فقیه شافعی زندگی می) 1/217،  المرادغایۀشهید اول، (

؛ 2/206،  ۀطبقات الفقهاء الشافعی  ابن قاضی،   . (شود   علماي شافعی شمرده می     نیز جزء 
  )8/355ابن العماد، 

ـ  الـدین جبلـی خیـامی    چینی تقی سرانجام در اثر سخن از پیـروان شـیخ محمـد      
 سحر   بود و شهید با مقابله به مثل،مالوش یا یالوش که به جادو و سحر روي آورده

؛ آقـا بـزرگ   368/الـصدر،  . (کرد و او در حکومت برقوق کشته شـد         او را باطل می   
 زندان دمـشق سـپري    سیاهچالـ شهید بازداشت شد و سالی را در           )8/207تهرانی،  

بر اساس تحقیق آصفی، با مشاهدة اعتراض و اجتماع مردم در رابطه با زندانی       . کرد
با تحریـک بیـدمر،   . ید، بیدمر تصمیم گرفت که به زندگی شهید پایان دهد    شدن شه 

 بن یحیی، توماري را تهیه دیده در اختیار دستگاه           رهبر پیروان یالوش به نام یوسف     
  .تا اقدام الزم را به عمل آورند) 1/146، ۀ الدمشقیاللمعۀشهید اول، (حاکمه قرار داد 

ن بـه صـورت مـشروح در دسـترس         الـدی   محتواي تومـار و مـتن سـخنان تقـی         
هاي بد بینانه نسبت به شهید در  عالوه بر فتواها و دیدگاهباشد، اما در عین حال  نمی
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هـا و   هاي همکـاري بـا علـوي         وجود تهمت  ت،رابطه با حکومت و فقهاي اهل سنّ      
رهبري نهضت کردهاي شیعه و آمادگی براي قیام مسلحانه در آن تومـار نیـز قابـل             

  )192 و 8/207آقا بزرگ تهرانی، ( .باشد تصدیق می
الدین سابقه تشیع و همکاري با شهید را داشتند و پـس   به هرحال یالوش و تقی    

  )370/الصدر، . (از ارتداد از تشیع، دست به اقدام خصمانه بر ضد شهید زدند
بیدمر مستقیماً وارد کار شد و با دستور گردهمایی تمام فرمانـدهان و قـضات و      

 دادگاه علنی را تشکیل داد، ولی فقط براي اینکه شهید را در جریـان    بزرگان دمشق، 
  )همان. (، به شهید اجازه دفاع ندادند)؟(!تومار و محتواي آن قرار دهد

ـ  الدین ابواسحاق ابراهیم قاضی القضات دمشق در دهۀ هشتاد  برهان   ابن جماعه 
ـ  )8/534؛ ابن العماد، 196/، ؛ البدر العینی1/9العسقالنی، انباء الغمر، (در قرن هشتم    

شـهید  . گرفتن اعتراف بود، از این رو اصرار داشت کـه شـهید اسـتغفار کنـد           در پی 
ابن جماعه ساعتی را با شهید خلـوت        . فرمود گناهی نکرده است تا استغفار کند        می

گـاه قاضـی    آن. تو استغفار کردي و جرمت ثابـت شـده     : کرد و سپس آشکارا گفت    
رد که اگر طبق مذهب مالکی حکم اعدام شهید را صادر نکند، از             مالکی را تهدید ک   

و قاضــی مــالکی حکــم اعــدام ) 370/الــصدر، (شــود  مقــام قــضاوت برکنــار مــی
  .مشهورترین چهرة علمی، فکري و سیاسی زمان را مورد تأیید قرار داد

با توجه به حکایت تاریخ که مورد مطالعه قرار گرفت، دادگاه و اعدام شهید بـه          
حـضور شـخص حـاکم و تمـام     . رت عادي و معمولی صـورت نگرفتـه اسـت      صو

که نه وکیل مدافع وجود  -فرماندهان، قضات و بزرگان دمشق در دادگاه علنی شهید 
 بدین منظور صورت گرفـت کـه از   - داشت و نه به خود شهید اجازه دفاع داده شد    
  .تحریک افکار عمومی جلوگیري به عمل آید

ید یـک تفکـر و اندیـشه زالل و مـورد قبـول تمـام              دانـست کـه شـه       دولت می 
اي که تکیه بر عـدالت و شایـسته    هاي علمیه آن روز است، اندیشه     دانشمندان حوزه 

جنـگ افـروزي کـه سـیره     ساالري دارد و ناسازگاري آن را با استبداد، غارتگري و   
  .نمود داد، آشکار می  را تشکیل میحاکمان معاصر
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 تمـام  هتنباط و اصول اجتهاد قدرت علمـی بـود کـ         اندیشه شهید برخاسته از اس    
نگریـستند و     علماي جهان اسالم با نگاه تحسین آمیز و خوشبینانه به سـوي او مـی              

  .بسیاري بر توان علمی و قدرت اجتهاد ایشان مهر تأیید زده بودند
هاي علمیه مساوي با فقه،  بر این اساس، شخصیت شهید در افکار عمومی حوزه   

گونـه کـه خـود شـهید در           اصول و سنت شـناخته شـده بـود، همـان          قرآن، تفسیر،   
گناهی خـود   اي که حکم پیام وي را از پشت میله زندان دارد، با تأکید بر بی             سروده
  :دهد ها شهادت می گناهی من این دانش بر بی: فرمود
   »التفسیر یعرفنی               ثم االصوالن و القرآن و األثر والفقه و النحو و«

  )1/249ایۀ المراد، غ(
ها به شمول حوزه سیاست رنگ قرآنـی          اعدام کسی که اندیشه او در تمام زمینه       

گرفت و از مقبولیت عمومی برخوردار بود؛ به          داشت، از احادیث مشترك ریشه می     
از این رو . توانست حکومت را در افکار عمومی متهم نشان دهد    صورت مخفی، می  
گـرد آورد تـا بـا اسـتفاده از قـدرت تـوجیهی آنهـا از        چنانی را     بیدمر، اجتماعی آن  

برانگیخته شدن افکار عمومی جلوگیري به عمل آورد و به تعصب مذهبی به عنوان          
اي جهت به سکوت یا به تردیـد واداشـتن آشـنایان و ارادتمنـدان شـهید در                  وسیله
یر ابـر  هایی نوري را ز هاي علمیه اهل سنت دامن بزند و با چنین غبار افشانی      حوزه

پنهان نماید، غافل از اینکه دسایس بشري به هیچ وجه توان بـه خـاموش کـشاندن                
گونـه کـه خـود قـرآن از          شخصیت فکري مورد تأیید قرآن و تفسیر را ندارد، همان         

  .باشد چنین مصونیتی برخوردار می
حاکمیت مملوکی توانست جسد شهید را بسوزاند و خاکستر آن را بر باد دهـد               

، غافل از   رسی براي مراجعه حامیان شهادت در آینده وجود نداشته باشد         تا قبر و آد   
هـاي   هـا، حـوزه   قرآنی آن عزیز در آینده تـاریخ وارد حجـره          -  فکري  هاي    اینکه داده 

علمیه و مراکز پژوهشی خواهـد شـد و بـا داشـتن بـوي شـهادت و جلـب توجـه          
ـ           ا یـاد او تـا ابـد در         آیندگان، زمینه بازخوانی مکرر خود را فراهم خواهد ساخت ت

  پس شهید زنده است؛. ها زنده و الهام بخش باشد دل
  )154/بقره( )وال تَقُولُوا لِمنْ یقْتَلُ فِی سبِیلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحیاء ولَکِنْ ال تَشْعرُونَ(
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  ».کنید اند، ولی شما درك نمی آنان که در راه خدا کشته شوند، مرده مخوانید که زنده«
  

  فلسفه سیاسی در نگاه قرآنی شهید اول
شناسد که در ذات خود بذرهاي تـنش را       شهید حیات اجتماعی را ضرورتی می     

نهفتـه دارد و رهـایی از چنــین گزنـدي را تنهــا در سـایه تطبیــق دیـن و شــریعت      
شتابد و در پـی ایـن       داند که با طبیعت همسوآفرین به مدد جامعه می          پذیر می   امکان

گزینی و مشارکت  اف خود را از طریق تشکیل حکومت متکی بر اصلحاست که اهد  
  .عمومی دنبال نماید

  
  فلسفۀ تشکیل حکومت

از نظر شهید، شریعت و مقررات اجتماعی دین فلـسفۀ مخـصوص بـه خـود را          
دارد و آن عبارت است از تأمین اهداف پنجگانه حفظ جان، حفـظ دیـن، حفـظ و                  

که هر کدام بخشی از مقررات دینی را به         حراست عقل، سالمت نسب و حفظ مال        
  .خود اختصاص داده است

بر این اساس تشریع قصاص، پرداخت دیه و مشروعیت دفاع، براي ایـن اسـت        
. که افراد جامعه نسبت به زندگی و سالمتی خود احـساس نگرانـی نداشـته باشـند                

. کنـد  جهاد جانی و مالی و نیز تشریع کشتن مرتـد، مانـدگاري دیـن را تـأمین مـی                  
حرمت چیزهاي مست کننده و تعیین و اجراي حد بر کسی که این قانون را نادیـده   

ناروایی زنا، همجنس گرایی و . گیرد، تأمین کنندة سالمت خرد افراد جامعه است می
نزدیکی با حیوانات، نسبت زنا براي افراد و در نظر گرفتن حد و کیفر بـراي کـسی       

آورد، بدین منظور صورت گرفته اسـت    روي میها که به هنجار شکنی در این زمینه 
که هرکس بداند که به کدام فامیل وابستگی دارد و از کدام پدر و مـادر بـه وجـود                  

تحریم تصرف ظالمانه مال دیگـري، دزدي و خیانـت و راهزنـی و نیـز          . آمده است 
 کند ها در نظر گرفته شده است، هدفی جز این را دنبال نمی       کیفري که در این رابطه    

شـهید اول،   . (که کسی نسبت به دارایی و ثروتش احـساس نگرانـی نداشـته باشـد              
  )1/38القواعد و الفوائد، 
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باشـد، در   وقتی قوانین در پی تـأمین مـصلحت و یـا پیـشگیري از مفـسده مـی                
گیرد، مقررات دینی با توجه     جاهایی که مصلحت و مفسده رو در روي هم قرار می          

رسد، چه آنکه نادیـده گـرفتن         تر به تصویب می     نبه مصلحت بیشتر یا مفسده سنگی     
شود که  تر و عنایت به مهم، منجر به تصویب حکم و قانون ضرري می  اهمیت فزون 

  .در اسالم مورد انکار قرار گرفته است
اي دارد و مـورد   چنین مبنایی از منظر شهید، در حوزه قانونگذاري کاربرد ویـژه          

  باشد؛ تأیید قرآن می
 داشته اگر سنگینی و فزونی  مصلحت و مفسده، از مفسده ـموقع رویارویی«

آید، مثل حدود که با توجه به دردناکی که دارد  ـ جلوگیري به عمل می باشد
 .تر نهفته است شود، ولی در اجرا نشدن آن مفسده بزرگ مفسده شمرده می

  ینتر باید جلوگیري شود، زیرا این تأم بنابراین با اجراي حدود، از مفسده مهم
  )144/همان،(» .باشد کننده مراعات اصلح است که مورد اشاره قرآن می

منظور از قرآن که مبناي اصلی مورد قبول شهید معرفی شده، آیه ذیل است کـه              
  :بر اساس آن قمار و شراب را حرام شمرده است

 )افِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَکْبرُ مِنْ نَفْعِهِمایسأَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَ(
  )219/بقره(
 براي مردم و یدر آنها گناهی است بزرگ و سودهای: پرسند، بگو  شراب و قمار از تو میدربارة«

  » .تر است گناه نهفته در آنها از سودشان بزرگ
هـاي   دیدگاهتر    شهید بر اساس اصل تأمین مصلحت بیشتر یا دفع مفسده سنگین          

داند، مانند مشروعیت تحمل محرومیـت از آزادي بـا            متعدد دینی را قابل تحلیل می     
و نیز مثل قطـع  ) همان(باشد  تبعیت از رهبري جامعه که سبب پیشگیري از ظلم می    
  :گوید دست دزد که شهید در مورد آن و اشکال ابوالعال می

 )38/مائده(. افته استهارم دینار مشروعیت ی با دزدیدن یک چقطع دست دزد«
تحت عنوان قصاص در  اینکه دست کسی که ظالمانه دستی را قطع کرده است ـ

پانصد دینار دیه باید شود یا شخص جنایتکار  ـ قطع می )45/مائده(ها  زخم
  .پردازد، راهکاري جهت پاسداري از خون یا مال استب
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دینار است، چرا باید در دستی که دیه آن پانصد «: گفت ابوالعال معرّي نقادانه می
  :سید مرتضی در پاسخ گفته است» برابر دزدیدن یک چهارم دینار قطع شود؟

برد، ولی حراست مال ارزش آن را  حرمت و حراست خون، قیمت آن را باال می«
  : باید گفت».پس دقت کن در رحمت پروردگار. آورد پایین می

  ینا عند ما کانت امیناثم                  خیانتها اهانتها و کانت  
بلی زمانی که امانتداري پیشه ! کند مقدار می خیانت دست آن را خوار و بی

  )141/همان، ( ».کرد، ارزشمند بود می
ها ناگزیرند به زیست جمعـی تـن در           شهید بر این واقعیت تأکید دارد که انسان       

عت اسـت کـه بـا       باشد و تنها شری     دهند که یقیناً آمیخته با درگیري و اختالفات می        
و مـسیر   ) 38/همان(دهد    ها پایان می    ها و کشمکش    تعقیب اهداف یاد شده، به تنش     

  .دهد تکامل و حیات اجتماعی آمیخته با دلسوزي و تعاون را فرا روي بشر قرار می
را بـه سـه     » فقـه «ها، شـهید      با توجه به نقش شریعت در حیات اجتماعی انسان        

کنـد و بخـش     و حوزه سیاست تقسیم می    ) مالتمعا(ها، داد و ستدها       بخش عبادت 
داند از احکام مربوط به نظام قضایی و ابواب وابسته به آن که  سیاست را عبارت می 

گردد و بر این اساس شهید از آنها بـه         توسط امام یا نائبان خاص یا عام او اجرا می         
، ۀ الـشیع ذکـري ؛ 38 و 33/همـان . (کند عنوان سیاستگذاران و پادشاهان عادل یاد می  

  )1/38؛ القواعد و الفوائد، 1/64 و 4/100
به کارگیري واژه سیاسـتگذار و سیاسـت در مـورد قاضـی و قـضاوت و دیگـر        

، نشان دهنده این اسـت کـه شـهید    )1/38القواعد و الفوائد،    (اقدامات مربوط به آن     
قضاوت را نماد حکومت، و فقیه عادل را که نائب عام امام در عصر غیبـت اسـت،        

داد، عـزل و نـصب    داند، وگرنه عنوان سلطان عادل را به او نمـی   امدار جامعه می  زم
، )1/405همـان،  (کرد  حاکم و والی را از مسائل مربوط به باب قضاوت قلمداد نمی         

و از ) 2/36الـدروس الـشرعیه،   (شمرد  جهاد را مشروط به اجازه نائب عام امام نمی 
گفت که نقطه مقابل فتواست و        میمشروعیت حکم حکومتی فقیه و مجتهد سخن ن       

در رابطـه بـا تمـام امـور معیـشتی        هاي ناظر به رهـایی یـا الـزام افـراد ـ      تمام حکم
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گیـرد و هـیچ کـس، حتـی مجتهـد دیگـر، حـق         ـ در قلمرو آن قرار می  پذیر  تخاصم
  )1/320القواعد و الفوائد، . (مخالفت با آن را ندارد

تعبیر و تعریف . مت و سرپرستی استبنابراین قضاوت از نظر شهید همان حکو   
ایشان از قضاوت نیز اشاره به سرپرستی دارد که تمـام مـصالح عمـومی را پوشـش      

  دهد؛ می
الـدروس  (» و هو والیۀ شرعیۀ علی الحکم فی المصالح العامۀ من قبـل االمـام          «

  )2/73الشرعیۀ، 
بـا  قضاوت، سرپرستی دینی واگذاشته شده است بـراي دادن فرمـان در رابطـه      «

  ».مصالح عمومی، از سوي امام
بر پایه چنین دیدگاهی، شهید عالوه بر قضاوت به معنی متعارف و رایج، اجراي 

 7، مـصرف سـهم امـام   )75/، اللمعـۀ الدمـشقیۀ  ؛ 2/67،  الـدروس الـشرعیۀ   (حدود  
و تعیـین سرپرسـتی     ) 36-2/37همـان،   (، رهبري جهـاد     )1/262،  الدروس الشرعیۀ (

داند که در عصر غیبت   نیز وظیفه فقیه جامع الشرایطی می   را) 1/495همان،  (حجاج  
  .مسئولیت قضاوت را به عهده دارد

شناساند، کمال همخوانی را با قرآن  اینکه شهید حکومت را با شاخه قضاوت می 
گرا بار آوردن مـردم را    دارد که از میان کارکردهاي مختلف رهبري پیامبران، عدالت        

ه رابطه مستقیم با نظام قضایی و حقوقی تفکر سیاسـی          نماید ک   برجسته و نمایان می   
 )لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبیِّنَاتِ وأَنْزَلْنَا معهم الْکِتَـاب والْمِیـزَانَ لِیقُـوم النَّـاس بِالْقِـسطِ        (دارد؛  

  )25/حدید(
 فرستادیم تا مردم بـه  وزو فرهاي روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و ترا     ما پیامبران را با نشانه    «

  ».عدالت برخیزند
  

  شایسته ساالري
گذاران اصلی شایسته گزینی در دنیـاي فقاهـت و حـوزه سیاسـت             شهید از پایه  

همان گونه که شهید در حوزه قانونگذاري، اهمیت بیـشتر و مـصلحت             . دینی است 
گزینـی  شناسد، در حکومت و سیاست نیـز دنبـال اثبـات اصـلح      تر را معیار می  مهم
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القواعـد و الفوائـد،   (هاي انقص، اکمل، مساوي، اصلح،    به همین دلیل واژه   . باشد  می
در بخـش مطالعـات سیاسـی و     ) 2/67،  الدروس الشرعیۀ (، اعلم و افضل را      )1/406

برد و رعایت گزینش برتـر را در تمـام      تعیین کارگزاران به صورت مکرر به کار می       
  .نماید سطوح حکومتی الزامی می

  :کند د سخنانش را در این باب با این سؤال آغاز میشهی
  )2/70الدروس الشرعیۀ، ( »هل یجوز تولیۀ المفضول مع وجود االفضل؟«
تر، سرپرستی به کسی واگذار شود که    آیا رواست که با وجود برتر و بافضیلت       «

  »تر را دارد؟ در فضیلت رتبه پایین
ناشی از عدم رعایـت اصـلح   در جواب، با اشاره به ضرورت پیشگیري از خطر        

  :گوید گزینی در عرصه سیاست و تذکر اینکه قرآن جوابش منفی است، می
جز در مورد امامت عظمی و رهبري که در رأس دهند،  گروهی جواب مثبت می«

رود، راهـی   قدرت قرار دارد؛ زیرا آنچه در اثر کاستی فضیلت رهبر از دست می           
کـار  . کننـده اسـت     ، نظارت امام جبـران    براي جبران ندارد، ولی در مورد قاضی      

درست این است که به قصد پیشگیري اساسی از اشتباه، برترگزینی را یک اصل       
اي با اشتباه و خطاي والی، ایـن آیـه           فراگیر بدانیم؛ زیرا عالوه بر برخورد ریشه      

  ) همان(» .داند قرآن نیز سرپرستی غیراصلح را ناروا می
، آیـه زیـر   »دانـد  نیز سرپرستی غیراصلح را ناروا می    این آیۀ قرآن    «مراد شهید از    

که به صـورت فراگیـر فرمـانبري را مـشروط بـه برترگزینـی               ) 10/5العاملی،(است  
  :داند می
 )أَفَمنْ یهدِي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَنْ یتَّبع أَم منْ ال یهِدِّي إِال أَنْ یهدى فَما لَکُم کَیف تَحکُمونَ(
  )35/نسیو(
نماید، سزاوارتر است که پیروي شود یا آن کس که خود راه نیابد مگر       به حق راه می   که  آیا کسی   «

  »!کنید؟ چگونه داوري می! آنکه او را راه نمایند؟ پس شما را چه شده؟
شهید جهت استحکام هر چه بیشتر اصل سرپرستی اصلح و افضل، از آن به 

ذکري (برد  یرش سرپرستی آنها سود میعنوان مبناي تبعیت از اهل بیت و پذ
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و بر این باور است که آیات ذیل به ترتیب گواهی بر عصمت، ) 56 و1/54الشیعه، 
  :باشند تر بودن و لزوم همراهی با خاندان پیامبر می با فضیلت

  )33/احزاب()هِیرًاإِنَّما یرِید اللَّه لِیذْهِب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیتِ ویطَهِّرَکُم تَطْ(
  ».خداوند خواسته است که پلیدي را از شما خاندان ببرد و شما را به طور کامل پاك سازد«
)کُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو کُماءنِسنَا واءنِسو کُمنَاءأَبنَا ونَاءأَب عا نَدالَو61/عمران آل ()فَقُلْ تَع(  

 را و فرزندانتان را و زنانمان و زنانتـان را و خودمـان و خودتـان را    بیایید تا فرزندانمان: پس بگو «
  ».بخوانیم
  )119/توبه ()ه وکُونُوا مع الصادِقِینَیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّ(

  ».تقواي الهی پیشه کنید و با راستگویان باشید! اید اي کسانی که ایمان آورده«
 است که آیه اول و دوم همراه روایات متواتر، عصمت خالصه سخن شهید این

گوید همراهی  دهد و آیه سوم می مانندي خاندان پیامبر را مورد تأکید قرار می و بی
بنابراین خاندان پیامبر در فضیلت همتا ندارند و . باشد با غیرمعصوم واجب نمی

ت، تبعیت به عمل تر اس اش پایین نباید صاحبان فضیلت رها شده و از کسی که رتبه
  )همان. (آید

باشد؛ در  پس مالك انتخاب رهبر و کارگزار در هر زمان، فرد یا افراد اصلح می
عصر حضور، معصومی از خاندان پیامبر سرپرستی را به عهده دارد و در عصر 

الدروس (هاي مهم برگزیده شوند  ترین فقیهان براي رهبري و پست غیبت، بافضیلت
هاي جامعه  ها نیز باید برترین در هر دو صورت، براي سایر پستو ) 2/67، الشرعیۀ

  )1/406القواعد و الفوائد، . (انتخاب گردند
  

  ها شایستگی
شایستگی از نظر شهید مصادیق متعددي دارد و ایشان در این رابطه از شجاعت، 
نفوذ معنوي یا نفوذ سخن، صاحب نظر بودن، قدرت هدایت و داشتن کفایت نام 

 ولی آنچه که توجه جدي شهید را به خود جلب کرده و در موارد مختلف .برد می
مورد مطالعه قرار گرفته است، دو ویژگی است که دستیابی به آنها تالش 

  :آن موارد عبارتند از. طلبد فرسایی را می طاقت
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  شناسی  دین)الف
و شناسی را پیموده  فقیه، مفتی، حاکم و قاضی عنوان کسانی است که مسیر دین

نیاز را دارند، زمینه  هایی که نقش پیش با کسب و تسلط الزم نسبت به دانش
هاي مختلف و مورد نیاز را در خود فراهم  هاي دین در زمینه دستیابی به خواسته

  .اند آورده
شهید، ضرورت دستیابی به این نوع شایستگی را در راستاي تربیت فقیه جامع 

شناسی، نظر بعضی  د و با تأکید بر وجوب دینده شرایط فتوا مورد مطالعه قرار می
فقهاي قدیم و فقهاي حلب را که فهم استداللی دستورات دین را حتی بر عوام 

زا، دشواري آفرین و مخالف دیدگاه کلی قرآن  اند، مشقت دانسته واجب می
زا در متن دین مورد  که در آن، نبود تکالیف مشقت) 2/42ذکري الشیعه، (شمارد  می

   قرار گرفته است؛تأکید
  )78/حج ()وما جعلَ علَیکُم فِی الدِّینِ مِنْ حرَجٍ(

  ».زایی و تنگنایی ننهاده است و خداوند براي شما در دین، مشقت«
 مدعیان وجوب عینی، وجوب تفقّه در دین را وجوب شهید پس از نقد دالیل

شناسد  مطابق قرآن میکند و آن را دیدگاه اکثر فقهاي امامیه و  کفایی قلمداد می
  :گوید که می) 41/همان، (
)هِموا إِلَیعجإِذَا ر مهموا قَونْذِرلِیوا فِی الدِّینِ وتَفَقَّهطَائِفَۀٌ لِی مال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقٍَۀ مِنْهفَلَو( 
  )122/توبه(
ه شناخت دین دست یابند اي، ب شوند تا به صورت ریشه   اي رهسپار نمی    چرا از هر گروهی، دسته    «

  ».و قوم خود را ـ وقتی به سویشان بازگشتند ـ بیم دهند، باشد که آنان بترسند
بازگو کنندة این است که ایشان از توسعه و » نفر«گویا استدالل شهید به آیه 

کند تا شرط  دهد، حمایت می شناسی با راهکاري که آیه ارائه می همگانی شدن دین
هاي پرسنلی دولت قابل   در کارگزاران تمام سطوح و ردهشناسی و ویژگی دین

هاي متعدد  بر اساس این تلقی و راهکار نهفته در آیه، جامعه به بخش. تحقق باشد
پردازند و سپس به  شناختی می از هر بخش، گروهی به پژوهش دین. شود تقسیم می
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ود و در نتیجه شناسی همگانی ش دهند تا دین بقیه افراد جامعه، دین را آموزش می
  .ـ نیازارد موقع تشکیل دولت احساس کمبود پرسنل و کارگزار شایسته، جامعه را ـ

که در امر شناخت هر چه بهتر دین به وي مدد  نیازهاي فقیه را ـ شهید پیش
ـ و معرفتی    شامل ایمان و عدالت  ـ داند از دو بخش وارستگی ـ عبارت می  رساند می

هاي غیرقرآنی  معارف و دانش. قرآنی قابل تقسیم استکه خود به قرآنی و غیر
شناسی، علم نحو، علم صرف، علم   علم کالم، علم اصول، لغت :عبارت است از

و در بخش معارف قرآنی، شهید دانستن سه علم . شناسی و علم رجال منطق، سنت
  :داند را براي فقیه ضروري می

  .ی با معنا و تفسیر آیات استعلم به قرآن که مقصود از آن ظاهراً آشنای: یک
آشنایی با علوم قرآنی از قبیل ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و : دو

  .مبین و عام و خاص
هاي به  ها و گونه شناختی که در آن معانی واژه دانش معناشناختی و زبان: سه

مر، حقیقت، مجاز، مض: گیرد که عبارت است از کارگیري آنها مورد مطالعه قرار می
. ، منقول، امر، نهی، مطلق، مقید، نص، ظاهر و مؤول)غیر مشترك(مشترك، منفرد 

  )42-1/47ذکري الشیعه، (
نیازهاي معرفتی فقیه و  گانه قرآنی به عنوان بخش عمده پیش طرح معرفت سه

مسئول تشکیل حکومت در عصر غیبت، دلیل دیگري است بر نقش قرآن در تفکر 
  .ان به محوریت قرآن در فلسفه سیاسی دینسیاسی شهید و عنایت ایش

  گرایی  عدالت)ب
اي دارد و گویا مشروعیت  عدالت در تفکر سیاسی شهید معنا و جایگاه ویژه

هاي حکومتی، مشروط به داشتن عدالت شناخته شده  قبول مسئولیت در تمام پست
ون گونه که تکیه بر مقام رهبري و پیشوایی جامعه بد از نظر شهید همان. است

والی و سرپرست ) 1/219القواعد و الفوائد، (باشد،  داشتن صفت عدالت ناروا می
القواعد و الفوائد، (کننده مالیات  آوري و جمع) 1/495، الدروس الشرعیۀ(حجاج 

  .نیز باید عادل باشد، وگرنه الیق این مقام نخواهد بود) 1/219
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نظر رتبه، بین دو پست هاي حکومتی که از  بنابراین پذیرش کارگزار براي پست
یاد شده قرار دارند نیز باید مشروط به این شرط باشد، چونان که شهید در مورد 

قاضی تحکیم، قاضی، وصی، ناظر وقف و مفتی ) 1/263، الدروس الشرعیۀ(فقیه، 
ناپذیر  و امام جمعه، فراهم بودن این شرط را اجتناب) 1/219القواعد و الفوائد، (

  .داند می
شناسد و بر این باور است که انتخاب ظالم  دل را نقطه مخالف ظالم میشهید، عا

ترین کیفر  هاي اجتماعی و اعتماد بر او، از نظر قرآن دردناك به عنوان مسئول پست
) 388و4/101، ذکري الشیعۀ(بر پایه چنین باوري، در مواردي . الهی را در پی دارد

  :کند  میبراي اثبات شرطیت عدالت به این آیه استدالل
)النَّار کُمسوا فَتَمال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَم113/هود ()و(  

  ».زند با تمایل تکیه بر ستمگر مکنید، وگرنه آتش جهنم به شما آسیب می«
گرچه شهید در مورد ضرورت عدالت امام جمعه و جماعت به این آیه استدالل 

ست از اعتماد، پیروي و سرپرستی ظالم، کرده است، ولی مالك استدالل که عبارت ا
در تمام اقسام سرپرستی وجود دارد و این مسلتزم فراگیري استدالل خواهد بود، 

هاي حکومتی که ارتباط به حقوق الناس دارد، استدالل فوق بیشترین  بلکه در پست
وقتی که عدالت . زمینه را دارد، چونان که خود شهید نیز به این مطلب اشاره دارد

کند،  کننده مالیات را به عنوان یک ضرورت مطرح می آوري مفتی، قاضی و جمع
حراست از احکام، خون، مال، ناموس و آبروي مردم، اقتضاي این شرط : گوید می

. را دارد و اعتماد بر فاسق در این موارد ضرر بزرگی را در پی خواهد داشت
  )1/219القواعد و الفوائد، (
  

  جایگاه و سطوح عدالت
ـ  چگونگی، چیستی و راه  شهید در رابطه با عدالت به عنوان شرط، از سه جهت 

دهد  اي را ارائه می پردازد و در نهایت نتیجه و نظریه ـ به دقت و ژرفنگري می    کشف
  .نماید ترین می ها، سختگیرانه که در مقایسه با سایر دیدگاه



 

 

100 

      
ال 

س
انز

پ
هم

د
/ 

اره
شم

58/
ان 

بست
 تا

13
88

 

ه به واقعیتی دارد که از      فسق یقیناً اشار  . شناسد  او عدالت را در تقابل با فسق می       
بـه همـین دلیـل    ) 3/83العـاملی،  . (شـود  آن تعبیر به خروج از خط اطاعت خدا می    

عدالت نیز باید نام واقعیتی باشد که وجـود آن تـأمین منـافعی را همـراه دارد و از                     
بر این اساس نیاز به عدالت و تبعیـت از  . کند گیري می هایی پیش ها و خسارت    زیان

  . کند رکرد آن سطوح مختلفی پیدا میدستاورد و کا
شهید به قصد تذکر جایگاه و سطوح مختلـف نیـاز بـه عـدالت، بـا اسـتفاده از               

  :گوید عناوین ضرورت، محل حاجت و تتمه، می
فاشتراط عدالۀ المفتی فی محل الضرورة، لصون االحکام و حفظ دماء الناس و «

 و لذا یشترط عدالۀ القاضی و اموالهم و ابضاعهم و اعراضهم و ابلغ منه االمام
امین الحکم و الوصی و ناظر الوقف و الساعی للضرر العظیم باالعتماد علی 

و الی حفظ الشرع و الفاسق فیها و کذا فی الشهادة و الروایۀ الن الضرورة تدع
  .صونه عن الکذب

و کل موضع تشترط فیه العدالۀ فهی معتبرة فی نفس االمر و فی الطالق وجه انه 
کتفی بالظاهر اذ یقع غالباً فی العوام و البوادي و القري فاشتراط العدالۀ فی نفس ی

  .االمر حرج و تعطیل
 علی الولد و المؤذن  األب و الجد فی الوالیۀ کعدالۀ فهو محل الحاجۀ  و اما ما

و اما ما ... العتماد اصحاب االعذار علی قوله فی االوقات و امام الجماعۀ ابلغ 
 و   فی عقد النکاح الن طبع الولی یدفعه عن الخیانۀفکالوالیۀ التتمۀ هو فی محل

علت جالتقصیر فی حق المولّی علیه إال انه لما کان بعض الفساق الیبالی بذلک 
القواعد و الفوائد، (» . ینعقد عندنا نکاح الفاسق من األولیاالت اذمن المکم العدالۀ 

1/219(  
 احکام، مطرح است تا به این وسیله ازرورت  ضاشتراط عدالت مفتی به عنوان«

این . حراست به عمل آید خون مردم، مال مردم، ناموس مردم و آبروي مردم
 قاضی، اشتراط عدالتضرورت در مورد امام با شدت بیشتر مطرح است و 

بر چنین مبنایی استوار کننده مالیات  آوري  داور، وصی، ناظر وقف و جمع
. ر این موارد اعتماد بر فاسق زیان بزرگی را به همراه دارد براي اینکه د.باشد می
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چون حفظ شریعت و دور نگه همین گونه گواه و راوي نیز باید عادل باشند، 
  .نماید داشتن آن از دروغ ضروري می

باشد،  در هر جایی که عدالت شرط قلمداد شده است، مقصود عدالت واقعی می
ي کفایت عدالت ظاهري، بدین دلیل که در مورد طالق توجیهی وجود دارد برا

افتد، از این روي شرط قرار دادن  اجراي طالق غالباً در روستاها اتفاق می
  .زاست و تعطیلی آن را در پی دارد عدالت واقعی، مشقت
 عدالت پدر و پدربزرگ در از قبیل ، محل حاجت استدر مواردي عدالت

د کسانی که عذر دارند بر سخن او به دلیل اعتما   مؤذن ـ، عدالتسرپرستی فرزند
.  استتري مطرح که به صورت جدينماز  ـ و عدالت پیش  در مورد تعیین وقت

 را دارد، عدالت ولی و ها نقش تکمیل کننده عدالتی که نسبت به نیازاما 
سرپرست عقد نکاح است که به صورت طبیعی از خیانت و کوتاهی در حق فرد 

ها  گري بعضی فاسق بالی، ولی به جهت وجود الاُتحت سرپرستی خود پرهیز دارد
در این رابطه، شرط شدن عدالت به عنوان مکمل مطرح است، و گرنه از نظر ما 

  ».باشد عقد ولیِ فاسق صحیح می
» باشد  است مراد عدالت واقعی می شدههر جا عدالت شرط«ین مطلب که   ابیان  

البته مواردي براي استثنا وجود دهنده است،   کلی، بسیار هشدار ةقاعدبه عنوان یک    
و عدالت امام جمعـه     ) 1/219القواعد و الفوائد،    (، از قبیل عدالت شهود طالق       دارد

 ولی خارج کـردن عـدالت     ،)4/389همان،  (و امام جماعت    ) 4/102ذکري الشیعه،   (
م به خصوص اگر مـراد از امـا  . نماید  دشوار میه این قاعدةاز دایر...  و  مفتی، قاضی 

ـ 7ن فوق، امام معصومدر مت هـاي    و عـدالت مقـام  ــ  نه رهبري عادي جامعه  باشد 
 با  .باشد و مورد تأیید خداوند       که یقیناً واقعی می    ،7مذکور از نوع عدالت معصوم    

شوند و دسته سومی در کار       این فرض، مؤمنان به دو دستۀ فاسق و عادل تقسیم می          
  !نخواهد بود

گاه حسن ظاهر یا مسلمان بودن را حقیقـت  تواند دو دید بدین ترتیب شهید نمی  
  :و باید بگوید) همان(عدالت بداند 
هی هیئۀ راسخۀ فی النفس تبعث علی مالزمۀ التقوي و المروة بحیث  العدالۀ «
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فان وقعت ) 4/101ذکري الشیعۀ، (الیواقع الکبائر و الیصرّ علی الصغائر 
  )1/261، غایۀ المراد فی شرح نکت االرشاد(» .استدرکت بالتوبۀ

که وادار ) و روح( کیفیت و حالت استوار و پایداري است در نفس ،عدالت«
اي که آالیش به گناهان  ناپذیري از تقوا و عادت خوب، به گونه کند بر جدایی می

کبیره به وجود نیاید و تکرار گناهان کوچک هم صورت نگیرد و اگر گرفت، با 
  ».توبه جبران شود

نا را با مسلمان بودن همراه بـا عـدم مـشاهده فـسق یـا        شهید، عدالت به این مع    
 و استفاده از شناخت علمی را بـه عنـوان تنهـا راه              حسن ظاهر قابل کشف ندانسته    

گرایانه مکرر یا شهادت دو عادل  گیري باطنکند که از طریق پی آن پیشنهاد می  احراز  
  )4/391ذکري الشیعه، (. آید و یا شهرت به دست می

تر بایـد مـورد     یان این بخش از مقاله مجدداً و به صورت روشن         مطلبی که در پا   
ها را    تر حکومت نیز شایستگی     تأکید قرار گیرد، این است که شهید در سطوح پایین         

از باب نمونه ایشان تعیین سرپرست را براي مراسم حج هر سال الزم          . داند  الزم می 
بـه عنـوان شـرط مطـرح     داند و وجود عدالت و آشنایی با فقه حج را در والـی              می
کند و همچنین از شجاعت، نفوذ کلمه، توان فکـري، قـدرت هـدایت و کفایـت       می

هایی که شایسته است در وي وجـود داشـته باشـد، نـام                مدیریتی، به عنوان ویژگی   
  )1/495، ۀالدروس الشرعی. (برد می

تـر را نامـشروع و    هـا، جـایگزینی نـاقص    بر همین مبنا در بـاب عـزل و نـصب        
نماید و عزل و برکناري کامـل را بـراي جـایگزینی        گار با مصلحت قلمداد می    ناساز
. داند، بدان دلیل که در این اقدام مصلحت بیشتر قابل تأمین است             تر بایسته می    کامل

  )1/406القواعد و الفوائد، (
داند  را جایز می» تر گزینی  اصل شایسته «پوشی از     البته شهید در یک مورد، چشم     

 رضایت مـردم  ی است که رعایت این اصل با اصل مشروعیت به معنیو آن در جای   
) 115/علیخانی، (کنندگان که در فلسفۀ سیاسی مطرح است،        از فرمانروایی حکومت  

تر و عالقمندي و آمادگی       در چنین شرایطی نارضایتی مردم از کامل      . ناسازگار باشد 
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فته و باید مطـابق خواسـت   آنها براي فرمانبري از کامل، بایستی مورد توجه قرار گر    
  )1/406القواعد و الفوائد، . (جایی صورت گیرد جامعه جابه

  
  هاي مشارکت سیاسی گونه

  ازمشارکت سیاسی از عالقمندي درصد بـاالي مـردم در سـاختن یـا حراسـت         
شـکل متعـارف   . دهـد  هاي سیاسی به عنوان یک آرمان یا واقعیت خبـر مـی           تصمیم

دن و فرستادن فرد یا افـراد دلخـواه در حکومـت،    مشارکت سیاسی در قالب رأي دا 
، تظـاهرات و  )بایکوت(دهد و شکل نامتعارف آن از طریق تحریم       خود را نشان می   

  )3/1241لیپست، . (شود اعتراض به نمایش گذاشته می
هـا و منـافعی،        معیارهـا، ارزش   .مشارکت سیاسی گاهی شکل خودجـوش دارد      

شـود و     ها و تأسیس رسانه می      زاب، انجمن نفوذ، اح   هاي ذي   گیري گروه   سبب شکل 
هاي  هاي مردم را دریافت نموده و در ساختن تصمیم حکومت از کانال آنها، خواسته

؛ 359-361/؛ عـالم،    111/اردسـتانی،   . (دهـد   سیاسی به آنها اجازه ایفاي نقـش مـی        
  )379/بشیریه، 

شارکت تبعی  در مقابل مشارکت فعال، مشارکت انفعالی قرار دارد که از آن به م            
هـا یـا    شـود و معمـوالً بـا دعـوت دولـت      یا مشارکت سیاسی بسیج شده تعبیر مـی      

دهی، تحریک و تشویق  هاي دولتی یا نهادهاي مرتبط به دولت و مردم، انگیزه          ارگان
. گـردد  اي فراهم می  گیرد و بدین وسیله زمینه ایفاي نقش مردمی و توده           صورت می 

  )112/اردستانی، (
ف اصـلی توضـیح بـاال را در مـورد مـشارکت سیاسـی تـشکیل                 اي که هد    نکته

کنـد؛   دهد، این است که یکی از سه خواسـته، مـشارکت سیاسـی را توجیـه مـی        می
هــاي حکومــت و ایجــاد  تقویــت سیاســت، )111/اردســتانی، (هــا  حمایــت ارزش

  )367/؛ حقیقت، 359/عالم، . (گرگونی در آند
سـه خواسـته فـوق قابـل مطالعـه       تلقی شهید از مشارکت سیاسی که در آن هر          

  :باشد، با چهار عنوان زیر قابل تبیین است می
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  و پاسداري از حکومت مشروعمشارکت در حفظ . 1
وقتی که دادگري و سلطنت به دست حاکم عادل یـا فقیـه جـامع شـرایط فتـوا             

افتد، همه مردم وظیفه دارند که تنها مرجعیت او را به رسمیت بـشناسند و او را                 می
و پشت پا زدن    ) 2/67،  عیۀالدروس الشر (بدانند،  7نمایندة خاص امام معصوم   مثل  

کـسی کـه تـوان    ) 75/، ۀ الدمـشقی اللمعـۀ . (به احکام حکـومتی او را گنـاه بـشمارند     
 .قضاوت دارد، به قصد اعالم آمادگی بـراي همکـاري، بایـد خـود را معرفـی کنـد                 

اگـر  . ا مـستحب بداننـد     مردم فعالیت در بدنۀ حکومت ر      )2/66،  عیۀالشرالدروس  (
  )3/74همان، . (کسی کارآمدي ویژه دارد، مشارکت را الزم و واجب تلقی کند

چنانچه دسته و گروهی دست به اسلحه برده تغییر نظام و برکناري امام عادل را     
هدف قرار دهند، همه، جهاد را بر خود واجب بداننـد و ایـن دسـتور قـرآن اسـت            

  :گوید که می) 2/41همان، (
  )9/حجرات()للَّهقَاتِلُوا الَّتِی تَبغِی حتَّى تَفِیء إِلَى أَمرِ افَ(

  ».زند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد با کسی که دست به طغیان می«
   عادلهاي حکومت  آرماندرمشارکت . 2

هاي مشترك و مورد قبول مـردم و   در تفکّر سیاسی شهید اول، حمایت از آرمان      
ر قالب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و کارهایی کـه      حکومت، توسط مردم د   

 بـه دالیلـی از    حکـومتی چارچوب وظایف حکومت قرار دارد، ولی کـارگزاران      در  
  .گیرد  مطالعه قرار می مورد،نجام آن عاجزندا

و ) 111/توبـه (از منظر شهید، جهاد از ارکان اسالم و مورد سفارش قرآن اسـت    
حتی ) 2/29،  ۀالدروس الشرعی . (نوان واجب کفایی بپذیرد   هر مکلفی باید آن را به ع      

بدهکارانی که قدرت اداي دین را ندارند یا هنوز تاریخ پرداخت آن نرسیده اسـت،             
) 60/، انفـال  71/، نـساء 216 و 191/، بقـره 35/مائـده (هـاي قـرآن    مـشمول خطـاب  

راخـوانی  در عین حال وجوب جهاد را مشروط به ف        ) 1/474،   المراد غایۀ. (باشند  می
  )2/30، عیۀالشرالدروس . (داند امام و نایب او می

امر به معروف و نهی از منکر در اسالم که به معنی عزم همگانی بر حمایـت از                 
هاست، از نگاه شهید به عنـوان واجـب عینـی             ها و رویارویی با هنجارشکنی      ارزش



 

 

105 

       
ول

د ا
شهی

ی 
رآن

اه ق
نگ

;
 به 

سفه
فل

سی
سیا

 
  

 

 و  71/و توبـه   79/، مائده 114 و   110/عمران ح است و این را مستند به آیات آل        مطر
هـا و از   هاي بالغ را به مبارزه جهت جا انـداختن ارزش           داند که تمام انسان      می 112

  )1/507،  المرادغایۀ. (خواند ها فرا می میان برداشتن هنجارگریزي
انجام این تکلیف از نظر ایشان حتی در جایی که نیاز به زخمی کردن یا کـشتن          

هاي یاد شده  باشد، بدان دلیل که در خطاب یکسی باشد، نیازمند اجازة امام عادل نم
آید و نیز بدین جهت که هدف اصـلی و اساسـی در      چنین محدودیتی به چشم نمی    

 اگـر ضـرري اتفـاق       .هاسـت   گیري از ضد ارزش    ها و پیش    این باب، دفاع از ارزش    
اجازه و اذن حاکم در جایی الزم است کـه      . باشد   از روي قصد و اراده نمی      ،افتد  می

  )509/همان، . (رر زدن هدف باشدخود ض
البته غرض از انجام ایـن فریـضه، تأثیرگـذاري و اصـالح اسـت، پـس بایـد از              

ترین سطح اعمال فشار استفاده به عمل آید و آن کار با قلب است که از طریق  پایین
 اگـر مـوفقیتی در پـی    .گـردد  قطع رابطه و ایجاد تغییر در تعظیم و احترام عملی می  

رسد که آن هم باید با مالیمت و نرمی آغاز شود و در   کار با زبان مینداشت، نوبت
تر استفاده به عمل آید و این روش تکیـه بـر قـرآن     صورت ناکامی، از مرحله خشن    

  :فرماید که در آن خداوند می) 2/202القواعد و الفوائد، (دارد 
  )44/طه(» شَىفَقُوال لَه قَوال لَیِّنًا لَعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْ(

  ».گیرد  شاید پند پذیرد یا او را ترس فرا،پس با فرعون با نرمی سخن گویید«
  )46/عنکبوت(» وال تُجادِلُوا أَهلَ الْکِتَابِ إِال بِالَّتِی هِی أَحسنُ(

  ». خصمانه مپردازیديبا اهل کتاب جز با زیباترین روش به ستیزه و بگو مگو«
  یت مشارکت نیاب.3

کنـد کـه    یـدا مـی  آرمـانی، در شـرایطی زمینـه پ       ــ   ونه مشارکت سیاسی  سومین گ 
از قبیـل تـأمین      ــ   ـ از انجام وظیفـۀ حکـومتی   به هر دلیلیـ حکومت و کارگزارانش  

آوري خمس و زکات و مصرف درست آنها، گرفتن مال غصبی             نیازهاي ایتام، جمع  
فراد جامعه جایز است در چنین وضعیتی براي آحاد ا. ـ عاجزند و رد آن به صاحبش

که (تمام کارهاي بر زمین مانده حکومت را انجام دهند، جز دعاوي و امور قضایی                
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این نوع همکاري مشمول بیان عام و فراگیـر قـرآن اسـت      ). از توانشان بیرون است   
  :فرماید که می) 1/406همان، (
  )2/مائده ()تَعاونُوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى(

  ».ر نیکوکاري و پرهیزگاري یاري دهیدیکدیگر را ب«
 تیو در نظام طاغسیاسیمشارکت . 4

مـالك،  . دانـد  شـهید، سرپرسـتی طـاغوت و سـتمگران را بـدعت و حـرام مـی       
کند حکومت بر پایۀ وراثـت شـکل گرفتـه            فرق نمی . کفایتی است   ناشایستگی و بی  

سـتمگر نیـز    جهـاد همـراه     ) 3/74،  عیۀالشرالدروس  . (باشد یا ثروت یا عامل دیگر     
حرام است، مگر اینکه خطري اصل اسالم را تهدید کند یا خطر نابودي، جمعـی از          

قبول ریاست یا پست قضاوت در      ) 2/30همان،  . (مسلمین را مورد هجوم قرار دهد     
در ایـن  . نظام طاغوتی نیز نامشروع است، مگر اینکه اکراه و اجباري در کـار باشـد          

توانـد انجـام    حوزة والیتش مـی   کاري را درصورت والی یا قاضی تحت اجبار، هر    
؛ 75/، ۀ الدمـشقی اللمعـۀ . (ها که در همه حال حرام است دهد جز قتل و کشتن انسان     

  )3/74 و 2/48، ۀالدروس الشرعی
در اندیشۀ شهید اول، سازش با ستمگر نیز محکوم به حرمت است؛ زیرا در این      

دي یا کسب دوسـتی، بـا کـشیدن    نوع تعامل، سازشکار به قصد دستیابی به منافع ما   
ماسک عدالت بر صورت ستم ستمگر و پوشاندن لباس حق بر بدعت بدعتگذار، به   

قـرآن در نکـوهش ایـن نـوع همکـاري بـا اهـل باطـل         . نشیند  ثناي ناشایستگان می  
  :گوید می) 2/155القواعد و الفوائد، (
)دهِنُونودهِنُ فَیتُد 9/قلم ()وا لَو(  

  ».ند که راه سازش پیشه کنی تا نرمش نشان دهندآنها دوست دار«
 در شرایطی، زندگی    مشارکت در نظام طاغوتی، شهید اول     به رغم تحریم شدید     

هـاي   یکی از آمـوزه   . داند  پذیر می   سیاسی عادالنه را زیر سایۀ نظام غیرعادالنه امکان       
انسان آورد، تقیه است که ضمن آن    مذهبی و دینی که چنین فرصتی را به وجود می         

دهد و به قصد حراست       با حفظ اعتقاد به حق، آن را در گفتار و رفتارش تبارز نمی            
کوشـد کـه بـا دیگـران بـر          از مال، جان، ناموس، خویشاوندان یا بعض مؤمنین، می        
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تقیه به این معنا ریـشه در       . رفتاري داشته باشد   اساس اصول معروف نزد آنها خوش     
  :گوید  میکه) 2/155 و1/125همان، (قرآن دارد 

ال یتَّخِذِ الْمؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَولِیاء مِنْ دونِ الْمؤْمِنِینَ ومنْ یفْعلْ ذَلِک فَلَـیس مِـنَ اللَّـهِ فِـی       (
  )28/آل عمران () أَنْ تَتَّقُوا مِنْهم تُقَاةشَیءٍ إِال

کـس چنـین    د قرار دهند و هرمؤمنان نباید به جاي اهل ایمان، کافران را دوست و سرپرست خو    «
  ».که دنبال رهایی از گزند آنها باشداش با خدا گسسته است، مگر این بطه را،کند

کسی که اعتقاد به امامت معصوم و زعامت فقیـه و مجتهـد عـادل دارد، در پـی      
انسان بـا  .  است) اهللا تعالی فرجه لعج(احیاي حق و استحکام ارتباط کاري با امام زمان          

کنـد کـه در بدنـۀ      به عقیدة شهید، اگر به خود اطمینان دارد و گمان می این ویژگی، 
تواند به حق پایبند بماند یا فرصت امر بـه معـروف و    قدرت و حکومت ناصالح می  

تواند با اعتقـاد بـه    کند یا اینکه مجتهد است و باور دارد که می      نهی از منکر پیدا می    
راي حدود کند، مشارکتش حرمت نـدارد       اج] امام زمان یا ولی فقیه    [نیابت از عادل    

و براي او جایز اسـت بـر اسـاس مبـانی فکـري      ) 3/74 و 2/48الدروس الشرعیه،  (
  . بپردازداجراییـ  خود، در پیکر قدرت سیاسی غیردینی به فعالیت سیاسی
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