بررسی فقهی وظایف حکومت اسالمی درباره عبادات
تاریخ دریافت49/02/02 :

تاریخ تأیید49/0/00 :

نجفعلی غالمی

*

عبادات در اسالم و فقهُ العبادات در ابواب فقهی ،از جمله مباحثی است کهه رچههه جهبهه
فچدی آن بچ جهبههای دیگچ غلبه دارد ،با یکسچی مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامهل و
ارتباط است که حکومت نیز درباره اجچا ،تحقق ،حمایت و نظارت بچ حسن اجچای آن در
جامعه وظیفه ،رسالت و بهتبع آن اختیاراتی دارد .این مقاله درصهدد واکهاوی طهچ ادلهه
اجتهادیِِ وظیفهمهد بودن حکومت در خصوص ابعاد سهرانة تحقق ،حمایت و نظهارت در
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* استادیار دانشگاه خوارزمی.

951

عچصه عبادات است .نویسهده با تکیه بچ ادله اجتهادی میکوشد وظایف یادشهده را بهچای
حکومت اسالمی در عچصه عبادات مستدل کهد.

کلیدواژگان :حکومت اسالمی ،عبادات ،ادله فقهی ،اجرا ،ضمانت ،نظارت.

 .1مقدمه
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پرسشی که ابتدا به ذهن خطور میکند این است که :چگونه میتوان بین عبادات که امری
فردی و مرتبط با رابطه انسان با خداوند متعال است و حکومت که مربوط به وجه اجراییی
زندگی سیاسی است ،ارتباطی تصور کرد؟ عبادت امری ملکیوتی و تبلیور ارتبیاط عیاط ی
انسان با خالق و معبود خویش است و اصوالً تصور الییههیای ارتبیاطی ن بیا حکومیت،
تصوری دشوار و دور از ذهن مینماید.
درباره تجزیه و تحلیل کی یت مرتبط بودن عبادات و حکومیت ،بایید توجیه کیرد کیه
نسبت احکام و قوانین دینی به حکومت و چگونگی رسالت و وظی ه حکومت درباره احکام
شریعت ،با توجه به نوع احکام ،مت اوت و متغیر است .این احکیام بیه چنید دسیته تقسیی
میشود:
 .9برخی از احکام شریعت به صورتی است که تحقق آن بدون وجود حکومت اسالمی
اصوالً تصور ندارد و رابطهای حداکثری میان احکام دینی و حکومت اسالمی دیده میشود؛
احکامی مانند تشکیل سازمان بیتالمال ،تشکیل سازمان قضاوت ،اجرای فراگیر و همگانی
حدود الهی ،دفاع از امنیت کشور وغیره .برایناساس ،رسالت و وظیفهه حکومهت اسهالمی
درباره این امور ،رسالت و وظیفهای حداکثری است و به فعلیت رسیدن امور آنها به تحقهق
حکومت اسالمی و تالش آن برای تحقق این امور وابسته است.
 .2برخی از احکام در مراحل اولیه خود ،وظیفه مکلفان و از حیطهه اختیهارات حکومهت
اسالمی خارج است ،ولی در مراحل بعد نیازمند دخالت حکومت است؛ مانند امر به معروف
و نهی از منکر که در مراحل اولیه و تذکرات لسانی برعهده مکلفان است و در مراحلی که
به برخورد نیاز دارد ،حکومت اسالمی باید مداخله کند و ازاینرو ،در مراحل خها تحقهق
منوط به تحقق حکومت اسالمی است.
 .9برخی احکام شریعت نیز بدون تحقق حکومت اسالمی قابل تحقق و فعلیت اسهت،
ولی وجود حکومت اسالمی سبب تکامل آنها میشود و آسیبهای احتمالیشان را کاهش
میدهد؛ مانند احکام ا حهوال شصصهی ،همنهون ازدواج، ،هالق ،فقهه معهامالت ،احکهام
بالمتولی وغیره.
 .4برخی احکام اگرچه در تحقق و فعلیت منوط به تحقق حکومت نیسهتند و مکلفهان
بدون حکومت هم قادر به تحقق آنها هسهتند ،وجهود چتهر حمهایتی و نیهارتی حکومهت
اسالمی میتواند زمینهساز تحققشان باشد؛ نییر عباداتی مانند ،هارات ،نماز ،روزه و حج.
هدف در این تحقیق ،همین نوع از احکام هستند .بنابراین ،عبادات در تحقیق نیازمنید

 .2طرح مبحث در اقوال فقها

وظی همند بودن حکومت اسیالمی در خصیوص عبیادات دینیی ،مسیهلهای میورد توافیق
فقهاست و بسیاری از ایشان بر این مبحث تأکید داشتهاند .در اینجا از باب نمونه به نقیل
دیدگاههای سه تن از ایشان میپردازی :
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حکومت اسالمی نیستند ،ولی وجود حمایت و نظارت از سیوی حکومیت اسیالمی ،زمینیه
تحقق نها ،بهویژه ابعاد اجتماعی و سیاسی عبادات ،مانند نماز جمعیه ،نمیاز عییدین ،حی
وغیره را راحتتر و متکاملتر میکند .بنابراین ،بررسی فقهی وظی ه و رسالت حکومیت را
درباره عبادات بر اساس تحلیل و دیدگاه فوق مطرح و بررسی میکنی .
دلیل بر مرتبط بودن حکومت و عبادات در اسالم ،توجه به اهداف حکومت اسیالمی و
ت اوت ن با حکومتهای طاغوت است .واقعیت ایین اسیت کیه فلسی ه و هیدف نهیایی
حکومتهای طاغوتی ،رسیدن به قدرت مادی و مطامع دنیوی است و اصوالً ابعاد معنیوی
و فرهنگی انسان در دستگاه تحلیلی این نوع حکومت جایگاهی ندارد و این امور بیه خیود
اهیداف
افراد واگذار شده است ،ولی با توجه به ییات و رواییات و سییره اهیل بییت
حکومت اسالمی عبارتاند :از حاکمیت دین و قوانین الهی در جامعه ،استقرار امنیت جانی،
مالی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،تعلی و تربیت و رشد جامعه در جنبههای گونیاگون و
در نهایت فراه ساختن بندگی خداوند و سیر الی اهلل (ح  ،90 :نساء ،95 :ص ،02 :حدید.)09 :
برایناساس و با توجه به اینکه رسالت حکومت اسالمی قرار دادن انسانها در مسییر
رشد و تعالی است ،درباره زمینهسازی روی وردن مردم به عبادات و حمایت از عبیادات و
نظارت بر عبادات وظی ه و رسالت دارد .در این تحقیق در قالب سه گ تار ابتیدا بیه اقیوال
فقها در این مبحث میپردازی و سپس ادله بحیث را اراهیه مییکنیی و در نهاییت نقیش
اجرایی ،حمایتی و نظارتی حکومت را در عبادات مطرح خواهی کرد.

الف) محقق کرکی

محقق ثانی از فقیهانی است که در دوران حکومیت صی وی در اییران ،در منصیب شییخ
االسالمی ،فقیهی بود که فقه را وارد عرصه حکومت و اجتماع کیرد و بسییاری از شیهون
دینی و عبادی را سروسامان داد .او حاک اسالمی و فقییه جیامع شیرایط مبسیوط الیید را
موظف به انجام امور دینی میدانست و بر ایین مسیهله تأکیید خاصیی داشیت .کرکیی در
«کتاب الوقفِ» جامع المقاصد چنین میگوید:
االقرب ان قبض الحاک للمسجد و المقبرة بالتخلیة المعتبةرة فیی نظایرهیا م یل الصةةة
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والدفن ،لالقباض وجه القرب انه ناهب للمسلمین و هو فی الحقیق وقف علیه  ،و ألن الوالی
للمصالح العام هو ،فیعتبر قبضه (کرکی0909 ،ق ،ج ،4ص.)09

در حقیقت او در این بیان میکوشد حیاک و فقییه را در برخیی میوارد جانشیین امیام
معصوم معرفی کند و رسیدگی به اماکن عبیادی و عبیادات را کیه از وظیایف و اختییارات
ایشان است ،به فقیه و حاک نیز تسری دهد.
ب) شهید ثانی

شهید مینویسد:
ویجوز للمؤذن و.....هذه المعدودات کلها من جمل مصالح االسةم التی هی محل الرزق
من بیت المال و هو غیر منحصر فیمن ذکر ،بل ضابط کل مصلح دینیه و منه تةدیی
العلوم الشرعی و ائم الصلوات والعدل المرصد للشهادة و غیر ذلک....ألن ذلک کله من
اهم المصالح (شهید ثانی0901 ،ق ،ج ،0ص.)059
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و در بیان دیگر مصالح را اینگونه تبیین میکند:
المراد بالمصالح ،مصالح المسلمین،مثل بناء القناطر و المساجد و ترتیب ائم الصلوات و
المؤذنین و القضاة والجند و نحو ذلک (همان).

بنا بر بیان شهید میتوان نتیجه گرفت که «مصالح» عنوانی کلی است کیه مصیادیق
متعددی را دربرمیگیرد که همه نها جزء اولویتهای حاک اسالمی بیه شیمار میی یید و
بهیقین میتوان گ ت اقامه عبادات و تعظی شیعایر دینیی و رسییدگی بیه حسین اجیرای
مناسک دینی ،از مه ترین مصالح شمرده میشود و حکومت از بیتالمال مسلمانان باید از
نها حمایت کند؛ چه اینکه خود شهید مواردی را برای نمونه اراهه میدهد؛ ماننید مینذن،
اهمه جماعات و ساختن مساجد.
ج) فیض کاشانی

فیض کاشانی از فقیهانی است که فکری جدید در عرصه فقیه حکیومتی دارد .نیوع نگیاه
فیض به فقه و زاویه دید وی به مباحث فقهی و تقسی بنیدی او در ابیواب فقیه بیه بیاب
عبادات و سیاسات و دیات و معامالت ،حاکی از این است که او فقیه را از دریهیه فیردی
خارج کرده و نگاهی اجتماعی ی سیاسی و تا حدودی حکومتی بدان دارد .با ایین نظرگیاه،
فیض در بحث حدود اختیارات و حیطه وظایف فقیه در عرصه اجتماع و قدرت سیاسی ی در
صورت توان ی با دیدگاهی باز بسییاری از مسیاهل عبیادی ،اجتمیاعی ،میدنی ،سیاسیی و
 962حکومتی را متوجه فقیه میداند .ایشان در همین بحث ی اختیارات فقیه ی معتقد است:

وبالجمله فوجوب الجهاد واألمر بالمعروف و نهی عن المنکر و التعاون علی البیر و التقیوی و
اإلفتاء و الحک بین الناس بالحق و اقام الحدود و التعزیرات و ساهر السیاسات الدینیة مین
ضروریات الدین....اال الجهاد الذی هو یشترط فیه اذن االمیام

بخصیوص فیسیقط فیی

زمان غیبته....وکذا اقام الحدود و التعزیرات و ساهر السیاسات الدینی  ،فإن لل قهاء المأمونین
إقامتها فی الغیب بحق النیاب عنه

اذا أمنوا الخطر علی ان سه ،او أحید مین المسیلمین

علی األصح ،وفاقا للشیخین و العالمه وجماع  ،النه مأذونون من قبله

فی ام الهیا،

کالقضاء و اإلفتاء و غیرهماإلطالق ادله وجوبها و عدم دلیل علی توق یه علیی حضیوره
(فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،0ص.)92
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همانطورکه از عبارات فیض هویداست ،ایشان محدوده اختیارات ولی فقیه را به چنید
بخش امور مالی ،امر قضایی و مدنی ،اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکیر و امیور
حسبیه تقسی میکند و سپس در موارد مختلف بهت صییل وارد بحیث مییشیود .یکیی از
مواردی که فیض کاشانی جزء وظایف فقیه برمیشمارد ،تعاون بر تقوا و برّ و نیز سیاسیات
دینی است که مه ترین مصادیق ن ،عبادتهای دینی نظیر نماز و ح است .ازاینرو ،از
این بیان فیض به این نتیجه میرسی که اقامه عبادات نیز جزء مساهلی است کیه بایید در
اولویت کار حکومت اسالمی قرار گیرد .نکته مه در بیان فیض ادعای موافق بودن شییخ
م ید ،شیخ طوسی ،عالمه حلی و جماعتی از فقها با رأی خود است که از وجود اجماعی از
فقها بر این مسهله خبر میدهد.
البته باید به این نکته توجه داشت که اوالً ،تصریح فقها بر «حاک اسالمی» بیهجیای
«حکومت اسالمی» در عبارتهای خود ،از نروست که تحقق حکومت اسالمی به معنای
نهادی سیاسی در دوره ایشان امری دور از ذهن بوده است و فقها ،بسیاری از نقیشهیا و
وظایف حکومت اسالمی را در شخص فقیه و حاک اسالمی تصور میکردند و این وظایف
را به شخص حاک اسالمی میسپردند .ثانیاً ،منظور از «حکومت» در این بحیث ،منحصیر
در قوه مجریه و دولت اسالمی نیست ،بلکه همه عوامیل و تشیکیالت حکیومتی ،اعی از
اجرایی ،تقنینی ،قضایی ،نظامی ،انتظامی ،امنیتی ،فرهنگی و نیز دستگاههیایی اسیت کیه
بهطور مستقی تحت اشراف حاک اسالمی فعالیت میکنند.
 .3ادله بحث
الف) قرآن

خداوند در قر ن کری میفرماید« :الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَیْضِ أَقةامُوا الصالةةةَ وَ َتَةوُا 969
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الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَ ُ الْأُمُویِ ؛ همان کسانی که هرگاه
در زمین به نها قدرت بخشیدی  ،نماز را بر پا میدارند و زکات میدهند و امر به معروف و
نهی از منکر میکنند و پایان همه کارها از نِ خداست» (ح .)90 :
واژه «تمکین» از ریشه «مکن» بهمعنای قدرت و توانایی است (ابنمنظیور0925 ،ق ،ج،9
ص )902و بیشتر م سران نیز تمکین را در این ییه ،مصیداق قیدرت سیاسیی و حکیومتی
دانستهاند 0.به عنوان نمونه طبرسی در مجمع البیان میگوید« :فالمعنی :الذین اعطینةاهم
ما یصح الفعل منهم و سلطانهم فی االیض ادوا الصةة بحقوقهةا؛ کسیانی هسیتند کیه
خداوند امکانات الزم را برای انجام امور به نان میدهد و سلطنت و حکومیت را بیه نیان
ت ویض میکند که حق نماز را بهجا ورند» (طبرسی ،0130 ،ج ،3ص.)092
همهنین مراغی در ت سیر خود بر ن است که« :هوالء الذین اخرجوا مةن دیةایهم
هم الذین ان مكناهم لهم فی البةد فقهةروا المشةرکین و غلبةوهم علیهةا اطةاعوا ا
فاقاموا الصةة النحو الذی طلبه؛ کسانی که هجرت کردند و از خانههای خود خارج شدند
اگر ما (خداوند) نان را در سرزمینشان حاک کنی و نان با مشیرکان بجنگنید و بیر نیان
غالب شوند ،اطاعت خدا را بهجا خواهند ورد و نماز را بر وجهی که خداوند میطلبد ،اقامه
خواهند نمود» (مراغی ،بیتا ،ج ،03ص.)002
عالمه طباطبایی نیز مینویسد:
مراد از تمکین نان در زمین این است که ایشان را در زمین نیرومند کند؛ بهطیوریکیه هیر
کاری را بخواهند ،بتوانند انجام دهند و هیچ مانع یا مزاحمی نتواند سید راه نیان شیود و در
توصیف نان میفرماید :یکی از ص ات ایشان این است که اگر در زمین تمکنی پیدا کننید و
در اختیار هر قس زندگی که بخواهند ،حریتیی داده شیوند ،در مییان همیه انیواع و انحیای
زندگی ،یک زندگی صالح را اختیار میکنند و جامعهای صالح به وجود می ورنید کیه در ن،
نماز به پا داشته و زکات داده میشود و امر به معروف و نهی از منکر انجام میگیرد و اگر از
میان همه جهات عبادی نماز و از میان همه جهات مالی زکات را نام برد ،بدین جهت اسیت
که این دو در باب خود عمده هستند( .طباطبایی ،بیتا ،ج  ،09ص .)993

ایشان معتقد است حک این یه عمومیت دارد و چنین استدالل میکند:
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 .0تمکین در برخی یات دیگر نیز بهمعنای سلطه اجتماعی و حکومت بهکار رفته است (نک :یوسیف00 :؛ کهیف:
59؛ اعراف.)02 :

وقتی ص ت منمنان در صدر یات باشد و مراد از این صی ت نییز ن باشید کیه در صیورت
داشتن قدرت و اختیار ،اجتماعی صالح به وجود می ورند و از سوی دیگر ،حکی جهیاد هی
مخصوص به طای ه معینی نباشد ،نتیجه میگیری که مراد از «منمنان» عمیوم منمنیان ن
روز ،بلکه عامه مسلمین تا روز قیامت است .بنابراین ،دیگر نباید توه کرد که میراد از ایین
ص ت ،ص ت خصوص مهاجران زمان رسول خدا

است (همان).

مطلب دیگر در این یه شری ه« ،اقامه نماز» است .طبرسی در جوامیع الجیامع معتقید
است« :قر ن از ادای نماز به اقامه نماز تعبیر کرده است؛ همانگونهکه عرب میگوید :اقام

العود؛ یعنیی چیوب را راسیت کین» (طبرسیی ،0133 ،ج ،0ص .)02شییخ طوسیی در تبییان
مینویسد« :اقامه نماز بهمعنای بهجا وردن نماز است با تمام حدود و فرایض و واجبیاتش؛
چنانکه گ ته میشود اقام القوم سوقه ؛ یعنی بازار پایدار است و هیچگاه از خرید و فروش
نماز» نوشتهاند« :این تعبیر باالتر از نماز خواندن هر فرد مسلمان و انجام تکلیف شخصی
است و اشاره به این است که منمنان نهتنها خودشان نماز میخوانند ،بلکه کاری میکننید
که این رابطه محک با پروردگار همیشه و در همهجا بر پا باشد» (مکارم شیرازی ،بییتیا ،ج،3

ص .)55در ت سیر المیزان ه مده است« :اقامیه بیهمعنیای بیهپاداشیتن هیر چییز اسیت؛
بهنحویکه تمامی ثار ن چیز بر ن مترتب باشد و هیچ اثر و خاصییتی پنهیان و م قیود
نماند؛ مانند اقامه عدل ،اقامه سنت ،اقامه شهادت ،اقامه حیدود ،اقامیه دیین و ماننید ن»
(طباطبایی ،بیتا ،ج ،00ص.)20
بنابراین ،طبق یه شری ه « إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِةی الْةأَیْضِ » (قیدرت داشیتن) و «اقةاموا
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خالی نخواهد بود» (طوسی ،بیروت ،بیتا ،ج ،0ص .)92برخی دیگر از م سیران دربیاره «اقامیه

الصةة» (بهپاکردن نماز) هنگامی که منمنان و صالحان واجد قدرت و حکومیت شیدند و
بسط ید یافتند ،باید در راه بهپاداشتن نماز و اقامه این فریضه الهی بکوشند و ن را وظی ه
اصلی و اساسی خود برشمارند .البته بیگمان تأکید یه شری ه بر نماز از باب تأکید بر فیرد
اعالست؛ چه اینکه نماز ،فرد اعالی عبادات است و حکومت اسالمی درباره اقامه مطلیق
عبادات مسهولیت دارد .در واقع ،خصوصیت این یه درباره نماز اسیت ،ولیی عمومییت ن
همه عبادات را دربرمیگیرد و البته خداوند در ادامه یه ،زکات و امر به معیروف و نهیی از
منکر را نیز ذکر کرده است.
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ب) روایات
یک ـ روایت اول
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فرمود « :بنی االسةم علی خمس اشةیاء علةی الصةةة والزکةاة والحة
امام باقر
والصوم والوالی » .قال زیایة :قلت :و ای شئ من ذلک افضل؟ فقال« :الوالی افضةل
النها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن»؛ «اسالم بر پن چیز بنیا شیده اسیت ،نمیاز و
زکات و ح و روزه و والیت» .زراره میگوید :گ ت  :کدامیک از اینها برتر است؟ فرمیود:
«والیت؛ زیرا کلید نهاست و والی و حاک ه نشانه و طریق این اعمال است» (حر عاملی،
0924ق ،ج ،0ص.)01
محتوای این روایتِ صحیحُ السند که از سلسله رجال بسیار خوبی برخوردار است ،حدود
بیست بار با اسناد مت اوت ذیل این باب وارد شده است که از تواتر معنوی ن خبر میدهد.
داللت ن ه بر وظی همند بودن حکومت اسالمی در خصوص عبیادات ،بیر ایین تحلییل
مبتنی است که حضرت ،اصل اساسی و حیاتی والیت را با بیانی تعلیلی ،اصیل حیاک بیر
اصول پیشگ ته قرار میدهد و تأکید میکند که والیت و حکومت اسالمی بهمنزله کلیید
این امور است و در صورت تحقق ،بهترین زمینه برای عملی شیدن عبیادات خواهید بیود.
بنابراین در صورت عدم تحقق حکومت اسالمی ،ممکن است مکل یان بیهصیورت فیردی
عبادات خود را انجام دهند ،ولی این عبیادات واجید روح کامیل و جیامع نیسیت و تحقیق
حکومت اسالمی میتواند عاملی برای دمیده شدن روح والیی در عبادات و بهتر اجرا شدن
ن به شمار ید.
دو ـ روایت دوم

فرمود« :و علی االمام ان یعل اهل والیته حدود االسالم و االیمان؛ بر امام
امام علی
است که حدود اسالم و ایمان را به اهل والیت خویش تعلیی دهید» (تمیمیی0159 ،ق ،ج،9
ص )105که در حقیقت این تعلی اسالم و ایمان ،مقدمیه اجراییی و عملییاتی شیدن ن را
فراه خواهد کرد.
سه ـ روایت سوم

ضرورت بینشدهی و تعلی امت را از سوی امام ،در نامهای به ع میان بین
امام علی
حنیف ،فرماندار خود در بصره چنین تبیین میفرماید« :اال و ان لکل مأموم اماما یقتدی به
 966و یستضهی بنور علمه؛ هان! هر پیروی را پیشوایی است که از او پیروی میکنید و از نیور

دانشش پرتو می گیرد( ».نه البالغه ،نامه .)99
چهار ـ روایت چهارم

پنج ـ روایت پنجم

در نامهای به مالک اشتر ،از او برای برپاکردن دین خیدا ییاری مییطلبید و
امام علی
مینویسد« :فانک ممن استظهر به علی اقام الدین» (همیان ،نامیه  .)92روشین اسیت کیه
حضرت ،مالک را در جایگاه حقوقیاش مورد خطاب قرار میدهد و از او در مقام کسی که
در حکومت اسالمی ،والی و فرماندار است ،اقامه دین و احکام دینی را بهعنوان وظی یهای
حکومتی میخواهد که در حقیقت جزء وظایف اصلی او به شمار میرود.
شش ـ روایت ششم
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درباره وجود حکومت مطلوبی که در ن ،حاکمان و مردم بهخوبی از وظایف
امام علی
خود گاه هستند و تأثیر ن بر تحقق عبادات بهصورت کامل در جامعه میفرمایید« :فیاذا
ادت الرعی الی الوالی حقه و ادی الوالی الیها حقها ،عز الحق بینه و قامت مناه الدین؛
پس زمانی که مردم و حاکمان حقوق متقابل را رعایت کنند ،حقیقت بین نها عزیز خواهد
شد و احکام دین قامت راست خواهد نمود» (همان ،خطبیه  .)002حضیرت در مقابیل اشیاره
میکند که اگر حاک و مردم حقوق متقابل خود را رعایت نکنند ،سنت متروک مییمانید و
به هوا و هوس رفتار میشود و احکام تعطیل میگردد« :ترکت محاج السن فعمل بالهوی
و عطلت االحكام» (همان) .بدین ترتیب ،مقصد نهایی حکومت باید بهگونهای باشید کیه
زمینه تحقق احکام الهی را بگستراند و دراینصورت ،نیه حکمیی از احکیام الهیی تعطییل
میشود و نه فسادی در زمین پدید می ید و نه سنتی از سنتهای الهی بر زمین میماند.

درباره وظی ه والی حکومت اسالمی در رسیدگی به حی و امیور حجیاج در
امام علی
نامهای به ق بن عباس ،فرماندار خود در مکه مکرمه مینویسد« :فیاق للنیاس الحی و
ذکره بایام اهلل و اجلس له العصرین فافت المست تی و عل الجاهل و ذکیر العیال و ال
یکن لک الی الناس س یر اال لسانک و الحاجب اال وجهک؛ برای مردم ح را به پیای دار
و روزهای خدا را به یادشان ور .در بامداد و شامگاه در مجلسی عمومی با مردم بنشیین و
نان را با دستورالعملهای دینی شنا گردان و نا گیاه را میوزش ده و بیا دانشیمندان بیه
گ توگو بپرداز .جز زبانت چیز دیگری پیامرسان تو نباشد و جیز چهیرهات دربیانی وجیود
نداشته باشد» (همان ،نامه .)23
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این نامه در حقیقت دستوری حکومتی از خلی ه مسلمین به فرماندار خود است کیه بیا
توجه به جایگاه حقوقیاش در حکومت اسالمی ،موظف شده به امور عبادی مردم در حی
رسیدگی کند .ازاینرو ،روشن است که امور دینی و عبیادی هرگیز از شیهون حکیومتی و
سیاسی جدا نیست و در اندیشه سیاسی اسالم ،نهاد دین همان نهیاد سیاسیت و حکومیت
است و در حقیقت حاکمان و صاحبان قدرت سیاسی ،مسهول ساماندهی به امیور دینیی و
عبادی مردماند.
ج) دلیل عقلی
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دلیل عقلی بر چند مقدمه استوار است که بدانها میپردازی :
یک ـ ارتباط با خداوند و جایگاه عبادات در آن :اگرچه ایجاد ارتباط بنیدگان بیا خداونید بیه
اعمال خاصی منحصر نیست و هر بنده میتواند با هر زبان و در هر حالت و مکان و زمانی
و خالی از هرگونه تشری ات و بیواسطه با خداوند همیشه حاضر ارتباط برقرار کند ،بهیقین
معمولترین ،متقنترین و منثرترین روش برای ارتباط با خداوند ،عبادات و مناسکی اسیت
که او در قالب دین برای سعادت دنیا و خرت بشر فرستاده اسیت .انسیان از طرییق ایین
عبادات میتواند بهتر به خدا برسد و در پرتو نها به سیکونت و رامیش دسیت یابید .ایین
رامش و خالی بودن از هر گونه نگرانی در انسانهایی که اهل انجام عبادات دینی هستند،
شکارا دیده میشود و بررسی زندگی متدینان کامالً این نکته را تأیید میکند .برایناساس،
بهترین راه برای نجات از زندگی پراضطراب ،عبادت و توجیه بیه خداونید متعیال اسیت و
مه ترین عاملِ نگرانی ،دوری از یاد خداست؛ چه اینکه قر ن کیری مییفرمایید « :مَةنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَ ً ضَنْكاً ؛ هر ن کس که از ییاد خیدا رویگیردان باشید،
زندگی سخت و تنگی خواهد داشت» (طه .)009 :بنابراین ،نماز که مصیداق تمیام عبیادات
است ،واسطه ذکر بندگان با خداوند خواهد بود.
دو ـ ارتباط با خداوند عامل اصلی آسایش روحی ـ روانی :تحقق سایش روحی ی روانیی
نیازمند ابیزار اسیت و بیهصیورت ات یاقی روی نخواهید داد .اصیلیتیرین و درعیینحیال
کلیدیترین راهکار تحقق سایش روحی ی روانی انسان ،ارتباط بیا خداونید متعیال اسیت.
خداونیید قییادر الیییزال و حییی الیمییوت و غ ییورِ رحییی بهتییرین و اسییتوارترین تکیییهگییاه
انسانهاست که بنده اویند و تنها پناهگاهی است که نها میتوانند در برخورد با دشواریها
به او پناه ورند و رام گیرند .این مسهلهای است که ه در کتاب و سنت بدان اشاره شیده
 961و ه عقل انسان بر اثر تجربه بشری بدان اذعان یافته است.
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سه ـ نیاز جامعه به آسایش روانی :یکی از ضروریترین نیازهیای انسیانهیا ،سیایش
روحی ی روانی است؛ بهطوریکه حتی اگر جوامع پیشرفته از نظیر تیأمین سیایش میادی
شهروندان ،فاقد سایش روحی ی روانی باشند ،توان و فرصت است اده از امکانات میادی را
نخواهند داشت .برایناساس ،نیاز انسان به سایش روحی ی روانی ،مستند به فطرت ،عقیل
و طبیعت اوست .نهه امروز بشر با ن سردرگریبان است ،مسهله نگرانی ناشیی از زنیدگی
مدرن است و حکومتها نیز به دنبال درمان این درد هستند .این چیزی است کیه بشیر از
ن رن میبرد و عقل حک میکند هر چیزی که انسان را از اضطراب برهاند و به رامش
برساند ،بدان تمسک یابد .قر ن نیز میفرماید « :وَ لَیُبَدِّلَنَّهُ ْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ ْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی
ال یُشْرِکونَ بِی شَیْهاً » (نور.)99 :
چهار ـ حکومت و وظیفه تأمین آسایش روانی در جامعه :بهیقین عقل حکی مییکنید از
جمله وظایف اصلی حکومتها ،ایجاد شیرایط مطلیوب بیرای شیهروندان اسیت تیا نیان
هیچگونه نگرانی نداشته باشند و در کمال رامش روحی ی روانی و امنیت زندگی کنند.
از این مقدمات روشن شد که اوالً ،انسان نیازمند رامش روحی ی روانی است .ثانیاً ،این
رامش در پرتو ارتباط با خداوند میسر است .ثال اً ،بهترین راه ارتباط با خداونید ،عبیادات و
مناسک دینی است .رابعاً ،حکومت وظی ه دارد این رامش را فراه ورد .بنیابراین ،چیون
تأمین سایش مردم در جامعه وظی ه حکومت و بهترین راه تأمین سایش ،عبادات اسیت،
عقل حک میکند بر حکومت واجب است اجرا ،نظارت و حمایت از عبادات را وظی ه خیود
بداند تا بتواند سایش روحی ی روانی مردم را محقق سازد .ازاینرو ،حکومت بایید درصیدد
گسترش عبادات در جامعه باشد و اقامه ن را وظی ه مه و سرنوشتساز خود برشیمارد و
امکانات خود را تا حد توان برای تحقق این امر حیاتی به کار بندد .درایینصیورت ،موفیق
خواهد شد جامعهای سال پدید ورد ،ولی در صورت تغافل ،تجاهل ،تساهل و تسیامح بیه
این مسهله اساسی ،جبران زیانهای این غ لت ،جهالت ،سیهلانگیاری و مسیامحهکیاری
هرگز ممکن نخواهد بود و جامعه دچار معیشت ضنکی خواهد شد که خداوند وعیده ن را
به غافالن از ذکر خود داده است.
 .4بررسی نقش آموزشی ،اجرایی ،حمااییی و نااار ی حموماس اسادمی درباار
عبادات

در بخشهای مختلف عبادات اسالمی ،از مسهولیتهای «حکومیت اسیالمی» سیخن بیه
961
میان مده که در سه قالب قابل طرح است:
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الف) نقش آموزشی حکومت در عبادات :یکی از مه ترین وظایف حکومت اسالمی
در برابر عبادات ،پرداختن به مقوله موزش است .اینک به برخی از شواهد قر نی و روایی
دراینباره میپردازی :
هنگامی که از خداوند متعال طلب رحمت و برکیت مییکنید و
ی حضرت ابراهی
برای اهلش از خداوند بع ت رسول را میخواهد میفرماید« :
از خداونید
» (بقره .)004 :در این یه ابراهی
رسولی را می خواهد که یات الهی را بر مردم بخواند و به نان کتیاب و حکمیت بییاموزد.
بنابراین ،روشن است که در این یه یکی از وظایف مه رسول که در مقیام امیام جامعیه
شناخته میشود ،تعلی کتاب و حکمت است که عبادات نیز زیر مجموعه ن قرار میگیرند.
ی امام علی در نامهای به ق بن عباس ،حاک خود در مکه میینویسید« :اجلیس
له العصرین فأت المست تی و عل الجاهل و ذاکر العال ؛ برنامه شبانهروزی خود را طوری
تنظی کن که صبح و عصر با مردم جلسه داشته باشی و به پرسشهای نان پاسخ دهی و
مردمی را که نمیدانند بیاموزی و به مردمی که میداننید ییاد وری کنیی» (نهی البالغیه،
این نامه را از موضع حیاک اسیالمی و بیهعنیوان
نامه .)23روشن است که امام علی
دستورالعملی حکومتی به استاندار خود نگاشته است.
ی همهنین ایشان درباره حقوق متقابل مردم و حکومت اسیالمی مییفرمایید« :فامةا
حقكم علیّ فالنصیح لكم و توفیر فیئكم علیكم و تعلیمكم کی ال تجهلوا؛ حق شیما
بر حکومت و وظی ه حکومت در برابر شما این است که اوالً ،شما را نصیحت و خیرخواهی
کند .ثانیاً ،حقوق مالیتان را به شما برساند .ثال اً شما را موزش و تعلی دهید کیه جاهیل
نمانید» (همان ،خطبه  .)19بنابراین ،حضرت شکارا تعلی و موزش را جیزء وظیایف اصیلی
حکومت برمیشمارد.
ب) نقش اجرایی حکومت در عبادات :از یات الهی و رواییات و سییره معصیومان
بهدست می ید که کمک به اجرای عبادات ،یکی از وظایف حکومت اسالمی بوده است که
به نمونههایی از ن اشاره میکنی :
یک ـ نماز جماعت :پیشوایان معصیوم همکیاری در اجیرای نمیاز جماعیت را برعهیده
حکومت و حاک نهادهاند؛ زیرا با حضور زمامدار مسلمین در نماز جماعت ،او بیرای امامیت
«اولی» و «مقدم» است (حرعاملی0924 ،ق ،ج ،0ص.)904
911
دو ـ تجهیز میت« :امام» «سلطان» و «والی» در صورت حضور در مراس نمیاز مییت،

برای انجام این فریضه و عبادت الهی احق معرفی شده است (همان ،ج ،0ص.)520
سه ـ نماز جمعه :این تقدم و اولویت در نمیاز جمعیه شیکارتر اسیت و اساسیاً کسیی
شایسته امامت جمعه است که پیشوای مسلمین باشد یا از سوی او برای این امیر گمیارده
شده باشد .امام رضا در روایتی میفرماید:
در جمعه خطبه قرار داده شده است؛ زیرا نمیاز جمعیه ،اجتمیاعی عمیومی اسیت کیه حیاک
اسالمی بدین وسیله مردم را موعظه میکند و نان را از مصالح دینیی و دنییویشیان گیاه
میسازد و از حوادث دنیا باخبرشان مینماید (همان ،ج ،9ص.)14
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چهار ـ رؤیت هالل و صالۀ عیـدین :مهی تیرین نتیجیه اجیرا شیدن عبیادات از سیوی
حکومت ،پدید مدن وحدت ،هماهنگی و انسجام بیشتر در تحقق عبادات است .اصوالً نظر
اسالم در برگزاری و انجام امور عبادی ،بر هماهنگی و نظی اسیت و ایین همیاهنگی در
برخی موارد بهصورت دستوری فردی و چهبسا غیرالزامی و در قالیب «حکی اسیتحبابی»
مطرح شده است و زمانی شکل عمومی و الزامی دارد که از سوی پیشوای مسلمین اعمال
میشود .م الً اینکه چه روزی عید فطر است ،با تحقیق و ت حص از سوی حاک اسالمی
و حک امام مسلمین معلوم میگردد .در صدر اسالم نیز مسلمانان ه زمان با روزه گرفتن
پیامبر روزه میگرفتند و هر روز را که پیامبر عید اعالم میکرد ،عید میدانستند؛ چنانکیه
بوده است (طوسی،
شیخ طوسی نیز معتقد است اثبات رؤیت هالل برعهده رسول اکرم
0129ش ،ج ،9ص.)099
پنج ـ حج :در انجام مناسک ح که مسلمانان بهصورت گسترده و منظ در یک زمان
و مکان به انجام وظایف خود میپردازند ،حاک اسالمی نقش برجستهتری برعهده دارد تا
در مناسک ن پراکندگی رخ ندهد .برایناساس ،از صدر اسالم این سنت وجود داشته است
که هر سال شخص حاک اسالمی یا نماینده او با عنوان «امییر الحیاج» در مراسی حی
حضور مییافتند و این مسهولیت را به انجام می رسیاندند .مسیعودی در تیاریخ خیود نیام
افرادی را که در مقام امیر الحاج معرفی میشدند ،از ابتدای اسالم تا عصر خود ثبت کیرده
است (مسعودی ،بیتا ،ج ،9ص.)142
ج) نقش حمایتی حکومت در عبادات :عبادات نیز مانند دیگر امور ،برای برپاشدن هرچیه
بهتر ،به حمایت و حامی نیاز دارد .از جمله نقشهایی که حکومت میتواند در عبادات ای یا
کند ،بعد حمایتی است .از نجاکه تدبیر مصارف بییتالمیال مسیلمین برعهیده حکومیت و
شخص حاک و منصوبان اوست و یکی از اموری که باید از بودجه بیتالمال تیأمین شیود 919

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 9915

عبادات است ،بنابراین ،حکومت ،بهترین نهاد و صالحیتدارترین حامی عبادات بیه شیمار
می ید.
شیخ طوسی در نهایه بر ن است که مستحب است منذن برای ثواب اذان بگوید و اگر
نیازمند است ،از بیتالمال او را تأمین کنند« :جاز ان یأخذه الموذن من بیت المال من مال
المصالح النه منها فقد یحتاج المسلمون الیه و یجوز ان یعطیه االمام من خاصته» (طوسی،
0922ق ،ج ،0ص .)905ابنادریس حلی نیز مینویسید« :اخیذ األجیره علیی االذان محظیور،
البأس یأخذ الرزق علیه من سلطان االسالم و نوابه» (حلی0902 ،ق ،ج ،0ص.)009
چهبسا اگر این حمایت از عبادات صورت نگیرد ،مسیلمانان در انجیام عبیادات سسیت
شوند و گاه به علت عدم تمکن مالی نتوانند عبادات را انجام دهنید .بیرایناسیاس ،حیاک
اسالمی مسهولیت دارد از تعطیلی احکام اسالمی جلوگیری کند؛ بهویژه اگر عبادتی از جنبه
اجتماعی «شعار دین» تلقی گردد ،بهگونهایکه بیاعتنایی ن از سوی مسلمین ،اسیالم و
حکومت اسالمی را سست و ضعیف جلوه دهد و از عزت و عظمت ن بکاهد ،بر حکومیت
اسالمی تکلیف است در جهت ح ظ و احیای ن فریضه الهی ،وظی ه حمایتی خود را انجام
دهد .برای نمونه ،در برنامههای عبادی ی سیاسی اسالم ،ح مراسمی است که هیر سیال
قوت ،قدرت و شوکت مسلمانان را برای جهانیان به نمایش میگذارد .ازاینرو ،اگر مردم به
هر علتی ح را بر پا نکنند ،حکومت موظف است نان را بدان وادار سازد و در این زمینیه
حمایتهای الزم را نیز انجام دهد؛ چه ایینکیه در ایین زمینیه امیام صیادق وظی یه
حکومت و حاک را در مواقعی که ح تعطیل شده است ،اجبار میردم بیر حی مییدانید و
میفرماید « :لو عطل الناس الح  ،لوجب علی االمام ان یجبره علی الحی » (حیر عیاملی،
0924ق ،ج ،00ص.)09
روشن است که حمایت حکومت اسالمی از عبادات میتواند جنبههای گوناگونی داشته
باشد؛ همهون حمایت از اماکن مورد نیاز برای عبادت ،مانند ساخت مساجد و حمایتهای
مالی از مشاهد مشرفه ،تشویق کردن مردم و بهویژه جوانان و نوتکلی ان به اقامه عبیادات،
تربیت افرادی که بتوانند در موزش مردم در امر عبادات نان را یاری رسانند ،تروی شعایر
دینی که سبب نهادینه شدن عبادات در جامعیه اسیالمی شیود و دیگیر راهکارهیایی کیه
میتواند ابعاد حمایتی حکومت اسالمی را در عبادات متبلور سازد.
د) نقش نظارتی حکومت در عبادات :در کنار مسهولیت اجراییی و حمیایتی حکومیت در
 912عبادات ،نظارت بر عبادات نیز از جمله مسهولیتهای حکومت به شیمار میی یید و حیاک

 .5نییجه
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اسالمی که در منصب ریاست عامه در امور دین و دنیای مردم انجام وظی ه میکند ،بایید
در عرصه نظارت بر عبادات نیز وظی ه خود را انجام دهد .نظارت حکومت بر عبادات بدین
است که حاک با درپیشگرفتن سیاستهای مناسب و گماردن افیراد کیاردان و گیاه بیه
مساهل عبادی ،به حسن اجرای عبادات ،بهویژه عبادتهایی که جنبیه اجتمیاعی بیشیتری
دارند ،یقین کند.
جنبه دیگر نقش نظارتی حکومت اسالمی در عبادات ،برخورد با متخل یان و معانیدانی
که میخواهند در برابر عبادات موانعی پدید ورنید و ن را از مسییر اصیلی خیود منحیرف
سازند .دراینصورت ،حکومت باید وارد عمل شود و به وظی ه نظارتی خیود عمیل کنید و
مانع از بروز مشکل برای محقق شدن عبادات گردد .نمونه ایین نظیارت ،برخیورد رسیول
با کسانی است که با اغراض سیاسی خاص ،در ایجاد اختالل در نمیاز جماعیت
اکرم
رسمی مسلمانان میکوشیدند و در نماز جماعت شرکت نمیجستند و حضرت نیان را بیه
تش زدن خانههایشان تهدید کیرد (حیر عیاملی0924 ،ق ،ج ،00ص .)133بیرایناسیاس ،اگیر
افرادی با اغراض خاص و مخرب درصدد ضربه زدن به اقتدار اسالم باشیند و بخواهنید از
شکوه عبادات بکاهند ،حاک اسالمی میتواند با نان برخورد کند .از زاویه دیگر ،حکومیت
اسالمی این حق و وظی ه را دارد که با هنجارشکنان و کسانی کیه حیری حیدود الهیی و
احکام اسالمی را رعایت نمیکنند ،برخورد کند .م الً اگر فردی با عل و عمد روزهخیواری
کند و موضوع ثابت شود ،حاک اسالمی میتواند او را تنبیه و تعزیر کند.

فقه حکومتی ،در دورۀ معاصر مورد توجه خاص واقع شده است .و بهویژه بعید از پییروزی
انقالب اسالمی ،این توجه با اهتمام بیشتری پیگیری میشود .مه تیرین مسیهله در فقیه
حکومتی ،برداشت درست از این م هوم است .برخی ،فقه حکیومتی را بیا فقیه سیاسیی و
مساهل حوزه قدرت و حکومت مترادف میدانند؛ حال نکه این برداشت ،نادرسیت اسیت.
فقه حکومتی ن است که همه مساهل و احکام شریعت با نگاه حکومتی و از منظر حکومت
تحلیل شود و ازاینرو ،همه مساهل در حوزه پوشش فقه حکومتی اسیت و فقیه حکیومتی
منحصر به یکسری مساهل خاص سیاسی و حکومتی نمیشود .بر اساس ایین رهیافیت از
فقه حکومتی ،عبادات همانگونهکه باید از منظر فردی بررسی شوند ،باید بر اسیاس فقیه
حکومتی نیز تحلیل گردند و نتیجه بررسی عبادات از منظر فقه حکومتی ،تحقق نگاهی نو
919
به این مقوله است.
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در حقیقت ،نوعی رابطه تعاملی و تکاملی میان عبادات و حکومت وجود دارد .به عبارت
دیگر ،ه حکومت متأثر از عبادات است؛ زیرا میتواند در فرایند حدوث و بقیای حکومیت
نقش اساسی ای ا کند؛ مانند رفتار سیاسی مردم همهون شرکت در انتخابات ،راهپیماییها،
جهاد وغیره بهعنوان عملی عبادی و شرعی که میتواند تبلور عینیی حماییت از حکومیت
باشد و ه عبادات متأثر از حکومت است؛ چراکه حکومت بر اسیاس نیوع رفتیار خیود در
حوزه عبادات میتواند در شکلگیری کی ی و کمی عبادات منثر و م مر ثمر باشید .وجیود
رابطه تکاملی میان عبادات و حکومت بدین معنا نیست که امیر عبیادات کیامالً حکیومتی
تلقی شود و حکومت در همه عرصههای عبادات مداخله کنید ،بلکیه بیدین معناسیت کیه
عبادات برای بهتر برگزار شدن و زدودن سیبهای احتمالی و تحقق سریعتر و جامعتر ،به
حمایتها ،نظارتها و رسالتهای حکومت نیاز دارد و بهویژه عباداتی که وجیه گروهیی و
جمعی دارند؛ مانند نماز جماعت ،نماز جمعه و حی بیرای تحقیق کامیل نیازمنید حماییت
حکومت اسالمی هستند.
نکته پایانی نکه ،مقوله نگاه حکومتی به تمامی ابواب فقه در غیاز راه اسیت و فقیه
زمان حاضر با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و توقع ایجادشیده از طیرف انقیالب
اسالمی در این زمینه ،به شدت نیازمند تجزیه و تحلیل حکومتی است .پس فقه برای ای ا
کردن نقش تاریخی خود در این برهه از زمان ،باید از منظر حکومتی مورد توجه قرار گیرد
و نوشته حاضر ،اشارهای گذرا به مقوله حکومتی عبادات بیهعنیوان بخشیی از فقیه بیود و
می طلبد ه بخش عبادات و ه دیگر ابواب فقهی با نگاهی فقیهانه و محققانیه از منظیر
فقه حکومتی بررسی شود تا شاهد ای ای نقش تاریخی فقه در جایگاه خویش باشی .
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مؤسسۀ معار االسالمیه.

چاپ دوم.

 مراغی ،احمد بن مصطفی (بیتا) ،تفسیر المراغی ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

 مسعودی ،علی بن حسین (بیتا) ،مروج الذهب و معادن الجواهر ،بیروت :داراالندلس.

 مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران (بیتا) ،تفسیر نمونه ،قم :دارالکتب االسالمیه ،چاپ پانزدهم.

 مصطفوی ،سید حسن (بیتا) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :انتشارات وزارت ارشاد.
 طباطبایی ،سید محمدحسین (بیتا) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمۀ محمدرضا صالحی
کرمانی ،قم :انتشارات دارالعلم.
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