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 نظام سیاسى و دولت در اسالم

  ١٣٨٤ز و زمستان یی، پا٤و٣د، ش ینامه مف یپژوھش – یمجله علم

 )١(سید صادق حقیقت

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاھھا (سمت) و مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع)، 

عضو ھیات  - نوشته دكتر داود فیرحى  نظام سیاسى و دولت در اسالم اولین كار مشترك خود را انتشار كتاب

لى درسى با ھمین عنوان به ارزش سه واحد در مقطع كارشناسى به عنوان منبع اص -علمى دانشگاه تھران 

جا كه قبال متن مشخصى براى اين درس و جود نداشت، كتاب حاضر  اند. از آن رشته علوم سیاسى تعريف كرده

 )٢( توانست به عنوان منبع اصلى اين درس تلقى شود و جاى خالى و خأل موجود را پركند.

نظرى، سه  نه فصل تشكیل شده است. بخش اول با عنوان چھارچوب اين كتاب از سه بخش، و مجموعَا

فصل دارد: مفھوم نظام سیاسى و دولت (قلمرو مطالعه)، سیماى عمومى نظام سیاسى و دولت در اسالم، و 

ھاى نظام سیاسى در اسالم. نويسنده در فصل اول ابتدا چھار ويژگى (اقتدار عام و فراگیر،   تحوالت نظريه

ه، و سپس مدل تحلیل نظام سیاسى، را نظريه مقررات آمرانه، حاكمیت و استمرار) را براى مفھوم دولت برشمرد

سیستمى انتخاب كرده است. دكتر فیرحى در اين قسمت سعى دارد با تعريف و بیان اركان نظريه سیستمى، 

نظام سیاسى اسالم را با آن مدل شرح دھد. فصل دوم بین دولت دينى، سكوالر و ايدئولوژيك تمايز قائل 

اسالمى را نظام سیاسى خالفت (بین اھل سنت) و نظام سیاسى  ھاى آرمانى دولت شود، و نمونه مى

نظام سیاسى سنتى چھار ويژگى دارد:  ،بر اساس فصل سوم نمايد. امامت (بین شیعه) معرفى مى

در حالى كه نظام سیاسى جديد مشاركت جو،  ؛ورى، وحدت قوا و الگوى امپراتورىاقتدارگرايى، شخص مح

 يا استقالل قوا و الگوى ملى و سرزمینى است.قانون گرا، و مبتنى بر تفكیك 

كاود. از آن جا كه در چارچوب نظرى، منبع  ھاى نظام سیاسى اھل سنت را مى بخش دوم كتاب، نظريه

سیستم در نظر گرفته شده بود، ورودى سیستم  ٣ھا به عنوان داده تغذيه كننده يا داليل وجوب و وجود نظريه

 عدم وجوب، نظريه وجوب عقلى و نظريه وجوب شرعى/ سمعى. عبارت است از: نظريه

                                                        
 اسى در دانشگاه مفيد و محقق حوزوى.استاديار علوم سي - ١

ميرموسوى و نويسنده سيد علي با حضور مؤلف كتاب، دكتر  ١/١١/٣٨٢نقد كتاب فوق در تاريخ الزم به ذكر است كه جلسه  - ٢
 به چاپ رسيد. ٢٦ش  علوم سیاسىمقاله حاضر در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى اسالم برگزار، و در مجله 

٣ - input 



ھاى ارزشى آن خالفت و خلیفه و عدالت صحابه  اصول نظام سیاسى اھل سنت، اجماع و شورا، و پايه

برد. در آن جا يك نظام سیاسى  شود. فصل پنجم و ششم نیز از اصطالحات چارچوب نظرى بھره مى تلقى مى

دو قسمت ساختارھا (عناصر قدرت، مرزھاى قدرت و شبكه قدرت)و كاركردھا (مركز  به عنوان بدنه يك سیستم از

رھبرى، دامنه قدرت و جريان قدرت) تشكیل شده است. فصل پنجم، اين شش عنوان را در خصوص نظام 

 گذارد. ھاى خالفت جديد به بحث مى سیاسى قديم اھل سنت، و فصل ششم اين عناوين را در مورد نظريه

ھاى نظام سیاسى شیعه اختصاص دارد. بر اساس فصل ھفتم (مختصات عمومى امامت  به نظريهبخش آخر 

شیعه)، منبع تغذيه كننده يا داليل وجوب و وجود امامت شیعه عبارت است از: وجوب عقلى امامت و نصوص و 

واليت و  ھاى ارزشى در امامت شیعى شامل انديشه عصمت، نظريه ادله نقلى شیعه. بر ھمین اساس، پايه

شود. فصل ھشتم و نھم نظام سیاسى مشروطه ونظام جمھورى اسالمى را به عنوان دو  مساله غیبت مى

گذارد، و به شكل جداگانه عناوين مذكور در خصوص ساختار و كاركرد دولت در  مورد مھم به بحث و بررسى مى

 كند. اين دو نظام را ترسیم مى

مالحظات روش شناسانه و مالحظات به ، و سپس قاط قوت كتابتاب حاضر ابتدا به ندر نقد و بررسى ك

  ٤.كردخواھیم اشاره محتوايى 

                                                        

همانند: تبین به جاى  در این کتاب اشاره نمود، اى فارسى و انگلیسى  اغالط تایپى و ترجمههمچنین می توان به مجموعه اي از مسائل صوري از جمله .  4

، صدور در همان صفحه، خلط اقتدارى و اقتدار 314، اینذرو در ص 310، دکمچیان در ص 307در ص  ، قطورها45در ص paradiyme ، 17تبیین در ص 

در ص manifest ، 55غربى به جاى فرهنگ مسیحى غربى در ص  - ، (اگر مشکل صورى تلقى شود، نه محتوایى)، فرهنگ جدید مسیحى 49گرایى در ص 

، صیحه(؟) در 140، ترجمه اسکیزوفرنى به دوگانه بینى در ص 133در ص  littelعل و اسم است، به شکل صفت (آشکار) ترجمه شده، در حالى که ف 127

 .224، و سید حسین مدرس در ص 210ص  5و3در س » جائر موافق«، تکرار 206، الرفتین در ص 201ص 

شروع شده » نماید  تأکید مى«اى با  جمله 3ور مثال در ص به ط نیاز دارد و در مواردي فهم مطلب را مشکل می کند؛ به ویراستارىاز طرف دیگر کتاب فوق  

عدم وجود  13، تفسیر حاکمیت است یا مشروعیت. در ص »یعنى توجیهى از حق فرمان دادن و اطاعت کردن«معلوم نیست  12است. همچنین در ص 

نظام «ه ویراستارى نیاز دارد، و به طور مثال معلوم نیست به شکل ویژه ب 15کند. ص  خواننده را با مشکل روبرو مى» شفاف«و » استداللى«ویرگول بین 

تعریفى از سیستم سیاسى که در این نوشته لحاظ شده است، نظام «خوانیم   عطف شده است. در همان صفحه مى» مدل تحلیل سیستمى«چگونه بر » سیاسى

، در حالى که قبال تعریفى از سیستم سیاسى ارائه نشده، و معنا ندارد که .»کند که.. اى به هم پیوسته از فعالیتهاى سیاسى تلقى مى  سیاسى اسالم را مجموعه



  

  

 نقاط قوت كتاب

» نظام سیاسى و دولت در اسالم«كتاب درسى ترين نقطه مثبت كتاب حاضر به خأل موجود در خصوص  مھم

ھاى رشته علوم  گردد. اين درس ھمراه با دروسى ديگر پس از انقالب فرھنگى به مجموعه سرفصل باز مى

برد.آن چه  سیاسى اضافه شد، ولى تا اين زمان از عدم وجود متنى مشخص و دانشگاھى در اين زمینه رنج مى

ھاى سیاسى در اسالم و ايران  (ھمانند تاريخ تحول دولت در اسالم، انديشهاين درس را از ديگر دروس اسالمى 

كند، رويكرد فقھى (در دو مذھب شیعه و سنى) در آن  و مبانى انديشه سیاسى در اسالم) متمايز مى

 باشد. مى

 ھاى نظام سیاسى تشیع و مساله مھم ديگر در اين كتاب، اطالعات وسیع و منابع متعدد در زمینه نظريه

تواند اركان و فروع نظريه سیاسى امامت  شود.خواننده با مطالعه كتاب حاضر به خوبى مى تسنن محسوب مى

                                                                                                                                                                            

» مطابق«به جاى » به موازات"، 40، پاراگراف اول ص 36، وسط صفحه 32تعریف از سیستم سیاسى تلقى کننده این مطلب باشد. همچنین است وسط صفحه 

(در حالى که  113، تعریف حسبه به امر ونهى در ص 105در ص » عفاى امت از امامتاست«، ابهام در 146و ص  90، وسط صفحه 51در پاراگراف دوم ص 

 ها نیست، تعریف شود).  باید به امورى که شارع راضى به ترك آن

، شد، و عدم نياز به برخى ارجاعات كه بايد به سيف الدين آمدى ارجاع داده مى ٣٤همانند ص  دقيقي نياز دارد؛ ارجاعاتكتاب درسي فوق به  

و صالحى نجف  ٣٠٩و حائرى در ص  ٣٠٦، و تكرار منابع، همانند ابن تيميه در ص ٤٥صفحه  ٩همانند ارجاع به رونالد چيلكوت در پاورقى 

شد، ويژگيهاى كتابشناختى ناقص همانند   بايد ذكر مى ٣١٢، و نقص برخى منابع همانند كتاب خالفت دكتر قادرى كه در ص ٣١٠آبادى در ص 

(به » پيشين«و » همان«، و عدم استفاده صحيح از ٣١٤و نقص در منابع التين صفحه  ٤٦ونام ماوردى در ص  ٣١٤وبختى در ص نبودن نام ن

داريم، استفاده از » همانجا«و برخى موارد » همان«دوبار ارجاع وجود دارد، برخى موارد  ٤٥طور مثال به كتاب فربه تر از ايدئولوژى، در ص 

و عدم استفاده از كتبى كه ترجمه  ١٠٠ص  ٥١در پاورقى » همان«و عدم استفاده از ») پيشين«به جاى  ٤٦فحه در سطر سوم ص» همان«

برتران بديع، و ارجاع ندادن به ترجمه فارسى (درحالى كه ترجمه فارسى اين كتاب دو  دو دولتاند همانند ارجاع به ترجمه عربى كتاب  شده

زار آمده است)، عدم رجوع به منابع اصلى (باالخص  با توجه به آموزشى بودن كتاب) به طور مثال در سال زودتر از كتاب دكتر فيرحى به با

 .٨١، و باالخره عدم ارجاع به منابع روايات در ص ٣٠٠صفحه  ٦٥تا  ٦٠هاى   و پاورقى ١٠٠ص  ٤٤و  ٢٨پاورقى 



ھا را با يكديگر مقايسه كند. نويسنده محترم، نظام سیاسى اھل سنت (با ابتنا بر  و خالفت را بشناسد و آن

ت (كه بر ادله عقلى و نقلى، و انديشه اجماع و شورا، خالفت و عدالت صحابه) را در مقابل نظريه سیاسى امام

اى راھنمايى  دھد و خواننده خويش را از طريق مطالعه مقايسه زند) قرار مى عصمت و نظريه واليت تكیه مى

 كند. دكتر فیرحى به خوبى از منابع عربى در اين زمینه استفاده كرده است. مى

ى دوره كالسیك اسالمى محدود نشده، و دو ھا ھاى نظام سیاسى به نظريه نكته ديگر آن است كه نظريه

فصل آخر به نظام سیاسى مشروطه و نظام جمھورى اسالمى پرداخته است. اين امر دانشجو را از مباحث 

كشاند و با ديگر عناوين درسى او (ھمانند  نظرى به وضع كنونى نظام سیاسى اسالمى در جھان معاصر مى

 كند. حقوق اساسى) ارتباط برقرار مى

ھا بريزد و بدين طريق بر غناى كتاب  تر فیرحى سعى كرده مواد خام اين درس را در قالب نظريه سیستمدك

شود،  ھا) نیز از نقاط مثبت كتاب محسوب مى بیافزايد. اصل مساله استفاده از چارچوب نظرى (نظريه سیستم

 است.ترين چالش آن نیز تبديل شده  ھر چند به ھمان گونه كه خواھیم ديد به مھم

  

 

  

 مالحظات روش شناسانه

ترين مفاھیم مربوط به سیستم  كند. مھم برتالنفى سیستم را مجموعه عناصر مرتبط با ھم تعريف مى

كلیت، پیوستگى، ساختار، سطوح و سلسله مراتب، كنترل، ھدف، خود سازماندھى، تكامل و مفھوم  عبارتند از:

تواند در روش  كند كه مى رايى كاركردى نوعى الگو ارائه مىھا با تكیه بر مكتب ساختار گ مرز. نظريه سیستم

شمارد: حفظ انسجام و  تحقیق مفید واقع شود. پارسونز چھار كار ويژه براى ھر نظام اجتماعى بر مى

ھاى نظام سیاسى عبارت  ھمبستگى، حل منازعه، نیل به اھداف و انطباق با شرايط متغیر و جديد. كار ويژه

كارگزاران سیاسى، استخراج و بسیج و توزيع مناسب منابع، شناسايى و تلفیق منابع است از: استخدام 

اجتماعى گوناگون، تأمین شبكه ارتباطات سیاسى، وضع و اجراى ھنجارھاى سیاسى و انجام وظايف داورى 

 یستم، جمع آوریعبارت است از: شناخت مسأله در بطن کل س یستمیکرد سیرو مربوط به اجراى ھنجارھا.



آن،  ین راه حل، اجراین شده، انتخاب بھترییتع یراه حلھا یابیگوناگون، ارزش ین راه ھاییاطالعات، تع

  :یعنیستم یل سیه و تحلیتجز ٥.یابیارزش

  م،یم مدل آن را بسازیھخوا یکه م یستمیس یروشن ساختن حدود و مرزھا -١ 

  مھم و روابط آن ھا، یشناخت اجزا -٢ 

  وند ھا،ین پییتع -٣

  ستم، ویس یعوامل و اجزا یطبقه بند -٤ 

  ٦.یه سازیو شب یان ھا. مدل سازینشان دھنده جر یرھاین متغییتع -٥ 

شناسى ھماھنگى دارد و بر اساس اصول  از آن جا كه اين نظريه با مكتب ساختارگرايى كاركردى در جامعه

ھا ھمزمانى و در روش تاريخى در  در نظريه سیستم چرا كه گیرد؛ آن بنا شده، در تقابل با روش تاريخى قرار مى

زند، در حالى كه  موضوع مورد مطالعه خود را برش تاريخى مىھا  باشد. نظريه سیستم روض مىفزمانى م

 شود. موضوع در روش تاريخى، با توجه به وقايع قبل و بعد از آن تحلیل مى

 كنیم: با توجه به توضیح مختصر فوق، به چند نكته اشاره مى

بیش از ھزار  مطالعه نظام سیاسى خالفت (نزد اھل سنت) و نظام سیاسى امامت (نزد شیعه) در طول - ١

ھا. در روش سیستمى، موضوع مورد مطالعه  سال، با روش تاريخى ھمخوانى بیشترى دارد تا با نظريه سیستم

برش تاريخى زده، و سپس درون داد،  -بدون ارتباط با وقايع ماقبل و مابعد خود -به عنوان يك نظام به ھم پیوسته 

 شود. مى فرآيند، برون داد و باز خورانش مورد بررسى واقع

كه از نظام سیاسى قديم و جديد اعم آن ھم به شكلي  -اسى خالفت و امامت اين كار براى تحلیل نظام سی

رسد. آن دو نظام سیاسى يك مجموعه به ھم تافته نیستند كه بتوان يك ورودى، يك  محال به نظر مى -باشد

اگر اين اشكال وارد باشد، اساسًا به كار فرآيند، يك خروجى و يك بازخوران براى آن تعريف و شناسايى كرد. 

 در اين كتاب توجیه خود را از دست خواھد داد.» گرفتن روش سیستمى«

، و نظام به معناى "كل به ھم پیوسته" خلط شده است. در »رژيم«در اين كتاب بین نظام به معناى  - ٢

شده است، نظام سیاسى اسالم تعريفى از سیستم سیاسى كه در اين نوشته لحاظ «خوانیم:  مى ١٥صفحه 

كند كه شمار بزرگى از كارگزاران و با ھدف  اى به ھم پیوسته از فعالیتھاى سیاسى تلقى مى را مجموعه

                                                        
 . ، صفحات متعدد1378ه، یتهران، آت ستم ها،یس یل و طراحیه و تحلیتجز، یرج صادقی. ا٥
 . 53 - 39، صص 1370شبرد، ین جهانبگلو، تهران، پیرحسیترجمه ام، یستمیروش تفکر س )،شونیبجون و ( ی. ژوئل دوروسن٦



ھاى سیاسى، امر معھودى در  تعريف سیستم سیاسى به فعالیت». اند خاصى آن را تعھد كرده و انجام داده

فصل نھم كه از نظام جمھورى اسالمى و عناصر و نھادھايى شود. عالوه بر آن در  ھا تلقى نمى نظريه سیستم

است، ولى آن جا كه از نظام خالفت و امامت  regimeشود نظام معادل  ھمچون نھاد رھبرى و مردم بحث مى

باشد. به عبارت ديگر سیستم در اين كتاب گاه به نظام سیاسى  مى systemآيد، مراد  بحث به میان مى

ھاى غیر عینى اطالق شده است. اين در حالى است كه حسن عباس حسن در  نظريهعینى، و گاه ديگر به 

 گیرد. )، نظام سیاسى را معادل دولت و حكومت مى٢٢٢(ص  الصیاغة المنطقیة للفكر السیاسى االسالمى

در صورتى كه  -ھاى سیاسى ھمانند نظام جمھورى اسالمى  به كار گرفتن روش سیستمى براى نظام

اى سیاسى را  توان نظريه كامال به جاست. اما آيا مى -نسبت به اجزاى سیستم صورت پذيرد  تطبیق مناسبى

 با روش سیستمى تحلیل نمود؟

توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد، ولى مشكل به كار گرفتن اين روش در كتاب حاضر  با اندكى تسامح مى

اى سیاسى را به مثابه يك سیستم در  يا نظريهگردد. اگر انديشه سیاسى يك متفكر  به مسائل ديگرى باز مى

توانیم براى آن ورودى، فرآيند، خروجى و بازخوران تصور نمايیم. به طور مثال ازباب مشابھت   نظر گیريم، مجازًا مى

اى است، و خود او سیستم فكرى  توان گفت انديشه متفكر خاصى داراى دروندادھاى اجتماعى و انديشه مى

امان داده و عرضه كرده است و ھمواره آثار نظرى و عملى نظريه خود را گرفته و در سیستم اش را اين گونه س

دھد. با اين وجود و با فرض تسامح مذكور، در اين كتاب سه مشكل ديگر وجود دارد:  بعنوان بازخوان دخالت مى

و امامت روبرو ھستیم، ثانیًا  ھاى بزرگى ھمانند نظريه خالفت اى از متفكران و نظريه اوال در اين جا با مجموعه

ھاى سیاسى اسالمى مشروط بر آن است كه متفكران مربوطه الزامًا  به كار بردن روش سیستمى براى نظريه

ھاى دولت ھم مجموعه منظم خوانده شده و ھم  نظريه ١٣تفكرى سیستمى و منسجم داشته باشند، در ص 

ن گونه كه در بند بعد خواھیم ديد تطبیق مناسبى نسبت به روشن و شفاف. و ثالثا ھما» نسبتًا«جامع و » گاه«

 لوازم روش سیستمى صورت نگرفته است.

ھا و تطبیق اجزاى  از دو اشكال قبل كه صرف نظر كنیم، بايد ببینیم چه تصورى نسبت به نظريه سیستم -٣

ر اين كتاب ھم به ھاى نظام سیاسى اسالمى در اين كتاب وجود دارد. گفتیم نظام سیاسى د آن بر نظريه

ھايى ھمچون خالفت و امامت اطالق  ھاى اسالمى، و ھم به نظريه ، ھم به دولت»ھاى سیاسى فعالیت«

 شده است.



، ورودى سیستم (يا منبع تغذيه كننده دولت) عبارت است از دلیل يا كتاب ١٦بر اساس نمودار و توضیحات ص 

شود:  ظاھرًا فرآيند آن) از دو قسمت تشكیل مىداليل وجوب و وجود دولت در اسالم. خود سیستم (و 

ساختارھا(عناصر قدرت، مرزھاى قدرت و شبكه قدرت) و كاركردھا(مركز رھبرى، دامنه قدرت و جريان قدرت). 

خروجى سیستم ھم عبارت است از خط مشى عمومى دولت (يعنى تصمیمات و رفتارھا). خروجى سیستم 

  بع تغذيه كننده ارتباط دارد.اى با من ھم به وسیله پیكان دو طرفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صرف نظر از اشكاالت ذكر شده در بندھاى قبل، در تطبیق نظريه سیستمى بر نظام سیاسى در اسالم 

رسد: اوال ورودى سیستم، داليل وجود و وجوب دولت در اسالم نیستند، يا الاقل  چندين اشكال به نظر مى

گويیم (آن گونه كه از خروجى  ن نمودى عینى سخن مىباشد. اگر از نظام سیاسى به عنوا منحصر به آنھا نمى

ھا بايد  آيد)، پس در اين جا ھم تقاضاھا و حمايت  برمى» خط مشى عمومى دولت«ھمین سیستم يعنى 

طلبد. ثانیًا فرآيند سیستم  كنیم، ورودى خاص خود را مى ورودى باشد. اگر ھم از يك نظريه سیاسى بحث مى

  ساختارها

  عناصر قدرت
  مرزهاي قدرت
 شبکه قدرت

  کارکردها

  مرکز رهبري
  دامنه قدرت
 جریان قدرت

  منبع تغذیه کننده دولت: دالیل / دلیل 
 وجوب و وجود دولت در اسالم

  خط مشی عمومی دولت 
 ( تصمیمات و رفتارها)

 مجاري عمده باز خوردها

 م سیاسى/ دولتنظا



ھا انجام  شود، بلكه فرآيند عبارت از عملیاتى است كه سیستم بر داده شامل نمىدو بخش كاركرد و ساختار را 

دھد. ثالثًا مقصود از مخازن و منابع قدرت دولت مشخص نیست، و يك جا جزء ساختار و در نمودار ورودى  مى

خ و مفھوم متعارف مرز از جھت تاري«ھمان  ١٧سیستم تلقى شده است. رابعًا مرز سیستم كه بر اساس ص 

نمايد و باورودى (داليل) ھمخوانى  دوباره تصورى واقعى از سیستم را القا مى» جغرافیا يا زمان و مكان است

در نظريه سیستمى، مرز جغرافیايى نیست. خامسًا مركز » مرز«كند، عالوه بر آن كه مقصود از مفھوم   نمى

حوزه عمومى يا در منه قدرت (محدوديت به تواند جزء كاركرد تلقى شود. سادسًا دا رھبرى و دامنه قدرت نمى

ھاى  ) و جريان قدرت (اقتدار گرايانه يا مردم ساالرانه بودن قدرت) در نظريه-  ١٧ص  -برگرفتن حوزه خصوصى 

و  ؛سابعًا بازخوران يكطرفه است، نه دو طرفه ؛ھا جايگاھى ندارد قديم اسالمى و ھمچنین در نظريه سیستم

 جايگاه مشخصى ندارد. ١٩١در ص » ھاى ارزشى پايه« ثامنًا اصطالحاتى ھمانند

ھا گاه  گردد. سیستم مساله ديگر در مالحظات روش شناسانه به كاربرد آزادانه اصطالحات مربوط برمى -٤

 ).١٦-١٤"روش"،و "نظريه" و گاه "مدل"، "الگو"، "رھیافت"، "ابزار" و "تحلیل" نامیده شده است (صص 

 ١٦كند. در ص  " وجود دارد كه با اصطالحات علوم اجتماعى ھمخوانى پیدا نمىھمچنین تصورى از "كاركرد

كاركرد اعم از "مركز رھبرى"،"دامنه قدرت" و "جريان قدرت" فرض شده است. نويسنده محترم در ھمان صفحه 

گیرد، اما  مىابتدا ساختار قدرت را از عناصر دولت، مرزھاى دولت، شبكه روابط دولت و مخازن يا منابع قدرت اعم 

نمايد. رادكلیف  در نمودار سه عنصر اول را مربوط به ساختار، و عنصر آخر را مربوط به ورودى سیستم فرض مى

ھا و نقشھا، و وبر آن را طرح منطقى روابط انتزاعى كه  براون ساختار را شبكه روابط اجتماعى با محوريت جايگاه

 د.دانن دھد، مى شالوده يك واقعیت را تشكیل مى

ھا  شود. بدون شك نظريه سیستم ) مربوط مى١٤اى (ص  مسأله آخر در اين بخش به تحلیل مقايسه -٥

ھاى سیاسى صورت  اى بین نظام كند، ولى در اين كتاب مقايسه اى آماده مى كار را براى تحلیل مقايسه

اى بپردازند،  تحلیل مقايسه نپذيرفته است. شايد مراد نويسنده گرامى آن است كه خوانندگان و محققان بايد به

 نه اين كه كتاب حاضر چنین كارى را انجام داده باشد.

 

 مالحظات محتوايى

 كنیم: ترين مشكالت محتوايى كتاب اشاره مى در اين بخش به مھم



مبناى نظرى اين كتاب با ديگر نكته اول كه با مباحث روش شناسانه نیز پیوند مي خورد آن است كه  -١

اره دولت پردازى درب گاھى نظريه«خوانیم:  مى ١نويسنده محترم ھم خوانى ندارد. در ص  كتب و مقاالت

به اين معنى كه در پى فھم ساختارھاى موجود دولت اسالمى پس از  معطوف به امر پسینى است؛

ھا ھستند كه شرايط امكان و موجبات پیدايش  آيد. اما در بیشتر موارد، خود نظريه ھا برمى پیدايش آن

 ».اند نھادھاى خاصى را در دولت اسالمى به وجودآورده

ھاى  خواھد اھمیت نظريه چراكه مى دھد؛ اى به تقديم نظريه بر امر واقع رأى مى نقل قول فوق به گونه

قدرت، دانش و  مربوط به نظام سیاسى و دولت در اسالم را باز نماياند. اين درحالى است كه كتاب

ھم  ١٤دھد. در ص  بر تبارشناسى فوكويى به امر واقع و قدرت تقدم مىبا تكیه  مشروعیت در اسالم

 دھند. ھا ھستند كه ماھیت دولت در جھان اسالم را توضیح مى دوباره تأكید شده كه اين نظريه

كند. اگر شاخص ھايى براى مفاھیم مدرن در  مساله دوم به خلط مفاھیم مدرن و سنتى بازگشت مى -٢

اى بر دوگانگى مفاھیم  به گونه )٧(ھا "ظرفیت سنجى" نمايیم، نتى را براساس آننظر گیريم و مفاھیم س

ايم. در اين كتاب بدون وجود تالشى در اين راستا، بین مفاھیم مدرن و سنتى نوعى خلط  فوق فائق آمده

خورد. به طور مثال تعريف دامنه قدرت به اقتدارگرا يا مردم ساالر بودن، و تعريف دامنه قدرت  چشم مىبه 

ھاى قديم اھل سنت  ھا با نظريه به محدوديت به حوزه عمومى يا در نور ديدن حوزه خصوصى، و تطبیق آن

 رسد. و شیعه عجیب به نظر مى

ھاى  ى (اعم از سنى و شیعى) در مقابل ويژگىھاى نظام سیاسى سنت ويژگى ٦٧تا ص  ٤٩از ص  -٣

ھاى نظام سیاسى سنتى شامل اقتدارگرايى،  گیرد. بر اين اساس ويژگى ھا قرار مى نظام جديد آن

ھاى نظام سیاسى جديد شامل مشاركت جويى،  و ويژگى ورى، وحدت قوا و الگوى امپراتورى؛شخص مح

 شود. وا و الگوى ملى و سرزمینى مىگرايى و نھاد محورى، تفكیك يا استقالل ق قانون

به » تمايلى«توانیم بگويیم   گیرى كنیم مى ھاى جديد اسالمى معدل  ھرچند اگر بخواھیم از نظريه

ھاى جديد  ھاى نظريه توان آنھا را ويژگى ھاى چھارگانه اخیر وجود دارد، اما به ھیچ وجه نمى ويژگى

يد اسالمى ديد خود را به نو انديشان و نوگرايان سنى ھاى جد اسالمى خواند. دكتر فیرحى در بین نظريه

كند.اصوال گرفتن قدرت اشتراك بین  ھاى اقتدارگرايانه جديد اشاره نمى و شیعه محدود كرده، و به نظريه

                                                        
 .١٦٥، ص ١٣٨١نما  ، تهران، هستىتوزیع قدرت در اندیشه سیاسى شیعه ر.ك: سيد صادق حقيقت، - ٧



رسد، و در صورت تحقق نیز به ابھام و  متفكران شیعه و سنى در طول يك سده امرى محال به نظر مى

ر اين گونه موارد شايد "شباھت خانوادگى" ويتگنشتاين راھگشا باشد. بین شود. د كلى گويى منجر مى

 كشف نمايیم. “شباھتى خانوادگى”ھاى مختلف در طول زمان، ممكن است بتوانیم  نظريه

) كه با نو انديشى فوق سازگار باشد و ٦١و  ٥٩ھمچنین قرائتى از امام خمینى به دست داده شده (ص

ھاى سیاسى جديد قرار گیرد. حذف برخى نقل قولھا از  یھاى چھارگانه نظريهحتى المقدور در قالب ويژگ

صاحب نظرى ھمچون امام خمینى، و ارائه قرائتى يك سويه از انديشه سیاسى او، نوعى برداشت و 

شود. اساسًا ضرورتى وجود ندارد كه قالب تحلیل را آن قدر بزرگ بگیريم كه  قرائت گزينشى تلقى مى

طلقه امام خمینى، با تجددگرايان سنى و شیعه در يك دسته قرار گیرند. به ھمان میزان نظريه واليت م

 ) را نماينده انديشه معاصر شیعه قلمداد كرد.٦٦توان مھدى حائرى (ص   نمى

خوانیم اين مفھوم در علوم سیاسى به دو معنا به  مى ٨تعريف "دولت" در اين كتاب تشتت دارد. در ص  -٤

يعنى به  ؛»ھاى برتر نھادى«وعه خاصى از "افراد و حاكمان" و مجموعه خاصى از رود: مجم كار مى

اى چون مجلس شوراى اسالمى و ھیات وزيران گفته  ھاى منظم و پذيرفته شده سازمانھا و شیوه

پردازند. دكتر فیرحى سپس   ھاى افراد به انجام آن وظايف مى شود كه در طول زمان و فارغ از سلیقه مى

گیرد:  كند كه ھر دو مفھوم فوق را در بر مى دھد و تعريفى از دولت را قصد مى رنى ارجاع مى به آستین

اى از افراد و نھادھاست كه قوانین فائقه در يك جامعه را وضع، و با پشتوانه قدرت برترى  "دولت مجموعه

ترين و  ق،يكى از كھندھد كه دولت با تعريف فو كنند". وى سپس توضیح مى كه در اختیار دارند، اجرا مى

ھا به نحوى بدان نیاز دارند (ھمان). از ديدگاه  ترين پديده ھايى است كه ھمه انسان جھان شمول

نويسنده، برخى مختصات عام و مشترك دولتھا عبارت است از: اقتدار عام و فراگیر، مقررات آمرانه، 

 ).١٢-٩و عضويت غیرارادى افراد (صص حاكمیت به عنوان انحصار مشروع قدرت، و باالخره استمرار دولت 

رسد آن است كه دو معناى نخست از دولت در علوم سیاسى معھود  نكته اولى كه در اين باره به نظر مى

باشد و منبعى ھم براى آن ذكر نشده است. به طور كلى دولت گاھى به معناى مدرن (شامل چھار   نمى

معناى عام و غیر مدرن (مثل دولت اموى و...) و  عنصر حاكمیت، حكومت، سرزمین و مردم)، گاھى به

رود. چون معناى سوم در اين جا مدنظر نیست،  گاھى به معناى قوه مجريه (ھیأت دولت) به كار مى

مساله اصلى براى بحث ما آن است كه دولت به معناى مدرن به كار رفته يا به معناى اعم. دكتر فیرحى به 

چرا كه اگر بخواھیم از دولت در طول تاريخ اسالمى بحث كنیم،  كند؛ درستى گزينه دوم را انتخاب مى



نماياند كه نويسنده محترم  قسمت عمده آن در دوره غیر مدرن بوده است. اما مشكل از آن جا رخ مى

شمارد. وى بدون آن كه به اندرو وينسنت ارجاع  ھا را برمى برخى(!؟) از مختصات عام و مشترك دولت

رى دولت را ھم شامل خصلت عملى (دوفاكتو) و ھم خصلت قانونى و رسمى (دوژور) دھد، قدرت انحصا

ھاى  خوانیم نظريه مى ٩شود، در ص  ھاى مدرن مى داند. در حالى كه اين ويژگى مربوط به دولت مى

ھم براى برتر بودن » بحث مقررات آمرانه«پردازد. در  دولت در اسالم به توضیح و تبیین اين مساله مى

تواند قراردادھاى خود  كند كه بر اساس آن دولت مى  ن دولت به واليت مطلقه امام خمینى اشاره مىقانو

اى است  با مردم را به شكل يك جانبه لغو كند; در حالى كه آمرانه بودن قدرت دولت اعم از واليت مطلقه

 ست.اند. به بیان ديگر ھرگونه دولتى داراى اين ويژگى ھ كه حضرت امام ترسیم كرده

دكتر فیرحى بحث مجازات افراد توسط دولت را تحت عنوان "حاكمیت" ذكر كرده، در حالى كه با عنوان 

سازگارى بیشترى دارد. استمرار دولت و عضويت غیر ارادى افراد ھم دو مسأله است كه » مقررات آمرانه«

بعیت يا ترك آن با رعايت اند. اين كه قبول تا بدون ارائه دلیلى خاص در عنوان چھارم به ھم عطف شده

 ٨باشد، در حالى كه نويسنده در ص  ھاى دولت مدرن مى پذير است، مربوط به ويژگى تشريفاتى امكان

 تصريح كرده بود كه مقصود از "دولت" در اين كتاب اعم از معناى مدرن آن است.

يدئولوژيك را تلقى ھا به دينى، سكوالر و ا تقسیم حسن عباس حسن از دولت ٢٠نويسنده در صفحه  -٥

به قبول كرده، و چنین توضیح داده: "دين بدون دولت اسالمى، ھرگز به معناى ايدئولوژيك بودن آن نیست". 

در اين جا دو مسأله وجود دارد: اوال آيا ايدئولوژى به معناى ماركسیستى يا مانھايمى و يا غیر آن مد نظر 

تواند ايدئولوژيك باشد و به  ، و طبق تعريفى ديگر مىاست؟ طبق يك تعريف، دين ھمیشه ايدئولوژيك است

دھد يا به   ھر حال قید "ھرگز" جاى تامل دارد. ثانیًا آيا نويسنده در نقل قول فوق يك قرائت را توضیح مى

و داليل غیر ايدئولوژيك بودن دين » ايدئولوژى«ھاى متفاوت نظر دارد؟ در صورت اول الزم است مفھوم  قرائت

ھا دين  كند; چون الاقل طبق برخى قرائت شود. در صورت دوم، جمله فوق مشكل پیدا مى توضیح داده

 ايدئولوژيك است.

افزايد:  دھد كه بر مشكالت فوق مى به دست مى» ايدئولوژى«تعريفى از  ٢٨نويسنده محترم در ص 

فكر اجتھادى و ممكن است بین فھم و واقع يا بین ت«خاستگاه ايدئولوژى در واقع اين مساله است كه 

اوال معلوم نیست بحث از ايدئولوژى است يا ». حقیقت دين در تجربه اسالمى، تفاوت و حتى تناقض باشد

خاستگاه آن، ثانیًا اگر "ممكن باشد" بین فھم و واقع فاصله باشد، پس ممكن است فاصله ھم نباشد و در 



زير سوال رود. ثالثًا وقتى از ساختار گانه فوق  نتیجه نوعى دولت دينى ايدئولوژيك شود و تقسیم سه

 ھا فرو كاھیم. كنیم، شايسته نیست آن را به مساله تفاوت قرائت  دموكراتیك دولت سكوالر را تعريف مى

تقسیم بندى سه گانه (دولت دينى، دولت سكوالر و دولت ايدئولوژيك) از جھات ديگر ھم مشكل دارد.  -٦

حسن از دولت سكوالر، الزامًا تصورى دموكراتیك دارد. به طور نويسنده محترم با پیروى از حسن عباس 

اى ھستند كه مردم به  خوانیم: "حاكم يا حاكمان در دولت سیاسى سكوالر به گونه مى ٢٦مثال در ص 

توانند آنان را عزل يا قدرتشان را محدود كنند"، و در صفحه بعد نیز حاكم دولت سكوالر،  طرق مختلف مى

اصوال معیار مشروعیت دولت سكوالر، افكار عمومى  شود. از ديدگاه ايشان، رفى مىمحدود و موقت مع

شود.  است. به طور كلى بین دولت دموكراتیك و دولت سكوالر در عبارات فوق، نوعى خلط مشاھده مى

ر ًا غیضرورتھاى دينى  ھاى دموكراتیك فوق را دارند، و نه دولت ھاى سكوالر ويژگى نه الزامًا ھمه دولت

) ھم عمدتًا ٣٠اند. مساله كیش شخصیت (در ص  ، و از جمله ويژگیھاى فوق بى بھرهھستند دموكراتیك

تواند ويژگى دولت ايدئولوژيك (در  نمى انديشه ايمربوط به مباحث جامعه شناختى است و به شكل 

خالصى يابد:  مقابل دولت) تلقى شود. نويسنده با آوردن قید "حداقل در نظر" سعى كرده از مشكل فوق

ھا استوار است، حداقل در نظر، مبنايى براى كیش   "دولت دينى چون بر بنیاد نقد و اجتھاد در نظريه

شخصیت ندارد". اگر تقسیم جامعه شناختى است، پس قید"حداقل در نظر" چیست؟ و اگر تقسیم، 

ت ديگر از آن رھايى شود و دول نظرى است از كجا معلوم كه در عمل، دولتى به كیش شخصیت مبتال مى

 يابد؟ مى

دھد كه طبق نظريه نصب، دولت اسالمى دولتى است كه نه تنھا  توضیح مى ٢٤دكتر فیرحى در ص  -٧

ھاى حاكم بر زندگى سیاسى و نیز شرايط رھبران و فرمانروايان آن از جانب دين تعیین و تعريف  ارزش

و به طور كلى ساختار نظام سیاسى در  شوند، بلكه حتى شیوه استقرار حاكم در رأس ھرم دولت مى

رسد  گردد. توضیح فوق به نظر مى روشھاى مديريت امور عمومى جامعه نیز به وسیله دين بیان مى

نه الزامًا ھمه قائلین به نظريه نصب.  )٨(ھا در بین انديشمندان شیعى باشد، مربوط به گرايش حداكثرى

 شوند. اى ھستند و مشمول تعريف فوق نمى برخى نظريه پردازان نظريه نصب، حداقلى و حسبه

                                                        
(مهر و آبان  ٤٤، ش نامه مفیدمجله ، »شناسى ارتباط دين و سياست در انديشه سياسى شيعه گونه«ر.ك: سيد صادق حقيقت.  - ٨

١٣٨٣.( 



ھاى آرمانى" استفاده كرده  اشتباھات عجیبى رخ داده است. دكتر فیرحى از اصطالح "نمونه ٣١در ص  -٨

در Ideal type ) توضیح داده كه: "منظور از نمونه عالى يا آرمانى، ھمان معادل ٤٥پى نوشت (ص و در 

دھد كه  تحقیقات ماكس وبر و تا حدودى پارادايم در اصطالح توماس كوھن است. "وى سپس توضیح مى

 النبى است. ترين نمونه آرمانى دولت اسالمى، دولت حضرت محمد(ص) در مدينة عالى

تواند ھمان پارادايم  نه بحث ما (آرمانى بودن مدينة النبى) و نمونه مثالى وبر "تا حدودى" مىاوال چگو

كوھن در فلسفه علم (اجماع عالمان يك عصر) باشد؟ ثانیًا وبر از نمونه مثالى، ترسیم نمونه ھايى ناب در 

تقسیم بندى نظرى  نمايد. به طور مثال، مشروعیت در  نظر، و وجود تركیبى آنھا در عمل را قصد مى

ھا تركیبى از سه نوع  تواند سنتى، قانونى يا فرھمند باشد، ولى در عمل و عالم تحقق ھمواره دولت مى

(نمونه ناب)  Reinen typusدر آلمانى  Ideal typeيا » نمونه مثالى«باشند.  مشروعیت را دارا مى

نمونه «مثالى" ترجمه كنیم، نه دھیم آن را به "نمونه  است، و به ھمین دلیل است كه ترجیح مى

شود كه آرمانى بودن دولت پیامبر (ص) ارتباطى با بحث نمونه مثالى  با توضیح فوق مشخص مى». آرمانى

الصیاغة  ٢٣٤وبر ندارد. اگر در اين بحث ھم نويسنده محترم به تعريف حسن عباس حسن (در ص 

لمثالیة فى مسألة نظام الحكم ما يعطى شد: "انما نقصد با كرد، مشكل حل مى ) اقتدا مىالمنطقیة

 انطباع الشرعیة اوافضل نظام حكم يستعد الناس من وجھة نظر االسالم".

ھاى سیاسى سنتى را با انديشه سیاسى افالطون توضیح  شخص محور بودن نظام ٥٣و  ٥٢ص  -٩

ايانه (و گاه ھاى اقتدارگر دھد، در حالى كه كمتر مشابھتى بین فیلسوفشاه افالطون و انديشه مى

متغلبانه) سنتى وجود دارد; عالوه بر آن كه شايسته بود به تجديد نظرھاى افالطون در كتاب قوانین نیز 

ھم خالى از لطف به نظر  ٥٤شد. در اين بین گريز زدن به بحث علم و عصمت امام (ع) در ص  اشاره مى

 رسد. مى

ھاى نظام سیاسى در  خش اول (تحوالت نظريهرسد جايگاه فصل سوم ب  از بعد فصل بندى به نظر مى -١٠

اسالم) بعد از بخش دوم و سوم باشد، چراكه از نظر منطقى توصیف نظام سیاسى اھل سنت و شیعه 

برد.  گیرى و جمع بندى رنج مى ھاست; خصوصًا كه كتاب حاضر از فقدان نتیجه مقدم بر تحلیل تطور آن

شد. قدر اشتراك  و شیعه در ھمان فصل سوم تفكیك مى عالوه بر اين، شايسته بود بین نظام اھل سنت

به بعد (مشاركت جويى، قانون گرايى و نھاد  ٥٩ھاى جديد شیعى و سنى در ص  گرفتن از كلیه نظريه

انجامد.  محورى، تفكیك يا استقالل قوا و پذيرش مرزھاى ملى و سرزمینى) علمى نیست و به ابھام مى



با ارائه قید "نوعًا" سعى دارد از اين مشكل خالصى  ٥٨ويسنده در ص شاھد اين ادعا آن است كه اوال ن

ھاى جديد اسالمى، بر خالف نظام سیاسى قديم كه بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تاكید  يابد: "نظريه

ھاى جديد مجبور است در  و ثانیًا در بین نظريه». داشت، نوعًا تمايالت مردم گرايانه و مردم ساالر دارند

ھاى مردم ساالر شیعه (دولت مشروطه و نظريه وكالت و مانند آن) يا قرائتى  فحه تنھا به نظريهھمان ص

ھاى موجود نامى نبرد. اين گونه برخوردھاى  اشاره كند، و از ديگر نظريه ٦٢خاص از حضرت امام در ص 

ه ابھامات فوق آن زيبنده نیست. نتیج -خصوصًا در كتابى كه به عنوان متن درسى نگارش يافته  -گزينشى 

است كه نظريه سیاسى امام خمینى و ديگر متفكران شیعى با تجددگرايان اھل سنت در يك گروه قرار 

 گیرد.

با ارجاع به محمد عبداهللا العربى ادعا شده كه لفظ "امر" در آيه شورا آشكارا نشان  ٨٣در ص  -١١

دولت در بین مؤمنان و اعضاى جامعه دھد كه بیشتر موارد شورا امور حكومتى و اقامه تصمیمات  مى

اسالمى است. نقل قول فوق "آشكارا" چنان داللتى ندارد، و عالوه بر توضیح مدعا، الزم بود اقوال مخالف 

شدند. در ھمان صفحه بھتر بود بین الزام به اصل مشورت و الزام به پذيرش نتیجه  ھم بررسى و نقد مى

 شد. شورا تفكیك مى

شش نظريه راجع داراالسالم و دارالكفر را به استاد عمید زنجانى نسبت  ١١٧در ص  نويسنده محترم -١٢

 كه به خودي خود در روايات و آيات ذكر شده باشند. نیستندي دھد، در حالى كه اين دو اصطالح عناوين مى

تدايى ى تنھا احكامى نسبت به سرزمین مسلمانان (مثل حكم لقطه) وجود دارد. بحث جھاد ابديندر متون 

 باشد. و دفاعى نیز از نظر محتوايى مشروط به چگونگى معنا كردن داراالسالم و دارالكفر نمى

، احتماال بین آياتى كه اثبات كننده عصمت و امامت ھستند، خلط شده است. از آيه تطھیر ١٨١در ص  -١٣

 شود، نه براى امامت ايشان; براى معصوم بودن اھل بیت (ع) استفاده مى

گفته شده اكثر حديث شناسان در داللت حديث منزلت  ١٨٦اند. در ص  ت فاطمه (ع) امام نبودهچون حضر

است. در » اكثر حديث شناسان شیعى«بر جانشینى على (ع) اتفاق نظر دارند. ولى ظاھرًا مقصود، 

 ھمین مورد مستند بودن اين حديث به علماى اھل سنت ارجاع داده شده، در حالى كه مسأله اصلى بر

سر داللت آن بر امامت على (ع) است. استدالل اھل سنت آن است كه اين حديث تنھا مربوط به غزوه 

 شود. تبوك بوده، و مساله امامت از آن استنباط نمى



وجود دارد آن است كه صالحیت آن تنھا به موارد  ٢٥٧تصورى كه از مجمع تشخیص مصلحت در ص  -١٤

شود، ولى امروزه اصالحاتى در تعمیم رسالت آن مجمع  مىاختالف مجلس و شوراى نگھبان محدود 

 دھد. صورت گرفته و مصالح ابتدايى را نیز تشخیص مى

تفسیر سیاست خارجى بسط محورانه جمھورى اسالمى ايران در سالھاى نخستین انقالب بر اساس  -١٥

خمینى نقل از امام  رسد، خصوصًا كه نويسنده محترم ) چندان موجه به نظر مى٢٦٤منافع ملى (در ص 

بزرگتر كه  شويم و يا به آزادى مىز پاى نخواھیم نشست، يا ھمه آزاد قول كرده كه: "تا نابودى تمام آنان ا

  ».رسیم شھادت است مى

و صفحات قبل از آن، نظريه سیاسى امام خمینى بر اساس دو نظريه نصب و انتخاب  ٢٨٤در صفحات  -١٦

اقامه شده است. در اين جا تفسیر ديگرى  -ون وجود جمع بندى خاصىبد - تفسیر و براى ھر يك شواھدى 

مبتنى بر جداكردن واللت از تولى وجود دارد.در اين صورت فقیه ھرچند واليت را به شكل بالقوه داراست، 

بنابراين تحقق دولت اسالمى منوط به رأى مردم  )٩(ولى حق اعمال آن (تولى) را بدون رضايت مردم ندارد.

ناپذير بودن  شود. بر اين اساس، نظريه امام، انتخاب نبوده است، عالوه بر آن كه اشكال تجزيه مى

مردمى مشروعیت را  -باشد، چرا كه اين گونه نظريه ھاى الھى  ) نیز وارد نمى٢٨٨مشروعیت (در ص 

 اند. تجزيه نكرده

 

 مع بندىج

نظام «كتاب حاضر درحالى كه از نقاط مثبتى برخوردار است و توانسته خأل موجود در خصوص درس 

را پر نمايد، از جھات محتلف نیاز به اصالحات صورى، روشى و محتوايى دارد. » سیاسى و دولت در اسالم

رسى و مقايسه اگر در ويراست بعد به جاى به كار بردن نظريه سیستمى، از چند شاخص براى بر

معرفي نظام سیاسي شیعه و اھل سنت ھا استفاده شود، معظم مشكالت حاضر رفع خواھد شد.  نظريه

آن گونه كه در كتاب فوق وجود دارد، نیازي به روش سیستمي ندارد. اضافه كردن اين روش به مطالب فوق 

امید نگارنده نبال مي آورد. براي كتاب درسي ضروري نیست، و از طرف ديگر مشكالت اشاره شده را به د

                                                        
 .٣٦١ -  ٣٦٠صص پيشين،  ،توزیع قدرت در اندیشه سیاسى شیعه حقيقت، - ٩



مقاله حاضر آن است كه خوانندگان عزيز به ارزش آثار نويسنده محترم و روحیه پژوھشگرانه وى بیش از 

 پیش توجه داشته باشند.

 


