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دين و حکومت*
نگارشی است بسيار جالب ،اميدارم که تمام آن را بخوانيد .اقالً آخند ھائی وجود داشتند که دارای شعور بودند!!!
مضرات
وقت خودش( به آيت ﷲ نائينی ١٠٠ ،سال پيش ،دربارۀ
خالصۀ نامۀ آخند خراسانی )بزرگترين مرجع
ِ
ِ
حکومت اسالمی  .بخوانيد و در باب صحت گفته ھا با دقت کامل بر مبنای تجارب تلخ و شيرين خودتان از حاکميت
اسالم سياسی در افغانستان ،ايران ،عراق ،پاکستان و ساير نقاط جھان قضاوت نمائيد:
حکومت متعصب دينی تشکيل دھند و نزاع دينی شکل میگيرد.
 -١ديگر اديان ھم ترغيب میشوند
ِ
 - ٢وقتی روحانيون پا به حکومت بگذارند ،ديگر نمیتوانند عيوب خود را ببينند و توجيه میکنند و فسادھا را ناديده
میگيرند.
مسند حاکمان ،ھمواره توأم با فساد .با اين کار ،ھم مسند مبارزه با
مسند مبارزه با فساد است؛ و
 - ٣مسند روحانيت،
ِ
ِ
فساد را از دست میدھيم و ھم روحانيت را مفسد میکنيم .وای به روزی که بگندد نمک  /حتی اگر فاسد نشويم ھمۀ
مفاسد را به گردن روحانيت مینويسند و دين نابود میشود.
 - ٤علم حکومتداری و سياست ،يک علم و فن است؛ و روحانيون از اين علم ،حداقل تا االن کامالً تھی ھستند .ورود
بدون علم و تجربه و فن به اين حوزه بدون طی مراحل آن باعث آبروريزی برای روحانيون میشود .صرف اينکه
روحانيون انسانھای خوبی ھستند که دليل نمی شود ھر علمی و ھر فنی را بلد باشند.
تبعيت دين از
 - ٥آمال و آرزويھای ما تبعيت حکومت از دين است در حالیکه اگر حکومت را در دست گيريم ،به
ِ
حکومت دچار خواھيم شد.
 - ٦چون مردم ،ما را نايبان امام زمان میدانند ،انتظار دارند حکومت دينی ھم ،ھمان شرايط را ايجاد کند .و وقتی
نتوانيم در آن سطح ،عدالت را برقرار کنيم ،نسبت به امام زمان و دين ،سست عقيده میشوند.
 - ٧اکنون که مناصب حکومتی نداريم  ،اينھمه اختالف نظر وجود دارد .اگر به حکومت برسيم ،اين اختالف نظر،
گی دين و ايجاد فرقهھای جديد و آسيب به دين میشود.
ِ
باعث چندپار ِ
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ابواب فقه را ھم نمیدانيم( ،دليل نمیشود که به
فقيه خوبی ھستيم )که تازه ،ھمۀ
ِ
 - ٨ما فقط سواد فقھی داريم .و چون ِ
علوم ديگر مانند مديريت و  ...ھم تسلط داشته باشيم .علم فقه ،يک علم است با مسائل خودش؛ و ربطی به ادارۀ جامعه و
مسائل آن ندارد.
 - ٩اسالم را در طول چندين قرن ،حکومت اسالمی نگه نداشته است بلكه حوزه ھای علميه نگه داشتهاند.
 - ١٠اکنون که دست ما به حکومت نرسيده است ،اطرافيان ما چه کارھا که نمیکنند ! ...وای به روزی که دستمان به
حکومت برسد !بستگان ما ،در صورت حکومت ،از موقعيت استفاده خواھند کرد و باعث آبروريزی برای مرجعيت و
دين اسالم خواھند شد و مردم آنھا را به پای ما مینويسند.
 - ١١کسانى که مناصب حکومتى را در اختيار دارند ،فريبکارى ،ناراستى و دروغ گوئى را از لوازم اوليۀ کار و
شغل خود مىدانند؛ و شايد ھم در پاره اى از موارد ،امور آنھا بدون دروغ نمىگذرد؛ زيرا محتمل است که در پاره اى
دليل
مصالح مھم ترى ،دروغ گفتن براى آنھا مجاز باشد .اما به ھمين دليل که اشغال اين مناصب ،با پرھيز از
جاھا به ِ
ِ
دروغ ،منافات دارد )خوب و بد و درست و نادرستش به کنار( علماى دين بايد از اين مناصب بپرھيزند؛ زيرا اگر
بخواھند پايبند راستى و صداقت باشند ،امورشان نمىگذرد؛ و اگر ھم بخواھند مثل بقيه سياستمداران ،ھرجا که صالح
ديدند دروغ بگويند ،اين کار دو خطر بزرگ دارد؛ يکى اينکه خرده خرده ،قبح دروغ در نظرشان از بين مىرود و تقيد
عالم دين ،از ھمه بدتر
آنان به صداقت ،در موارد ديگر متزلزل مىشود؛ و اين امر ،گرچه براى ھمه بد است ولى براى ِ ِ
و خطرناک تر است  .ديگر اين که عامۀ مردم وقتى ببينند علماى دين )با ھر عذرى ،و لو موجه( در موارد متعدد دروغ
مىگويند ،کم کم اين شبھه برایشان پيش مىآيد که پس نکند در موارد ديگر ،از جمله در احکام الھى و اعتقادات دينى و
مذھبى نيز علماى دين به دليل عذرھاى ولو موجه دروغ میگويند و آنگاه ايجاد چنين تصورى در اذھان عامۀ مردم،
بسيار خطرناک است و بالمآل موجب بى اعتقادى آنان به مبادى و آداب دينى خواھد شد.

* -از کتاب»ديدگاهھای آخند خراسانی و شاگردانش« ،نوشته آقای علي اکبر ثبوت ،فصل اول ،صفحه  ١٨به بعد.
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