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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى بگیرد و

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

اشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته ب

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام  داشته باشد و مقصود اصلى از آن

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 3

 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                                      :      موضـوع

 

 6  مقدمـه مــــؤلــــف

                                                           

 جامعه اسالمیبخش اول:  

 قرآن و جامعه دینی
 

  9   موعود در قرآن(فصــل اول: مدینه فاضله )جامعه 

     وعــده حكومــت صالحیــن     

     مجتمع صـالـح، وارث زمیـن    

       جامعه موعود و مهدى موعود    

 مشخصـه یك جـامعه صـالح    

 جامعه صالحان : وارثان نهایى زمین    

  13   فصل دوم : زیربناهاى جامعه صالح اسالمى 

 زیربنـاى جامعه صالـحفطرت و اسـالم، دو     

 نقـش انـبیـاء در تشـكیـل جـوامـع صـالـح    

 نقــش تـوحیـد در تشكیـل جـامعـه صـالـح    

 نقش اخالق و تقوى در جامعه صالح اسالمى    

 تعـلیمــات جــامعـه صـالـح    

 20       ) تشکیل دهندگان اولین جامعه صالح(فصل سوم : مهاجرین و انصار 

 اجرین اولیه و تشكیل اولیـن جـامعه صالح اسالمىمه    

 سازندگان اولین جامعه صالح    

 چه كسانى در سخت اولین جامعه صالح نقش داشتند؟    

 مدنیتى كه اسالم به ارمغان آورد    

 برادر خواندگى: برقرارى والیت بین مهاجریت و انصار    

 كفرداراالسالم: تقسیمات جغرافیایى ایمان و     

 آن روز دو ســرزمـیـن وجــــود داشــــت    

 رهبری جامعه اسالمی و صالحیت های آن    
 

  29  فصل چهارم : بحثى در جامعه اسالمى 

 اجـتـمـاع از نظـر اسـالم    

 اتحـــاد و سـازگــارى در جامعــه اسالمـى    

 رابـطـه فــــرد و اجـتـمــــــاع در اســالم    

 ضـامن اجــرائـى احكـام اجتماعـــى اسـالم    

 هاى اجتماعى اسالمدوام روش    
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 اسالم بر جامعه انسانىاجتماعىهاىتأثیر روش    

 اخـتـالف شـعارهـاى اجـتماعى اسالم بـا غـرب   

 هــدف جامعه متمــدن امــروز    

 علت سازگـار بـودن تمـدن غـرب بـا ذائقـه مردم    

  قـدى بر روش پیروى از اكثریت در اداره جامعهن    

 40 فصل پنجم : پایه های اساسی یک کشور یا جامعه اسالمی 

   پایه اول:     وحدت  و  توحید کلمه             

قُوا  ”  ِ َجِمیعاً َو ال تَفَره  َو اْعتَِصُموا بَحْبِل َّللاه

  حدیث ثقلین

  نهی از ایجاد تفرقه در جامعه اسالمی

  دستور دخول در سلم جمعي 

  پایه دوم جامعه اسالمی:   امر به معروف و نهي از منكر

  بهترین امت

  امر به معروف و نهی از منکر، اولین خصیصه والیت مومنین

  عفو از بدیها، و امر به معروف و اعراض از جاهلین

  نهی از فحشاء و منکر و بغی

  نهی از فحشا و منکر و ستمگریامر به عدل، احسان، بخشش به خویشان، 

  پایه سوم جامعه اسالمی:    صبر،  مقاومت ، مرابطه

  دستور مراقبت و اصالح نفس و جامعه اسالمی

  جامعه اسالمی تحت محافظت و مراقبت دائم الهی

  حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان  -پایه چهارم جامعه اسالمی 

  نصارینهی شدید الهی از والیت محبت یهود و 

  دوستی، وسیله نفوذ تدریجی یهود و نصاری 

  دستور اکید برای دوری از استهزا کنندگان دین

  اگر با یهود و نصاری دوستی کنید از آنان خواهید بود!

  جانشینی دوستان خدا بجای دوستان مرتد یهود و نصاری

  تاریخ انحطاط جوامع اسالمی و ارتباط آن با دوستی اهل کتاب

  نهی از والیت  کفار و سرپرستی غیر مؤمنینحکم 

  مسئله تقیه و فرق آن با دوستی دشمنان دین

  مجوز تقیه در مقابل دشمنان دین

  روایات مربوط به جواز تقیه در مقابل دشمنان خدا

  اعالم شدت مخافت از خدا برای دوستداران کفار

  اجتناب از آسیب خویشاوندي با دشمنان دین

  در حق منافقین و شفاعت در کارهای بد نهی از وساطت

  دفع منافذ نفوذ دشمنان دین

  نهی از رکون و اعتماد به ستمکاران در دین و حیات دینی
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  دستور احتراز از منافقین 

 نهی از نفاق و ترک والیت مؤمنین و قبول والیت کفار
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهه
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 د باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شا
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

  جامعه اسالمیجامعه اسالمی

  
 

لـــوةَ َو...!اَلهذیــَن اِْن َمكهنّــاُهــْم فِى االَْرِض » ...   / حــج( 41« )اَقاُمـــوا الصه

ه معروف وا دارند همان كسانى كه اگر در زمین استقرارشان دهیم، نماز به پا كنند و زكات دهند، ب» ... 

 «دارنـد و سـرانجام همـه كـارها بـا خـداست...!و از منكر باز 

 مامى شبه جزیره عربستان راجامعه صالحى كه براى اولین بار در مدینه تشكیل شد و سپس ت

 اى بود كه در عهداى بود كه در تاریخ اسالم تشكیل یافت. جامعهترین جامعهفراگرفت، عالى 

 شد،شد، زكات داده مىآله در آن نماز به پا مىوعلیههللارسول َّللّا صلى 

 گشت!معروف و نهى از منكر، عملى مىامر به 

 ( 267، ص: 28) الـمیــــــــزان ج: 
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 قرآن و جامعه دینی
 

 

، از تفرقه و دشمنى نهى اصل را تشكیل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دین دانستهاسالم 

و ان هذا صراطى مستقیما، فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم  »نموده و فرموده است:

قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم اال نعبد  »و نیز فرموده:!« عن سبیله

، فان تولوا فقولوا اال هللا، و ال نشرك به شیئا، و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللا

 «اشهدوا بانا مسلمون ! 

كند مگر به كنید مردم را دعوت نمىبه طورى كه مالحظه مى -پس قرآن كریم 

اى دینى داند كه جامعهوامع تنها آن جامعه را معتبر مىجیگانه شدن، و از سوى تسلیم خداى 

دهند و در برابر هر قصر مشیدى ، و جوامع دیگر كه هر یك شریكى براى خدا قرار مىباشد

آورند، و براى هر پادشاهى مرز خضوع نموده، در برابر هر قیصر و كسرائى سر فرود مى

اى، وطنى جداگانه قائلند، خرافاتى دیگر از این قبیل طایفهبراى هر  و حدودى جغرافیائى و

چنین اجتماعى را از درجه اعتبار ساقط و ، طرد نمودهدانند، را جزء مقدسات خود مى

 داند. مى
 (230ص :    3المیزان ج :  سوره آل عمران  26ذیل آیه  بحث علمى) مستند: 
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 فصل اول

 

 مدینه فاضله
 موعود در قرآنجامعه 

 

 

 حكومت صالحین هوعد

اِلحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّهْم فِى» ُ الَّذیَن اَمنُوا ِمْنُكْم َو َعِملُواالصه  / نور(  55« )االَْرِض!َوَعدَ ّللاه
 

ها كه عمل صالح هم دارند، متوجه است. این آیه وعده جمیلى است كه به مؤمنین، آن

امعه صالحى مخصوص به خودشان برایشان درست دهد كه به زودى جبه آنان وعده مى

سازد و امنیت شان را در زمین متمكن مىگذارد و دینكند و زمین را در اختیارشان مىمى

كند، امنیتى كه دیگر از منافقین و كید آنان و از كفار و را جایگزین ترسى كه داشتند، مى

عبادت كننـد و چیـزى را شـریك او هایشان بیمى نداشته باشند، خداى را آزادانه جلوگیرى

 قـرار ندهند!

خطاب در این آیه به عموم مسلمین است، كه در میان آنان هم منافق هست و هم 

كنند و یكى آنان كه اند: یكى كسانى كه عمل صالح مىمؤمن و مؤمنین ایشان نیز دو طایفه

كه هم ایمان داشته اى كه در آن آمده مخصوص كسانى است عمل صالح ندارند، ولى وعده

 باشند و هم اعمالشان صالح است. 

دهد كه بعد از ارث بردن زمین، اجتماعى صالـح آیه مورد بحث از مردمى خبر مى

 دهند.تشكیـل مى

بدون شك آیه شریفه درباره بعضى از افراد امت است، نه همه امت و نه اشخاص 

اِلحاِت،»ق معینى از امت و این افراد عبارتند از كسانى كه مصدا « الَّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصه

 بوده باشند. 

 

 مجتمع صالح، وارث زمین

ها در زمین نظیر استخالف نیاكان و امم گذشته این است كه مراد از خلیفه شدن آن

اجتماعى صالح از آنان تشكیل دهد كه زمین را ارث ببرند، آن طور كه نیاكان و امم گذشته 

ایشان است، نه « مجتمع صالح»صاحبان قوت و شوكت ارث بردند و این استخالف قائم به 

 هاى قبل از ایشـان قـائم بـه مجتمـع بود. كه در امتچنانن، همبه افراد معینى از ایشا
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مراد به تمكین دین مرضى آنان در زمین، این است كه دین پسندیده ایشان را پاى 

انگاریشان در اجراى احكام و عمل برجا دارد، به طورى كه اختالفشان در اصول و سهل

 از لكه نفاق پاك باشد. به فروع آن، متزلزلش نسازد و همواره اجتماعشان

مراد به تبدیل خوفشان به امنیت این است كه امنیت و سالم بر مجتمع آنان سایه 

بیفكند، به طورى كه نه از دشمنان داخلى بر دین و دنیاى خود بترسند و نه خارجى و نه از 

 دشمنــى علنــى و نه پنهانى!

گیرند، چیزى را شریك او نمىكنند و كه فرمود: خداى را عبادت مىمراد به این

كه همان معنایى است كه لفظ به طور حقیقت بر آن داللت كند و آن عبارت است از این

اخالص در عبــادت عمومیت پیــدا كند و بنیان هر كرامتـى غیر از كرامت تقوى منهدم 

  (1)گردد!

 . 217، ص: 29الـمیـــــزان ج:  -1
 

 جامعه موعود و مهدى موعود

اِلحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّهْم فِىَوعَ » ُ الَّذیَن اَمنُوا ِمْنُكْم َو َعِملُواالصه  / نور(  55« )االَْرِض!دَ ّللاه

دهد كه دهند وعده مىخداى سبحان به كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح انجام مى

از لكـه كند كه جامعه به تمام معنى صالحى باشد: مى تكویناى بر ایشان به زودى جامعه

ننـگ كفــر و نفــاق و فســق پــاك باشد، زمیــن را ارث بــرد، در عـقایــد افـراد آن و 

اعمالشان جز دین حق چیزى حاكم نباشــد، ایمن زندگــى كنند، ترســى از دشمنــى داخلــى 

بازان و ظلــم ستمگران و زورگـویــى یا خارجــى نداشتـه باشنـد، از كید نیرنــگ

 گـویــان؛ آزاد باشنــد!زور

و این مجتمع طیب و طاهر با صفاتى كه از فضیلت و قداست دارد هرگز تاكنون در 

آله مبعوث به وعلیههللادنیا منعقد نشده است و دنیا از روزى كه پیامبر گرامى اسالم صلى

كند، در  الجرم اگر مصداقى پیدااى را به خود ندیده است، رسالت گشته تاكنون چنین جامعه

اى كه از رسول خـدا چون اخبار متواتــره!  السالم خواهــد بودروزگــار مهدى علیه

السالم در خصوصیات آن جناب وارد شده از انعقاد بیت علیهمآله و ائمه اهلوعلیههللاصلى

دهد، البته این در صورتى است كه روى سخن را متوجه مجتمع اى خبر مىچنین جامعه

 است كه:  السالم ! حق مطلب اینسالم بدانیم، نه تنها حضرت مهدى علیه

ـ اگر واقعا بخواهیم حق معناى آیه را به آن بدهیم، )و همه تعصبات را كنار 

السالم به زودى منعقد بگذاریم،( آیه شریفه جز با اجتماعى كه به وسیله ظهور مهدى علیه

 شـود، قـابل انطباق با هیچ مجتمعى دیگر نیست!مى

السالم روایت كرده كه وقتى این بن الحسین علیهدر روایات اسالمى، عیاشى از على

 كـرد، فـرمـود:آیه را تـالوت مـى

ایشان، به خدا سوگند، شیعیان ما اهل بیتند، كه خدا این وعده خود را در حق » 
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سازد و او مهدى این امت است و او كسى ایشان به وسیله مردى از ما منجز مى 

 فرمود: اش آله درباره و علیه هللااست كه رسول خدا صلى

سازد تا مردى ـ اگر از دنیا نماند مگر یك روز، خدا آن روز را آن قدر طوالنى مى

كه پر از چناناز عترتم قیام كند، كه نامش نام من است، زمین را پر از عدل و داد كند، آن

 (1)«ظلم و جور شده باشد!

 . 224، ص: 29الـمیــــزان ج:  -1

 

 مشخصه یك جامعه صالح

لوةَ َو...!»  / حج(  41« )اَلَّذیَن اِْن َمكَّنهاُهْم فِى االَْرِض اَقاُموا الصَّ

این آیه توصیفى است از مؤمنین صدر اسالم، عموم مؤمنین آن روز، بلكه عامه 

شود، خصیصه هر مسلمانى اسـت، اى كه در آیه ذكر مىمسلمین تا روز قیامت! خصیصه

 جـود آیـد، یـعنى: هـا بعد بـه وهـر چنـد كـه قـرن

همان كسانى كه اگر در زمین استقرارشان دهیم، نماز به پا كنند و زكات »... ـ 

دهند و به معـــروف وادارنــد و از منكـر باز دارنـد و سرانجــام همه كارها با  

 «خداست!

پس طبع هر مسلمان، از آن جهت كه مسلمان است، صالح و سداد است، هر چند 

 ف طبعش كارى بر خالف صالح انجام دهد!احیانا بر خال

مراد به تمكین و استقرار آنان در زمین، این است كه ایشان را در زمین نیرومند كند، 

به طورى كه هر كارى را كه بخواهد بتوانند انجام دهند و هیچ مانعى یا مزاحمى نتوانـد سد 

 راه آنان شود.

این است كه اگر در زمین تمكنى  فرماید: یكى از صفات ایشاندر توصیف آنان مى

پیدا كنند و در اختیار كردن هر قسم زندگى كه بخواهند آزادى داده شوند، در میان همه 

اى صالح به وجود كنند و جامعهانواع و انحاء زندگى، یك زندگى صالح را انتخاب مى

معروف و نهى  آورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته شود و زكات داده شود و امر بهمى

  (1)از منكر اجرا شود!

 . 268، ص: 28الـمیـزان ج:  -1
 

 وارثان نهایى زمین  :جامعه صالحان 

 

اِلُحوَن!» ْكِر اَنَّ االَْرَض یَِرثُها ِعباِدَى الصه بُوِر ِمْن بَْعِد الذهِ  «َو لَقَْد َكتَْبنا ِفى الزَّ

 / انبیاء(  105) 

در زبور از پى آن كتاب چنین نوشتیم كه زمین را بندگان صالح من به ارث »
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 «برند!مى 

مراد از وراثت زمین این است كه سلطنت بر منافع از دیگران به صالحان منتقل 

 شود و بـركـات زنـدگى در زمـین مخـتـص ایشـان گـردد.

حیات دنیوى كه در این  گردد به تمتع صالحان ازاین بركات، اگر دنیایى باشد بر مى

 شود كه:صـورت خـالصه مفـاد آیـه ایـن مـى

اى بشرى صالح، كه به زودى زمین از لوث شرك و گناه پاك گشته و جامعه» -

 «وى شرك نورزند، در آن زندگى كنند! خداى را بندگـى كنند و به

 دهد: در آیه زیر نیز خداى تعالى خبر از این برخوردارى در روى زمین مى

خــدا به آن عده از شمــا كه ایمان آورده و عمــل صالح كردنــد، وعده داده كــه » ـ  

جا كـه )تـا آن« به زودى ایشـان را جـانشیــن دیگــران در زمیـــن كنــد...!

 نور(/55« )ستند و چیزى شریكم نسازند!تا مرا بپر»فــرمــایــد:( ـمــى

اگر منظور از این بركات اخروى باشد، عبارت خواهد بود از مقامات قربى كه در 

دنیا براى خود كسب كردند، چون این مقامات هم از بركات زندگى زمینى است، هر چند كه 

 خودش از نعیم آخرت است:

 از آن خبر داده و فرموده: سوره زمر از زبان بهشتیان  74خداى تعالى در آیه 

و گفتند حمد خداى را كه زمین را به ما ارث داد تا هر جا از بهشت را كه »  - 

 كند: و آیه زیر نیز بدان داللت مى«  بخواهیم براى خود انتخاب كنیم!

« برند!هایى كه فردوس برین را به ارث مىایشانند وارثان!  همان»  -

 مومنون(/11)

شود كه آیه مورد بحث خاص یكى از دو زندگى دنیوى و جا معلوم مىو از همین    

 (1)شـــود.اخـــروى نیسـت، بلكه هر دو را شامــل مى

 . 185، ص: 28الـمیـزان ج:  -1
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 فصل دوم
 

 زیربناهاى جامعه صالح اسالمى
 

 

 فطرت و اسالم، دو زیربناى جامعه صالح

 

لوةَ اِنها ال نُضیُع اَْجَر اْلُمْصِلحیَن!» ُكوَن بِاْلِكتاِب َو اَقاُموا الصَّ /  170« )َو الَّذیَن یَُمسهِ

 اعراف( 
 

به طور كلى هر دینى از ادیان كه داراى كتاب است در هر عصرى كه نازل شده 

ساد شود مگر با فباشد، متضمــن طریقه فطرت است. زمین و یا جامعه بشرى فاسد نمى

 اى كه خداوند متعــال مردم را بر طبــق آن آفریــده اســت. طریقــه فطـرت، آن طریقـه

چیزى كه هست، در هر عصرى، از احكام فطرت، آن مقدارى را متضمن است كه 

 فرماید:اهل آن عصـر استعداد پذیرفتن آن را دارنـد، قرآن مى

آورد، همان فطرتى بشر را بر مىدین قیم و آن شریعتى كه تمامى حوائج زندگى »  -

است كه خداوند بشر را بر طبق آن خلق كرده است و هیچ تبدیلى در خلقت خداوند 

 / روم( 30« )دانند!این است آن دین قیـم و لكـن بیشتـر مـردم نمى نیست، 
 

 / آل عمران( 19) «اسالم است! دین در نزد خداوند» -
 

و اسالم و تسلیم در برابر خداى سبحان و سنت جاریه او در تكوین و تشریع مبتنى 

دارند كه دین خداى سبحان همان بر تكوین اوست و این دو آیه به بانگ رسا اعالم مى

چه كه قوانین تكوینى اقتضاى آن را دارد و تطبیق دادن افراد است زندگى خود را با آن

آن مقامى كه حقیقت این نوع شود به نوع نایل  كه ایناست تطبیق، این  از اینغرض 

را دارد و كارش رسد به جایى كه بتوان او را به طور حقیقت انسانى آن استحقاق رسیدن به 

طبیعى و مربى تربیتى نامید، كه ذاتش و تركیب طبیعیش، اقتضاى آن را دارد و آن چیزى 

دارد، خضوع در برابر مبدأ غیبى است، كه وجود كه واقعیت انسانى طبیعى اقتضاى آن را 

 و بقــاء و سعادت و توفیــق وى در شئون زندگـى و قوانین حاكمه در عالم قائم به اوست. 

نامیم و قرآن و سایر كتب و این خضوع همان دینى است كه ما آن را اسالم مى

پس     كنند! عوت مىآسمانى كه بر انبیاء و رسوالن خدا نازل شده بشر را به سوى آن د

اصالح شئون زندگى بشر و دور كردن هر خرافاتى كه به آن راه یافته و هر تكلیف شاقى 

كه اثر و خاصیت آن كه اوهام و اهواء به گردن بشر انداخته، جزو معناى دین است، نه این

 و یا حكمى از احكام آن باشد! 

به سوى آن دعوت شده، همانا به عبارت دیگر، آن چیزى كه به منطق دین الهى بشر 
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كه كند، نه اینشرایع و سننى است كه مصالح او را در زندگى دنیوى و اخرویش تأمین مى

اى از معارف و شرایع از پیش خود وضع نموده و سپس ادعا كند كه این اول مجموعه

 شرایع با مصالح بشر تطبیق نموده و مصالح بشر با آن منطبق است!!!

اى از معارف و شرایع تقلیدى ا كسى توهم نكند كه دین الهى مجموعهاین را گفتیم ت

 مغزى است كه در كالبدش هیچ روحى جز روح استبداد نیست!خشك و بى

در آیه فوق دست آویختن به كتاب را اصالح خوانده و مقابل اصالح فساد در زمین و 

 یـا افسـاد جامعه بشرى است.

ت و اجزاء دستوراتش تمامى مفاسد جامعه كتاب الهى مصالح بشر را متضمن اس

نامیم كه این طور باشد! و كند. اصوالً ما آن كتابى را كتاب الهى مىبشرى را اصالح مى

كه مجموعه چناناى از قوانین مصلحه باشد، همدانیم كه مجموعهآن دینى را صحیح مى

 دانیم! قوانیـن مصلحه را دین مى

كند. و عمال و سایر شئون اجتماعى خود دعوت نمىپس دین بشر را جز به اصالح ا

اند، براى همین است كه عمل بر طبق دین اگر آن را اسالم و تسلیم در برابر خدا نام نهاده

عمل بر وفق قوانینى است كه نظام خلقت برایش مقرر كرده و تسلیم در برابر دین تسلیم در 

ین تسلیم، تسلیم در برابر خواست خداى برابر خط مشیئى است كه خلقت پیش پایش نهاده و ا

 (1)تعالى است!

 . 180، ص: 16الـمیــــــــزان ج:  -1
 

 

 نقش انبیاء در تشكیل جوامع صالح

اش از روز نخست، آن طور كامل اجتماع انسانى مانند سایر خصوصیات روحى

انسانى نیز نبوده كه دیگر صالحیت از براى تكامل و ترقى نداشته باشد، بلكه اجتماعات 

مانند سایر خصوصیات روحى و ادراكى او همیشه همدوش تكامالت مادى و معنوى انسان 

رو به جلو رفته و متكامل شده است و دلیل ندارد كه ما خاصه اجتماعى بودن انسان را از 

میان جمیع حاالت و خصوصیات دیگرش مستنثى نموده و آن را از همان روز پیدایشش 

م، بلكه این خاصیت نیز مانند تمام امورى كه از دو حالت علم و اراده كامل و تام بدانی

 گیرند، داراى تكامل تدریجى است.انسانى منشأ مى

نخستین اجتماعى كه در روى كره زمین به وجود آمده، اجتماع خانواده است. این 

باشد ىواحد اجتماعى كوچك نتیجه ازدواج است كه از نیرومندترین عوامل تشكیل اجتماع م

زیرا به وجود آمدن آن نیاز به بیش از یك نفر دارد. از اجتماع خانواده خصوصیت دیگرى 

 نامیم. مى« استخدام»به وجود آمد كه آن را 

عبارت از این است كه انسان با تحمیل اراده و بسط سلطه خود، فرد « استخدام»

محصول كار او به نفع دیگرى را در راه برطرف كردن نیازهاى خود به كار گیرد و از 
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 خویش استفاده كند.

نمودار شد، مانند: رئیس منزل، رئیس فامیل، « ریاست»این معنى كم كم به صورت 

توانست مقام ریاست را اشغال كنــد كه از همـه رئیس قبیله و رئیس ملت. طبعا كسى مى

و فـن حكـومــت و  تــر و داراى مــال و اوالد زیادتــرى بوده باشــدنیرومندتــر و شجاع

 سیاســت را بیش از دیگــران بدانـد.

كرد، بلكه زندگى در اوایل امر، انسان به اجتماع با یك نظر مستقل و خاص نگاه نمى

ها بوده است. اجتماعى او به نفع خواص دیگرى از قبیل استخدام و یا دفاع و غیر این

اند كه براى نخستین بار عقربك توجه بشر را به گوید كه این انبیاء بودهقرآن مجید مى    

 اجتماع نموده و مستقالً حفظ آن را مورد نظر بشریت قرار دادند: طور تفصیل متوجه 

 / یونس(  19« )مردم، ملت واحدى بیش نبودند، سپس متفرق شدند!»ـ 

مردم، دسته واحدى بودند و خداوند پیغمبران را براى بشارت و انذار برانگیخت »ـ  

 « اختالف بشر حكم كنند! و به حـق كتـابى بـا آنان فــرو فرستــاد تا با آن در مـوارد

 / بقره( 213)

 دهد:خداوند متعال با این دو آیه چنین خبر مى

گونه ترین روزگار حیات خویش، ملت واحدى بوده است، كه هیچـ انسان در قدیمى

كم اختالف و مشاجره میانشان پدید آمد و خداوند شده، ولى كماختالفى بین خودشان دیده نمى

كه بشریت را از تفرق و پراكندگى و اختالف نجات بخشد و با تا این انبیاء را برانگیخت

 ها را تأمیــن و حفــظ نماید! قوانیــن آسمانى خود وحــدت و یگـانگــى آن

ترین پیغمبر صاحب آیه زیر دعوت به اجتماع و اتحاد را از حضرت نوح، كه قدیمى

ن ابراهیم و سپس موسى و بعد فرماید كه بعد از آشریعت و كتاب است، دانسته و مى

 انــد:عیســى به ایـن امـر اقــدام نمـوده و مـردم را بــه اجتمــاع و اتحـاد دعــوت كرده

آئینى براى شما فرستاد كه نوح را به همان سفارش كرده بود و بر تو نیز همان را »ـ 

دیــم، كه دین را به كردیم و ابراهیم و موســى و عیسى را نیز به همــان سفارش نمو وحى 

 / شورى(  13« )دارید! و در آن تفـرقــه نیندازیــد! پا 

كند، دعوت مستقـل و طبقه گفته قرآن، كه تحقیقات تاریخى نیز آن را تأیید مى

 صـریحـى كه بـه اجتمـاع شـده نخستین بار از طـرف انبیـاء در قـالب دیـن بـوده است.

مرگ پراكندگى و اختالف و زنده شدن وحدت و دارد كه این آیه چنین اعالم مى

تواند اجتماع یگانگى، جز در پرتو قدرت دین و ایمان میسر نیست. و این دین است كه مى

  (1)صالحى را براى بشر تثبیت و تضمین كند.
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 نقش توحید در تشكیل جامعه صالح

 

 / آل عمران( 20« )الَّذیــَن آَمنُـوا اْصبِــُروا َو صابُِروا َو راِبُطوا...! یا اَیَُّهــا»

عامل وحدت در اجتماعات متمدن عبارت است از وحدت هدف، و هدف عبارت 

مند شـدن گیرى از مزایاى زندگى دنیا، و سعادت را هم عبارت از همین بهرهاست از بهره

 دانند. از مـزایـاى حیـات مـى

ولــى اســالم، دامنه حیــات انسانى را منحصر به همیــن زندگى دنیــا ندانستــه و 

داند و معتقــد است كه مؤثر و مفیــد به حــال این حیــات واقعــى را حیات آخــرت مى

 ها برگشتــش به توحیــد است.حیــات یك سلسلــه معارف الهى اســت كه همه آن

ن معارف جز در پرتو یك زندگى اجتماعى صالح و شایسته اسالم عقیده دارد كه ای

میسر نیست، آن چنان زندگى كه مبتنى بر عبادت خدا و خضوع در مقابل او و مبتنى بر 

اساس عدالت اجتماعى بوده باشد. به این جهات است كه اسالم عامل تكون اجتماعات بشر و 

ه و وضع قانون را نیز بر همین ها را دین توحید و یكتاپرستى قرار دادمالك وحدت آن

ها در اعمال و افعال گذارى تنها به تعدیل ارادهاساس توحید نهاده است و در مرحله قانون

مردم اكتفا ننموده، بلكه آن را با یك سلسله وظایف عبادى و معارف حقه و اخالق فاضله 

عهده حكومت تتمیم و تكمیل فرموده است و ضمانت اجرائى آن را نیز از یك طرف به 

اسالمى و از طرف دیگر به عهده خود افراد جامعه گذاشته است، كه با یك ترتیب صحیح 

علمى و عملى و همچنین به نام امر به معروف و نهى از منكر، در اجرا و زنده نگه داشتن 

 احكـام الهـى كوشا باشند. 

هم پیوستگى  خورد، ارتباط و بهترین امورى كه در دین اسالم به چشم مىاز مهم

باشد و همین پیوستگى و ارتباط است كه موجب كاملى است كه بین اجزاء آن برقرار مى

 وحدت كاملى بین اجزاء این دین شده است.

رود، به هاى اولیه دین به شمار مىدر دیــن اسالم روح توحیــد و یكتاپرستى از هدف

ارى بوده و روح اخــالق نیز در طورى كه روح توحید در كلیه ملكات و فضایل اخالقــى ج

باشــد و با این ترتیب پیداست كه كلیــه اعمالــى كه مــردم به انجــام آن مكلفنــد، منتشر مى

برگشت جمیع مواد دینى اسالمى به توحید است و توحید خود در مرحلــه تركیــب و 

  كنــد.انضمــام، به همــان اخــالق و وظایــف عملـى برگشــت مى

بنابراین پایگاه رفیع عقیده توحید، اگر از درجه واالى خود فرود آید، عبارت از 

اخالق و عمل خواهد بود. و اخالق و عمل نیز در سیر صعودى خود به همان توحید و 

 (1)رسند.عقیده یكتاپرستى مى
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 نقش اخالق و تقوى در جامعه صالح اسالمى

 / آل عمران(  20« )یَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا...!یا اَ »

اسالم، روش اجتماعى و قوانین جارى مملكتى خود را بر اساس اخالق قرار داده و 

در تربیت مردم روى موازین اخالقى مبالغه فراوان نموده است. اسالم، ضمانت اجرائى 

یت اخالقى نهاده است، كه این ضمانت اجرایى در پنهان و آشكار قوانین را به عهده این ترب

با آدمى بوده و وظیفه خود را بهتر از هر پاسبان مراقب و بهتـر از هر قـدرتى كـه 

 دهد!كوشد، انجام مىصمیمانه در برقرارى نظم مى

اخالق فاضله در ثبات و دوام خود، احتیاج به عاملى دارد كه آن را حفظ و حراست 

ماید. این عامل چیزى جز توحید نیست. توحید هم عبارت از این است كه براى جهان ن

خداى یكتایى است، كه داراى اسماء حسنى است و او موجودات را آفرید تا در سیر تكامل 

افتاده و به سعادت نایل گردند و او دوستدار خیر و صالح است و بدى و فساد در پیشگاه 

اى گـرد خواهنـد آمـد ى همگان، به منظور محاكمه، در نقطهمقدسش مبغوض است، به زود

 و نیكوكار و بدكار به پاداش اعمال خود خواهند رسید. 

بدیهى است كه اگر این عقیده به معاد در نهاد كسى نباشد، عامل دیگرى وجود 

نخواهد داشت كه بتواند بشر را از پیروى هوى و هوس باز دارد و او را در مقام بهره 

 دن از لذایذ نفسانى، كه مقتضاى طبیعت اوست، متقى و خویشتندار كند.بر

تواند نگهدارى نماید، دژ تنها دژ محكمى كه بشر را از هرگونه خطا و لغزش مى

 توحید است.

الزمه اعتقاد به مبدأ و معاد این است كه انسان، در هر كجا و در هر زمان خود را 

ا بپرهیزد، خواه كسى بفهمد یا نفهمد، خواه كسى او را هملزم به نیكوكارى بداند و از بدى

مــورد ستایــش قرار دهـد یا ندهـد و خواه كســى باشد كه او را به كار خیر وا دارد یــا 

كه او عقیــده دارد كه خدا با اوست و همه هـا منعــش كنــد، یا نكنــد، چه آنكه از بدىاین

كند و معتقــد است كه روزى را در پیــش دارد فــظ مىداند و هر عملــى را حچیز را مى

 كه هر كس به آن روز بــه پــاداش عمـل خـود، از خوب و بد، خواهـد رسید! 

در منطق اسالم، اساس كار بر پیروى حق و درخواست فرد و پاداش از خدا، قرار 

اهمیت قرار هاى دنیوى در درجه دوم از داده شده است. در این منطق، اغراض و هدف

 گرفته است.

شود. این منطق از نظر عموم و كلیت به طورى است كه تمام موارد را شامل مى

بنابراین، هر عملى، چه فعل و چه ترك، تنها براى ذات خدا و به نام تسلیم در مقابل او و 

گیرد، همان حقى را كه او )تعالى شأنه،( اراده كرده است و او پیروى از حق انجام مى

بــرد و نه ممكن است به جایــى زنــد و نه خوابش مىهبــان دانایى است كه نه چرت مىنگ

 هــا و زمیـن اســت بـر او پوشیــده نیســت! چه در آسمـاناز او پنـاه بـرد. آن

نگرد، خواه مردم بنابراین، براى هر كس رقیب و شهیدى است كه اعمال او را مى
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 را ستایش كنند یا نه؛ و خواه قدرت بر مجازاتش داشته باشند یا نه! هم او را ببینند یا نه؛ او

كار این منطق و این عقیده در پرتو تربیت اسالمى بدانجا رسیده بود كه مردم خود 

كردند و همین خود را آماده آمدند و به گناهان خود اقرار و سپس توبه مىنزد پیغمبر مى

نمودند، بدین منظور كه رضـایت الهى را به یره مىپذیرفتن حدود الهى، از قبیل كشتن و غ

 خود جلب كنند و روحشان از آلودگى پاك شود.

همین حوادث عجیب است كه انسان را از تأثیر عمیق دین و تبلیغات دینى در روح 

شوند به نام دین حتى از سازد. اثر دین تا آن اندازه است كه مردم حاضر مىمردم آگاه مى

  (1)ذ آن، كه از عزیزترین امور نزد انسان است، بگذرند! زندگى و لذایـ

 . 185، ص: 7الـمیزان ج:  -1

 

 تعلیمات جامعه صالح

ةٌ یَْدُعوَن ِالَى اْلَخْیِر َو یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر...!»   «َو ْلتَُكْن ِمْنُكْم اُمَّ

 عمران( / آل 104)

اگر در اجتماعى، دانش و علم نافع و عمل صالحى وجود داشته باشد، براى دوام و 

كه همان اعمال معروف و شناخته  -پایداریش باید افراد را از منحرف شدن از راه خیر 

بازدارند. مردم دیگر را هم به طى كردن همان راه خیر تشویق نمایند  -شده نزد آنان است 

شده، رهایش نكنند شر و منكر واقع برگشته و در پرتگاه ر و معروف خی از راهرا كه و آن 

 و از خطر سقوط نجاتش بخشند. 

این همان دعوتى است كه با تعلیم و آموزش و امر به معروف و نهى از منكر شروع 

 فرماید:شود. در آیه فوق خداى تعالى آن را چنین تبیین مىمى

دم را به خیر و صالح دعوت كنند و مردم را به از شما مسلمانان باید گروهى مر» ـ 

 «نیكى امر و از بدى نهى نمایند، این دسته به حقیقت رستگارانند!

« معروف و منكر»تعبیر به « خیر و شر»كه خداى متعال از جا ســره ایناز این

ه گــردد: زیرا اساس و بنیــان كالم الهى بر اساس چنــگ زدن به رشتــفرموده، روشن مى

اش را چنیــن الهى و اتحاد و برادرى نهــاده شده است. واضح است اجتماعى كه راه زندگى

« شر»و منكــرات جز « خیر»قــرار داد، اعمــال معــروف و شناختــه شده نزدش همانــا 

 چیز دیگــرى نخواهد بود. 

سمیه و به لحاظ این نكته نباشد، به ناچار وجه ت« معروف و منكر»اگر تعبیر به 

به معروف و منكــر، باید به حسب نظــر دین باشد، نه به لحاظ « خیر و شــر»گــذارى نام

 شناسد.مى« معروف و منكر»را به عنوان « خیر و شر»عمل خارجــى، یعنى دیــن 

تبلیــغ و امر به معروف و نهــى از منكر تماما از امورى هستند كه اگر در جایى 

اجباتى كفایى خواهنــد بود و اگر تمام افراد یك ملت مأمور انجام آن واجب شوند، بالطبع و

باشند، پس از حصول غرض، دیگر معناى صحیحــى برایش متصــور نیست. و غــرض 
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هم با اقدام بعـض آن جمعیت حاصــل خواهد شد. پس در هر صورت قیام امــر تبلیــغ و 

  (1)بــاشــد نه بــه تمامـــى آنان. افــراد مى امر بـه معــروف و نهـى از منكــر بـه بعـــض

 . 285، ص: 6المیزان ج:  -1
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 فصل سوم
 

 مهاجرین و انصار
 

 دهندگان اولین جامعه صالح()تشكیل
 

 

 و تشكیل اولین جامعه صالح اسالمىمهاجرین اولیه  

 

ئَنَُّهْم فِى الدُّْنیا َحَسنَةً َو... » ِ ِ ِمْن بَْعِد ما ُظِلُموا لَنُبَوه  .« َو الَّذیَن هاَجُروا فِى ّللاه

 / نحل(  44تا  41)

قرآن مجید در این آیات تاریخ هجرت را یادآورى فرموده و مهاجرین در راه خدا را 

 دهـــد.وعــده نیكـو در دنیـا و آخــرت مى

طائفه بودند و در دو نوبت مهاجرت داشتند. مرحله اول، هجرت از )مهاجرین دو 

آله و به اذن خداى وعلیههللااى از گروندگان به رسول ّللاه صلىمكه به حبشه بود، كه عده

ها به جا ایمن از شر مشركین و عذاب و فتنه آنتعالى و رسولش انجام دادند و مدتى در آن

ه مدینه بود كه مؤمنین بعد از هجرت رسول ّللاه سر بردند. هجرت دوم از مكه ب

 آله یكى پس از دیگرى بدان شهر مهاجرت نمودند.(وعلیههللاصلى

مراد از  ظاهرا در آیه فوق منظور هجرت دومى، یعنى مهاجرت به مدینه است.  

« ِ و این است كه مهاجرت براى كسب رضاى خدا باشد « مهاجرت در خدا، -هاَجُروا فِى ّللاه

مهاجرین در راه خدا     این هدف محیط به ایشان باشد و جز آن هدف دیگرى نداشته باشند. 

و براى دین مهاجرت كردند، تا مجتمعى اسالمى و پاك تشكیل دهند، كه در آن مجتمع جز 

خدا كسى پرستش نشود و جز عدل و احسان چیزى حكومــت نكند و یا براى این بــود كه به 

 وضعش چنین باشد. شوند و در آن منزل كنندكهمجتمعــى وارد 

اى داده شدند، آن حسنه اى داشتند و یا وعده حسنهپس، اگر از مهاجرتش امید حسنه

همین مجتمع صالح بود و نیز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند، ستودند، براى این 

 ش خــوب بـوده است.كه آب و هـوایبود كه جاى تشكیل چنین مجتمعى بود، نه براى این

همین  -كه در دنیا به آن برسند  -اى كه وعده داده شدند پس، هدف و غرض حسنه

اى كه در آن كه مقصود از حسنه شهر باشد و یا حالت حسنهمجتمع صالح بوده، چه این

  (1)گیـرنـد! شهـر بـه خــود مى
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 الحسازندگان اولین جامعه ص

لـــوةَ َو...!» ...  ـاُهــْم ِفى االَْرِض اَقاُمـــوا الصَّ  / حــج(  41« )اَلَّذیــَن ِاْن َمكَّنـه

ها و كرد، دیرها، كلیساها، كنشتاگر خدا بعض مردم را به بعض دیگر دفع نمى» 

شد! خدا كسانى را كه یارى شود، ویران مىمسجدها، كه نام خدا در آن بسیار یاد مى 

كند، كه وى توانا و نیرومند است! همان كسانى كه اگر در زمین و كنند، یارى مىا 

استقرارشان دهیم، نماز به پا كنند و زكات دهند، به معروف وا دارند و از منكر باز  

 «دارنـد و سـرانجام همـه كـارها بـا خـداست...! 

امى شبه جزیره جامعه صالحى كه براى اولین بار در مدینه تشكیل شد و سپس تم

اى اى بود كه در تاریخ اسالم تشكیل یافت. جامعهترین جامعهعربستان را فرا گرفت، عالى

شد، امر شد، زكات داده مىآله در آن نماز به پا مىوعلیههللابود كه در عهد رسول ّللاه صلى

 گشت!معروف و نهى از منكر، عملى مىبه

  

 الح نقش داشتند؟چه كسانى در ساخت اولین جامعه ص

 طور قطع، شاه فرد و مصداق بارز آیه فوق است.این جامعه، به

اى، انصار عامل مهم بودند، نه مهاجرین و در تاریخ البته، در تشكیل چنین جامعه

اى به دست مهاجرین تشكیل یـافته باشد، اسالم، در هیچ عهدى سابقه ندارد كه چنین جامعه

 دخالتى در آن نداشته باشند.به طورى كه انصار هیچ 

بلكه تاریخ از افراد مسلمانان صدر اول و مخصوصا مهاجرین از ایشان، افعال 

توانیم نام آن را احیاء حق و اماته باطل بگذاریم. وجه نمىزشتى را ضبط كرده كه به هیچ

ّللاه اند این صفت را قرآن مجید براى مهاجرین زمان رسول)كسانى كه توهم كرده

كه مسئله اخراج از دیار و مظلومیـت اند، گو اینآله بیان كرده، اشتباه كردهوعلیههللاىصل

  (1)هاست!( مخصوص آن

 . 267، ص: 28الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 مدنیتى كه اسالم به ارمغان آورد!

 

قُوا...!َو اْعتَِصُموا بَِحْبلِ » ِ َجمیعا َو ال تَفَرَّ  عمران( / آل 103« )ّللاه

خداوند متعال در این آیه شریفه وضع اعراب را قبل از ایمان آوردن به دین اسالم 

كند و سپس مدنیتى را ها در دوران جاهلیت مىگاه اشاره به زندگى آنشود و آنمتذكر مى

 شود:ها اعطاء فرموده، یادآور مىاسـالمى بـه آن كه در مـجتمـع صالـح

 و همگى به رشته الهى چنگ زنید!» -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 22

 و پراكنده نشوید! 

 و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید،

 هایتان پیوند داد،دم كه دشمن بودید با همدیگر و خدا میان دلآن

 و به موهبت او با هم برادر شدید، 

 «بردید، خدا شما را از آن نجات بخشید!و شما بر پرتگاه آتش به سر مى

مخاطبان اولى این آیات كسانى بودند كه قبل از نزول آن مسلمان شده و دوران كفـر 

 هـا و پیكـارهـا بـا یكـدیگر بـه سـر بــرده بودنــد.را در آتـش جنــگ

ودند آنان قبـل از اسـالم نه فراغتى داشتند و نه لذت استراحت در زندگى را چشیده ب

كه به رشته محكم الهى چنگ كردند، تا اینو نه حقیقت امنیت عمومى اجتماع را درك مى

زدند و اجتماعى سعادتمندانه تشكیل دادند كه حالوت و شیرینى نعمـت امنیـت در آن 

 نمـایـان بـود.

مثل آنان » -كند: در این آیه مخاطبان را متوجه حال پیشینیان نیز فرموده، اضافه مى

 «اشید كه متفرق گشتند و اختالف پیدا كردند!مب

حال آنان در اجتماع فاسد جاهلیت را كه پیش از ایمان آوردن و متحد شدن در سایه 

َو ُكْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرةٍ ِمَن النهاِر... ـ شمـا بـر پرتگاهى »اسالم داشتند، آیه شریفه با عبارت: 

 شود.متذكر مى« بردید،از آتش به سر مى

ها شیوع داشته ها و مخاصماتى است كه در آن دوران بین آنجنگ« آتش»مراد از 

بردند كه اساس آن بر پایه اختالف و عقاید متشتت نهاده شده است و در اجتماعى به سر مى

ترین ها را به پستهاى فردى در آن حكومت كرده و آنبود و امیال نفسانى و زورگویى

 دادند. مىها سوقزندگى

از رسول ّللاه الهى رشته زدن به اتحادكلمه و چنگ زیادى در تبیین مفهوم روایات

هــا را بــه السالم رسیــده، كه مشهورتــریــن آنبیــت علیهمآله و ائمــه اهــلوعلیههللاصلى

 كنیــــم:جــا نقــل مــىطــور خالصــه در ایــن

 رمــــود:آله فوعلیههللارسـول خدا صلى

 روم و شما كنار حوض كوثر بر من وارد خواهید شد، من جلوتر از شما مى»  -

 ؟«بنگـرید كـه چگـونه رفتـار خـواهید كـرد بـا دو چیـز "گـرانقیمـت"

 اى است كه یك طرفش به دست حق،بزرگتر آن "كتاب خدا" كه وسیله -

 هاى شماست، و طرف دیگرش به دست

 به آن چنگ زنید كه هرگز گمراه نخواهید شد! 

 باشند،و كوچكتر آن "عترت و فرزندان" من مى -

 شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند!آن دو از یكدیگر جدا نمى

 ام،ها را مسئلت كردهاز پروردگارم جدا نشدن آن -

 خواهیدشد!پس بر آن دو پیشى نگیرید كه گمراه

 «نیاموزید زیرا كه از شما داناترند!ها چیزى و به آن

 )به نقل طبرانى از زیدبن ارقم دره منثور(
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 السالم فرمود:امـام باقر علیه

 رشته الهى همانا آل محمدند،» -

 باشند، كه مردم مأمور به تمسك به آن مى

ِ َجمیعا َو ال تَفَرَّ چنانهم  «قُوا...!"كه خداى تعالى فرموده: "َو اْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللاه

 )نقل از تفسیر عیاشى(

 حدیث ثقلین

اند و این حدیث از روایات متواترى است كه شیعه و سنى بر روایت آن اتفاق كرده

 (1)اند.نفر از مردان و زنان صحابى شمرده 35بعضـى از علماى حدیث راویـان آن را تا 

 . 283، ص: 6الـمیــزان ج:  -1

 

 بین مهاجرین و انصار: برقرارى والیت برادر خواندگى

ِ َو...!»  «اِنَّ الَّذیَن َءاَمنُوا َو هاَجـُروا َو جاَهدُوا بِاَْمواِلِهْم َو اَْنفُِسِهْم فى َسبیِل ّللاه

 / انفـال( 75تـا  72)

بر اساس آیه فوق، خداى تعالى بین دو طایفه از مسلمین، یعنى مهاجر و انصار 

 بین مسلمانان و كفار را به كلى قطع فرمود: والیت برقرار كرد و همچنین رشته مواالت

 آنان كه ایمان آوردند و هجرت كردند،» ـ 

 هاى خویش در راه خدا جهاد كردند،ها و جانو با مال 

 و آن كسان كه مهاجران را سكنى دادند و یارى كردند، 

 ها اولیاى بعض دیگرند،ایشانند كه بعضى از آن 

 دند، شما را از والیت ایشان نصیبى نیست،كه گرویدند و هجرت نكرو آنان 

 .« كه هجرت كنند و... تا آن 

مقصود از این مهاجرین، آن دسته اول از مهاجرینند كه قبل از نزول این سوره 

كسانى كه به مسلمانان منزل دادند، و رسول ّللاه را یارى »مهاجرت كرده بودند. مراد به 

 طایفـــه انصـار است.« كردنـــد،

مانان در ایام نزول این آیات منحصر به همین دو طایفه یعنى مهاجر و انصار مسل

خداوند     بودند، مگر عده خیلى كم كه در مكه ایمان آورده و هنوز مهاجرت نكرده بودند. 

 سبحان بین این دو طایفه والیت برقرار فرمود.

امن. به این این والیت معنایى است اعم از والیت میراث، والیت نصرت و والیت 

معنى كه حتى اگر یك فرد مسلمان كافرى را امان داده باشد، امانش در میان تمامى 

مسلمانان نافذ است، بنابراین همه مسلمانان نسبت به یكدیگر والیت دارند، یك مهاجر ولىه 

تمامى مهاجــر و انصــار است، یك انصــارى ولىه همــه انصــار و مهاجرین است و دلیل 
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 كه والیت در آیه به طور مطلق ذكر شده است. ها این استینهمه ا

والیت را در میان « كه گرویدند و هجرت نكردند،و آنان» خداوند متعال با آیه: 

فرماید: كند و مىمؤمنین مهاجرین و انصار و میان مؤمنین كه مهاجرت نكردند، نفى مى

والیت نصرت و اگر دسته دوم از  میان دسته اول و دسته دوم هیچ قسم والیتى نیست جز

باشند كه بین شان بكنید، ولى به شرطى كه با قومى سر جنگ داشتهشما یارى طلبیدند، یارى

 شما و آن قوم عهد و پیمانى نباشد.

خاطرنشان « َوالَّذیَن َكفَُروا بَْعُضُهْم اَْوِلیآُء بَْعٍض...،»خداوندمتعال با آیه: و همچنین

كنـد. پــس والیتشــان در میان خودشان است و به اهل ایمان تجــاوز نمى ســازد كه كفارمى

 تواننــد آنـان را دوســت بدارنــد!مؤمنیـــن نمى

اگر )مسلمانان غیر مهاجر را در موقع طلب »... یابد: آیه با این عبارت ادامه مى

ه این آیه اشاره دارد ك« شود!یارى،( كمك نكنید فتنه در روى زمین و فساد بزرگ ایجاد مى

 به مصلحت تشریع والیت به آن نحوى كه تشریع فرمود.

اى چون به طور كلى والیت و دوست داشتن یكدیگر از امورى است كه هیچ جامعه

از جوامع بشرى و مخصوصا جوامع اسالمى، كه بر اساس پیروى حق و گسترش عدالت 

كه دوستى كفار، كه دشمن چنین  شود، از آن خالى نیست و معلوم استالهى تأسیس مى

شود افراد اجتماع با آنان خلط و آمیزش پیدا كنند و اخالق و اى هستند، موجب مىجامعه

عقاید كفار در بین آنان رخنه یابد و در نتیجه سیره و روش اسالمى كه مبنایش حق است، 

ستــش به وسیله سیره و روش كفر، كه اساسش باطل و پیروى هواست و در حقیقت پر

كــه در روزگــار خود مـالحظـه چنانهمشیطان است، از میــان آنان رخت بر بنــدد، 

  كردیــم كه چنین شــد و صــدق دعـوى ایـن آیـه را به چشم خــود دیـــدم!!!

 باالخره در آیه بعدى:

 كسانى كه بعدا ایمان آوردند و مهاجرت كردند و همپاى شما جهاد كردند،» 

 «ز از شما هستند!ها نیآن 

آورند و با طبقه هایى را كه بعد از این ایمان مىخداوند متعال مهاجرین بعدى و آن 

پردازند، به آنان ملحـق فرمـوده و در مسئلـه والیـت ایشـان را اول همراه شده و به جهاد مى

 نیز شركت داده است.
 

 

 داراالسالم:  تقسیمات جغرافیایى ایمان و كفر

ِ...!ال » َرِر َو اْلُمجاِهدُوَن فى َسبیِل ّللاه  «یَْستَِوى اْلقاِعدُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َغْیُر اُوِلى الضَّ

 نساء(/100تا  95)

در روزهایى كه مسلمانان گروهى به مدینه هجرت كردند و گروهى در مكه ماندند، 

كردند و گروهى كت مىها شرهایى در مدینه بودند كه با پیامبر خدا در جنگهمزمان گروه

هایى نیز بودند كه به حال شرك مانده بودند و نهایتا با مسلمین نشستند و گروهها مىدر خانه
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بود و شهر  «داراالسالم»آمیز بسته بودند؛ در آن روزگار شهر مدینه پیمان زندگى مسالمت

هاى متفاوتى یتبود و كسانى كه در این دو شهر اقامت داشتند داراى كیف «دارالكفر»مكه 

بودند و قرآن شریف در آیات فوق وضع آنان را روشن كرده تا تكلیف خود را در قبال خدا 

 و مسلمانان بدانند.

خداوند متعال در این آیات، مؤمنین، یعنى مدعیان ایمان را، از نظر اقامت در 

م تقسیم به چند قس« دارالشرك،»و سرزمین مشركین یا « داراالیمان»سرزمین مؤمنین یا 

كرده و جزاى هر یك از این چند دسته را به طورى كه مناسب حال آن دسته است، بیان 

« داراالیمان»فرموده، بدین منظور كه آنان را بیدار كند و سپس ترغیبشان فرماید كه به 

جا اجتماع نمایند و مجتمع اسالمى را نیرو بخشند و متحد شوند و بر هجرت كنند و آن

پرهیزكارى به یكدیگر كمك دهند و كلمه حق را باال برند و پرچم توحید را كارهاى نیك و 

 برافرازند و دین را به همگى اعالم كنند. 

 هـاى مورد خـطـاب آیـات بـه شرح زیـر بـودنـد:گــروه

 مجاهدین و قاعدین: - 1

اقامت دارند. « داراالسالم»هر دو این دسته كسانى هستند كه در سرزمین اسالمى 

كنند، دسته دوم كسانى ها كسانى هستند كه با جان و مال در راه خدا جهاد مىك دسته از آنی

هستند كه با عذر و یا بدون عذر )در جایى كه عده كافى براى جهاد آماده بود،( در 

 رفتند. نشستنـد و بـه جهـاد نمـىهـا مـىمنـزل

لى البته از نظر درجه، ها وعده خوبى داده، وخداوند سبحان به هر یك از این

 مجـاهـدین را بـر قاعـدیـن برتـرى بخشیـده است.

 ساكنیــن شهـر كفـر: - 2

و ستم، در ظلم دارند و از روى  اقامت هستند كه در سرزمین شرك كسانى دسته این

 دسته جهنمى خواهند بود! كنند. ایننمىراه خدا هجرت 

 

 مستضعفیــــــن: - 3

هستند كه در سرزمین كفر ساكنند، ولى نه از راه ظلم و ستم، « مستضعفین»این عده 

 دانند.اى دارند و نه راهـى بـراى فرار مىبلكـه نه چـاره

ـه )اگـر خـداونــد بخواهــد!( عفــو خواهــد كـــرد.  ایــن دستــه را هــم انشــاء اللـه

 مهاجرت ناتمام: - 4

ف نیستند و به منظور هجرت به طرف خدا و این عده كسانى هستند كه مستضع

اند، ولى مرگ بـه هاى خود بیرون آمدهرسول و پناهنده شدن به سرزمین اسالم، از خانه

 سـراغ ایشـان آمـده است. اجر اینان هم بر خداست!

مضمــون این آیات، همــه وقت و همه جا، درباره مسلمانان جارى است، گرچه سبب 

آله وعلیههللااوضــاع و احوالــى بــود كه مسلمیــن در عهــد پیغمبر صلىنــزول این آیــات 

 از هنگــام هجــرت بــه مدینه تا فتــح مكــه داشتنــد.
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 آن روز دو سرزمین وجود داشت 

 آن: بود از شهرمدینه و حومهاسالم، كه عبارت یكى سرزمین

خود، آزادى داشتند و یك عده هم جا یك عده مسلمان وجودداشت كه در دین در این

 مشركین و كسان دیگرى بودند كه به واسطه پیمان و امثال آن كارى به مسلمانان نداشتند.

 دیگـرى سـرزمین شرك، كه عبارت بود از مكه و حومه آن:

قدم بودند و در امر دین، مزاحم مسلمانان بودند و آنان را به پرستى ثابتها بر بتاین

دادند، كه از دینشان برگردند، ولى این آیـات بـا مالك كردند و فریب مىىسختى شكنجه م

 كلـى كـه دارد همیشـه حاكـم بر مسلمیـن است.

بدین ترتیب كه مسلمان مؤظف است یا در جایى اقامت كند كه بتواند معالم دین را 

سرزمینى است  بیاموزد و شعائر دین را اقامه كند و به احكام دین عمل نماید و یا اگر در

كه نه علم به معارف دین و نه راهى براى عمل كردن به احكام دینى وجود دارد، باید از 

زیرا «... دارالكفر»بنامند یا « داراالسالم»جا را كند كه آنجا هجرت كند، فرق نمىآن

اند. دین به صورت هاى خود كنار گرفته و دور شدهها دگرگون شده و از مسمىامروز اسم

ك مطلب نژادى درآمده است. از اسالم تنها نام مانده، اعتقاد به معارف و عمل به احكام ی

 شود. وجه در این نامگذارى مراعات نمىاسالم به هیچ

كند و مردم را تكلیف بـه قرآن كریم، اثر را بر حقیقت ـ و نه اسم ـ اسالم بار مى

 (1)م!! كنـد كه داراى روح باشـد، نه صورت اسالاعمـالى مى

 . 85، ص: 9المیزان ج:  -1
 

 

  رهبري جامعه اسالمى و صالحیتهاي آن
 

 هللادر عصر اول اسالم والیت امر جامعه اسالمى به دست رسول خدا صلى

بود و خداى عز و جل اطاعت آن جناب را بر مسلمین و بر همه مردم واجب  وسلّموآلهعلیه

 . بود، و دلیل این والیت و وجوب اطاعت، صریح قرآن است  كرده
 

 به آیات زیر دقت فرمائید:

 “و اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول ! ”  -

 “!لتحكم بین الناس بما اریك هللا”  -

 “!و النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم”  -

 “و قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا!”  -
 

و آیات بسیارى دیگر كه هر یك بیانگر قسمتى از شؤون والیت عمومى در مجتمع 

اسالمى و یا تمامى آن شؤون است، و بهترین راه براى دانشمندى كه بخواهد در این باب 

را مورد  وسلهموآلهعلیههللااطالعاتى كسب كند این است كه نخست سیره رسول خدا صلى

رى كه هیچ گوشه از زندگى آن جناب از نظرش دور نماند، مطالعه و دقت قرار دهد، بطو
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و قوانین راجع به اعمال، یعنى احكام عبادتى  ،آنگاه برگردد تمامى آیاتى كه در مورد اخالق

و معامالتى و سیاسى و سایر روابط و معاشرات اجتماعى را مورد دقت قرار دهد، چون 

تنزیل الهى در یكى دو جمله انتزاع خواهد اگر از این راه وارد شود دلیلى از ذوق قرآن و 

كرد كه لسانى گویا و كافى و بیانى روشن و وافى داشته باشد، آنچنان گویا و روشن كه هیچ 

 دلیلى دیگر آن هم در یك جمله و دو جمله به آن گویائى و روشنى یافت نشود. 

آن این است در همین جا نكته دیگرى است كه كاوشگر باید به امر آن اعتنا كند و 

كه تمامى آیاتى كه متعرض مساله اقامه عبادات و قیام به امر جهاد و اجراى حدود و 

قصاص و غیره است خطابهایش متوجه عموم مؤمنین است نه رسول خدا 

 به تنهائى، مانند آیات زیر: وسلهموآلهعلیههللاصلى
 

 “و اقیموا الصلوة،”  -

 “و انفقوا فى سبیل هللا،”  -

 “علیكم الصیام،كتب ”  -

 “ولتكن منكم امة یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر،”  -

 “و جاهدوا فى سبیله،”  -

 “و جاهدوا فى هللا حق جهاده،”  -

 “الزانیة و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما،”  -

 “و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما،”  -

 “و لكم فى القصاص حیوة،”  -

 “لشهادة هلل،و اقیموا ا”  -

 “و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا،”  -

 “ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه،”  -

و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على ”  -

 “اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن یضرهللا شیئا و سیجزى هللا الشاكرین!
 

شود دین یك صبغة و روش از همه آنها استفاده مىو آیات بسیارى دیگر، كه 

اجتماعى است كه خداى تعالى مردم را به قبول آن وادار نموده، چون كفر را براى بندگان 

پسندد و اقامه دین را از عموم مردم خواسته است، پس مجتمعى كه از مردم تشكیل خود نمى

عضى بر بعضى دیگر مزیت داشته یابد اختیارش هم به دست ایشان است، بدون اینكه بمى

باشند و یا زمام اختیار به بعضى از مردم اختصاص داشته باشد و از رسول خدا 

وسلهم گرفته تا پائین، همه در مسؤولیت امر جامعه برابرند و این برابرى از وآلهعلیههللاصلى

 شود:آیه زیر به خوبى استفاده مى
 

 “او انثى بعضكم من بعض! انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر”  -
 

چون اطالق آیه داللت دارد بر اینكه هر تاثیر طبیعى كه اجزاى جامعه اسالمى در 

اجتماع دارد، همانطور كه تكوینا منوط به اراده خدا است، تشریعا و قانونا نیز منوط به 
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جاى گذارد و در اجازه او است و او هیچ عملى از اعمال فرد فرد مجتمع را بى اثر نمى

 خوانیم:دیگر قرآن مى
 

 “ ان االرض هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین ! ”  -
 

با سایر افراد جامعه دارد این است  وسلهموآلهعلیههللابله تفاوتى كه رسول خدا صلى

یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب ” كه او صاحب دعوت و هدایت و تربیت است: 

پس آن جناب نزد خداى تعالى متعین است براى قیام بر شان امت، والیت و !“ الحكمة و

 امامت و سرپرستى امور دنیا و آخرتشان، مادام كه در بینشان باشد.
 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند:             
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 فصل چهارم

 

 بحثى در جامعه اسالمى
 

 

 اجتماع از نظر اسالم

 

 / آل عمران(  200« )یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا...!»

شك نیست كه اسالم تنها دینى است كه اساس آیین خود را خیلى صریح و روشن بر 

تنـا اعپایه اجتماع قرار داده است. اسالم در هیچ شأنى از شئون خود نسبت به اجتماع بى

 نبوده است. 

هاى مختلف جنسى و نهایت اشتغاالت انسانى و دستهاین دین الهى، در گستره بى

ها از نیروى فكر انسان خارج است، با تمام كثرت نوعى و صنفى او، كه شمارش آن

 ها حكمى مقرر داشته است.اى كه دارند، دخالت نموده و براى هر یك از آنالعـادهفـوق

جا كه ممكن احكام و مقررات را نیز در یك قالب اجتماعى بیان داشته و تا آنتمام این 

 بوده، روح اجتماع را در جمیع احكام و مقررات خود تنفیذ نموده است!

نخستین ندایى كه بشر را به سوى اجتماع دعوت كرده و به جامعه یك شخصیت 

سوى ه آیات الهى مردم را بهمستقل واقعى داده، نداى آسمانى اسالم است، كه با یك سلسل

 اجتماعى و پاكیزگى آن دعوت فرموده است:سعادت حیات

 این است راه من!»ـ 

 آن را پیروى كنید!  

 هاى دیگر را پیروى مكنید،و راه

 / انعام(  52« )كه موجب تفرقه و پراكندگى شماست! 

 به رشته خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید... »ـ 

 ردم را به خیر و نیكى دعوت كنند،باید جمعى از شما م

 امر به معروف كنند و از منكر باز دارند، 

 و اینان خود رستگارانند! 

 مباشید از آنان كه پس از ادله روشنى كه بر آنان آمد، 

 عمران(آل/105تا103«)پراكنده شدند و راه اختالف پیمودند!

 مؤمنین برادر یكدیگرند،»ـ 

 / حجرات(  100« )هید!پس بین دو برادرتان سازش د 

 َو تَعــاَونُــوا َعلَــى اْلِبــرهِ َو التَّْقــوى! »ـ  
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 (1)/ مـائـده(  3« )در نیكــــى و پــرهیــزكــــارى یكدیگــر را یـارى كـنیـــد! 

 . 158، ص: 7الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 اتحاد و سازگارى در جامعه اسالمى

 

 / آل عمران(  200« )یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا...!»

 فـرماید:در این آیــه خــداى تعالـــى جامعــه اسالمى را خطــاب قــرار داده و مى

 اید،اى كسانى كه ایمان آورده»

 بردبارى كنید و با هم سازش و پیوند كنید، 

 «، باشد كه رستگار شوید!و از خدا بترسیــد 

بدان سفارش شده، صبر و تحمل اجتماعى است. « صابروا»صبرى كه با عبارت 

بدیهى است كه صبر و تحمل عمومى و همگانى از نظر قدرت و نیرو و اثر باالتر از صبر 

هاى فردى هاى اجتماعى است كه قدرتو تحمل انفرادى است. در ظرف اجتماع و همكارى

 آورد. وند خورده و نیروى عظیمى را به وجود مىبه یكدیگر پی

رساند كه انسان چه در حال آسایش و چه در بال و مى« رابطوا»به كارگیرى عبارت 

هاى معنوى خود را روى هم ریخته و كلیه شئون حیاتى خویش سختى الزم است كه قدرت

 را در پرتو یك تعاون و همكارى اجتماعى به سامان برساند.

هاى اجتماعى به منظور نیل به سعادت واقعى دنیا و آخرت است، همكارىچون این 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن!»بالفاصله جمله « رابطوا»پس از كلمه  آورده شده است. « َو اتَّقُوا ّللاه

بدیهى است كه یك سعادت واقعى و كامل، جز در پرتو همكارى اجتماعى میسر نیست،     

صورت، اگر هم سعادتى به دست آید، یك سعادت كامل و همـه كه در غیر این چه آن

 اى نخواهد بود.جـانبه

اجتماعى بودن انسان، از مطالبى است كه اثبات آن، احتیاج به بحث زیادى ندارد، 

از فطریات هر فرد است. تاریخ و همچنین آثار باستانى « اجتماعى بودن»كه خاصه چه آن

دهد كه انسان همیشه در جامعه كند، چنین نشان مىیت مىكه از قرون و اعصار گذشته حكا

 كرده است. و به طور دسته جمعى زندگى مى

قرآن در بسیارى از آیات خود، با بهترین طرزى از این موضوع خبر داده است. در 

 حجرات فرموده:سوره 13آیه 

 اى مردم، شما را از مرد و زن آفریدیم،» -

 قرار دادیم،و دسته دسته و قبیله قبیله 

 «تا یكـدیگـر را بشنـاسیـد!

 فرمـاید:در جـاى دیگـر مـى

 ها را در زندگى دنیا تقسیـم كردیم،ما خود روزى آن» -

 اى را بر دسته دیگر به مراتبى برترى دادیم،و دسته



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 31

 / زخـرف(  32«    )تا گروهى گروهى را مسخـر خدمت خود سازند!
 

 ساخت،او كسى است كه بشر را از آب » -

  (1)/ فرقان(  54« )ها برقرار نمود!و خویشى و پیوند ازدواج را بین آن

 . 154، ص: 7الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 رابطه فرد و اجتماع در اسالم

 

 / آل عمران( 200« )یــا اَیَُّهــا الَّذیـَن آَمنُوا اْصِبُروا َو صابُِروا َو راِبُطوا...!»

اسالم در تربیت افراد نوع انسان و راهنمایى او به سوى سعادت حقیقى، رابطه 

 واقعى اى را كه بین فرد و اجتماع وجود دارد، در نظر گرفته است. 

 فـرمـایـد: تـعـالـى مـىخــداى

 او كســــى اســت كــه بشــر را از آب آفــریــد،»  -

/  54« )خــویشــى و ازدواج قـــرار داد! پـــس ایــن آفرینـــش را در پیـــونــد 

 فـــرقـــــان(
 

 حجرات(/13« )مردم! شما را ازیك مرد و زن آفریدیم!اى»  -
 

 عمـــــران(/ آل 195« )بَْعـُضـُكـــْم ِمــــْن بَـْعــــــٍض!»  -
 

شود كه خواص و اى كه بین فرد و اجتماع برقرار است، موجب این مىرابطه حقیقى

آثار فرد در اجتماع نیز پدید آید و به همان نسبت كه افراد از نیروها و خواص و آثار 

سازند، این حاالت یك موجودیت اجتماعى نیز پیدا مند مىوجــودى خویش جامعه را بهره

 نمایند.مى

وجود، اصل، كتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و « ملت،»قرآن براى بینیم: و لذا مى

 گوید: مى و ر فرمــودهمعصیت اعتبــا

 اى است كه وقتى به پایان رسد،براى هر ملت، اجل و دوره»ـ 

 / اعراف( 34« )اى پـیشى گیـرند!اى عقب افتند و نه لحظـهنه لحظه 

 / جاثیه( 28« )شـــود.و هر امتى به ســوى كتاب خود خوانــده مى» -

 / انعام( 108« )دادیـــــم.عمــل هر امتــى را در نظــرش زینــت » -

 / مائده( 66« )رو هـستنـــــد.ها ملتــــى میـانـــهاى از آندستــه» -

 عمران(/ آل 113« )ملتى قائم و برپا، كه آیات خدا را تالوت كنند.» -

 كوشید تا پیغمبر خود را بگیرند،هر ملتى مى» -

 یمال سازند،را پاو در راه باطل خود با او جدال ورزند، تا حق

 / غافر( 5«)ولى ما آنان را گرفتیم، چگونه بود عقاب!!

 براى هر ملتى رسولى است و وقتى كه آن رسول بیامد،»  -

 / یونس(  47« )شود!شود و كسى ستم نمىحكم به عدل مى
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هاى اشخاص بینیم، همان طور كه قرآن به داستانبا توجه به این حقیقت است كه مى

ها اهمیت داده است. و این در آن هنگام بوده است ـیش از آن بـه تاریـخ ملـتاهمیـت داده، ب

 كه بشر تاریخى جز ذكر حاالت اشخاصى از قبیل پادشاهان و بزرگان، نداشته است.

اند ها و اجتماعات نداشتهنویسان تا بعد از نزول قرآن هیچ توجهى به تاریخ ملتتاریخ

بعضى از مورخین، از قبیل مسعودى و ابن خلـدون، كـم و  و این بعد از نزول قرآن بوده كه

 اند.هـا نموده و بـه ذكـر حوادث آن پرداختهبیش تـوجهى به تـاریخ ملت

كه در همین اواخر به طور كلى تحول در تاریخ به طور ادامه داشت، تا ایناین همین

 ها تبدیل گشت.وجود آمد و تاریخ اشخاص به تاریخ ملت

طور كه اشاره كردیم، این رابطه حقیقى كه بین فرد و اجتماع موجود نخالصه هما

گردد، كه از هر جهت، بر قوا و خواص است، موجب یك سلسله قوا و خواص اجتماعى مى

 سـازد.فردى برترى داشته و در صورت تعارض بر آن غالب شده و مقـهـورش مى

ه است. اسالم مهمترین دستورات اسالم بیش از همه ادیان و ملل به اجتماع اهمیت داد

خود را، از قبیل حج و نماز و جهاد و انفاق و باالخره هرگونه تقواى دینى را، براساس دینى

 (1)است.گذاشته بنیان جامعه

 . 162، ص: 7الـمیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 ضامن اجرائى احكام اجتماعى اسالم

 / آل عمران( 200« )اْصِبُروا َو صابُِروا َو راِبُطوا...!یــا اَیَُّهــا الَّذیـَن آَمنُوا »

ضامن اجرائى احكام اجتماعى اسالم، عالوه بر سازمان حكومتى اسالم، كه موظف 

هاست و عالوه بر فریضه دعوت به خیر و امر به به حفظ شعائر عمومى دین و حدود آن

، این است كه: قرآن هدف معروف و نهى از منكر، كه بر تمام افراد مسلمین واجب است

عالى اجتماع اسالمى را سعادت حقیقى و قرب و منزلت پیدا كردن نزد خدا، قرار داده 

است. بدیهى است هر اجتماعى، ناچار، داراى یك هدف و غرض مشترك است و این است 

 غرض و هدف مشترك اجتماع اسالمى از نظر قانونگزار آن!

، خود یك ضامن اجرائى بزرگ و یك مـراقـب الذكرمیــل وصول به هدف مقدس فوق

 جدى باطنى براى حفظ و اجراى احكام اسالم است.

عالوه بر جهات ظاهرى، حتى تمام زوایاى نیمه روشن باطن انسان، براى پلیس 

و دعوت به  -باطنى روشن و نمودار است، اگرچه احیانا این دو نیروى بزرگ )پلیس باطن 

 دهند.اعى بشر مخفى مانده است و بدان اهتمام نشان نمىخیر( بر رهبران كنونى اجتم

اسالم در راه اجراى قوانین خویش، از نیروى این پلیس باطن، حداكثر استفاده را 

گوییم روش اسالم در اهتمام به اجتماع بر سـایر نمــوده است. به همین جهت است كه مى

 (1)هـا برتـرى دارد! روش

 . 164، ص: 7الـمیـزان ج:  -1
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 هاى اجتماعى اسالمدوام روش

 

 / آل عمران(  200« )یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا...!»
 

ریزى یك اجتماع صالح، حتى از اجتماعاتى كه اگر روش اسالم در پى» گفته شده: 

چرا اجتماعى كه تر است، پس تر و اساسىریزى شده، متقنهاى متمدن پىبه وسیله ملت

ریزى كرد، جز در مدت بسیار كوتاهى دوام نیاورد و نتوانست خود را حفظ كند، اسالم پى

هاى قیصر و كسرى را متحول سازد، بلكه در مدت اندكى یك كه جامعهتا چه رسد به این

تر بود امپراطورى جدید به دنبال حكومت اسالمى به وجود آمد، كه به مراتب از قبلش شنیع

فجایعش روى گذشته را سفید كرد. این درست بر خالف تمدن غرب است، كه توانسته در  و

امتداد زمان جلو آمده و موجودیت خود را حفظ كند و همین دلیل بر این است كه تمدن 

تر است. آنان روش اجتماعى و تر و روش اجتماعى آن از نظر اساس محكمغرب مترقى

اند و چون اتفاق كلمه یك ملت اراده و تمایالت ملت نموده قوانین موضوعه خود را مبتنى بر

اند. اما فرضیه دین در دنیاى عادتا محال است، مالك عمل را اراده اكثریت قرار داده

گاه از مرحله تئورى خارج نشده و آلى است كه هیچامروز یك فرضیه صد در صد ایده

 « د...؟!توان پى و اساس یك اجتماع را مبتنى بر آن نمونمى

 در پاسخ باید گفت: 

روش اجتماعى اسالم در دنیاى امروز غیر قابل اجراست و تنها  -اند كه گفتهاین

باشد، به سیستم اجتماعى تمدن عصر كنونى است كه در شرایط موجود قابل براى اجرا مى

 -گونه سازش و تناسبى با احكام دین اسالم ندارد این معنى كه شرایط حاضر جهان هیچ

هایى آید، زیرا جمعى روشاند از آن به دست نمىاى كه گرفتهمطلبى است مسلم! ولى نتیجه

ها در زمانى اند، بلكه همه آنهاى ازلى نبودهاند، روشكه تاكنون بر جوامع حكومت كرده

كه شرایط و اوضاع عمومى جهان آماده گسترش و بسطشان نبوده است، قدم به عرصه 

اى كه با سرشت افراد آمیخته شده بود به هاى كهنهعوامل مخالف و روش وجود گذاشته و با

نشینى اند و چه بسا كه در آغاز امر در این مبارزه شكست خورده و عقبمبارزه برخاسته

كه سرانجام اند تا ایناند ولى باز براى دومین بار و سومین بار مبارزه را از سر گرفتهكرده

اند و جاى خود را در اجتماعات بشر باز نموده و حكومت خود پیروزى را به دست آورده

كه در اثر مساعد نبودن عوامل و شرایط به طور كلى منقرض اند و یا آنرا مستقر كرده

 اند. شده و از بین رفته

هاى دینى و یا دنیوى، حتى روش دموكراسى و دهد كه تمام روشتاریخ نشان مى

 انــد.ـریــان مبـارزه و پیـروزى و شـكست را طــى نمودهنظـام اشتـراكى نیـز ایــن ج

ها قبل از فروپاشى نظام اشتـراكـى )خواننده گرامى توجه دارد كه این مقاالت، سال

 كمـونیستـى در جهـان معـاصـر، نـوشتـه شـده است ! (
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 فرماید:اشاره به همین معنى است آیه شریفه قرآن كریم كه مى

بیَن! قَْد َخلَــتْ »ـ    ِمْن قَْبِلُكـْم ُسنٌَن فَسیـُروا ِفى االَْرِض فَاْنُظُروا َكْیَف كاَن عاقِبَةُ اْلُمَكذهِ

 اند،اند كه منقــرض شده و از بیــن رفتههایــى بودهـ قبــل از شمــا ملت 

در زمیــن گردش كنیــد و ببینیــد كه چگونه بــوده عاقبت كار آنــان كه آیــات الهى  

 عمران( / آل 137« )اند!!كرده را تكذیــب 
 

هایــى كه همراه تكذیــب آیات الهــى است داراى سرانجــام فرمایــد: روشاین آیه مى

 باشند!نیــك نمى

رایط و اوضاع موجود زمانى منطبق نباشد، این بنابراین، اگر یك نظام اجتماعى با ش

باشد! بلكه این خود یك ناموس طبیعى است، به این معنى عدم انطباق دلیل بر بطالن آن نمى

هاى غیر قابل انطباق با محیط به وجود آید، تا در ها و سنتكه الزم است یك سلسله روش

هاى تازه براى یك سلسله پدیدهاثر فعل و انفعال و تنازع عوامل مختلف و متضاد، راه 

 اجتماعى باز شود!

اسالم هم از این قاعده عمومى مستثنى نبوده و از نظر طبیعى و اجتماعى مانند سایر 

هاست، بنابراین، وضع اسالم در پیروزى و شكست و تكیه بر عوامل و شرایط عینا نظام

بر بیش از یك میلیارد  هاست و وضعیت اسالم و دین در عصر حاضر )كهمانند سایر مرام

تـــر از ها ریشه دوانیده است،( ضعیــفنفر از افراد بشر حكومت كرده و در قلب آن

 آله نیســـت!! وعلیههللازمــان دعــوت حضـــرت نــوح و ابراهیــم و محمــد صلى

دانیم كه این رهبران آسمانى، یكه و تنها دعوت خود را، در محیطى كه جز و ما مى

ها اند. مرام آنساد حاكمى بر آن نبوده است، شروع كرده و به تبلیغ مرام خود پرداختهف

كم بسط و توسعه پیدا نموده و در جان و سرشت مردم جاى گرفته و روح زندگى و به كم

 كه در امتداد زمـان تا به امروز جلو آمده است!هـم پیـوستگى پیدا نموده است، تا این

م نیز، در موقعى كه، جز یك مرد و یك زن حامى و پشتیبان پیغمبر گرامى اسال

كم و یكى پس از دیگرى به كه مردم كمنداشت، برنامه تبلیغاتى خود را شروع كرد، تا این

كه خداى متعال یارى كرد و آن عده به آنان ملحق شدند. آن ایامى بسیار دشوار بود، تا این

هیزكارى بر آن حاكم بود، متشكل شدند و تا اى، كه صالحیت و پرصورت اجتماع شایسته

مدتى هم كه خیلى دراز نبود، بر همین حال باقى ماندند، ولى بعد از رحلت رسول ّللاه 

 هایى پدید آمد! آله ، این اجتماع صالح، از مسیر اصلى خود منحرف شد و فتنهوعلیههللاصلى

قرن ت در كمتر از نیم ولى همیــن جامعه صالح، با محدودیتى كه داشت، توانس

دایــره حكومت خــود را تا شرق و غــرب جهان گستــرش دهد و یك تحــول واقعى كـه 

بینیــم و خواهیــم دیـــد، در تاریــخ بشریت به وجـــود هنــوز آثـار بـــا اهمیــت آن را مــى

 آورد!

 

مطالب را عالمه بزرگوار دهیم به این واقعیت عجیب كه این ) خواننده عزیز را توجه مى

انقالب عظیم خود را راه انداخته و  ،زمانى در المیزان نگاشته كه نه جامعه اسالمى ایران
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اسالمى آن با شایستگى تمام برقرار گشته و نه جامعه مردمساالر دینى آن در نه حكومت 

بین جوامع امروزى سر برافراشته است.  از طرف دیگر هم هنوز حكومت كمونیستى 

رسیده است و این دلیل شوروى از هم نپاشیده و حتى چنین تحوالتى به فكر كسى هم نمى

ستگى روش اجتماعى اسالم و بیان این چنینى آن است، بر درك عمیق آن مرحوم از شای

 امین (كه مورد اعجاب هر دانشمندى است! 

 

 

 هاى اجتماعى اسالم بر جامعه انسانىتأثیر روش

توانــد گیــرد، مىاى كه در خصــوص تاریخ نظــرى انجام مىهــاى اجتماعــىبحث

صرفــا مولــود طلــوع اسالم و  این مطلــب را آشكار ســازد كه تحــول عصر حاضــر

 روش خــاص آن بـوده است.

تنها عصبیت دینى و یا جهات سیاسى است كه بیشتر فضالى اروپایى را از اقرار به 

این حقیقت بازداشته است و آنان از تذكر تأثیر عظیم اسالم در جامعه انسانى، طفره 

صاف، نهضت تمدن جدید را یك اند، وگرنه ممكن نیست یك بحث كننده مطلع و باانرفته

نهضت مسیحى بداند و چنین معتقد باشد كه این تحول تحت پرچم مسیح و به رهبرى او 

السالم خود به این معنى تصریح كرده كه انجام گرفته است، در صورتى كه مسیح علیه

چه در نظر من مهم است، روح است نه جسم!! و اصوالً دین مسیح در برنامه كار خود آن

 گونه توجهى به امر حكومت نداشته است. یچه

و این اسالم است كه مردم را به اجتماع و همكارى دعوت نموده و در هر شأن فردى 

 و اجتماعى بـدون اسـتثناء دخـالت كرده است!

با این ترتیب، آیا نادیده گرفتن این امتیازات، از طرف علماى غرب، جز به این 

دشمنى نورانیت اسالم را خاموش ساخته و آتشى را كه در  منظور بوده كه، از روى ظلم و

ها برافروخته، فرو نشانند!؟ آیا جز براى این است كه سرانجام اسالم را به نام یك مــرام دل

 اى، نداشته است، معرفى كنند؟!!نژادى، كه اثــرى جز ایجاد یك ملیت و گروه تازه

اسالم صالحیت خود را در ابراز صالحیت اسالم براى رهبرى جامعه بشرى 

رهبرى بشر به سوى سعادت و یك زندگى پاكیزه به ثبوت رسانیده است. روشى كه داراى 

ها توان آن را یك فـرضیـه غیـرقابـل انطبـاق بر زنـدگى انسـانچنین صالحیتى است، نمى

ناامید كه هدفش تضمین سعادت حقیقى انسان است، هرگز نـامید و این روش با تـوجه به این

 (1)باشـد! دار شدن سـرپرستى امـور دنیـوى مـردم، نمـىاز عهده

 . 165، ص: 7المیزان ج:  -1
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 اختالف شعارهاى اجتماعى اسالم با غرب

 / آل عمران(  200« )یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا...!»

شعار اجتماع  در فكر و عمل است.پیروى كردن حق شعار اجتماع اسالمى: 

 .پیروى كردن از اراده اكثریت استمتمدن عصر حاضر: 

اختالف در شعار، موجب اختالف در هدف نهایى اجتماع نیز خواهد بود. بنابراین، 

كوشد: انسان، هدف اجتماع اسالمى، سعادت حقیقى مبتنى بر عقل است. بدین معنى كه مى

یروهاى خود برقرار كرده، تا آن اندازه، در اقناع غرایز قدم تعادلى در مقتضیات غرایز و ن

بردارد كه او را از عبادت، كه وسیله عرفان حق است، باز ندارد. بلكه پرداختن به جسم 

خود براى وصول به آن مقصد باشد و در پرتو این تعادل، كه موجب سعـادت قـواى انسانى 

 است، سعادت انسان نیز تأمین شده است. 

كه ما به سبب مختل د دانست كه راحتى و آسایش بزرگ هم همین است، گو اینبای

 ایم!شدن تربیت اسالمى، آن طور كه باید، این معنى را درك نكرده

اى كه براى جامعه خود در نظر گرفته، در تمام اسالم براى وصول به هدف نهایى

، پیروى از حق، در سرشت قوانین خود، لحاظ جانب عقل را نموده است، آن چنان عقلى كه

 آن نهفته است.

اسالم از هرچه موجب فساد عقل گردد، شدیدا جلوگیرى فرموده و ضمانت اجـرایى 

كلیه اعمـال و اخـالق و معارف اصلى را به عهده خود اجتماع قرار داده است. این اضافه 

 آن، دارد.بر آن وظایفى است كه حكومت در اجراى حدود و تدبیر امور سیاسى و نظایر 

بدیهى است این روش، در هر صورت، با طبع عامه مردم سازگار نیست و این مردم 

ها و آرزوهاى خود به مبارزه با این دارا و نادار هستند كه در اثر فرو رفتن در هوس

ها و مند شدن از لذتها را در بهرهكه این روش آزادى آنخیزند، چه آنروش بر مى

 نماید.ها، سلب مىدرندگىهـا و شهوترانى

هایى كه به موازات سایر تالشبرطرف كردن این حالت ممكن نیست مگر بعد از آن

كند، تالشى هم در هاى خود مىكه جامعه با یك اراده قاطع و پیگیر، در راه رفع نیازمندى

روش راه نشر دعوت اسالمى و تربیت صحیح آن انجام دهد و با این ترتیب، زمینه توسعه 

 عالى اسالم را در جامعه مهیا سازد!

 

 هدف جامعه متمدن امروز

. بدیهى است كه این بردارى از شئون مادى استهدف جامعه متمدن امروز بهره

هدف، یك زندگى احساساتى را به دنبال دارد و در این زندگى است كه انسان همیشه به 

ق و منطبق با موازین عقل باشد یا نه! دارد، خواه موافق با حدنبال تمایالت خود قدم بر مى

كند كه مخالف با هدف و غرض مادى او نباشد و به و خالصه در جایى پیروى از عقل مى
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 همین جهت است كه مبناى وضع قوانین در دنیاى امروز اراده و تمایالت اكثریت است.

ربوط در یك چنین اجتماعى، ضمانت اجرا، تنها براى همان مواد قانونى است كه م

به اعمال مردم است، اما اخالق و معارف اصلى فاقد ضمانت اجرائى بوده و مردم در این 

شئون، از آزادى كامل برخوردار خواهند بود. البته در صورتیكه این آزادى مزاحم سیر و 

اجراى قانون باشد، محدود شده و هرگونه عملى كه مزاحمتى با قانون داشته باشد، ممنوع 

مه یك چنین زندگى، این است كه مردم با هواهاى نفسانى و رذایل اخالقى، خو گردد. الزمى

گرفته و بسیارى از مطالب را، كه دین تقبیح نموده، پسندیده بشمارند و به نام آزادى قانون، 

 با هرگونه فضیلت اخالقى و معارف عالى انسانیت بازى كنند. 

به یك زندگانى احساس و عاطفى الزمه این جریان این است كه، زندگى عقلى مبدل 

داند، به فتواى امیال و احساسات آدمى، تقوى شود و امورى را كه عقل فسق و فجور مى

روئى و خلق نیك به خود گیرند، مانند بسیارى از خوانده شده و نام جوانمردى و خوش

ها و گامورى كه امروزه در اروپا بین مردان و زنان شوهردار و دختران و بین زنان و س

ها و مجالس رقص و امور نشینىبین مردان و اوالد محارمشان، جریان دارد و یا مانند شب

كند و چــه ها خوددارى مىدیگرى كه یك انسان متدین به آداب دینى، حتى از ذكر نام آن

آور باشد، همان طور كه بسا كه آداب و رسوم دین، در نظر این قبیل مردم مسخره و خنده

 ها نیز در نظر مردان دین عجب و مضحكه است. رسوم آنآداب و 

هــا همــه در اثــر اختالفــى اســت كــه در طرز تفكــر و نحــوه ادراك ایــن دو ایــن

 هاســـت.دستــه مــوجــود اســت و ایــن اختـالف خـود نتیجه اختــالف روش آن

 

 علت سازگار بودن تمدن غرب با ذائقه مردم

ر اختالف این دو روش، علت سازگار بودن تمدن غرب را با ذائقه روحى تأمل د

شود كه چرا روشى را كه دین براى اجتماع تعیین سازد و نیز روشن مىمردم، روشن مى

كرده، موافق با طبع عامه مردم نیست و این موافق بودن با مذاق عمومى مردم، تنها 

هایى زیتى بر آن باشد، بلكه جمیع روشكه اثبات ممخصوص به روش غرب نیست، تا این

هاى قبل از تمــدن و چه كه از اعصار باستانى تاكنون در میان بشر معمول شده، چه روش

ها را در بـدو امـر بر بعــد از آن، این خصوصیــت را داشتــه و دارند، كه همیشــه مردم آن

 دادند. رده، ترجیـــح مىكهـاى دینـى، كـه آنـان را به ســوى حــق، دعوت مىروش

پرستى مادى دارد و اگر این از جهت خضوعى است كه اصوالً بشر در مقابل بت

پرستى خوب تأمل بكنیم متوجه خواهیم شد كه تمدن كنونى نیز، مخلوطى از همان بت

باستانى است، كه رنگ اجتماعى به خود گرفته و از حالت بسیطى به یك مرحله دقیق فنى، 

 ست.در آمده ا

دهد، روش اسالم، كه پیروى از حق را به جاى سازش با تمایالت مردم، ارائه مى

 فرماید:جا كه خداى تعالى مىریشه در آیات قرآنى دارد، آن



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 38

 «اوسـت كه رســول خــود را با دیـن حق و به منظور هدایت مردم فرستاد!»ـ 

 / توبه( 34) 

 / مؤمن( 20« )كنـد!و خـــدا بـــه حـــق حكـــــم مى»ـ 

 فـرمــایــــــد:در تــوصــیــــف مــؤمـنـیـــــن مـى

 / عصر( 3« )كنند!ها بـه حق توصیه و سفـارش مىآن» -

 فــرمــایــد:ســـوره زخــــرف مـــى 78و در آیــــه 

 «ما حق را براى شما آوردیم ولى بیشتر شما از حق كراهت دارید!» -
 

هاى ایشان كه حق سازشى با تمایالت اكثریت و هوسكرده به ایندر این آیه اعتراف 

كه، موجب فساد است، ها را به نام اینندارد و سپس لزوم موافقت با اكثریت و هواهاى آن

 فرماید:رد نموده و مى

 بلكه با دین حق به سوى آنان آمده و بیشتر آنان از حق كراهت دارند! »ـ 

 شد،ىهاى آنان ماگر حق تابع هوس

 گشت! هاست فاسد مىآسمان و زمین و هر چه در آن

 بلكه آنان را اندرز دادیم،

 / مؤمنون(  71و  70« )ولى آنان اعراض نموده و روگردان شدند!
 

بینیم كه جریان حــوادث و روزافــزون شدن حجــم فســاد، مفــاد این آیه را و مــا مى

 فرماید:ـى و تـبارك مىكنــد. و باز خـداونـد تعـالـتصدیق مى
 

 بعــد از حــق، جـز گمــراهـى نیســت!»ـ 

 / یونـــس(  32« )رویـــد؟پس بــه كجــا مى 

 

 نقدى بر روش پیروى از اكثریت در اداره جامعه

گویند: روش پیروى از اكثریت، یكى از قوانین قطعى طبیعت است، سخنى كه مىاین

آثار در طبیعــت به طور غالب است، نه به طور  اســت درست و شكى نیســت كه بروز

تواند لــزوم پیروى حق را ابطال نموده و به كه این مطلب نمىدائم! چیزى كه هست، آن

كــه خــود ایــن نامــوس طبیعى نیز، از مصادیق حــق است مبــارزه با آن برخیــزد، چه آن

 حق را ابطال كند!؟  و چگونــه ممكن اســت چیزى كه خود مصداق حق است،

توان همیشه حق دانست. اگر آراء و عقاید و نظرات اكثریت، در مقابل اقلیت را نمى

آن آراء مطابق با واقع خارج بود حق است و اگر مطابق با واقع عینى نبود، حق نیست و 

در این صورت سزاوار نیست كه انسان در مقابل آن خاضع شود و حتما هم خاضع نخواهد 

 شد.

دیهى است كه اگر انسان خود واقع را بفهمد هرگز در مقابل نظر اكثریتى كه ب

شود و اگر هم ظاهرا تسلیم شود، این یك تسلیم واقعى باشد، تسلیم نمىبرخالف واقع مى
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گردد، پس این تسلیم نیست، بلكه به واسطه ترس یا حیا و یا جهات دیگر است كه تسلیم مى

      االتباع است! نظر اكثریت حق و ذاتا واجب نه به آن جهت است كه اصوالً 

گوید كه نظر اكثریت همیشه حق و بهترین بیانى كه این معنى را افاده كرده و مى

 فرماید:االتباع نیست این آیه شریفه قرآن كریم است كه مىواجب

ِ كاِرُهوَن!» -      ِ َو اَْكثَُرُهْم ِلْلَحقه  بَْل جاَءُهْم بِاْلَحقه

 ها آمد،بلكه با دین حق به سوى آن  

 / مؤمنون(  70« )ها از حق كراهت دارند!ولى بیشتر آن  

این یك  -كه و به این ترتیب روشن شد كه پیروى از نظر و فكر اكثریت، به نام این

 (1)امرى فاسد است!  -سنـت و ناموس طبیعى است 

 . 170، ص: 7المیزان ج:  -1

 

 «جامعه صالح اسالمی»و  «جامعه موعود» الب راجع به ) شایان ذکر است که مط 

ضمنا، این رویه، برای   در  بیان تاریخ صدر اسالم نیز به مناسبت موضوع آمده است.

دسترسی سریع خواننده به مطالب مرتبط، در برخی مجلدات نیز،  ندرتاً اعمال شده است. 

 امین( 
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 فصل پنجم
 

 

 جامعه اسالمیپایه های اساسی یک کشور یا 
 

 
 

 پایه اول:     وحدت  و  توحید کلمه 

ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكنتُْم ”  - قُوا  َو اْذُكُروا نِْعَمت ّللاَّ ً َو ال تَفَرَّ ِ َجِمیعا َو اْعتَِصُموا بَحْبِل ّللاَّ

َن النَّاِر أَْعدَاًء فَأَلَّف بَیَن قُلُوبُِكْم فَأَصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه ِإْخَواناً َو ُكنتُْم َعلى  شفَا ُحْفَرةٍ مهِ

ُ لَُكْم َءایَتِِه لَعَلَّكْم تْهتَدُونَ  نَها  َكذَِلك یُبَیُن ّللاَّ  !“فَأَنقَذَُكم مهِ
 

و همگى به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ كنید و متفرق نشوید و نعمت خدا  -

ایتان بر خویشتن را بیاد آرید، بیاد آرید كه با یكدیگر دشمن بودید و او بین دله

الفت برقرار كرد و در نتیجه نعمت او برادر شدید، و در حالى كه بر لبه 

پرتگاه آتش بودید، او شما را از آن پرتگاه نجات داد، خداى تعالى این چنین 

 “كند تا شاید راه پیدا كنید ! آیات خود را برایتان بیان مى
 

از دعوت به توحید  اسالم براى تامین سعادت دنیا و آخرت بشر اصالحات خود را

شروع كرد، تا تمامى افراد بشر یك خدا را بپرستند، و آنگاه قوانین خود را بر همین اساس 

ها و اعمال اكتفا نكرد، بلكه آن را با قوانینى عبادى تشریع نمود و تنها به تعدیل خواست

 تكمیل نمود و نیز معارفى حقه و اخالق فاضله را بر آن اضافه كرد.
 

آنگاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسالمى و در درجه دوم به 

عهده جامعه نهاد، تا تمامى افراد جامعه با تربیت صالحه علمى و عملى و با داشتن حق امر 

 به معروف و نهى از منكر در كار حكومت نظارت كنند. 

ارتباط تمامى اجزاى اجتماع خورد ترین مزایا كه در این دین به چشم مىو از مهم

شود، به این معنا كه روح به یكدیگر است، ارتباطى كه باعث وحدت كامل بین آنان مى

كند سارى و روح اخالق نامبرده در توحید در فضائل اخالقى كه این آئین بدان دعوت مى

م بعد اعمالى كه مردم را بدان تكلیف فرموده جارى است، در نتیجه تمامى اجزاى دین اسال

گردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخالق و آن اعمال از تحلیل به توحید بر مى

شود و كند، همان روح توحید اگر در قوس نزول قرار گیرد آن اخالق و اعمال مىجلوه مى

شود، همچنانكه قرآن كریم اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مى

  “! ه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعهالی”    :فرمود
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قُوا         ِ َجِمیعاً َو ال تَفَره  !َو اْعتَِصُموا بَحْبِل َّللاه

اى كه اعتصام به خدا و رسول، اعتصام بحبل هللا است، یعنى آن رابط و واسطه

اعتصام سازد، چون كند، و آسمان را به زمین مرتبط مىبین عبد و رب را به هم وصل مى

به خدا و رسول، اعتصام به كتاب خدا است كه عبارت است از وحیى كه از آسمان به زمین 

توانى اینطور بگوئى: حبل هللا همان قرآن و رسول خدا رسد. و اگر خواستى، مىمى

 است. وسلهموآلهعلیههللاصلى

اتقوا ” د: می فرمای و كندبه حق تقوا و اسالم ثابت دعوت مى فرد راقرآن كریم، 

كه مراقب باشند حق تقوا را به  استمتعرض حكم تك تك افراد  این آیه شریفه  “!هللا حق تقاته

و  متعرض حكم جماعت مجتمع است آیه مورد بحث، ولى جز با اسالم نمیرند و دست آورده

  ! و ال تفرقوافرماید: و نیز مى جمیعافرماید: مى

كنند به بر تمسك به كتاب و سنت سفارش مىپس این دو آیه همانطور كه فرد را 

 دهند كه به كتاب و سنت معتصم شوند.مجتمع اسالمى نیز دستور مى

و اذكروا نعمت هللا علیكم اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته ”  -

 “اخوانا ! 
ه و عدم تفرق“ اعتصام به حبل هللا،” خداى تعالى در آیه شریفه، دو دلیل بر لزوم 

و كنتم على شفا حفرة من النار ” و دوم در جمله:“ اذ كنتم اعداء ...،” آورده یكى در جمله:

دلیل اول مبتنى است بر اصل تجربه، و اینكه خود شما در سابق با یكدیگر دشمن “ ...،

هاى دشمنى را چشیدید، و خدا شما را از آن نجات داد، و دلیل دوم مبتنى بودید، و تلخى

 نى عقلى كه بزودى خواهد آمد. است بر بیا

دوباره كلمه نعمت را ذكر كرد، “ فاصبحتم بنعمته اخوانا ...،” و اگر در جمله:

بر آن “ اذكروا نعمة هللا علیكم ...،” براى این بود كه به امتنانى اشاره كرده باشد كه جمله:

تى هم كه این داللت داشت و مراد از نعمت همان الفتى است كه نام برد پس مراد به اخو

 نعمت آن را محقق ساخته نیز همان تالف قلوب است.

 

 حدیث ثقلین

من پیشرو شمایم، و قبل از شما از دنیا فرمود:  وسلهموآلهعلیههللارسول خدا صلى

شوید. پس مراقب باشید بعد از من چگونه روم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد مىمى

پرسید: یا رسول هللا ثقلین كدامند؟ فرمود: ثقل بزرگتر كتاب با ثقلین رفتار كنید. شخصى 

خداى عزوجل است كه یك سرش به دست خدا و سر دیگرش به دست شما است، پس بعد 

شوید و ثقل روید و نه گمراه مىاز من به آن تمسك جوئید كه اگر تمسك كنید نه از بین مى

 كوچكتر عترت من است. 

شوند تا در كنار حوض بر من درآیند و و این دو ثقل هرگز از یكدیگر جدا نمى
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ام، پس مبادا از آن دو جلو من این معنا را براى آن دو از پروردگارم درخواست كرده

بیفتید، كه اگر چنین كنید هالك خواهید شد و مبادا به آن دو چیزى تعلیم بدهید كه آن دو از 

 ترند.شما عالم
 ( 572ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  103آیه ) مستند:             

 

 

 

 نهی از ایجاد تفرقه در جامعه اسالمی
 

َّبِْع َغیَر سبِیِل اْلُمْؤِمنِیَن و »  - سوَل ِمن بَْعِد َما تَبَیَن لَهُ اْلُهدَى َو یَت َمن یُشاِقِق الرَّ

 ،َو ساَءت َمِصیراً   نَُولهِِه َما تََولى َو نُصِلِه َجَهنَّمَ 

ِ فَقَْد  - َ ال یَْغِفُر أَن یُشَرك بِِه َو یَْغِفُر َما دُوَن ذَِلك ِلَمن یَشاُء  َو َمن یُشِرك بِاَّللَّ إِنَّ ّللاَّ

 ! ضلَّ ضلاَل بَِعیداً 
 

و هر كس بعد از آنكه حق برایش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى غیر  -

همان وضعى كه دوست دارد واگذاریم و به راه مؤمنین اتخاذ نماید، وى را به 

 !جهنم در آریم كه چه بد سر انجامى است

بخشد كه به او شرك آورند، و گناهان كوچكتر از آن را خدا به هیچ وجه نمى -

بخشد و هر كه به خدا شرك بورزد به گمراهى افتاده از هر كس بخواهد مى

  .«است
 

 آنكه راه هدایت روشن و مشخص شدهمشاقه كردن با رسول خدا، آن هم بعد از 

چون اطاعت . معنائى جز مخالفت كردن با رسول، و از اطاعتش سر پیچى كردن ندارد

پس سبیل مؤمنین بدان جهت  - و من یطع الرسول فقد اطاع هللا -رسول، اطاعت خداى تعالى است

اطاعت خدا و  دهد، همان اجتماع براى تشكیل مىكه بر ایمان به خدا اجتماع كرده جامعه

چون حافظ وحدت سبیل . راه مؤمنین عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسول. رسول است

  .مؤمنین همان اطاعت رسول است

و وقتى به حكم آیات راه خدا عبارت است از راه تقوا و مؤمنین عبارتند از كسانى   

لى كه اجتماعى تشكیل در نتیجه سبیل این مؤمنین در حا، اندكه به سوى این راه دعوت شده

 تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان - اند عبارت است از سبیل تعاون بر تقواداده

! 

كنید از معصیت خداى تعالى و شق عصاى اجتماعى این آیه بطورى كه مالحظه مى

 .كنداسالم و یا به عبارتى ایجاد تفرقه در آن را نهى مى
 

و نیز « نصله جهنم، »و « ،نوله ما تولى »: دو نوع معامله می شودافراد  این با

كه قسمت  -نداللت دارد بر اینكه هر دو معامله یكى است، یك امر الهى است كه قسمتى از آ

و قسمت دیگرش در  است تولیت ما تولىیابد و آن مساله در دنیا جریان مى -آغاز آن باشد 
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 .كه بد بازگشت گاهى است، است اصالء در جهنماله كند و آن مسآخرت بروز مى
 

كند بر اینكه مشاقه و دشمنى آیه داللت مىاین  «،ان هللا ال یغفر ان یشرك به ...» 

و اینكه خداى تعالى این گناه را كه به وى شرك  ،با رسول، شرك به خداى عظیم است

 فرماید:شریفه زیر نیز استفاده شود كه مى اتو اى بسا این معنا از آی ،آمرزدبورزند نمى

ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم  » -

 !«الهدى لن یضروا هللا شیئا و سیحبط اعمالهم

 !« یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم»  -
  !«بیل هللا ثم ماتوا و هم كفار فلن یغفر هللا لهمان الذین كفروا و صدوا عن س»  -

 

خواهد مضمون آیه دوم كه به اطاعت خدا و چون ظاهر آیه سوم این است كه مى

در نتیجه بفهماند كه خروج از طاعت خدا ، كند را تعلیل كنداطاعت كردن از رسول امر مى

را هم به حكم آیاتى دیگر شود، و این و طاعت رسول او، كفرى است كه هرگز آمرزیده نمى

 .شود شرك به خدا استدانیم كه كفرى كه هرگز آمرزیده نمىمى

ان هللا ال یغفر ان یشرك » به جمله « ،و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء» الحاق جمله 

به این منظور بوده كه بیان را تكمیل كند و عظمت این مصیبت شوم یعنى مشاقه و  «،به

 !!دشمنى با رسول را بفهماند
 ( 131ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   115) مستند: آیه      

 
 

 دستور دخول در سلم جمعي 
 

َّبِعُوا ُخطَوِت الشْیطِن  إِنَّهُ لَكْم یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اْدُخلُوا فى السْلِم كافَّةً َو ال ”  - تَت

بِینٌ   !َعدُوٌّ مُّ

َ َعِزیٌز َحكیمٌ  - ن بَْعِد َما َجاَءتْكُم اْلبَیهِنَت فَاْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ  ! فَإِن َزلَْلتُم مهِ
 

اید بدون هیچ اختالفى همگى تسلیم خدا شوید و اى كسانى كه ایمان آورده -

 ى مكنید كه او براى شما دشمنى آشكار است!زنهار گامهاى شیطان را پیرو

پس اگر بعد از این همه آیات روشن كه برایتان آمد داخل در سلم نگردید و باز  -

هم پیروى گامهاى شیطان كنید بدانید كه خدا غالبى شكست ناپذیر و حكیمى 

 !« رانداست كه هر حكمى در باره شما براند به مقتضاى حكمت مى
 

كند، و و نگهدارى وحدت دینى در جامعه انسانى را بیان مى این آیات راه تحفظ

آن این است كه مسلمانان داخل در سلم شوند، و تنها آن سخنانى كه قرآن تجویز كرده 

بگویند، و آن طریقه عملى را كه قرآن نشان داده پیش گیرند، كه وحدت دینى از بین 

و هالكت به سراغ هیچ قومى  بندد،رود، و سعادت دو سراى انسانها رخت برنمىنمى

رود، مگر به خاطر خارج شدن از سلم، و تصرف در آیات خدا، و جابجا كردن آنها، كه نمى
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در امت بنى اسرائیل و امتهاى گذشته دیگر دیده شده، و به زودى نظیر آن هم در این امت 

 .  جریان خواهد یافت
 

 “اال ان نصر هللا قریب ! ” :فرمودهولى خداى تعالى این امت را وعده نصرت داده و 

یعني همگى مانند  كافههر سه به یك معنا است و كلمه  سلم و اسالم و تسلیمكلمات 

اند كند، و چون خطاب به مؤمنین بود و مؤمنین مامور شدهتاكید را افاده مى جمیعاكلمه 

ك یك افراد همگى داخل در سلم شوند پس در نتیجه امر در آیه مربوط به همگى و به ی

جامعه است، هم بر یك یك افراد واجب است و هم بر جمیع كه در دین خدا چون و چرا 

 نكنند، و تسلیم امر خدا و رسول او گردند . 

و نیز از آنجائى كه خطاب به خصوص مؤمنین شده، آن سلمى هم كه به سویش 

ست متعلق به دعوت كرده به معناى تسلیم در برابر خدا و رسول شدن است، و امرى ا

 فرد آنان، پس هم بر یك یك مؤمنین واجب است و هم بر مجموع آنان. مجموع امت و به فرد

اند عبارت شد از تسلیم شدن براى خدا، بعد از ایمان پس سلمى كه بدان دعوت شده

 به او.

پس بر مؤمنین واجب است امر را تسلیم خدا كنند، و براى خود صالح دید و 

اند طریقى دیگر قائل نباشند و به غیر آن طریقى كه خدا و رسول بیان كردهاستبداد برأى 

، كه هیچ قومى هالك نشد مگر به خاطر همینكه راه خدا را رها كرده، راه اتخاذ ننمایند

هواى نفس را پیمودند، راهى كه هیچ دلیلى از ناحیه خدا بر آن نداشتند، و نیز حق حیات و 

قومى سلب نشد مگر به خاطر اینكه در اثر پیروى هواى نفس  سعادت جدى و حقیقى از هیچ

 ایجاد اختالف كردند . 

گردد كه مراد از پیروى خطوات شیطان، پیروى او در تمامى از اینجا روشن مى

بلكه منظور پیروى او است در دعوتهائى كه به عنوان دین هاى او به باطل نیست، دعوت

پیچد، و نام ین است زینت داده و در لفافه زیباى دین مىكند، و باطلى را كه أجنبى از دمى

پذیرند، و عالمت شیطانى گذارد، و انسانهاى جاهل هم بدون دلیل آنرا مىدین بر آن مى

 بودن آن این است كه خدا و رسول در ضمن تعالیم دینى خود نامى از آن نبرده باشند.

شود، كه خطوات استفاده مىكالم و قیود آن این معنا نیز  و از خصوصیات سیاق

 شیطان تنها آن گامهائى از شیطان است، كه در طریقه و روش پیروى شود.

كه طریقه او همان طریقه  -و اگر فرض كنیم كه این پیروى كننده مؤمن باشد 

وقتى بر هر ایمان است ال جرم طریقه چنین مؤمنى طریقه شیطانى در ایمان است، و 

باشد، قهرا هر طریقى كه بدون سلم طى كند خطوات شیطان و مؤمنى دخول در سلم واجب 

 .پیروى از آن پیروى از خطوات شیطان خواهد بود
 

یا ایها الناس كلوا مما فى االرض حالال طیبا، و ال ” پس این آیه شریفه نظیر آیة:

تتبعوا خطوات الشیطان، انه لكم عدو مبین انما یامركم بالسوء و الفحشاء، و ان تقولوا على 

 خواهد بود . “ هللا ما ال تعلمون،
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و من یتبع خطوات یا ایها الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ” و نیز نظیر آیة:

 “الشیطان ، فانه یامر بالفحشاء و المنكر! 

كلوا مما رزقكم هللا و ال تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو ” و باز نظیر آیة:

 باشد.مى“ مبین،

فرق میان این آیات و آیه مورد بحث این است كه در آیه مورد بحث به خاطر كلمه 

یات نامبرده این خصوصیت، نیست، پس آیه مورد دعوت متوجه به جماعت شده و در آ كافه

و ان هذا صراطى ” و آیة:!“ و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا ” بحث در معناى آیة:

است، كه خطاب متوجه جامعه “ مستقیما، فاتبعوه، و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله،

 اسالم و مجموعه افراد شده است . 

شود كه اسالم تمامى احكام و معارفى را كه مورد استفاده مى از آیه شریفه باال

 كند تكفل كرده است.حاجت بشر است و صالح مردم را تامین مى

 

به معناى لغزش و اشتباه است و  زللتم  “فان زللتم من بعد ما جائتكم البینات،” 

نشدید و به خطا معناى آیه این است كه حال كه دستور دادیم همگى داخل در سلم شوید، اگر 

پس بدانید كه خدا عزیز و مقتدرى  -رفتید، با اینكه زلت همان پیروى خطوات شیطان بود 

خورد، و حكیمى است كه در قضائى كه در باره است كه در كارش از هیچ كس شكست نمى

كند بر طبق حكمت است، و بعد شود، آنچه حكم مىراند هرگز از حكمت خارج نمىشما مى

كند بدون اینكه كسى بتواند از حكم كرد خودش هم ضامن اجراى آن است اجرا مىاز آنكه 

 اجراى آن جلوگیرى كند . 

ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  210تا  208آیه ) مستند:       

150) 

 

 

 امر به معروف و نهي از منكر   پایه دوم جامعه اسالمی:

 

ةٌ یَْدُعونَ ”  - نُكْم أُمَّ إِلى الَخیِر َو یَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر   َو ْلتَُكن مهِ

 !َو أُولَئك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَیهِنَت َوأُولَئك لَُهْم َعذَاٌب  - َو ال تَُكونُوا كالَِّذیَن تَفَرَّ

 !َعِظیمٌ 

 

اى باشند كه مردم را به سوى خیر دعوت نموده، امر به طایفهباید از میان شما  -

 معروف و نهى از منكر كنند، و این طایفه همانا رستگارانند!
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و شما مانند اهل كتاب نباشید كه بعد از آن كه آیات روشن به سویشان آمد  -

 “اختالف كردند و دسته دسته شدند و آنان عذابى عظیم خواهند داشت! 

 

علم و تمدن خود را با تمام باید كه علمى نافع و عملى صالح دارد، مجتمع صالحى 

نیرو حفظ كند، و افراد آن مجتمع، اگر فردى را ببینند كه از آن علم تخلف كرد، او را به 

سوى آن علم برگردانند، و شخص منحرف از طریق خیر و معروف را به حال خود واگذار 

باید كر سقوط نموده، در مهلكه شر و فساد بیفتد، بلكه نكنند، و نگذارند آن فرد در پرتگاه من

 هر یك از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نماید، او را از انحراف نهى كند. 

و این همان دعوت به فراگیرى و تشخیص معروف از منكر و امر به معروف و 

خاطرنشان ساخته و نهى از منكر است و این همان است كه خداى تعالى در این آیه شریفه 

و از اینجا روشن “ یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر،” فرماید:مى

 شود كه چرا از خیر و شر تعبیر به معروف و منكر نمود.مى

دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر از امورى است كه اگر واجب 

بعد از آنكه فرضا یكى از افراد اجتماع این امور باشد، طبعا واجب كفائى خواهد بود، چون 

را انجام داد، دیگر معنا ندارد كه بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد كه همان كار را 

 انجام دهند.

پس اگر فرض كنیم، امتى هست كه روى هم افرادش داعى به سوى خیر و آمر به 

ود كه در این امت افرادى هستند كه به معروف و ناهى از منكرند، قهرا معنایش این خواهد ب

 كنند.این وظیفه قیام مى

پس مساله در هر حال قائم به بعضى افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى 

كند، اگر متوجه همان بعضى باشد كه هیچ، و اگر متوجه كل كه این وظیفه را تشریع مى

 جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است. 

بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه، متوجه تك تك افراد ارتى دیگر، و به عب

و به همین  است، ولى پاداش و اجرش از آن كسى است كه وظیفه را انجام داده باشد،

 “و اولئك هم المفلحون.” بینیم دنبال جمله فرمود:جهت است كه مى

اگرتفرق را “  بینات ...،و ال تكونوا كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم ال” 

جلوتر از اختالف ذكر فرمود، براى این بود كه تفرقه و جدائى بدنها از یكدیگر، مقدمه 

جدائى عقاید است، چون وقتى یك قوم به هم نزدیك و مجتمع و مربوط باشند، عقایدشان به 

یدتى در شود، و اختالف عقیكدیگر متصل و در آخر از راه تماس و تاثیر متقابل متحد مى

 كند.بینشان رخنه نمى

بر عكس وقتى افراد از یكدیگر جدا و بریده باشند، همین اختالف و جدائى بدنها 

شود و به تدریج هر چند نفرى داراى افكار و آرائى باعث اختالف مشربها و مسلكها مى

وده شق شوند و تفرقه و جدائى باطنى هم پیدا نممستقل و جداى از افكار و آراى دیگران مى

 شود. عصاى وحدتشان مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 47

شما مسلمانان مثل آن امتها نباشید كه پس گویا خداى تعالى خواسته است بفرماید: 

در آغاز بدنهایشان از یكدیگر جدا شد و از جماعت خارج شدند و در آخر این جدائى از 

 اجتماع، سبب شد كه آراء و عقائدشان هم مختلف گردد.

 

این اختالف را در مواردى از كالمش به بغى نسبت داده  بینیم كه خداى تعالىو مى

با اینكه مساله “ البینات بغیا بینهم، و ما اختلفوا فیه اال من بعد ما جاءتهم” مثال فرموده:

ظهور اختالف در آراء و عقائد، امرى ضرورى است و جلوگیرى افراد از آن ممكن نیست، 

طور كه این بروز اختالف ضرورى است، چون درك و فهم افراد مختلف است، لیكن همان

برطرف شدن آنهم به وسیله اجتماع ضرورى است و اجتماع بدنها با یكدیگر به خوبى 

البته  -تواند این اختالف را برطرف سازد. پس رفع اختالف امرى است ممكن و مقدور مى

با یك  ، داگر جامعه مستقیما نتواند اختالف را برطرف سازو خالصه  -مقدور بواسطه

تواند، و آنهم این است كه بدنها را بهم متصل و مرتبط سازد، پس با این حال، واسطه مى

اگر امتى نخواهد اینكار را بكند امتى باغى و ستمگر است، و خودش به دست خود اختالف 

 راه انداخته و در آخر هالكت را براى خود فراهم كرده است.

حاد را بسیار تاكید نموده و نهى از و قرآن كریم به همین جهت دعوت به ات

كرده، نگرى مىاختالف را به نهایت رسانده و این نیست مگر به خاطر اینكه تفرس و ژرف

دانسته كه این امت مانند امتهائى كه قبل از ایشان بودند و بلكه بیش از آنان دستخوش و مى

 شوند.اختالف مى

 

فهمیم هرگاه در تحذیر و قرآن مىایم كه از دأب و ما مكرر خاطر نشان ساخته

كند، نشانه این است كه هشدار دادن از خطرى و نهى از نزدیك شدن به آن بسیار تاكید مى

آید، و یا مثال این عملى كه بسیار از آن نهى فرموده ارتكاب خواهد شد و این خطر پیش مى

هم خبر داد، و  وسلّموآلهعلیههللامساله وقوع اختالف در امت اسالم را رسول خدا صلى

كند و گذرد كه اختالف بطور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه مىفرمود: چیزى نمى

شوند، آورد و امتش مختلف مىهایى گوناگون در مىدر آخر امتش را به صورت فرقه

 آنطورى كه یهود و نصارا مختلف شدند.

وسلّم را تصدیق وآلهعلیههللاصلىجریان حوادث هم این پیشگوئى قرآن و پیامبر 

نگذشت كه امت اسالم قطعه قطعه  وسلهموآلهعلیههللاچیزى از رحلت رسول خدا صلى كرد،

شد و به مذاهبى گوناگون منشعب گشت، هر مذهبى صاحب مذهب دیگر را تكفیر كرد و این 

شخصى خیرخواه بدبختى از زمان صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زمانى كه 

برخاست تا اختالف بین این مذاهب را از بین ببرد، به جاى از بین بردن اختالف، و یك 

 مذهب كردن دو مذهب، مذهب سومى بوجود آمد. 

شود، این و آنچه كه بحث ما با تجزیه و تحلیل ما را بدان رهنمون مى

قین منتهى هائى كه در اسالم پدید آمد همه به منافاست كه همه این اختالف
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ترین بیان را در باره ترین و كوبندهگردد، همان منافقینى كه قرآن كریم خشنمى

 شمارد. آنان دارد و مكر و توطئه آنان را عظیم مى

 

چون اگر خواننده عزیز بیاناتى را كه قرآن كریم در سوره بقره و توبه و احزاب و 

ها در باره منافقین دارد، به دقت مورد مطالعه قرار دهد لحنى عجیب منافقین و سایر سوره

وسلهم است كه هنوز وآلهعلیههللا خواهد دید. تازه این لحن منافقین در عهد رسول خدا صلى

اى هایشان توطئهكردند و حتى در درون خانهبود و اگر دست از پا خطا مى وحى قطع نشده

وسلهم و به وسیله وآلهعلیههللاچیدند، بالفاصله خبرش به وسیله وحى به رسول خدا صلىمى

 رسید. آن جناب به عموم مسلمانان مى

وسلهم وآلهعلیههللاآن وقت چطور شد كه بعد از درگذشت رسول خدا صلى) : مترجم

صدایشان خوابید؟ آیا هیچ عاقلى  دیگر هیچ سخنى از منافقین در میان نیامد و ناگهان سر و

 دهد كه با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقین هم از بین رفتند؟! (احتمال مى

به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسیار زود مردم متفرق شدند و مذاهب 

گوناگون بین آنها جدائى و دورى افكند. و حكومتها مردم را در بند تحكم و استبداد خود 

حیاتشان را به شقاوت و هدایتشان را مبدل به ضاللت و غى نمودند. وهللا كشیدند و سعادت 

 المستعان!

 

 بهترین امت

ٍة أُْخِرَجت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن اْلُمنكِر َو ُكنتُ ”  - ْم َخیَر أُمَّ

! ِ  تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

ْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َو أَكثُرُهُم اْلفَِسقُونَ   -  ! َو لَْو َءاَمَن أَْهُل اْلكتَِب لَكاَن َخیراً لَُّهم  مهِ

ید كه براى مردم پدید آمدید، چون امر به معروف شما از ازل بهترین امتى بود -

 كنید و به خدا ایمان دارید!و نهى از منكر مى

آوردند، برایشان بهتر بود، لیكن بعضى از آنان و اگر اهل كتاب هم ایمان مى -

 !“مؤمن و بیشترشان فاسقند 

 

ج اخرامراد از  كنند.امت به معناى جمعیت یا فردى است كه هدفى را دنبال مى

براى مردم اظهار چنین امتى براى مردم است. خداي تعالي با این تعبیر مي فهماند:  امت

 چنین امتى را ما پدید آوردیم، و تكون آن به دست ما بود.

خواهد بفرماید شما اید، بلكه مىخواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بودهنمى

 چنین امتى هستید.

ذكر امر به معروف و نهى از منكر، از قبیل ذكر كل و ذكر ایمان به خدا بعد از 

 بعد از جزء، و یا ذكر اصل بعد از فرع است.
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هستید كه خداى  شود كه شما گروه مسلمانان بهترین امتىپس معناى آیه این مى

 تعالى آنرا براى مردم و براى هدایت مردم پدید آورده و ظاهر ساخت.

هاى دینى خود دارید، و دو تا از فریضه چون شما مسلمانان همگى ایمان به خدا

 دهید.یعنى امر به معروف و نهى از منكر را انجام مى

و معلوم است كه كلیت و گستردگى این شرافت بر امت اسالم، از این جهت است 

كه بعضى از افرادش متصف به حقیقت ایمان، و قائم به حق امر به معروف و نهى از 

 اند . كه مفسرین در این مقام گفته منكرند، این بود حاصل آنچه

آیه شریفه حال مؤمنین صدر اسالم را كه در آغاز ظهور اسالم ایمان آوردند،  

ستاید، و مراد بیان مي كند، و به عبارتى دیگر، حال سابقین اولین از مهاجر و انصار را مى

ل كرد، و ایشان از ایمان در خصوص مقام، ایمان به دعوتى است كه خداى تعالى در آیه قب

 را به اجتماع و اتحاد در چنگ آویختن به حبل هللا خواند، و اینكه در وظیفه متفرق نشوند. 

و همچنین مراد از ایمان اهل كتاب هم ایمان به همین دستور چنگ آویختن است، 

شود كه شما گروه مسلمانان در ابتداى تكون و در نتیجه برگشت معناى آیه به این مى

كردید و ن براى مردم بهترین امت بودید، چون امر به معروف و نهى از منكر مىپیدایشتا

زنید. و عینا مانند تن واحدى كنید و با اتفاق كلمه و در كمال اتحاد به حبل هللا چنگ مىمى

داشتند برایشان بهتر بود ولى چنین هستید، اگر اهل كتاب هم مثل شما چنین وضعى را مى

 ف كردند، و بعضى ایمان آورده و بیشترشان فسق ورزیدند.نبودند بلكه اختال

 (577ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  105و  104آیه ) مستند:     

 

 

 ، اولین خصیصه والیت مومنینامر به معروف و نهی از منکر

 

بِاْلَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن َو اْلُمْؤِمنُوَن َو اْلُمْؤِمنَت بَْعضُهْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض  یَأُْمُروَن »  -

َ َو َرسولَهُ  أُولَئك  َكوةَ َو یُِطیعُوَن ّللاَّ اْلُمنَكِر َو یُِقیُموَن الصلَوةَ َو یُْؤتُوَن الزَّ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ  إِنَّ ّللاَّ  !سیْرَحُمُهُم ّللاَّ

ُ اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن ت - ْحتَِها األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها َو َمسِكَن َوَعدَ ّللاَّ

ِ أَكبُر  ذَِلك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ  َن ّللاَّ  ! طیهِبَةً فى َجنَِّت َعْدٍن  َو ِرضَوٌن مهِ

 

مردان و زنان مؤمن بعض از ایشان اولیاء بعض دیگرند، امر به معروف  -

پردازند و ارند و زكات مىدنمایند و نماز به پا مىكنند و از منكر نهى مىمى

كنند، آنها را خدا به زودى مشمول رحمت خود خدا و رسولش را اطاعت مى

 !كاركند، كه خدا مقتدریست شایستهمى
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هائى وعده داده كه از چشم انداز آنها خداوند مؤمنین و مؤمنات را به بهشت -

در بهشتهاى  اىاند، و قصرهاى پاكیزهآنها در آن جاودانه جویها روان است، و

عدن و از همه باالتر رضاى خود را وعده داده كه آن خود رستگارى عظیمى 

  !« است

 

فرماید: مردان و زنان با ایمان اولیاى یكدیگرند، تا منافقین بدانند نقطه مقابل مى

ایشان مؤمنین هستند كه مردان و زنانشان با همه كثرت و پراكندگى افرادشان همه در حكم 

 شوند. دار مىدند، و به همین جهت بعضى از ایشان امور بعضى دیگر را عهدهیك تن واح

كند و از منكر نهى و به همین جهت است كه هر كدام دیگرى را به معروف امر مى

 .نمایدمى

آنهم والیتى كه تا  -آرى، بخاطر والیت داشتن ایشان در امور یكدیگر است 

دهند هر یك دیگرى را به معروف به خود اجازه مىكه  -كوچكترین افراد اجتماع راه دارد 

 .واداشته و از منكر باز بدارد

دارند و فرماید: نماز به پا مىآنگاه مؤمنین را به وصف دیگرى توصیف نموده مى

 .پردازندزكات مى

و یطیعون هللا و  »فرماید:مى و سپس وصف دیگرى از ایشان را برشمرده

در این جمله تمامى احكام شرعى را در یك جمله كوتاه اطاعت خدا و تمامى احكام  «رسوله،

والیتى كه پیغمبر در اداره امور امت و اصالح شؤون ایشان دارد، از قبیل فرامین جنگى و 

احكام قضائى و اجراى حدود و امثال آن را در یك جمله كوتاه اطاعت رسول جمع كرده 

 .است

دهد كه قضاى الهى شامل در این جمله از این معنا خبر مى  «،اولئك سیرحمهم هللا» 

  .حال این گونه افراد شده و رحمت او اشخاص متصف به این صفات را در برخواهد گرفت

معناى جنات  «،وعد هللا المؤمنین و المؤمنات جنات تجرى من تحتها االنهار ...» 

بطورى كه  «،رضوان من هللا اكبر» ى و معنااست. عدن بهشتهاى ماندنى و از بین نرفتنى 

كند این است كه خوشنودى خدا از ایشان از همه این حرفها بزرگتر و سیاق آن را افاده مى

 تر است. ارزنده

 (455ص :    9المیزان ج : سوره توبه    72و  71) مستند:آیه  

 

 عفو از بدیها، و امر به معروف و اعراض از جاهلین

 

 !َو أُْمْر بِاْلعُْرِف َو أَْعِرض َعِن الجاِهِلینَ ُخِذ اْلعَْفَو »  -

 

 ! «و از مردم نادان روى بگردان  امر کنپیشه كن و به نیكى  عفو -
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اغماض و ندیده گرفتن بدیهایى است كه  «،خذ العفو »منظور از اینكه فرمود:

بوده، و سیره آن حضرت هم همین بود كه در تمامى  «ص»نبی اکرممربوط به شخص 

ل زندگیش از احدى براى خود انتقام نگرفت، كما اینكه در بعضى از روایات راجع به طو

 آمده است.ادب آنجناب 

پوشى نسبت به بدیهاى دیگران و تضییع حق شخص است، و اما البته این چشم

شود عقل در آنجا عفو و اغماض را مواردى كه حق دیگران با اسائه به ایشان ضایع مى

براى اینكه عفو در اینگونه موارد وادار كردن مردم به گناه است، و مستلزم كند، تجویز نمى

اثر شود، و این است كه حق مردم بنحو اشد تضییع گردد و نوامیس حافظ اجتماع لغو و بى

تمامى آیات ناهیه از ظلم و افساد و كمك به ستمكاران و میل و خضوع در برابر ایشان و 

اصول شرایع و قوانین است از چنین اغماضى جلوگیرى بلكه تمامى آیاتى كه متضمن 

 كند، و این خود روشن است. مى

 

هاى جمیل جارى در جامعه است كه عقالى به معناى آن سنن و سیره عرفكلمه 

به خالف آن اعمال نادر و غیر مرسومى كه عقل اجتماعى ، شناسندجامعه آنها را مى

و معلوم است كه ،( كه اینگونه اعمال عرف معروف نبوده بلكه منكر است )كندانكارش مى

اش این است كه خود امر كننده عامل به آن چیزى كه دیگران امر به متابعت عرف، الزمه

كند بوده باشد، و یكى از موارد عمل همین است كه تماسش با مردم و مردم را امر به آن مى

شمرده نشود، بلكه بنحو معروف و پسندیده مردم را امر  را امر كردن طورى باشد كه منكر

این است كه اوال به تمامى معروفها و  «،و امر بالعرف »كند، پس مقتضاى اینكه فرمود:

 .نه بنحو منكر و ناپسند، ها امر بكند و در ثانى خود امر كردن هم بنحو معروف باشدنیكى

دستور دیگرى است در مراعات مداراى با مردم، و  «،و اعرض عن الجاهلین» 

این دستور بهترین و نزدیكترین راه است براى خنثى كردن نتایج جهل مردم و تقلیل فساد 

اعمالشان براى اینكه بكار نبستن این دستور و تالفى كردن جهل مردم، بیشتر مردم را به 

 .داردجهل و ادامه كجى و گمراهى وا مى

 

اگر شیطان خواست  «،نك من الشیطان نزغ فاستعذ باهلل انه سمیع علیمو اما ینزغ» 

مداخله نماید و با رفتار جاهالنه ایشان، تو را به غضب و انتقام وادار كند تو به خدا پناه بر، 

است و  وسلهموآله علیههللاكه او شنوا و دانا است، با اینكه خطاب در آیه به رسول خدا صلى

 .ت آنجناب است چون خود آن حضرت معصوم استلیكن مقصود، ام

طائف از  «،ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون» 

اى پیدا كرده وسوسه كند تا رخنهشیطان آن شیطانى است كه پیرامون قلب آدمى طواف مى

راهى به قلب باز  چرخد تااى است كه در حول قلب مىخود را وارد قلب كند یا آن وسوسه

 كرده وارد شود. 
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افتند كه شود به یاد این مىپرهیزكاران وقتى شیطان طائف نزدیكشان مى

پروردگارشان خداوند است كه مالك و مربى ایشان است، و همه امور ایشان بدست او است 

را از پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببریم، خداوند هم شر آن شیطان 

 .شوندسازد، ناگهان بینا مىایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان بر طرف مى

 ( 495ص :    8المیزان ج :  سوره اعراف    199) مستند: آیه 

 

 نهی از فحشاء و منکر و بغی
 

 !« و ینهى عن الفحشاء و المنكر و البغى یعظكم لعلكم تذكرون» ... 

 

و فاحشه به معناى كردار و گفتار زشتى است كه زشتیش  فحشاءكلمه فحش و 

 بزرگ باشد. 

، آن كارى است كه مردم در جامعه خود آن را نشناسند، یعنى در منكرو معناى 

جامعه متروك باشد، حال یا بخاطر زشتیش و یا بخاطر اینكه جرم و گناه است، مانند عمل 

 ی.جوامع اسالممواقعه و یا كشف عورت در انظار مردم، آنهم در 

  

در اصل به معناى طلب است، ولى چون زیاد در طلب حق دیگران با  بغىو كلمه 

كلفتى زور و تعدى استعمال شده، لذا فعال از این كلمه معناى استعالء و استكبار و گردن

شود، و چه بسا كه به معناى زنا هم نسبت به دیگران و ظلم و تعدى نسبت به آنان فهمیده مى

 .است تعدى و ظلم بر غیربرود، لیكن در آیه مورد بحث معناى بكار 

 

هر چند از نظر مصداق غالبا یكى  فحشاء و منكر و بغىاین سه عنوان یعنى 

هستند، مثال هر كارى كه فحشاء باشد غالبا منكر هم هست، و هر كارى كه بغى باشد، غالبا 

فحشاء و منكر نیز هست، لیكن نهى در آیه متعلق به آنها شده بخاطر عنوانى كه دارند، چون 

ف عمیق میان اعمال وقوع اعمالى كه یكى از این سه عنوان را دارد در مجتمع باعث شكا

شود، و اعمال اجتماع از هم پاشیده شده نیروها هدر اجتماعى صادره از اهل آن اجتماع مى

رود و آن التیام و وحدت عمل از هم گسیخته گشته، نظام فاسد، و مجتمع دچار انحالل مى

شد شود، هر چند كه در ظاهر و صورت بپا ایستاده باشد، و وقتى نظام از هم پاشیده مى

 هالك سعادت افراد حتمى است. 

پس نهى از فحشاء و منكر و بغى، امرى است در معنا به اتحاد مجتمع، تا اجزاى 

یكدیگر را از خود بدانند، و اعمال افراد همه یكنواخت باشد، بعضى بر بعضى دیگر 

 استعالء نكند، و دست ستم بسوى یكدیگر دراز نكنند، از یكدیگر جز خوبى یعنى عملى كه

شناسند نبینند، در این هنگام است كه رحمت در آنان جایگیر گشته همه به هم آن را مى

شود خشم و عداوت و نفرت و هر ورزند، و نیرو و شدت یكجا متمركز مىمحبت و الفت مى
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 بندد. خصلت بدى كه منجر به تفرقه و هالكت شود از میانشان رخت بر مى

فرمود كه معنایش این  ختم «،یعظكم لعلكم تذكرون »خداى سبحان این آیه را با جمله

خواند مایه حیات و سعادت شما شود كه تا متذكر شوید و بدانید آنچه خدا شما را بدان مىمى

 .است
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 و ستمگریامر به عدل، احسان، بخشش به خویشان، نهی از فحشا و منکر 

 

َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َو االْحسِن َو إِیتَاى ِذى اْلقُْربى َو یَْنَهى َعِن اْلفَْحشاِء َو اْلُمنكِر »  - إِنَّ ّللاَّ

 !َو اْلبَْغِى  یَِعظُكْم لَعَلَّكْم تَذَكَُّرونَ 

 

دهد و از كار بد و خدا به عدالت و نیكى كردن و بخشش به خویشان فرمان مى -

 !« دهد شاید اندرز گیریدكند، پندتان مىگرى منع مىناروا و ستم

 

ترین حكمى هستند كه اساس اجتماع گانه را كه مهمخداى سبحان ابتدا آن احكام سه

بشرى با آن استوار است، و از نظر اهمیت به ترتیب یكى پس از دیگرى قرار دارند ذكر 

و  صالح مجتمعترین هدفى كه در تعالیمش دنبال شده ، زیرا از نظر اسالم مهمفرموده است

اصالح عموم است، چون هر چند انسانها فرد فردند، و هر فردى براى خود شخصیتى و 

خیر و شرى دارد، و لیكن از نظر طبیعتى كه همه انسانها دارند یعنى طبیعت مدنیت، 

ظرف اجتماعى است كه در آن زندگى سعادت هر شخصى مبنى بر صالح و اصالح 

كند، بطورى كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد مى

 رستگارى یك فرد و صالح شدن او بسیار دشوار است، و یا به تعبیر دیگر عادتا محال است.

ى به بهمین جهت اسالم در اصالح اجتماع اهتمامى ورزیده كه هیچ نظام غیر اسالم

رسد، منتها درجه جد و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینى حتى در عبادات پاى آن نمى

از نماز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسانها را، هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع 

 صالح سازد.
 

 عدالت
است، و آن عبارت از  عدالت اجتماعىظاهر سیاق آیه این است كه مراد از عدالت، 

این است كه با هر یك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جائى 

جاى داده شود كه سزاوار آن است، و این خصلتى اجتماعى است كه فرد فرد مكلفین مامور 
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را  دهد هر یك از افراد اجتماع عدالتبه انجام آنند، به این معنا كه خداى سبحان دستور مى

شود كه امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد، پس هم فرد فرد بیاورد، و الزمه آن این مى

 .دار زمام آن استعهده حكومت مامور به اقامه این حكمند، و هم جامعه كه

 

 احسان
مقصود از احسان هم احسان به غیر است نه اینكه فرد كار را نیكو كند، بلكه خیر و 

برساند، آنهم نه بر سبیل مجازات و تالفى بلكه همانطور كه گفتیم به اینكه نفع را به دیگران 

خیر دیگران را با خیر بیشترى تالفى كند، و شر آنان را با شر كمترى مجازات كند، و نیز 

 .ابتداء و تبرعا به دیگران خیر برساند

ست، و و احسان صرفنظر از اینكه مایه اصالح مسكینان و بیچارگان و درماندگان ا

اینكه انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است، همچنین آثار نیك دیگرى دارد كه  عالوه بر

شود ثروت در اجتماع به گردش در آید، و گردد، چون باعث مىبه خود نیكوكار برمى

 .امنیت عمومى و سالمتى پدید آید، و تحبیب قلوب شود

 

 بخشش به خویشان

ن مال به خویشاوندان كه خود یكى از افراد احسان یعنى داد «،و ایتاء ذى القربى» 

است، و اگر خصوص آن را بعد از ذكر عموم احسان ذكر نمود براى این بود كه بر مزید 

عنایت به اصالح این مجتمع كوچك خاندان داللت كند، زیرا تشكیل صحیح این مجتمع 

تمع ازدواج یعنى شود، همچنان كه مجكوچك است كه باعث اصالح مجتمع مدنى بزرگ مى

تر از مجتمع خاندان و دودمان است، و سببى است مقدم بر تشكیل خانواده، مجتمعى كوچك

 آن، و مایه به وجود آمدن آن. 

اى كه گره آن ازدواج است بنا بر این، جوامع بزرگ بشرى در آغاز از جوامع خانه

خانواده رفته رفته  شود، سپس بعد از گسترش توالد و تناسل و توسعه افرادتشكیل مى

شود بنام قبیله و عشیره و دودمان، و همچنین این اجتماع رو به اى بزرگتر تشكیل مىجامعه

گذارد تا بصورت امتى عظیم در آید، پس مراد از ذى القربى فرد نیست، كثرت و تزاید مى

شامل  -اند بطورى كه گفته -بلكه جنس خویشاوند است، و این خود عنوانى است عام كه 

 شود. تمامى خویشاوندان مى
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 صبر،  مقاومت ، مرابطه    پایه سوم جامعه اسالمی:
 

َ لَعَلَُّكْم ”  -  تُْفِلُحوَن!یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اصبُروا َو صابُِروا َو َرابِطوا َو اتَّقُوا ّللاَّ

 

اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت  -

سفارش كنید و مهیا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد كه 

  “پیروز و رستگار گردید! 

 

ا اتقوو  رابطواو  صابرواو  اصبرواامرهائى كه در این آیه آمده یعنى أمر  اصبروا :

شود و هم شامل است، در نتیجه صبرش، هم شامل صبر بر شدائد مى بدون قید مطلق وهمه 

صبر در اطاعت خدا، و همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر حال منظور از آن صبر تك 

 تك افراد است.

 

آورده كه در   صابروادنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله یعني  صابروا :

عبارت است از  مصابرهیابد. ل بین دو طرف تحقق مىشود كه ماده فعمواردى استعمال مى

ها را تحمل كنند و هر یك صبر خود را به صبر دیگرى اینكه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت

تكیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثیر صبر 

 بیشتر گردد.

به حال شخصى او در نظر گرفته  این معنا امرى است كه هم در فرد، اگر نسبت

در نظر گرفته آن و هم در اجتماع، اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون  ؛شود، محسوس است

شود كه تك تك افراد نیروى یكدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها شود؛ چون باعث مى

  یكى شود.

 

مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از   رابطوا : 

وصل كردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین 

وصل كردن نیروها، اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد، بلكه همه نیروها و كارها، 

 ال شدت و چه در حال رخا و خوشى.در جمیع شؤون زندگى دینى، چه در ح

 

و چون مراد از مرابطه این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و :   و اتقوا هللا 

و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو، به تنهائى و علم من و تو به  -آخرت خود برسد 

ى از سعادت را تنهائى، و هر فضیلت دیگر افراد، به تنهائى سعادت آور هست، ولى بعض

به همین جهت دنبال سه جمله:  -كند و بعضى از سعادت، سعادت حقیقى نیست تامین مى

كه البته منظور از  “و اتقوا هللا لعلكم تفلحون،” :اصبروا و صابروا و رابطوا اضافه كرد

 این فالح هم فالح تام حقیقى است . 
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 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند:  

 

 

 دستور مراقبت و اصالح نفس و جامعه اسالمی

 

-  « ِ ن ضلَّ إِذَا اْهتَدَْیتُْم  إِلى ّللاَّ ُكم مَّ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َعلَْیُكْم أَنفُسُكْم  ال یَضرُّ

 ! َمْرِجعُُكْم َجِمیعاً فَیُنَبهِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

 

اید بر شما باد رعایت نفس خودتان، چه آنان كه آوردهاى كسانى كه ایمان  -

رساند اگر شما خود راه را از دست اند گمراهیشان بشما ضرر نمىگمراه شده

كند به آنچه عمل ندهید، بازگشت همه شما به خداست و پس از آن آگاهتان مى

 «كردید !مى

 

د بپردازند، و مراقب راه كند به اینكه بخومؤمنین را امر مى خدای تعالی در این آیه

اند نهراسند، و بدانند كه خداى گمراه شده که هدایت خود باشند، و از ضاللت كسانى از مردم

  .كندتعالى حاكم بر جمیع مردم است، در هر كسى بر حسب عملش حكم مى

 

مجتمع مؤمنین است، و  «،یا ایها الذین آمنوا »روى سخن در جملهمی توان گفت: 

اصالح وضع اجتماعى جامعه اسالمى و  «،علیكم انفسكم »راد از اینكه فرمود:در نتیجه م

مهتدى به هدایت الهیه دین شدن و معارف دینیه و عمل صالح و شعائر عامه اسالمیه را 

مراد از این و  «،و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا »حفظ كردن است، چنانكه فرمود:

ال » به كتاب و سنت است، و نیز بنا بر این حمل، مراد از اعتصام دسته جمعى، همان اخذ

این است كه جامعه مسلمین ایمن است از اضرار مجتمعات  «،یضركم من ضل اذا اهتدیتم

گمراه و غیر مسلمان، بنا بر این جائز نیست مسلمین از دیدن اینكه مجتمعات گمراه بشرى 

اند نسبت به هدایت دینى خود فرو رفتههمه در شهوات و تمتع از مزایاى زندگى باطل خود 

شان بسوى خداست و بزودى خداى تعالى آنان را به آنچه كه دلسرد گردند، زیرا مرجع همه

 دهد. كنند خبر مىكرده و مى

ال یغرنك تقلب الذین  »بنا بر این احتمال، آیه شریفه مورد بحث جارى مجراى آیه:

عینیك  ال تمدن » و همچنین آیه: «،هنم و بئس المهادمتاع قلیل ثم ماویهم ج كفروا فى البالد

 .خواهد بود «،الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا
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 جامعه اسالمی تحت محافظت و مراقبت دائم الهی

 

از نظر اینكه منفى  «،ال یضركم من ضل اذا اهتدیتم» در اینجا ممكن است از جمله:

مطلق است، و صفت و عمل معینى  «،رسانندگمراهان بشما ضرر نمى »در آن یعنى جمله:

توانند به جامعه اسالمى كفار هیچ وقت نمىكه از آنها نیست این معنا را استفاده كرد 

بعبارت دیگر ممكن است معناى  ،پرداخته و آن را بصورت جامعه غیر اسالمى در آورند

را حفظ كنید، و بدانید كه گمراهان هیچوقت شما اى مسلمین هدایت خود آیه این باشد كه: 

  توانند با قوه قهریه خود مجتمع اسالمى شما را به یك مجتمع غیر اسالمى تبدیل كنند.نمى

 

الیوم یئس الذین  »بنا بر این احتمال، آیه مورد بحث در مقام بیان مطلبى است كه آیه

لن یضروكم اال اذى و ان یقاتلوكم یولوكم  »و آیه: «،كفروا من دینكم فال تخشوهم و اخشون

 .در صدد بیان آنند «،االدبار

 (238ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    105) مستند: آیه    

 

 

 حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان  - پایه چهارم جامعه اسالمی

 

َِّخذُوا اْلیُهودَ َو النَّصَرى أَ »  - ْوِلیَاَء  بَْعضُهْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض  َو یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَت

َ ال یَْهِدى اْلقَْوَم الظِلِمینَ  نُكْم فَإِنَّهُ ِمنُهْم  ِإنَّ ّللاَّ  !َمن یَتََولَُّهم مهِ

هان اى كسانى كه ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید كه  -

خود او نیز از  آنان دوست یكدیگرند و كسى كه از شما آنان را دوست بدارد

 !«كندایشان است، چون خدا مردم ستمكار را به سوى حق هدایت نمى

 

 یهود و نصاری محبتنهی شدید الهی از والیت 

 

خداى سبحان در این آیات مؤمنین را از اینكه یهود و نصارا را اولیاى خود بگیرند، 

پیشگوئى به آینده امر امت در كند و در یك بر حذر داشته و با شدیدترین لحن تهدیدشان مى

فرماید كه اگر چنین كنید بنیه روش دهد و مىاثر این مواالت و دوستى با دشمنان خبر مى

انگیزد كه دهید و آن وقت است كه خداى تعالى مردمى دیگر برمىدینى خود را از دست مى

 لیش بر گردانند.قائم به امر دین شوند و بنیه دین را بعد از انهدام به حالت اصلى و او
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یك نوع خاصى از نزدیكى چیزى به چیز دیگر است، بطورى كه همین  والیت

ها از بین آن دو چیز بر داشته شود، البته نه همه موانع، والیت باعث شود كه موانع و پرده

 .بلكه موانع آن هدفى كه غرض از والیت رسیدن به آن هدف است

ال تتخذوا الیهود و النصارى  »فرموده:خداى سبحان در جمله مورد بحث كه 

مساله والیت را مقید به هیچ یك از خصوصیات و قیدها نكرده و بطور مطلق  «اولیاء،

پس آیه شریفه از این جهت مطلق است، !  یهود و نصارا را اولیاى خود مگیریدفرموده: 

بینى كه به سرعت فرماید: تو اى پیامبر بیماردالن را مىچیزى كه هست از آیه بعدى كه مى

ترسیم بالئى بر سر ما بیاید ...، فهمیده گویند مىروند و مىبه طرف یهود و نصارا مى

شود كه مراد از والیت نوعى از نزدیكى و اتصال است كه با بهانه بیماردالن متناسب مى

دل اند كه مسلمانان بیمار اى داشتهكه یهود و نصارا دولتى و سلطهباشد و آن این است 

همچنانكه ممكن است دولت و سلطه در غیر  اند در تحت سلطه آنان منكوب شوند،ترسیدهمى

اند با دوستى با یهود و نصارا آنها را ناصر خود خواستهیهود و نصارا بوده و بیماردالن مى

در آیه به  والیتگرفته و از شر صاحب دولت و سلطنت محفوظ بمانند كه بنا بر این عنوان 

خواهد بود و همچنین ممكن است از خود یهود و نصارا  نصرتخصوص معناى 

 والیتاند كه از شرشان محفوظ بمانند در این صورت كردهاند و با آنها دوستى مىترسیدهمى

 خواهد بود .  محبت و معاشرتبه معناى 

جامع هر دو فائده و هر دو معنا  قرب محبت و معاشرتبه معناى  والیتو كلمه 

است، هم معناى نصرت و هم محبت و امتزاج روحى و بنا بر این همین معنا مراد از آیه 

یا ایها  »است و به زودى از نكاتى كه در قیود آیه و صفات ماخوذه در آیه اخیر یعنى آیه:

اد از والیت در اینجا كنیم كه مرهست استفاده مى «،الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه ...

 .است و ال غیر والیت محبتیعنى در جمله مورد بحث تنها 

 

 دوستی، وسیله نفوذ تدریجی یهود و نصاری 

 

آورد و بعضى را بر بعض دیگر آن والیتى كه وحدت را بین یهودیان بوجود مى 

چنین در دهد، والیت محبت و تعصب قومى و یا پیوندهاى مذهبى و دینى است و همپیوند مى

چون آن  «و من یتولهم منكم فانه منهم، »فرماید:همچنین در جمله سوم كه مى . نصارا

شود موالى مردمى از آن مردم شمرده شود، محبت و مودت است كه معیارى كه باعث مى

شود و فهم و ادراك همه باعث اجتماع متفرقات آن جمعیت و پیوستگى ارواح مختلف مى

جهت ساخته، اخالق آنها را به هم مربوط و افعال آنها را شبیه به هم  افراد را یك سو و یك

بینى كه وضع یك یك آنها قبل از دوست شدن و سازد، بطورى كه دو نفر دوست را مىمى

اند و داراى یك نفسیت شخص واحدى شده گویابعد از آن فرق كرده، بعد از دوست شدن 

مسیر زندگى و مستواى عشرت  ك جور است و دراند اراده آن دو یكى و عمل آن دو یگشته

 .شوندهرگز از یكدیگر جدا نمى
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شود دوست هر قومى جزء آن قوم شود و به آن پس این محبت است كه باعث مى

اند: هر كس قومى را دوست بدارد، از آن قوم است و یا قوم ملحق گردد، بطورى كه گفته

اى نظیر آیه دارد، خداى تعالى هم در آیه اند: هر كسى با آن شخص است كه دوستشفرموده

یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوى  »فرماید:مورد بحث كه از مواالت مشركین نهى كرده مى

تا آنجا كه بعد از چند  -و عدوكم اولیاء تلقون الیهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق 

  «الظالمون!و من یتولهم منكم فاولئك هم  -فرماید آیه مى

ال تجد قوما یؤمنون باهلل و الیوم االخر یوادون من حاد هللا و رسوله  »و نیز فرموده:

 ! «و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم

با لفظى عام كه شامل یهود و نصارا و مشركین  -و نیز در باره دوستى با كفار 

فرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس ال یتخذ المؤمنون الكا »شود فرموده:مى

  !«ء اال ان تتقوا منهم تقاة و یحذركم هللا نفسهمن هللا فى شى

و این آیه صراحت دارد در اینكه منظور از والیت، والیت محبت و مودت است، نه 

والیت به معناى سوگند و عهد، چون در زمان نزول سوره آل عمران بین رسول خدا 

ها و قراردادهائى و مؤمنین از یك سو و بین مشركین و یهود معاهده وسلهم وآله علیههللاصلى

 بر قرار بوده است. 

شود قومى به قومى دیگر ملحق شود، والیت والیتى كه از نظر اعتبار باعث مى

و من  »مودت است نه والیت سوگند و نصرت، و این پر واضح است و اگر مراد از جمله:

دادن در  این باشد كه هر كس بعد از این نهى با كفار بر مساله یارى «م منكم فانه منهم،یتوله

شود، صرف نظر از اینكه معنائى روزگار سخت هم سوگند شود خود او نیز از كفار مى

رساند، مگر آنكه قیودى از پیش خود بر عبارت آیه است مبتذل، عبارت آیه آن را نمى

 اضافه كنیم . 

 «،ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء »كالم این شد كه مراد از جمله:پس حاصل 

دوستى به حدى كه باعث كشش روحى بین مسلمین  ،نهى از دوستى با یهود و نصارا است

و اهل كتاب شود و در نتیجه اخالق اهل كتاب در بین مسلمین راه یابد چون چنین دوستى 

ها كه اساس آن پیروى از حق و سعادت انسانسر انجام سیره دینى جامعه مسلمان را 

یابد كه اساسش پیروى از هواى است، دگرگون ساخته، سیره كفر در بین آنان جریان مى

 !نفس و پرستش شیطان و خروج از راه فطرى زندگى است

 

 

 دستور اکید برای دوری از استهزا کنندگان دین

 

َن الَِّذیَن أُوتُوا  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا » - ً مهِ الَِّذیَن اتَخذُوا ِدینَكْم ُهُزواً َو لَِعبا

ْؤِمنِینَ  َ إِن ُكنتُم مُّ  !اْلِكتَب ِمن قَْبِلكْم َو اْلُكفَّاَر أَْوِلیَاَء  َو اتَّقُوا ّللاَّ
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اى كسانى كه ایمان آوردید كفار و اهل كتابیرا كه دین شما را سخریه گرفته و  -

پندارند دوستان خود مگیرید و از خدا بپرهیزید اگر مردمى با مىاش بازیچه

 !«ایمانید

 

اند بگویند كه این دین جز اند خواستهكردهاگر مردمى دینى از ادیان را استهزا مى  

خورد، و هیچ فایده عقالئى و جدى در آن براى بازى و اغراض باطل به كار دیگرى نمى

داند و شارع آن دین و داعیان بر آن و مؤمنین به آن حق مىنیست، و گرنه كسى كه دینى را 

نگرد، شان به نظر احترام مىداند و به آنان و عقیدهرا در ادعا و عقیده مصاب و جدى مى

بینیم در صدر اسالم كسانى دین پس اینكه مىگیرد، هرگز آن دین را مسخره و بازیچه نمى

ه آنان هم اسالم را یك امر واقعى و جدى و قابل اعتنا فهمیم كمى اندكردهاسالم را مسخره مى

 .انددانستهنمى

از یهود و نصارا تعبیر به كسانى كه به آنان كتاب داده شده كرد با در این آیه شریفه 

كرده، این تعبیر با آن نهى منافات ندارد، زیرا اینكه از ارتباط دوستى بر قرار كردن با آنان نهى 

از حالت مدح بودن در آمده و  «،اتخذوا دینكم هزوا و لعبا»  یله توصیفتعبیر مذكور به وس

 مبدل به مذمت شده است. 

آرى اهل كتاب بودن خود افتخارى است، ولى عبارت: اهل كتابى كه دین خدا را 

شود، زیرا چنین اهل ترین مذمت از آن فهمیده مىكنند عبارتى است كه زشتمسخره مى

تر است و اگر قرار باشد كه انسان از مردم تر و نكوهیدهتاب هم پستكتابى از مشركین بى ك

نكوهیده و پست دورى كند و آنان را دوست خود نگیرد از دوستى چنین اهل كتابى باید 

براى  شناسند،بیشتر پرهیز نماید، تا از مردمى كه اصال كتاب آسمانى ندارند و خدا را نمى

كند و حق را برایشان اینكه دسته اول داراى كتابى هستند كه آنان را به سوى حق دعوت مى

كنند، و آن را بازیچه خود سازد و در عین حال آنان دین حق را مسخره مىروشن مى

سازند، پس اینها سزاوارترند به اینكه مورد نفرت اهل حق قرار گیرند و اهل حق از مى

 ت و دوستى با آنان اجتناب كنند. معاشرت و مخالط

همانطور كه قبال نیز گفتیم مراد از  «،بعضهم اولیاء بعض »و اما اینكه فرمود:

شود دلهایشان به هم نزدیك گشته و ارواحشان والیت در آن والیت محبت است كه باعث مى

ق و یكدیگر را جذب كند و آراءشان در پیروى هواى نفس و استكبار ورزیدن از قبول ح

اتحادشان در خاموش كردن نور خداى سبحان و معاونتشان علیه رسول خدا 

و مسلمانان متحد و یكى شود، بطورى كه گوئى یك تن واحدند و ملتى  وسلهموآلهعلیههللاصلى

هاى گوناگون واحد دارند با اینكه یكى عرب است و دیگرى عجم، ولى همینكه این ملت

ى یك ملت گردیدند و والیت آنان را به اتفاق كلمه واداشته و داراى والیت محبت شدند گوئ

همه را علیه مسلمانان یك دست كرده، براى اینكه اسالم آنها را به قبول حق دعوت كرده، به 

هایشان ناسازگارى دارد، آرى عزیزترین خواسته چیزى خوانده كه با عزیزترین خواسته

 .است لذائذ دنیا آنها پیروى هواى نفس و آزادى در شهوات و
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هاى گوناگون چون هاى ملتو همین مطلب كه اسالم مخالف و ناسازگار با خواسته

یهود و نصارا است، یهود و نصارا را با همه دشمنى كه با یكدیگر دارند، در یك هدف 

مشترك متحد و نزدیك به هم كرده و آن دشمنى با اسالم است و این هدف مشترك، آنها را 

و  یكدیگر مراجعه كنند، یهود، دوست نصارا شود و نصارا با یهود دوستى كندواداشته به 

و این جمله در مقام  ،در مفرداتش «،بعضهم اولیاء بعض »همین است معناى ابهام جمله:

و  ،آمده بود «،ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء »بیان علت فرمانى است كه در جمله:

یهود و نصارا را اولیاى خود مگیرید علتش این است كه اگر گفتیم معنایش این است كه 

این دو طائفه در عین اینكه دو طائفه جداى از هم و دشمن هم هستند، در عین حال علیه 

شما مسلمانان یك دست و متحدند، پس در نزدیك شدن به آنها و در دوستى و محبت با آنها 

 هیچ سودى براى شما نیست . 

 

معناى دیگرى نیز استفاده كرد و  «،بعضهم اولیاء بعض »جمله:و چه بسا بشود از 

آن این است كه اگر به شما دستور دادیم كه یهود و نصارا را دوست خود نگیرید براى این 

كنید كه از آنها یارى بگیرید به این معنا كه مثال بود كه شما با آنها به این منظور دوستى مى

ا را علیه یهود كمك كنند، در حالى كه این دوستى هیچ با نصارا دوستى كنید تا آنان شم

این دو طائفه اولیاى هم هستند و هرگز شما را علیه خودشان زیرا سودى برایتان ندارد، 

 یارى نخواهند كرد !!

 

 

 اگر با یهود و نصاری دوستی کنید از آنان خواهید بود!

 

هر كس از شما كه  «،الظالمینو من یتولهم منكم فانه منهم، ان هللا ال یهدى القوم » 

این كالم خداى تعالى  .یهود و نصارا را ولى خود بگیرد خود او نیز بعضى از ایشان است

 ،كه یك مسلمان را ملحق به یهود و نصارا كرده از باب الحاق تنزیلى است نه الحاق واقعى

 ،رانى استخواهد بگوید چنین فرد مسلمان اصال مسلمان نیست و واقعا یهودى و نصنمى

و برگشت این گفتار به این است  .خواهد بفرماید به منزله آنان و شبیه به آنان استبلكه مى

كه بفرماید ایمان حقیقتى است كه از حیث خلوص و ناخالصى و كدورت و صفا داراى 

شود مراتب مختلفى است، همچنانكه این معنا از آیات دیگر قرآنى از قبیل آیه زیر استفاده مى

و همین ناخالصى و كدورت  «و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون، »فرماید:مى كه

فترى الذین  »تعبیر نموده، در آیه ذیل فرموده: مرض قلوباست كه خداى تعالى از آن به 

 !« فى قلوبهم مرض یسارعون فیهم

آنان را  گیرند خداى تعالىبنا بر این آن كسانى كه یهود و نصارا را اولیاى خود مى

 .از همان یهود و نصارا شمرده، هر چند كه بر حسب ظاهر جزء مؤمنین و از مؤمنین باشند

كه اینگونه مؤمنین راه هدایت خدا این است شود و كمترین چیزى كه از این بیان استفاده مى
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اند كه یهود و نصارا آن را را كه همان ایمان است سلوك نكرده بلكه راهى را اتخاذ كرده

كنند و به سوئى در حركتند كه یهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدانجا لوك مىس

 گردد . شود كه راه یهود و نصارا بدانجا منتهى مىكشیده مى

ان هللا ال یهدى القوم  »و به همین جهت است كه خداى تعالى بیان مذكور را با جمله:

را اینگونه مؤمنین ملحق به یهود و نصارا كند كه چتعلیل نموده و بیان مى «، الظالمین

هستند، بنا بر این برگشت بیان مذكور به این است كه فرموده باشد: اى مسلمانان بدانید این 

گزینند خودشان نیز از همانها هستند و بدانید كه افرادى كه یهود و نصارا را به دوستى برمى

ان است و راه ایمان، راه هدایت الهى است شما راه ایمه روند براى اینكه راراه شما را نمى

 .كندو این افراد مثل یهود و نصارا ظالمند و خدا ظالمان را هدایت نمى

كنید تنها متعرض اصل تشبیه و تنزیل است و تنها و این آیه بطورى كه مالحظه مى

گوید كه این مؤمنین به منزله یهود و نصارا هستند و اما آثارى كه متفرع بر این این را مى

شود را متعرض نشده و لفظ آیه هر چند كه مقید به هیچ قیدى نیست و لیكن از آنجا تشبیه مى

ان الصلوة تنهى  »و آیه: «،و ان تصوموا خیر لكم» نظیر آیه  -ان مالك است كه از قبیل بی

گوید چطور روزه بگیرید و و آیاتى دیگر كه نمى «،عن الفحشاء و المنكر و لذكر هللا اكبر

جز یك بیان مهمل نیست كه تمسك به آن براى اثبات  -از این قبیل  ،چگونه نماز بخوانید

خواهد در این باره اطالعات بیشترى به سنت است و كسى كه مىحكمى فرعى نیازمند بیان 

 دست آورد باید به كتب فقهى مراجعه كند .

 

 

 جانشینی دوستان خدا بجای دوستان مرتد یهود و نصاری

 

ُ ِبقَْوٍم یِحبُهْم َو »  یِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َمن یَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِدینِِه فَسْوف یَأْتى ّللاَّ

ِ َو ال یَخافُوَن لَْوَمةَ الئٍم  ذَِلك  ةٍ َعلى اْلَكِفِریَن یَجِهدُوَن فى سبِیِل ّللاَّ َعلى اْلُمْؤِمنِیَن أَِعزَّ

ُ َوِسٌع َعِلیمٌ  ِ یُْؤتِیِه َمن یَشاُء  َو ّللاَّ  ! فَضُل ّللاَّ

 

بر گردد، بدانید كه خدا  اید اگر كسى از شما از دینشهان اى كسانى كه ایمان آورده

آورد كه دوستشان دارد و آنان نیز مى -براى گرایش به این دین  -بزودى مردمى را 

وى را دوست دارند، كه اینان مردمى هستند در برابر مؤمنین افتاده حال و در 

كنند و از مالمت هیچ برابر كافران مقتدر، مردمى كه در راه خدا جهاد مى

رند و این خود فضلى است از خدا، فضلى كه به هر كس صالح مالمتگرى پروا ندا

  !«دهد و خدا داراى فضلى وسیع و علمى وصف ناپذیر است بداند مى

 

همان دوستى با یهود و نصارا است و  در این آیه مراد از ارتداد و برگشتن از دین 

توجه به اگر خطاب را متوجه خصوص مؤمنین كرد براى این بود كه خطاب قبلى نیز م
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مؤمنین بود و مقام آیه مقام بیان این نكته است كه دین حق از ایمان چنین مؤمنینى كه 

ایمانشان مشوب به دوستى با دشمنان خدا است بى نیاز است، چون خداى سبحان چنین 

و براى اینكه خداى  «،و من یتولهم منكم فانه منهم »ایمانى را كفر و شرك خوانده و فرموده:

و ناصر دین خود و ولى هر كسى است كه دین او را یارى كند و به زودى  سبحان ولى

دارند و دوست مردمى خواهد آورد كه بیزار از دشمنان اویند و اولیاى او را دوست مى

 دارند مگر او را . نمى

و نسبت آوردن قوم را به خودش داد،  «،فسوف یاتى هللا بقوم »و اما اینكه فرمود:

شد كه ه یارى كردن از دینش را تثبیت كند، چون از سیاق كالم فهمیده مىبراى همین بود ك

 .براى این دین یاورى هست و احتیاج به یارى بیگانگان ندارد و آن یاور خود خدا است

و اینكه سیاق كالم بیان پیروز شدن دین به وسیله این قوم در مبارزه با كسانى است   

كنند و نیز نند و به همین امید با دشمنان دین دوستى مىبیگرائى مىكه پیروزى را در گروه

تعبیر از آن مردم به كلمه قوم و آوردن آن اوصاف و افعال را با صیغه جمع، همه و همه 

اشعار به این معنا دارد كه آن قومى كه خدا وعده آوردنش را داده، مردمى هستند كه دسته 

ظور این نیست كه خداى تعالى در هر زمانى و آیند نه تك تك و دو تا دو تا، و منجمعى مى

گمارد كه او را دوست دارد و او خدا را دوست دارد! قرنى شخصى را به یارى دین مى

شخصى كه در برابر مؤمنین خاضع و در برابر كفار قدرتمند و شكست ناپذیر است و در 

 هراسد! ! گرى نمىكند و از سرزنش هیچ مالمتراه خدا جهاد مى

آیند اگر به خود خداى دیگر اینكه آمدن چنین مردم را با اینكه خودشان مى مطلب

آورد، به معناى آن نیست كه خدا آنان را خلق تعالى نسبت داده و فرموده، خدا آنان را مى

كند زیرا آنان تنها نیستند كه خالقشان خدا است، بلكه كل جهان را خدا خلق كرده، بلكه به مى

انگیزد تا در هر فرصتى كه به دست خداى تعالى است كه آنان را برمىاین معنا است كه 

آورند دین را یارى كنند و او است كه ایشان را به چنین افتخارى مفتخر كرده، كه دوستشان 

بدارد و ایشان نیز او را دوست بدارند و او است كه به ایشان توفیق داده تا در برابر دوستان 

قدرتمند و شكست ناپذیر باشند و در راه او جهاد كنند و از  خدا خوار و علیه دشمنانش

كنند در حقیقت خدا است گرى روى برتابند، پس اگر آنان دین را یارى مىمالمت هر مالمت

كند، در اینجا ممكن است كسى كه دین خود را به وسیله آنان و از طریق ایشان یارى مى

ر اسالم پیش خود بگوید: پس كجایند آن مردم توهم كند كه جا داشته فردى از مسلمانان صد

و چرا نیامدند دین را یارى كنند، جوابش این است كه زمان براى خداى تعالى دیر و زود 

ندارد، دیرش و زودش براى او یكى است، این مائیم كه به خاطر قصور فكرمان بین آن دو، 

 گذاریم. فرق مى

 ( 601ص :    5المیزان ج :    سوره مائده  57و  54تا  51) مستند: آیه  
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 تاریخ انحطاط جوامع اسالمی و ارتباط آن با دوستی اهل کتاب
 

هاى قرآنى كه قرآن كریم به امر آن اهتمام دارد و در تاكید و تشدید آن مبالغه خطاب

لحن سخن در آنها خالى از داللت بر این معنا نیست كه عوامل و اسباب موجود، همه ، دارد

اند كه آینده مسلمین را به تباهى و سقوط و درك هالكت و ابتالء به دست به دست هم داده

اى كه از آیات ربا و آیات مودت ذى القربى و غیر خشم الهى بكشانند، مانند تاكید و مبالغه

 خورد. آنها به چشم مى

و اصوال طبع خطاب این داللت را دارد، براى اینكه اگر متكلم حكیم مامورین خود 

یك مساله بى اهمیت و حقیرى امر كند و دنبالش در تاكید و اصرار بر آن امر مبالغه  را به

خواهد، پس حتما كند كه این امر بى اهمیت این همه تاكید نمىنماید، شنونده احساس مى

نیم كاسه هست و همچنین اگر فردى از مامورین را مخاطب قرار دهد كه شان  اى زیركاسه

آن مخاطب این نباشد كه مخاطب به مثل چنین خطابى شود، مثال یك عالم ربانى و صاحب 

قدم صدق در زهد و عبادت را از ارتكاب رسواترین فجور آن هم در انظار هزاران بیننده 

قضیه خالى از مطلب نیست و حتما مطلب مهمى و  فهمد كهاى مىنهى كند، هر شنونده

 گوید. مهلكه عظیمى در شرف تكوین است كه این گوینده حكیم اینطور سخن مى

كند هاى قرآنى كه چنین لحنى را دارد، دنبال آن خطاب حوادثى را ذكر مىخطاب

نماید هر چند  شد را تایید و تصدیق كند و بلكه بر آن داللتكه آنچه از لحن كالم فهمیده مى

شنوند یعنى در همان روز نزول اى كه خطاب را مىدر اولین لحظه، چه بسا ،كه شنوندگان

 متوجه اشارات و دالالت آن خطاب نشوند . 

و در  وسلّم وآلهعلیههللامثال قرآن كریم امر كرده به مودت قرباى رسول خدا صلى

و راه به سوى خداى سبحان شمرده، آن مبالغه كرده، حتى آن را پاداش و اجر رسالت 

بینیم امت اسالم در اهل بیت آن جناب فجایعى و مظالمى را روا گذرد كه مىچیزى نمى

دستور اكید به آنان داده بود به اینكه  وسلّموآلهعلیههللادارند كه اگر رسول خدا صلىمى

  ند!!كرد، نمىدنترین وجهى از بین ببرید، بیشتر از آنچه كردقرباى مرا به سخت

اى كرده كه بینیم كه قرآن كریم از اختالف نهى نموده و سپس در آن مبالغهو نیز مى

بینیم كه امت اسالم آنچنان متفرق و دستخوش انشعاب و بیش از آن تصور ندارد، بعد مى

 نصارا گذرانید یعنى به هفتاد و سه فرقهشود كه حتى از انشعاب واقع در یهود و اختالف مى

اختالف در مذهب و معارف علمى دین است، اما اختالفى  هامنشعب گشت، تازه این اختالف

ها و غیر این مسائل بپا كردند قابل تحدید و هاى اجتماعى و تاسیس حكومتكه در سنت

 .حصر نیست

و نیز قرآن كریم از حكم كردن به غیر ما انزل هللا نهى كرده و از القاى اختالف بین 

طغیان و از پیروى هواى نفس و امورى غیر از اینها نهى نموده و در آنها  زطبقات و ا

 .شودبینیم كه در اثر ارتكاب این امور چه حوادثى واقع مىتشدید كرده، بعدا مى

مساله نهى از والیت كفار و دوستى با یهود و نصارا از همین قسم دستورات 
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مده بلكه بعید نیست كه كسى ادعا كند اى است كه در قرآن كریم آاست، از نواهى مؤكده

تشدیدى كه در نهى از والیت كفار و اهل كتاب شده آنقدر شدید است كه هیچ تشدید در 

 .رسدبه پایه آن نمى سایر نواهى فرعى

 

تشدید در آن به حدى رسیده كه خداى سبحان دوستداران اهل كتاب و كفار را از 

و نیز  «،و من یتولهم منكم فانه منهم» دانسته و فرموده:اسالم بیرون و در زمره خود كفار 

 «ء .و من یفعل ذلك فلیس من هللا فى شى »خداى تعالى آنان را از خود نفى كرده و فرموده:

و » و نیز نه یك بار و دو بار بلكه به نهایت درجه تحذیرشان كرده و فرموده: 

كردیم گفتیم: مدلول آن این آیه بحث مىو ما در آنجا كه پیرامون این  «،یحذركم هللا نفسه

است كه محذورى كه از آن تحذیر كرده حتما واقع خواهد شد و به هیچ وجه تبدیل پذیر 

 .نیست

و اگر خواننده عزیز در سیره عمومى اسالمى كه كتاب و سنت آن را تنظیم و سپس 

مسلمین تحمیل  در بین مسلمین اجرا نموده دقت كند و سپس در سیره فاسدى كه امروز بر

 شده به دقت بنگرد آن وقت آیه شریفه:

فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین  » -

 «،یجاهدون فى سبیل هللا و ال یخافون لومة الئم

 

یابد كه تمامى رذائل كه جامعه ما مسلمانان را پر را به دقت مطالعه نماید، در مى

ایم و به تدریج ما از كفار اقتباس كردهكه  -كند و همه آنها ز بر ما حكومت مىكرده و امرو

ضد آن اوصافى است كه خداى تعالى براى  - در بین ما منتشر گشته و استقرار یافته است

عملى در یك كلمه  مردمى ذكر كرده كه در آیه وعده آمدنشان را داده، چون تمامى رذائل

جامعه ما خدا را دوست ندارد و خداى تعالى نیز این ست كه شود و آن این اخالصه مى

جامعه را دوست ندارد، جامعه ما ذلیل در برابر كفار و ستمگر نسبت به مؤمنین است و در 

 !هراسدگرى مىكند و از مالمت هر مالمتراه خدا جهاد نمى

 

بود و اگر این همان معنائى است كه قرآن كریم از چهره مسلمانان آن روز خوانده 

اى را براى امت اسالم از غیب خبر داده بود و خواستى بگو خداى علیم خبیر چنین آینده

شود، البته منظور از این پیش بینى كرده بود كه به زودى امت اسالم از دین مرتد مى

ارتداد، ارتداد اصطالحى یعنى برگشتن به كفر صریح و اعالم بیزارى از اسالم نیست بلكه 

و من یتولهم منكم فانه منهم ان هللا ال یهدى القوم  »رتداد تنزیلى است كه جملهمنظور ا

 .كندآن را بیان مى «،الظالمین

 

 -كه چنین وصفى به خود خواهند گرفت  -آنگاه خداى سبحان جامعه اسالمى را 

دارد و آن قوم نیز خدا را دوست دارند،  وعده داده كه قومى را خواهد آورد كه دوستشان
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ناپذیرند مردمى كه در راه خدا ردمى كه در برابر مؤمنین ذلیل و در مقابل كفار شكستم

و این اوصافى كه براى آن قوم بر  كنندگرى پروا نمىجهاد نموده، از مالمت هیچ مالمت

اوصاف جامعى است كه جامعه اسالمى امروز ما  -همانطور كه قبال توجه كردید  -شمرده 

ت و باریك بینى در هر یك از آن اوصاف كه متقابال ضد آن اوصاف فاقد آن است و با دق

شود، رذائلى كه فعال جامعه نیز اوصاف جامعى است كه رذائلى بسیار از آنها منشعب مى

 است. اسالمى ما گرفتار آن است و خداى تعالى در صدر اسالم از وضع امروز ما خبر داده

 طلب در المیزان دعوت می کنم! () خواننده عزیز را به مطالعه کامل این م

 

 ( 601ص :    5المیزان ج : سوره مائده     57و  54تا  51) مستند: آیه 

 

 

 حکم نهی از والیت  کفار و سرپرستی غیر مؤمنین
 

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكِفِریَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن َو َمن یَْفعَْل ذَِلك فَلَْیس ”  - ِمَن ال یَت

ِ فى شىْ  ِ اْلَمِصیُر!ّللاَّ ُ نَْفسهُ  َو إِلى ّللاَّ ُركُم ّللاَّ َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً  َو یَُحذهِ  ٍء ِإال أَن تَت

 

اى نباید كفار را ولى و سرپرست خود بگیرند با اینكه در مؤمنین به هیچ بهانه -

زد بین خود كسانى را دارند كه سرپرست شوند و هر كس چنین كند دیگر ن

خدا هیچ حرمتى ندارد، مگر اینكه از در تقیه، سرپرستى كفار را قبول كرده 

نكنند كه در بین كسانى كه باید بترسند خدا نیز هست و  باشند و فراموش

 !« بازگشت همه به سوى خدا است

 

مراد از كافرین در این آیات ) با توجه به تفسیر آیات قبلي،( اعم از اهل كتاب و 

كند، از دو طایفه نهى و اگر از دوستى و اختالط روحى با كفار نهى مىمشركین است، 

كند، و اگر مراد از كفار تنها مشركین باشند، باید گفت آیات متعرض حال آنان است، و مى

كند به اینكه مشركین را رها نموده به حزب خدا متصل شوند، و خدا را مردم را دعوت مى

 عت كنند.دوست بدارند، و رسول او را اطا

 

 “ال یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین!”  -

 

ایم، اگر ما كفار را اولیاى خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا كرده

كشاند به اینكه رام آنان شویم، و از اخالق و سایر شؤون حیاتى امتزاج روحى هم ما را مى

توانند در اخالق و رفتار آنان متاثر گردیم) زیرا كه نفس انسانى خو پذیر است،( و آنان مى

را “ من دون المؤمنین،” یندازند. دلیل بر این معنا آیه مورد بحث است كه جمله ما دست ب



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 67

فرماید مؤمنین كفار را اولیاى خود نگیرند در حالى كه با سایر قید نهى قرار داده، و مى

شود كه منظور آیه این است كه ورزند، كه از این قید به خوبى فهمیده مىمؤمنین دوستى نمى

مسلمان اجتماعى و به اصطالح نوع دوست هستى، باید حداقل مؤمن و كافر بفرماید اگر تو 

را به اندازه هم دوست بدارى، و اما اینكه كافر را دوست بدارى، و زمام امور جامعه و 

اى نداشته باشى، این زندگى جامعه را به او بسپارى و با مؤمنین هیچ ارتباطى و عالقه

اى و این صحیح نخیت دارى و از مؤمنین جدا و بریدهبهترین دلیل است كه تو با كفار س

 نیست پس زنهار باید از دوستى با كفار اجتناب كنى . 

در آیات كریمه قرآن هم نهى از دوستى با كفار و یهود و نصارا مكرر آمده و لیكن 

كند و كیفیت والیتى را كه موارد نهى مشتمل بر بیانى است كه معناى این نهى را تفسیر مى

من دون ” كند، مانند آیه مورد بحث كه گفتیم مشتمل بر جمله:از آن نهى فرموده تعریف مى

 كند.را تفسیر مى “ال یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء،” است، كه جمله“ المؤمنین،

 و همچنین آیه شریفه:

 “یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء،”  -

یا ایها الذین ” و آیه شریفه:  “بعضهم اولیاء بعض،” :هكه مشتمل است بر جمل

ال ینهیكم هللا عن الذین لم ” :كه دنبالش آیه “آمنوا ال تتخذوا عدوى و عدوكم اولیاء،

 كند . آمده آن را تفسیر مى “یقاتلوكم فى الذین ...،

مؤمنین نباید كافران را » :فرمانو بنا بر این آوردن این اوصاف براى تفسیر 

در حقیقت سبب حكم و علت آن را بیان  «اولیاى خود بگیرند و به مؤمنین بی اعتنا باشند!

نموده بفهماند دو صفت كفر و ایمان به خاطر تضاد و بینونتى است كه بین آن دو هست، 

قهرا همان بینونت و فاصله و تضاد به دارندگان صفت كفر با صفت ایمان نیز سرایت 

كند، دیگر راه را از نظر معارف و عقائد و اخالق از هم جدا مى كند، در نتیجه آن دومى

سلوك به سوى خداى تعالى و سایر شؤون حیاتى آن دو یكى نخواهد بود، نتیجه این جدائى 

شود كه ممكن نیست بین آن دو والیت و پیوستگى برقرار باشد، چون والیت هم این مى

در این دو طایفه وجود دارد موجب تفرقه و موجب اتحاد و امتزاج است، و این دو صفت كه 

بینونت است، و وقتى یك فرد مؤمن نسبت به كفار والیت داشته باشد، و این والیت قوى هم 

باشد، خود به خود خواص ایمانش و آثار آن فاسد گشته، و بتدریج اصل ایمانش هم تباه 

 شود.مى

 رد:و به همین جهت است كه در دنبال آیه مورد بحث اضافه ك

 “ء ! و من یفعل ذلك فلیس من هللا فى شى”  -

 

 مسئله تقیه و فرق آن با دوستی دشمنان دین

 و سپس اضافه كرد:

 “اال ان تتقوا منهم تقیة،”  -

در جمله اول فرمود كسى كه چنین كند هیچ ارتباطى با حزب خدا ندارد، و در 
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جمله دوم، مورد تقیه را استثنا كرد، چون تقیه معنایش این است كه مؤمن از ترس كافر 

 كند، و حقیقت والیت را ندارد . اظهار والیت براى او مى

دهد البته بوئى هم از معناى نزد را مى “من دون المؤمنین،” كلمه دون در جمله:

كه مؤمنین به جاى مردم با  معناى فرومایگى و قصور در آن هست، و معنایش این است

ایمان مردم كفر پیشه را ولى خود نگیرندكه جایگاه و موقعیت آنان نسبت به مقام و موقعیت 

 مایه است، چون جاه و مقام مؤمنین بلندتر از مكان كفار است!مردم با ایمان، پست و بى

 

هر كس فرماید: منظور از اینكه مى“ ء،و من یفعل ذلك فلیس من هللا فى شى” 

شود، و چنین كند این است كه هر كس كفار را به جاى مؤمنین اولیا بگیرد، چنین و چنان مى

اگر نام عمل را نبرد و به جاى آن لفظى عام آورد، براى اشاره به این نكته بوده، كه گوینده 

  .خواهد حتى نام آنرا ببردآنقدر از پذیرفتن والیت كفار نفرت دارد كه نمى

نین كند هیچ ارتباطى با حزب خدا ندارد، همچنانكه در جاى دیگر و كسى كه چ

 “ و من یتول هللا و رسوله و الذین آمنوا، فان حزب هللا هم الغالبون ! ” فرموده:

اال ان تتقوا منهم ”  چنین كسى در هیچ حالى و اثرى برقرار در حزب خدا نیست.

ت، و همچنین اظهار سایر آثار اظهار محبت دروغى و از ترس، محبت واقعى نیس “تقیة،

والیت اگر دروغى و از ترس باشد والیت واقعى نیست، چون خوف و محبت كه مربوط به 

قلب است، دو صفت متضادند، كه دو اثر متقابل در قلب دارند، چگونه ممكن است در یك 

 قلب متحد شوند.

 

 مجوز تقیه در مقابل دشمنان دین

اْلَكِفِریَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن َو َمن یَْفعَْل ذَِلك فَلَْیس ِمَن ال یَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن ”  -

ِ فى شىْ  َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً   !ّللاَّ  ٍء ِإال أَن تَت

 !« مگر اینكه از در تقیه، سرپرستى كفار را قبول كرده باشند...  -

السالم هم اهل بیت علیهم از ائمه، این آیه شریفه داللتى روشن بر جواز تقیه دارد

اى كه در باره داستان عمار و پدرش یاسر و مادرش این استفاده روایت شده، همچنان كه آیه

من كفر باهلل من بعد ” فرماید:سمیه نازل شده این داللت را دارد، و آیه این است كه مى

ا فعلیهم غضب من ایمانه، اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان، و لكن من شرح بالكفر صدر

 “هللا، و لهم عذاب عظیم.

و كوتاه سخن اینكه، كتاب و سنت هر دو بر جواز تقیه بطور اجمال داللت دارند، 

خواهد و شارع دین هم جز این اعتبار عقلى هم مؤید این حكم است، چون دین جز این نمى

شود كه تقیه كردن و بر اى بخشد، و بسیار مىهدفى ندارد كه حق را زنده كند و جان تازه

من و مخالفین حق عمل كردن مصلحت دین و حیات آن را چنان حسب ظاهر طبق دلخواه دش

كند كه ترك تقیه آن طور تامین نكند، و این قابل انكار نیست، مگر كسى بخواهد تامین مى

 منكر واضحات شود. 
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 روایات مربوط به جواز تقیه در مقابل دشمنان خدا

 

در كتاب احتجاج از امیر “ اال ان تتقوا منهم تقیة ...،” در تفسیر صافى در ذیل آیه:

السالم روایت كرده كه در ضمن حدیثى فرمود: خداى تعالى تو را دستور داده المؤمنین علیه

فرماید: زنهار، زنهار، مبادا خود را به هالكت تا در دین خودت تقیه كنى، براى اینكه مى

ام ترك نمائى، زیرا با ترك تقیه سیل خون از خود و اى را كه به تو دستور دادههافكنى و تقی

هاى خودت و آنان را در معرض زوال قرار داده، آنان را اندازى و نعمتبرادرانت براه مى

خوار و ذلیل دست دشمنان دین نمایى، با اینكه خداى تعالى به تو دستور داده كه وسیله عزت 

 سازى . آنان را فراهم 

روایت كرده كه فرمود: رسول خدا  السالمو در تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

فرمود: خداى فرمود دین ندارد كسى كه تقیه ندارد، و نیز مىبارها مى وسلهموآلهعلیههللاصلى

 “اال ان تتقوا منهم تقیة.” تعالى خودش فرموده:

ت آورده كه فرمود: تقیه در هر چیزى السالم روایو در كافى از امام باقر علیه

 آید، و خدا هم به همین جهت آن را حالل فرموده است. براى آدمى خواه ناخواه پیش مى

السالم بسیار زیاد : اخبار در مشروعیت تقیه از طرق ائمه اهل بیت علیهممؤلف

بر آن داللت  است، و شاید به حد تواتر برسد و خواننده محترم توجه فرمود كه آیه شریفه هم

 توان آن را انكار نمود.دارد، داللتى كه به هیچ وجه نمى

 

 اعالم شدت مخافت از خدا برای دوستداران کفار

آیه مسلمانان این در خدای تعالی “ المصیر، و یحذركم هللا نفسه و الى هللا” 

ى سبحان دوستدار كفار را از خودش برحذر ساخته، و وجه آن تنها این است كه بفهماند خدا

خودش مخوف و واجب االحتراز است، و از نافرمانیش باید دورى كرد، و خالصه بفهماند 

بین این مجرم و بین خداى تعالى چیز مخوفى غیر خود خدا نیست، تا از آن احتراز جوید، یا 

اى متحصن كند، بلكه مخوف خود خدا است، كه هیچ خود را از خطر او در حصن و قلعه

او شود وجود ندارد و نیز بین مجرم و خدا هیچ مایه امیدى كه بتواند شرى چیزى كه مانع 

از او دفع كند وجود ندارد، نه هیچ صاحب والیتى، و نه شفیعى، بنا بر این در آیه شریفه 

گرداند، شدیدترین تهدید آمده و تكرار آن در یك مقام این تهدید شدید را زیادتر و شدیدتر مى

و الى هللا المصیر و جمله و ” مورد بحث با دو جمله دیگر یعنى جمله و باز با تعقیب جمله

 افزاید. كه بیانش خواهد آمد، این شدت را مى“ هللا رؤف بالعباد،

توان فهمید كه چرا خداى تعالى دوستدار كفار را از خودش با بیانى دیگر مى

كه از دوستى با غیر مؤمنین برحذر داشته، و آن این است كه از البالى این آیه و سایر آیاتى 

آید كه این قسم دوستى خارج شدن از زى بندگى است، و مستقیما ترك نهى فرموده، برمى
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هاى آنان گفتن والیت خداى سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان او و شركت در توطئه

 براى افساد امر دین او است. 

م دین است، كه بدترین و و كوتاه سخن اینكه دوستى با كفار طغیان و افساد نظا

خطرناكترین ضرر را براى دین دارد، حتى ضررش از ضرر كفر كفار و شرك مشركین 

نیز بیشتر است، زیرا آنكس كه كافر و مشرك است، دشمنیش براى دین آشكار است، و به 

توان خطرش را از حومه دین دفع نموده و از خطرش برحذر بود، و اما سهولت مى

كند، و در دل دوستدار دشمنان دین است، و ى صداقت و دوستى با دین مىمسلمانى كه دعو

قهرا این دوستى اخالق و سنن كفر را در دلش رخنه داده، چنین كسى و چنین كسانى ندانسته 

سازند كه دیگر امید برند، و خود را به هالكتى دچار مىحرمت دین و اهل دین را از بین مى

 رد. گذاحیات و بقائى باقى نمى

و سخن كوتاه اینكه این قسم دوستى طغیان است، و امر طاغى به دست خود خداى 

سبحان است، این نكته را در اینجا داشته باش تا ببینیم از آیات سوره فجر چه استفاده 

 كنیم:مى

 ا لم تر كیف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد،”  -

 الصخر بالواد،التى لم یخلق مثلها فى البالد و ثمود الذین جابوا 

 و فرعون ذى االوتاد، الذین طغوا فى البالد، فاكثروا فیها الفساد،

 “فصب علیهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد ! 

 

گاه خدا خوب، از این آیات استفاده كردیم كه طغیان طاغى، وى را به كمین

ر سرش فرود گاهى كه غیر از خدا در آن نیست، و تازیانه عذاب را بكشاند، كمینمى

 آورد، و كسى نیست كه مانع او شود.مى

و یحذركم هللا ” شود تهدید به تحذیر از خود خدا در جمله:از اینجا معلوم مى

دوستى با كفار، از مصادیق طغیان بر خدا به ابطال دین او و براى آن است كه “ نفسه،

 ت او است.یعافساد شر

 فرماید:مىدلیل بر گفتار ما آیه زیر است، كه 

 فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا انه بما تعملون بصیر!”  -

 الى الذین ظلموا، فتمسكم النار!تركنوا  و ال 

 “ تنصرون! و ما لكم من دون هللا من اولیاء، ثم ال

اى است كه )بطورى كه در حدیث آمده،( رسول خدا و این همان آیه

وسلهم فرمود این آیه مرا پیر كرد، و داللتش بر نظر ما از این باب است كه وآلهعلیههللاصلى

ظهور در این دارند كه اعتماد به  -بطورى كه بر هیچ متدبرى پوشیده نیست  -این دو آیه 

ى كه دنبالش فرا رسیدن آتش حتمى است، آنهم فرا رسیدنى كفار ستمگر، طغیان است طغیان

كه ناصر و دادرسى با آن نیست، و این همان انتقام الهى است، كه به بیان گذشته ما عاصم و 

 اى از آن نیست . بازدارنده
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داللت دارد “ و یحذركم هللا نفسه،” شود كه جمله:از اینجا این نكته هم روشن مى

آن به عذابى حتمى است، چون از خود خدا تحذیر كرده، و تحذیر از خود بر اینكه تهدید در 

تواند خدا را با اینكه خدا داللت دارد كه دیگر حایلى بین او و عذاب وجود ندارد و كسى نمى

دهد كه عذاب نامبرده واقع تهدید به عذاب كرده از عذابش جلوگیر شود، پس نتیجه قطعى مى

 شدنى است

و آیات بعدش از  “ال یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء،” یه:این آیات یعنى آ

  .است خبرهاى غیبى قرآن كریم

 

دوستى كفار كفر است، و مراد از این كفر،  این نکته را هم باید در نظر داشت که 

كفر در فروع دین است، نه در اصول دین، نظیر كفر مانع زكات و تارك صالت و ممكن 

از این نظر باشد كه  ،است كفر چنین افراد، عاقبت كار آنان باشد، و به بیانى كه گذشت

 .  كشانددوستى كفار سرانجام كار انسان را به كفر مى

       

 ( 235ص :    3سوره آل عمران  المیزان ج :  32تا  28آیه ) مستند:       

 

 اجتناب از آسیب خویشاوندي با دشمنان دین
 

ن دُونُِكْم ال یَأْلُونَُكْم َخبَاالً َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد ”  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا بِطانَةً مهِ

أَْفَوِهِهْم َو َما تُْخِفى صدُوُرُهْم أَْكبُر  قَْد بَیَّنَّا لَُكُم االَیَِت  إِن ُكنتُْم بَدَِت اْلبَْغضاُء ِمْن 

 !تَْعِقلُونَ 

اید، دوست و محرم رازى از غیر خود مگیرید كه اى كسانى كه ایمان آورده -

دارند شما آسایند، آنها دوست مىاى از رساندن شر به شما نمىغیر شما لحظه

ورند، دشمنى درونى و باطنیشان با شما از مطاوى كلماتشان پیدا را به ستوه آ

است، و آنچه در دل دارند، بسى خطرناكتر از آن است، ما آیات را برایتان 

 “كنیم، اگر تعقل كنید!بیان مى

 

)آستر( نامیده و وجهش این است كه  بطانهدر این آیه شریفه، خویشاوند نزدیك را   

آستر به پوست بدن نزدیك است تا رویة لباس، چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و 

داند كه آدمى در زیر لباس چه پنهان كرده، خویشاوند آدمى هم همینطور اطالع دارد و مى

 تر است.است، از بیگانگان به آدمى نزدیكتر و به اسرار آدمى واقف

ودوا ” كنند. یعنى دشمنان از رساندن هیچ شرى به شما كوتاهى نمى“  یالونكم،ال” 

 یعنى دوستدار شدت و گرفتارى و ضرر شمایند.“ ما عنتم،

رساند كه دشمنى آنان نسبت به شما مى“ قد بدت البغضاء من افواههم،” و جمله 
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ان در لحن كالمشان اثر توانند پنهان بدارند، بلكه دشمنى باطنیشآنقدر زیاد است كه نمى

 گذاشته است.

تا اشاره كرده باشد، به اینكه آنچه در سینه “ وما تخفى صدورهم اكبر،” فرموده:

دارند، قابل وصف نیست، چون هم متنوع و گوناگون است و هم آنقدر عظیم است كه در 

د بزرگ و عظیم بودن را تایی“ ما فى صدورهم،” گنجد، و همین مبهم آوردن وصف نمى

 كند.مى

 (599ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  118آیه ) مستند: 

 

 

 نهی از وساطت در حق منافقین و شفاعت در کارهای بد

 

نَها  َو َمن یَشفَْع شفَعَةً سیهِئَةً یَُكن لَّهُ ِكْفٌل »  - ن یَشفَْع شفَعَةً َحسنَةً یَُكن لَّهُ نَِصیٌب مهِ مَّ

 ُ ْنَها  َو كاَن ّللاَّ ً شىْ   َعلى كله مهِ ِقیتا  ! ٍء مُّ

اى باشد و هر كس هر كس وساطت و شفاعتى نیكو كند وى را از آن بهره -

 وساطت بدى كند وى را نیز از آن سهمى باشد و خدا بر همه چیز مقتدر است

»! 

 

این حقیقت را به عنوان تذكر به مؤمنین خاطر نشان فرموده، تا بدانند شفاعت بدون 

اثر نیست و در هر كارى شفاعت نكنند، و آنجا كه الزم است شفاعت بكنند، مثال در شر و 

فساد كه هدف منافقین است وساطت نكنند، چه منافقین از مشركین و چه منافقین از غیر 

خواهند به قتال نروند شفاعت نكنند، منافقین از مشركین كه مىمشركین، مخصوصا درباره 

چون ترك فساد را و لو كم و از رشد آن جلوگیرى نكردن و اجازه آن دادن كه فساد نمو كند 

توان از بینش برد، فسادى كه مستلزم و بزرگ شود، خود فسادى است كه به آسانى نمى

 هالكت حرث و نسل است . 

ناى نهى از شفاعت در كار بد است، یعنى شفاعت اهل ظلم و شریفه در مع آیه  

طغیان و نفاق و شرك است، زیرا این طوائف، مفسدین در ارض هستند و نباید در كار آنان 

 .وساطت كرد

 ( 41ص :    5المیزان ج :  سوره نساء  88تا  85) مستند: آیه  

 

 دفع منافذ نفوذ دشمنان دین

 

ِ شِهِدیَن َعلى أَنفُِسِهم بِاْلُكْفِر  أُولَئك  َما كاَن ِلْلُمشِرِكینَ »  - أَن یَْعُمُروا َمسِجدَ ّللاَّ

 !َحبِطت أَْعَملُُهْم َو فى النَّاِر ُهْم َخِلدُونَ 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                    کتاب چهل و یکم: جامعه اسالمی 73

كوةَ َو  - ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر َو أَقَاَم الصلَوةَ َو َءاتى الزَّ ِ َمْن َءاَمَن بِاَّللَّ إِنََّما یَْعُمُر َمسِجدَ ّللاَّ

َ  فَعَسى أُولَئك أَن یَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدینَ لَْم   !یْخش إِال ّللاَّ

مشركین را حق آن نیست كه مساجد خدا را تعمیر كنند، با آنكه خود شاهد بر  -

 كفر خویشتنند، چه، ایشان اعمالشان بى اجر و باطل و خود در جهنم جاودانند!

و روز جزا ایمان داشته و كند كه به خدا مسجدهاى خدا را تنها كسى تعمیر مى -

نماز بپا دارد و زكات دهد، و جز از خدا نترسد، ایشانند كه امید هست كه از 

 !« راه یافتگان باشند

 

اگر جواز تعمیر مساجد و داشتن حق آن را مشروط كرده به داشتن ایمان به خدا و 

ى كرده، و خالصه به روز جزا، و بهمین جهت آن را از كفار كه فاقد چنین ایمانى هستند نف

اگر در این شرط تنها اكتفا به ایمان به خدا نكرده و ایمان به روز جزا را هم عالوه كرده 

براى این است كه مشركین خدا را قبول داشتند، و تفاوتشان با مؤمنین صرفنظر از شرك 

به  حق تعمیر مساجد و جواز آن را منحصر كرداین بود كه به روز جزا ایمان نداشتند، لذا 

 پذیرفته باشند.  كسانى كه دین آسمانى را

به این هم اكتفا نكرد، بلكه مساله نماز خواندن و زكات دادن و نترسیدن جز از خدا 

براى اینكه  «،و اقام الصلوة و آتى الزكوة و لم یخش اال هللا »را هم اضافه كرد، و فرمود:

شوند، و مقام آیه مقام بیان و معرفى كسانى است كه بر خالف كفار از عملشان منتفع مى

معلوم است كسى كه تارك فروع دین آنهم نماز و زكات كه دو ركن از اركان دینند بوده باشد 

ر اى بحالش ندارد، هاو نیز به آیات خدا كافر است، و صرف ایمان به خدا و روز جزا فایده

شود، و وقتى چند در صورتى كه به زبان منكر آنها نباشد در زمره مسلمانان محسوب مى

 كافر است كه بزبان انكار كند. 

و اگر از میان فروع دین تنها نماز و زكات را اسم برد، براى این است كه نماز و 

  . ستزكات از آن اركانى است كه به هیچ وجه و در هیچ حالى از احوال تركش جایز نی

اما  تعمیر مساجد، حق و جایز براى غیر مسلمان نیست،از آیه استفاده شد كه 

مشركین بخاطر شرك و ایمان نداشتنشان به خدا و روز جزا، و اما اهل كتاب بخاطر اینكه 

 آورد، خداى متعال فرموده: ا ایمان بشمار نمىر قرآن ایمانشان

 

ان یفرقوا بین هللا و رسله و یقولون ان الذین یكفرون باهلل و رسله و یریدون »  -

نؤمن ببعض و نكفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیال اولئك هم 

 !«الكافرون حقا

 سوره مورد بحث فرموده: 29و نیز در آیه 

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل وال بالیوم االخر وال یحرمون ما حرم هللا و رسوله  » -

  «لذین اوتوا الكتاب ...!و ال یدینون دین الحق من ا

 (268ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   18و  17) مستند: آیه   
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 نهی از رکون و اعتماد به ستمکاران در دین و حیات دینی

 

ِ ِمْن أَْوِلیَاَء ثُمَّ »  - ن دُوِن ّللاَّ ال َو ال تَْرَكنُوا إِلى الَِّذیَن ظلَُموا فَتََمسُكُم النَّاُر َو َما لَكم مهِ

 !تُنصُرونَ 

شوید و غیر خدا دوستانى اند متمایل نشوید كه جهنمى مىبه كسانى كه ستم كرده -

 !«شویدندارید و یارى نمى

 

ركون به سوى ستمكاران، یك نوع اعتمادى است كه ناشى از میل و رغبت به آنان  

ا كه به نفع اى از حقایق دین رباشد، حال چه این ركون در اصل دین باشد، مثل اینكه پاره

آنان است بگوید، و از آنچه كه به ضرر ایشان است دم فرو بندد و افشاء نكند، و چه اینكه 

در حیات دینى باشد مثل اینكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعى كه دلخواه ایشان است در 

كه اداره امور مجتمع دینى مداخله كنند و والیت امور عامه را به دست گیرند، و چه این

ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در 

 شؤون حیاتى جامعه و یا فردى از افراد اثر سوء بگذارد. 

كوتاه سخن، ركون به این معنا است كه در امر دین و یا حیات دینى طورى به 

ستمكاران نزدیك شود كه نزدیكیش توأم با نوعى اعتماد و اتكاء باشد، و دین و خدا و یا 

حیات دینى را از استقالل در تاثیر انداخته، و از آن پاكى و خلوص اصلیش ساقط كند و 

این است كه راه حق از طریق باطل سلوك شود، و یا حق با معلوم است كه نتیجه این عمل 

 احیاى باطل احیاء گشته و باألخره به خاطر احیائش كشته شود. 

دلیل ما بر این معنایى كه كردیم این است كه خداى تعالى در خطابى كه در این آیه   

متش، و شؤونى كه هم و مؤمنین از ا وسلهموآلهعلیههللادارد، جمع كرده میان رسول خدا صلى

هاى اسالمى دینى و اخالق و سنتمربوط به آن جناب و هم به امت اوست، همان معارف 

حیات اجتماعى بر آن، و همچنین عبارت است از  است از جهت تبلیغ و حفظ و اجراء و تطبیق

به شناخته شدن افراد به عنوان یك فرد مسلمان، در صورتى كه  والیت امور مجتمع اسالمى، و

تواند در این امور به ستمكاران ركون كند و نه كند. بنا بر این، نه پیغمبر مى ها عملآن سنت

 .امت او

اى است كه از بعالوه، كامال روشن است كه آیه مورد بحث به منزله نتیجه

هاى ستمكارى استنتاج شده كه خداوند به جرم ستمهایشان آنها را هالك نموده داستانهاى ملت

 است. 

این آیه متفرع بر آن داستانها و ناظر به آنها است، و ظلم آن ملتها تنها شرك 

ورزیدن و بت پرستیشان نبود، بلكه از جمله كارهاى نكوهیده آنها كه خداوند از آن نكوهش 

آن شد، و اش فساد در زمین بعد از اصالح آن مىكرده پیروى از ستمكاران بوده، كه نتیجه

هاى ظالمانه كه والیان جور باب كرده بودند و سمیت دادن به سنتفساد عبارت بود از ر
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 .كردندمردم هم از آنها پیروى مى

 

نهى است از میل به سوى ایشان و اعتماد  «،ال تركنوا الى الذین ظلموا »پس جمله

 .بر آنان و اینكه اصل دین و حیات دینى بر اساس باطل ایشان بنا شود

كند اى از داستانهاى گذشته، این معنا را افاده مىمنزله نتیجهقرار گرفتن این آیه به 

كه منظور از ستمكاران در آیه، كسانى نیست كه صرفا ظلمى از آنان سرزده باشد، و گرنه 

باید تمامى مردم را شامل شود، زیرا از عده معدودى معصومین كه بگذریم تمامى مردم 

كند كه ماند. و نیز افاده مىمعنایى براى نهى نمى سهمى از ظلم را دارند، و با این حال دیگر

درست است كه فعل به . اى هم كه دائما كارشان ظلم باشد نیستمقصود از ستمكاران آن عده

رساند، و در صورت وجود اسباب افاده وصف و استمرار خودى خود صرف تحقق را مى

د ندارد و هیچ چیزى بر كند، و لیكن آن شرایط و اسباب در آیه مورد بحث وجوهم مى

  .كندچیزى بطور گزاف داللت نمى

طایفه نیستند ، بلكه مراد آن عده از مردم هستند كه  پس مقصود از ستمكاران، این

حالشان در ظلم و ستم، حال همان كسانى باشد كه خداوند در آیات سابق داستانشان را آورده 

وم مردم را در برابر دعوت الهیى كه بود، و مثل اینكه خداى تعالى در آن داستانها عم

متوجه آنان شده مانند یك دسته دانسته، آنگاه آنان را به دو قسم پذیرندگان و مخالفین تقسیم 

آنانكه ایمان  -الذین آمنواكرده آنگاه در چند جاى آن داستانها از طایفه اول تعبیر كرده به 

الذین اند تعبیر كرده به را رد كرده آوردند، و در نزدیك ده جا از طایفه دوم كه دعوت او

و ال تخاطبنى فى الذین ظلموا و و اخذت الذین  »كسانى كه ظلم كردند، مانند جمله -ظلموا

ظلموا الصیحة و و تلك عاد جحدوا بایات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنید و 

 و امثال آن.  .«اال ان ثمود كفروا ربهم و اال بعدا لمدین كما بعدت ثمود

و امت او است  وسلهموآلهعلیههللاپس خالصه مضمون این آیه نهى رسول خدا صلى

از ركون به كسى كه به عنوان ظلم شناخته شده باشد، به اینكه به سوى او میل و در امر دین 

  «و ال تركنوا الى الذین ظلموا.» و حیات دینى بر ظلم او اعتماد كنند، این است منظور جمله 

 :از بحثهایى كه تاكنون پیرامون آیه كردیم چند چیز بدست آمد

 

ینكه متعلق نهى در آیه شریفه ركون به اهل ظلم است در امر دین و یا حیات ا -1

دینى، از قبیل سكوت كردن در بیان حقایق دینى و امورى كه موجب ضرر جامعه دینى 

ت، و یا مثل اینكه ظالم كارهایى شود و ترك هر عمل دیگرى كه خوش آیند ظالمان نیسمى

كند كه براى جامعه دینى ضرر دارد، و مسلمانها آن را ببینند و سكوت كنند و حقایق دینى 

و  را برایش بازگو نكنند، و یا امورى را ترك كند كه با تركش لطمه به اجتماع مسلمین بزند

دار مصالح عمومى مسلمین سكوت كنند، او زمام جامعه دینى را در دست بگیرد و عهده

جامعه بشود و با نداشتن صالحیت، امور دینى را اجراء كند و ایشان سكوت كنند و نظیر 

ركون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و ، بنا بر این. اینها
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همچنین وثوق داشتن به ایشان و در برخى از امور امین شمردن آنان، مشمول نهى آیه 

زیرا ركون در اینگونه امور، ركون در دین و یا حیات دینى نیست، خود  نیست، شریفه

بینیم كه در شب هجرت وقتى از مكه به سوى غار را مى وسلهموآلهعلیههللارسول خدا صلى

ثور حركت كرد یكى از مردم قریش را امین شمرد و از او براى سفر به مدینه مركبى را 

امین دانست و مورد وثوق قرار داد كه بعد از سه روز، راحله را تا اجاره كرد، و نیز او را 

درب غار خواهد آورد، آرى او رفتارش چنین بود و خود مسلمانان هم در پیش روى رسول 

 با كفار و مشركین همین معامله را داشتند.  وسلهموآلهعلیههللاخدا صلى

اى دیگر كه از بحثهاى گذشته گرفته شد این است كه ركونى كه در آیه از نتیجه -2

زیرا  والیتى كه در آیات بسیار دیگرى از آن نهى شده،آن نهى شده، اخص است از معناى 

والیت به معناى نزدیك شدن به نحوى است كه مسلمین را در دین و اخالقشان در معرض 

اى كه در هاى ظالمانهو اخالقشان كه از بین رفته و سنتتاثر قرار دهد و در نتیجه دین 

جامعه دشمنان دین رایج شده در میان مسلمین رواج یابد، به خالف ركون كه به معناى بنا 

نهادن دین و یا حیات دینى است بر اساس ظلم ظالمین، و این معنا از نظر مورد اخص از 

ى پیدا شود والیت ظالم هم شده ولى هر جا والیت است، براى اینكه هر جا كه ركون به ظالم

 .افت شد چنان نیست كه ركون هم باشدیكه والیت ورزیدن به ظالم 

فرق دیگر اینكه خطر و بروز اثر در ركون بالفعل است ولى در والیت اعم از 

 .بالفعل است

سوم چیزى كه از بحث گذشته به دست آمد این بود كه آیه شریفه به كمك سیاقى   -3

كند از ركون به ستمكاران در ستمهایشان، به این معنا دارد و نیز با تایید مقام، نهى مىكه 

هاى آنان كنند، و یا كه مسلمانان، دین حق خود و حیات دینى خود را مبنى بر ظلمى از ظلم

 در گفتار و كردار حق خود، جانب ظلم و باطل ایشان را رعایت كنند. 

احیاء كنند كه باطلى را هم احیاء بكنند، و برگشت  و خالصه وقتى بتوانند حقى را

این عمل همانطور كه قبال هم گفتیم به این است كه احیاء یك حق با از بین رفتن یك حق 

 .دیگر صورت گیرد

هاى آنان و راه دادن آن ظلم را در دین، و اجراى و اما میل كردن به ظلمى از ظلم

ى شخصى، ركون به ظالمین نیست، بلكه مباشرت آن در مجتمع اسالمى و یا در محیط زندگ

 !در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمین است

اند میان ركون به ظالمین و این مطلب بر بسیارى از مفسرین مشتبه شده، و نتوانسته

 .و این مثالها كه ما ذكر كرده و گفتیم مباشرت در ظلم است، فرق بگذارند

 ( 66ص :    11المیزان ج :  سوره هود   113) مستند: آیه 
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 دستور احتراز از منافقین 

 

سنَّدَةٌ  »  - َو إِذَا َرأَْیتَُهْم تُْعِجبُك أَْجساُمُهْم  َو إِن یَقُولُوا تَسَمْع ِلقَْولِهْم  َكأَنُهْم ُخشٌب مُّ

  ُ  !أَنى یُْؤفَُكونَ یْحسبُوَن كلَّ صْیَحٍة َعلَیِهْم  ُهُم اْلعَدُوُّ فَاْحذَْرُهْم  قَتَلَُهُم ّللاَّ

 

اى رسول تو چون كالبد جسمانى آن منافقان را مشاهده كنى به آراستگى ظاهر،  -

بس چرب زبانند به سخنهایشان گوش  تو را به شگفت آرند و اگر سخن گویند

فرا خواهى داد ولى از درون گویى كه چوبى خشك بر دیوارند و هیچ ایمان و 

هر صدائى بشنوند بر  ،و بداندیشند معرفت ندارند و چون در باطن نادرست

به حقیقت اینان  اى رسول بدانكه دشمنان دین و ایمان ان خویش پندارند.یز

هستند از ایشان برحذر باش! خدایشان بكشد چقدر به مكر و دروغ از حق باز 

 !گردندمى

 

خطاب به  «شنوى،و چون ایشان را ببینى و سخنان ایشان را مى : »ظاهرا خطاب

شخص معینى نیست، بلكه خطابى است عمومى به هر كس كه ایشان را ببیند، و سخنان 

ایشان را بشنود، چون منافقین همواره سعى دارند ظاهر خود را بیارایند، و فصیح و بلیغ 

و منظور این است كه بفهماند منافقین  پس تنها رسول خدا مورد خطاب نیست. سخن بگویند

گیرند: ظاهرى فریبنده، و بدنى آراسته دارند به طورى كه هر كس ود مىچنین وضعى به خ

فصیح آنان لذت  آید، و از سخنان شمرده وبه آنان برخورد كند از ظاهرشان خوشش مى

گویند و گفتارشان دارد به آن گوش فرا دهد، از بس كه شیرین سخن مىبرد، و دوست مىمى

 .نظمى فریبنده دارد

د: منافقینى كه اجسامى زیبا و فریبنده و سخنانى جاذب و شیرین خواهد بفرمایمى

مانند كه به چیزى تكیه دارند، به خاطر نداشتن باطنى مطابق ظاهر، در مثل مانند چوبى مى

داشته باشد و اشباحى بدون روحند، همان طور كه آن چوب نه خیرى دارد، و نه فائده بر آن 

 .ند چون فهم ندارندشود، اینان نیز همین طورمترتب مى

فرماید این جمله مذمت دیگرى است از ایشان، مى  «،یحسبون كل صیحة علیهم» 

دارند، منافقین از آنجا كه در ضمیر خود كفر پنهان دارند، و آن را از مؤمنین پوشیده مى

برند كه مبادا مردم بر باطنشان پى ببرند، به عمرى را با ترس و دلهره و وحشت بسر مى

كنند علیه ایشان است و مقصود صاحب شنوند خیال مىاى كه مىجهت هر صیحه همین

 صیحه ایشان است. 

یعنى ایشان در عداوت با شما مسلمانان به حد كاملند، براى  «،هم العدو فاحذرهم» 

اینكه بدترین دشمن انسان آن كسى است كه واقعا دشمن باشد، و آدمى او را دوست خود 

این جمله نفرینى است بر منافقین به قتل، كه شدیدترین  !«هللا انى یؤفكون قاتلهم: » بپندارد

 .شدائد دنیا است
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 -شود بیایید تا رسول هللا براى شما از خدا طلب آمرزش كندوقتى به منافقین گفته مى

شدند و مردم از آن با شده كه فسقى یا خیانتى مرتكب مىاین پیشنهاد وقتى به آنان داده مى

گردانند و تو آنان را از روى اعراض و استكبار سرهاى خود را بر مى -گشتندخبر مى

 ورزند. بینى كه از پیشنهاد كننده روى گردانیده، از اجابت او استكبار مىمى

یعنى چه براى  «،سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر هللا لهم ...» 

و یكسانى كنایه از این است كه . شان یكسان استایشان استغفار بكنى و چه نكنى، برای

 .شوداى بر این كار مترتب نمىفائده

فهماند: این جمله مضمون آیه را تعلیل نموده، مى  «،ان هللا ال یهدى القوم الفاسقین» 

آمرزد علتش این است كه آمرزش، خود نوعى هدایت به اگر گفتیم خدا هرگز ایشان را نمى

است، و منافقین فاسقند، و از زى عبودیت خدا خارجند، چون در  سوى سعادت و بهشت

اند، و خدا بر دلهایشان مهر زده، و هرگز مردم فاسق را هدایت نهان خود كفر پنهان كرده

 كند. نمى

منافقین همان  «،هم الذین یقولون ال تنفقوا على من عند رسول هللا حتى ینفضوا ...» 

خودتان را بر مؤمنین فقیر كه همواره دور رسول هللا را  گویند مالكسانى هستند كه مى

اند تا یاریش كنند، و اوامرش را انفاذ، و اند انفاق نكنید، چون آنها دور او را گرفتهگرفته

شوند و هدفهایش را به كرسى بنشانند، و وقتى شما به آنها كمك نكردید از دور او متفرق مى

 .ندتواند بر ما حكومت كاو دیگر نمى

فرماید: دین، دین خدا است و خدا براى مى «،و هلل خزائن السموات و األرض» 

هاى آسمان و او كسى است كه تمامى خزینه. پیشبرد دین خود احتیاج به كمك منافقان ندارد

 كند. زمین را مالك است، از آن هر چه را بخواهد و به هر كس بخواهد انفاق مى

مؤمنین فقیر را غنى كند، اما او همواره براى مؤمنین آن تواند پس اگر بخواهد مى

كند و یا با صبر به خواهد كه صالح باشد، مثال آنان را با فقر امتحان مىسرنوشتى را مى

دارد، تا پاداشى كریمشان داده، به سوى صراط مستقیم هدایتشان كند، ولى عبادت خود وامى

یعنى وجه حكمت  «،فهمندو لیكن منافقین نمى »   ىاین است معنا. فهمندمنافقان این را نمى

 .داننداین را نمى

 (469ص :    19المیزان ج :  سوره منافقون 8تا  4) مستند: آیه                        
 

 

 نهی از نفاق و ترک والیت مؤمنین و قبول والیت کفار

 

اْلَكِفِریَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن  أَ تُِریدُوَن أَن یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا »  -

 ً بِینا ِ َعلَْیكْم سْلطناً مُّ  ؟ تْجعَلُوا َّللَّ

 !إِنَّ الُمنَِفِقیَن فى الدَّْرِك األَسفَِل ِمَن النَّاِر َو لَن تِجدَ لَُهْم نَِصیراً  -

ِ فَأُولَئك َمَع إِال الَِّذیَن تَابُوا َو أَصلَُحوا َو اْعتَصُموا بِا - ِ َو أَْخلَصوا ِدینَُهْم َّللَّ َّللَّ
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 ً ُ اْلُمْؤِمنِیَن أَْجراً َعِظیما  !اْلُمْؤِمنِیَن  َو سْوف یُْؤِت ّللاَّ

 

شما كه مؤمنید به جاى مؤمنین كافران را دوست خود مگیرید، مگر  -

 خواهید علیه خود براى خدا دلیلى روشن پدید آرید؟مى

 !و هرگز برایشان یاورى نخواهى یافت جهنمندمنافقان در طبقه زیرین  -

و دین ه مگر آنها كه توبه كرده و به اصالح خود گرایند و به خدا متوسل شد -

اند، آنان قرین مؤمنانند و خدا مؤمنان را خالص كرده خویش را براى خدا

 « !پاداشى بزرگ خواهد داد

  

كند از اینكه به والیت كفار و سرپرستى آنها این آیه شریفه مؤمنین را نهى مى

كند، به بپیوندند و والیت مؤمنین را ترك كنند و سپس آیه شریفه دوم مساله را تعلیل مى

تهدید شدیدى كه از ناحیه خداى تعالى متوجه منافقین شده و این بیان و تعلیل معنائى جز این 

باشد كه خداى تعالى ترك والیت مؤمنین و قبول والیت كفار را نفاق دانسته،  تواند داشتهنمى

 دارد. و مؤمنین را از وقوع در آن بر حذر مى

دهد كه پیرامون این قرقگاه خطرناك نگردند و مؤمنین را اندرز مىخدای تعالی 

د كه خداى تعالى ندهنمتعرض خشم خداى تعالى نشوند و حجتى واضح علیه خود به دست 

خدعه و نیرنگ در كارشان خواهد نمود  اگر چنین كنند خداى تعالى گمراهشان خواهد كرد و

و در زندگى دنیا گرفتار ذبذبه و سرگردانشان ساخته و در آخرت بین آنان و كفار در یك جا 

هاى آتش سكنایشان خواهد داد و رابطه و در گودترین درك ،یعنى در جهنم جمع خواهد كرد

و هر نصیر و یاورى را كه بتواند یاریشان كند و هر شفیعى را كه بتواند شفاعتشان  بین آنان

 كند قطع خواهد كرد. 
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