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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 و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىبگیرد 

 بیـفتنـد.

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

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

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 

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

 ... 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
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                   :      موضـوع

 

                                                      5 مقدمـه مــــؤلــــف

 حکومت اسالمی بخش اول: 

 7 فصل اول : منشا مالکیت و حکومت در اسالم

 مالکیت و حکومت

 بودن حکومت، و حکومتهای حق و باطلخدادادی 

 حکومت تکوینی، و حکومت تشریعی

  11 فصل دوم: حق حکومت و والیت خدا و رسول
 وجوب اطاعت از خدا و رسول

 «ص»مطاع بودن دستورات والیتی رسول هللا 

 «اطیعوا هللا و الرسول ! » کفر سرپیچی از فرمان 

 «ص»سلب حق تخلف از فرامین رسول هللا 

 به رسول هللا به عنوان اسوه حسنهتأسی 

 امر به ترفیع ایمان با تقوی و اطاعت از رسول

 مقام اطاعت کنندگان از خدا و رسول !

 امر به اجابت دعوت رسول هللا

 نهی مؤمنین از بی اعتنائی به دعوت رسول هللا

  17     فصل سوم: حق حکومت و والیت صاحبان امر
 شرایط حکومت آنها تعیین صاحبان امر از طرف خدا  و

 ولّی امر حق وضع حکم جدید را ندارد!

 لزوم عصمت و معصوم بودن اولی االمر 

 «ص»اولی االمر:  معصومین از اهل بیت رسول هللا

 وظیفه و برنامه اولی االمر مسلمین در حل اختالفات دینی

 روایات وارده در معرفی معصومین اولی االمر

 اختیارات اولی االمر

 اختیار اولي االمر مسلمین در نقض احكام الهيعدم 

 26 «ع»فصل چهارم : والیت علی بن ابیطالب
 اولین ولی امر و جانشین رسول هللا

 خطر از جانب یهود و نصاری نبود:

 خطر از جانب کفار نبود:

 خطر جانی برای رسول هللا یا خطر اضمحالل دین نبود:

 استقرار آن بود !حكمى كه مایه تمامیت دین و        

 و خطر از جانب مسلمانان بود!
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  خدا جانشین رسول هللا را تعیین می کند!

 «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ! » 

 «و هللا یعصمك من الناس ! » 

 روایات وارده درباره والیت جانشین رسول هللا

 راویان حدیث غدیر 

 39 فصل پنجم: پایه های اساسی یک کشور اسالمی

 وحدت  و  توحید کلمه     اول:پایه 

 امر به معروف و نهي از منكر   پایه دوم:

 امر به عدل و عدالت 

 صبر،  مقاومت ، مرابطه    پایه سوم کشور و جامعه اسالمی: 

 حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان وستمکاران  - پایه چهارم کشور اسالمی 

 احتراز از تمایل به حکومت ستمکاران 

 50 )مباحث(  مبانی نظریه حکومت در قرآنفصل ششم:  
 هدف از تأسیس حکومت در اسالم

 قرآن، و حکومت و  والیت همراه با تقوی

 قرآن و جامعه دینی  

 رهبري جامعه اسالمى و صالحیتهاي آن

 تفاوت نظام اسالمی با نظام سلطنتی

 تفاوت نظام اسالمی با نظام دموکراسی

 دموکراسیبسط اخنالف طبقاتی در رژیم های 

 «ص»بحثی در نظام اجتماعی اسالم بعد از رسول هللا 

 بحثی در لزوم معصوم بودن جانشین رسول هللا

 توضیحی درباره توهم معصوم نبودن اولی االمر

 «ص»والیت معصومین از اهل بیت رسول هللا

 «ص»مدارک و ادله مبتنی بر والیت معصومین از اهل بیت رسول هللا
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 مؤلفمقدمه 
 

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! »                اْلُمَطهَّ
 

 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 

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

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

 

 

 حکومت اسالمی
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 فصل اول
 

 

 منشا مالکیت و حکومت در اسالم

 

 

 

 مالکیت و حکومت
 

ن تَشاُء َو تُِعزُّ َمن ”  - قُِل اللَُّهمَّ َمِلك اْلُمْلِك تُْؤتى اْلُمْلك َمن تَشاُء َو تَنِزُع اْلُمْلك ِممَّ

 ٍء قَِدیٌر!شىْ   تَشاُء َو تُِذلُّ َمن تَشاُء  بِیَِدك اْلَخیُر  إِنَّك َعلى كل  

 

 دهىبگو بارالها، اى خداى ملك هستى، به هر كس بخواهى ملك و سلطنت مى -

بخشى گیرى و به هر كس بخواهى عزت و اقتدار مىو از هر كس بخواهى مى

كنى، خدایا هر خیر و نیكوئى بدست توست و تو و هر كه را بخواهى خوار مى

 سوره آل عمران ( 26آیه “  ) بر هر چیزى توانائى ! 

 

كه  االطالق، همچنان آن، آنهم على مالكتمام عالم است، و هم  ملیكسبحان هم  خداى

 خودش فرمود:

 “ء ال اله اال هو ! ذلكم هللا ربكم خالق كل شى”  -

آنچه در آسمانها و در زمین است از  -له ما فى السموات و ما فى االرض ”   -

 “آن اوست! 

 

 او ملیك على االطالق است، همچنان كه خودش فرمود:

 “له الملك و له الحمد ! ”   -

 “عند ملیك مقتدر ! ”  -

 

است، خداى تعالى مالك تمامى  مالکیت حقیقیخداى تعالى نسبت به عالم  مالکیت

تواند در همه اجزاى عالم به هر طورى كه بخواهد اجزاء و شؤون عالم است، او مى

 تصرف نماید.

 

است، اال اینكه در اینجا مالكیت مربوط و مالکیت نیز از سنخ ِملك   و ملیکی ُملك

به چیزهائى است كه جماعتى از مردم آنرا مالكند، چون ُملك به معناى پادشاهى است، و 
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تواند در آنچه رعیت مالك است پادشاه مالك چیزهائى است كه در ِملك رعیت است، او مى

ست رعیت تصرف كند، بدون اینكه تصرفش معارض با تصرف رعایا باشد، و یا خوا

 معارض و مزاحم با خواستش باشد. 

 

نیز در مورد خداى تعالى صادق است، براى اینكه هر  اعتبارى مالکیت و ملیکی

خودش مالك آنها نبود خدا چیزى مالك هر چه هست خداى تعالى به او داده، و اگر 

 توانست تملیك كند، همچنان كه خودش فرمود:نمى

 

 “ و آتوهم من مال هللا الذى آتیكم! ”   -

 

لك اعتبارى هم هست، و مالك هر چیزى است كه در دست مردم و او ملیك به مِ 

است، براى اینكه او شارع هر قانون است، و در نتیجه به حكم خودش در آنچه كه ملك 

 د:كند، و قرآن كریم هم او را ملیك مردم خوانده و فرمومردم است تصرف قانونى مى

 “قل اعوذ برب الناس ملك الناس ! ”   -

 

و در اینكه آنچه در اختیار مردم است، مال خدا است، و خدا به ایشان داده و 

 فرموده:

 “و آتیكم من كل ما سالتموه، و ان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها! ”  -

 “و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه!”  -

 “هلل میراث السموات و االرض ! و ما لكم اال تنفقوا فى سبیل هللا، و ”  -

 “لمن الملك الیوم  هلل الواحد القهار ! ”  -

 

بنا بر این خداى تعالى آنچه را در دست انسانهاى قبل از ما بود مالك بود، و آنچه 

 در دست ما است، مالك است، و بزودى وارث ما نیز خواهد شد.

 

ُملك را به هر َمِلكى كه َمِلك همه ُملوك است، كه  همچنین خدای تعالی پادشاه و

 دهد، همچنان كه فرمود:بخواهد مى

 “ان آتاه هللا الُملك ! ”  -

 “و آتیناهم ُملكا عظیما! ”  -

 (200ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  26آیه ) مستند:     
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 خدادادی بودن حکومت، و حکومتهای حق و باطل 

 

كلمه ُملك بدان جهت كه در  “تشاء!تؤتى الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن ” 

شامل ملك حق و دهى،( این آیه، مطلق آمده ) و نفرموده ملك حق را به هر كس بخواهى مى

كند، و مالكیت آنكس كه در ملكش عدالت مىفهماند شود، و خالصه مىهر دو مى ملك باطل

 لكبراى اینكه مُ ، دارد، هر دو از خدا استهم مالكیت كسى كه در ملكش جور و ستم روا مى

تواند منشا آثار خیرى در خودش فى نفسه موهبتى از مواهب خدا است، نعمتى است كه مى

بینیم خداى تعالى عالقه و دوست داشتن مجتمع انسانى باشد، و به همین جهت است كه مى

 لك را فطرى و جبلى انسانها كرده است. مُ 

لك است، مذموم حتى آنكه در دست غیر اهلش افتاده بدان جهت كه مُ  حکومتپس 

لكى كه شخص ظالم و غاصب نیست، آنچه مذموم است یا به دست گرفتن نااهل است، مثل مُ 

از دیگرى غصب كرده، و یا خود آن هم مذموم نیست، بلكه سیرت و باطن خبیث او مذموم 

درست كند، كه البته برگشت این نیز به  توانست براى خود سیرتى نیكواست، چون او مى

 همان وجه اول است.

نسبت به كسى كه اهلیت آن را دارد و حکومت لك مُ گوئیم: و به بیانى دیگر مى

نسبت به آنكه اهلیت ندارد و این نعمت را خداى سبحان در اختیار او نهاده، و  نعمت است،

ردن او انداخته، پس به هر حال ، و این نقمت و عذاب را خدا به گنقمت و بدبختى است

اى است كه با آن بندگان خود را چه خوبش و چه بدش از ناحیه خدا است، و فتنه حکومت

 آزماید . مى

هر جا خداى سبحان مطلبى را مقید به مشیت خود كرده، معنایش این نیست كه خدا 

كند در ه هر چه مىدهد، بلكه معنایش این است ككارهایش را دل بخواهى و جزافى انجام مى

معناى كالم این كند، مجبور به هیچ كارى نیست، پس در آیه مورد بحث هم كمال اختیار مى

دهد، گیرد، و اگر به كسى عزت مىدهد و یا از كسى مىمى حکومتاست كه اگر به كسى 

كند، و كسى نیست كه او را مجبور به كند، همه را با مشیت خود مىو دیگرى را ذلیل مى

 كند بر طبق مصلحت است!كارى كند، البته این هم هست كه آنچه خدا مى

 (200ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  26آیه ) مستند:   

 
 

 حکومت تکوینی، و حکومت تشریعی 
 

 :دو جور استاز طرف خدای تعالی دادن ملك 
 

یعنى آفریدن، و در دسترس گذاشتن آن، به طورى    «ایتاء حکومت تکوینی»  -1

، قدرتش را در بین مردم گسترش دهد، و در بین آنان نفوذ و حکومت كه انسان صاحب ملك

. چون و چرا داشته باشد، حال چه به عدالت، و چه به ظلمكلمه و امر مطاع و خواست بى
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ان آتیه هللا  »دانسته و فرموده:نمرود را هم از خودش  همچنان كه خود خدا ملك جابرانه

  .«الملك

 

و آن عبارت است از اینكه خداى تعالى حكم كند به   «تشریعىحکومت  ایتاء » -2

 .اینكه فالنى باید حكمران شما باشد، و اطاعتش بر شما واجب است

ان هللا قد بعث لكم  »همچنان كه در باره طالوت چنین حكمى رانده، و فرموده:

، او بر مردم استوالیت  وجوب اطاعت مردم از او و ثبوتو اثر این ملك  «،طالوت ملكا

تواند باشد، و این مقام خود مقامى است ارجمند، و پسندیده نزد كه محققا جز به عدل نمى

 .خداى سبحان

مردم خیال داشتند ملك به معناى اول و اثر آن بود،  بنى امیهامثال آنچه كه  مثالا 

حاال كه ملك تكوینى در اختیار بنى امیه قرار گرفته شرعا هم مردم محكوم به اطاعت نکنند 

والیت تشریعى خاص ائمه اهل بیت و  بنى امیه داراى والیت تشریعى نبودند،از ایشانند، 

 بود.

بود پسندیده اگر  حکومتیكه بنى امیه به دست آوردند  حکومتیو به عبارت دیگر 

است  حکومتیو چون در دست بنى امیه قرار گرفته گرفت، ار مىدر دست ائمه اهل بیت قر

را نباید به خدا نسبت داد،  حکومتاست غصبى، و دادن چنین  حکومتیمذموم، براى اینكه 

مگر از باب استدراج و مكر، همچنان كه ملك نمرود و فرعون را هم خدا به ایشان داد تا با 

 .آنان مكر كند، و استدراجشان نماید

 

 «مباحث» ) بحث علمی درباره مالکیت و حکومت، در همین بخش در قسمت  

 آمده است.(

 (200ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  26آیه ) مستند:    
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 فصل دوم

 

 

 حق حکومت و والیت خدا و رسول

 

 

 وجوب اطاعت از خدا و رسول

 

َ َو أَِطیعُوا »  - ا قُْل أَِطیعُوا َّللاَّ َل َو َعلَْیكم مَّ سوَل  فَإِن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْیِه َما ُحم ِ الرَّ

سوِل إِال اْلبَلَُغ اْلُمبِینُ  ْلتُْم  َو إِن تُِطیعُوهُ تَْهتَدُوا  َو َما َعلى الرَّ  !ُحم ِ

سوَل لَعَلَّكْم تُرْ ...  - َكوةَ َو أَِطیعُوا الرَّ  !َحُمونَ َو أَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

 

بگو خدا را اطاعت كنید و پیغمبرش را، زیرا اگر از اطاعت آن دو سر برتابید  -

اید چون او مكلف به اید، و به او ضررى نرساندهفقط تكلیف خود را انجام نداده

تكلیف خویش و شما مكلف به تكلیف خویشید، اگر او را اطاعت كنید هدایت 

 !بالغ آشكار نیست اى جزیابید و بر عهده پیغمبر وظیفه

نماز كنید و زكات دهید و این پیغمبر را اطاعت كنید شاید خدا رحمتتان ...  -

 !«كند

 

فهماند كه اطاعت كند و مىاین آیات وجوب اطاعت خدا و رسولش را بیان مى

رسول از اطاعت خدا جدا نیست و بر هر مسلمان واجب است كه به حكم و قضاى او تن در 

  .از حكم و قضاى او نفاق است دهد، كه روگردانى

 

در این آیه امر فرموده به اطاعت خدا در آنچه نازل كرده و اطاعت رسول در آنچه 

  كند.آورد، و اوامرى كه در امر دین و دنیا به ایشان مىاز ناحیه پروردگارشان مى

 

 انفاذ والیت آن جناب است در قضاء و در حكومت.  «و اطیعوا الرسول »جمله

 

 ( 218ص :    15المیزان ج :  سوره نور    56و  54) مستند: آیه  
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 «ص»مطاع بودن دستورات والیتی رسول هللا 

 

سوَل  فَإِن تََولَّْیتُْم فَإِنََّما َعلى َرسوِلنَا اْلبَلَُغ اْلُمبِینُ »  - َ َو أَِطیعُوا الرَّ  !َو أَِطیعُوا َّللاَّ

 

دهد اطاعت كنید هر فرمانى كه مى و خداى را اطاعت كنید و رسول را هم در -

كه اگر اعراض كنید او مسؤول نیست، زیرا به عهده رسول ما بیش از این 

  !«نیست كه پیام مرا به روشنى به شما برساند

 

مراد از اطاعت اطاعت خدا با اطاعت رسول دو چیز است، و با هم اختالف دارند، 

خدا منقاد شدن براى او است در آنچه از شرایع دین كه تشریع كرده، و پذیرفتن آن بدون 

چون و چرا است، و مراد از اطاعت رسول انقیاد و امتثال دستوراتى است كه او به حسب 

 دهد، والیتى كه خدا به او داده است. والیتى كه بر امت دارد مى

زاید بر احكام و  وسل موآلهعلیههللاآنچه رسول خدا صلى شود كهاز اینجا روشن مى

شرایع قرآن دستور داده، چه اوامرش و چه نواهیش، رسالت خداى تعالى است، و در 

حقیقت اوامر و نواهى خدا را رسانده، و اطاعت مردم در آن اوامر و نواهى نیز مانند 

 .اطاعت اوامر و نواهى قرآن اطاعت خدا است

 

 ( 513ص :    19المیزان ج :  سوره تغابن  12تند: آیه ) مس   

 

 «اطیعوا هللا و الرسول ! » کفر سرپیچی از فرمان 

 

َ ال یِحب اْلَكِفِرینَ »  - سوَل  فَإِن تََولَّْوا فَإِنَّ َّللاَّ َ َو الرَّ  !قُْل أَِطیعُوا َّللاَّ

 

كافران را بگو خدا و رسول را اطاعت كنید اگر قبول نكردند بدانند كه خدا  -

 !«دارددوست نمى

 

 اطیعوا هللا و الرسولر این آیه شریفه داللتى هست بر اینكه هر كس از دستور د

 .سرپیچى كند كافر است

آمده كه احمد و ابو داود و ترمذى و ابن ماجه و ابن حبان و حاكم از در در منثور 

مبادا یكى از شما را اند كه فرمود: نقل كرده وسل موآلهعلیههللاابى رافع از رسول خدا صلى

مسلط بر اریكه حكمرانى ببینم كه وقتى دستورى از دستورات من از آنچه بدان امر و از آن 

شود، ما تنها از آنچه در ش آید، بگوید: ما این حرفها سرمان نمىام برایش پینهى كرده
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  !كنیم كتاب خدا است پیروى مى

 (252ص :    3المیزان ج :  سوره آل عمران   32) مستند: آیه    

 

 

 «ص»سلب حق تخلف از فرامین رسول هللا 

َن األَْعَراِب »  - ِ َو ال َما كاَن ألَْهِل اْلَمِدینَِة َو َمْن َحْولُهم م ِ سوِل َّللاَّ أَن یَتََخلَّفُوا َعن رَّ

یَْرَغبُوا بِأَنفُِسِهْم َعن نَّْفِسِه  ذَِلك بِأَنَُّهْم ال یُِصیبُُهْم ظَمأٌ َو ال نَصٌب َو ال مْخَمصةٌ فى 

ٍ نَّْیالا إِال كُ  ا یَِغیظ اْلكفَّاَر َو ال یَنَالُوَن ِمْن َعدُو  ِ َو ال یَطئُوَن َمْوِطئا تِب لَُهم ِبِه سبِیِل َّللاَّ

َ ال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسِنینَ   !َعَمٌل صاِلٌح  ِإنَّ َّللاَّ

-  ُ ا إِال كِتب لُهْم ِلیَْجِزیَُهُم َّللاَّ َو ال یُنِفقُوَن نَفَقَةا صِغیَرةا َو ال كبِیَرةا َو ال یَْقطعُوَن َواِدیا

 !أَْحسَن َما كانُوا یَْعَملُونَ 

 

بایست از پیغمبر خدا تخلف كنند، و نه رافشان نمىنشینان اطمردم مدینه و بادیه -

جان خویش از جان وى عزیزتر دارند، این بخاطر آن است كه در راه خدا 

رسد، و در جائى كه كافران را به خشم تشنگى و رنج و گرسنگى به آنان نمى

خورند، مگر آنكه به عوض آن اى از دشمن نمىگذارند، و ضربهآورد قدم نمى

 !كندان عمل صالحى نویسند، كه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمىبراى ایش

اى نپیمایند، مگر براى آنان نوشته شود، هیچ خرجى كم و زیاد نكنند، و هیچ دره -

 !«كردند به آنان پاداش دهدتا خدا بهتر از آنچه عمل مى

 

نه و اعرابى كه را از اهل مدی وسل موآلهعلیههللااین آیه حق تخلف از رسول خدا صلى

سازد كه خداوند در مقابل این سلب در اطراف آن هستند سلب نموده، سپس خاطرنشان مى

حق، براى ایشان در برابر مصیبتى كه در جهاد ببینند از قبیل گرسنگى و عطش و تعب و 

در برابر هر سرزمینى كه بپیمایند و بدان وسیله كفار را به شدت خشم دچار سازند، و یا هر 

نویسد، چون در این صورت ئى كه بسر آنان بیاورند، یك عمل صالح در نامه عملشان مىبال

  .سازدنیكوكارند و خدا اجر محسنین را ضایع نمى

كنند، چه كم و چه زیاد، و همچنین اى كه در این راه خرج مىفرماید: هزینهآنگاه مى

ماند، تا به خدا محفوظ مى شود و نزدنمایند، براى آنان نوشته مىهر وادى كه طى مى

 .بهترین پاداش جزا داده شوند

 (549ص :    9المیزان ج :  سوره توبه  121و  120) مستند: آیه 
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 تأسی به رسول هللا به عنوان اسوه حسنه

 

َ َو اْلیَْوَم »  - ِ أُسَوةٌ َحسنَةٌ ل َِمن كاَن یَْرُجوا َّللاَّ االَِخَر َو ذََكَر لَّقَْد كاَن لَُكْم فى َرسوِل َّللاَّ

َ َكثِیراا   !َّللاَّ

توانستید به رسول خدا به خوبى تاسى كنید، و این وظیفه در حالى كه شما مى -

  !«كندهر كسى است كه امید به خدا و روز جزا دارد، و بسیار یاد خدا مى

 

به معناى اقتداء و پیروى است، و اسوه در مورد رسول خدا عبارت است  سوةاُ كلمه 

 -شما در مورد رسول خدا تاسى دارید - لكم فى رسول هللاوى او، و اگر تعبیر كرد به از پیر

كند، براى این است كه اشاره كند به اینكه این كه استقرار و استمرار در گذشته را افاده مى

  !وظیفه همیشه ثابت است، و شما همیشه باید به آن جناب تاسى كنید

، و وسل موآله علیههللااحكام رسالت رسول خدا صلىو معناى آیه این است كه یكى از 

ایمان آوردن شما، این است كه به او تاسى كنید، هم در گفتارش و هم در رفتارش، و شما 

كند، و چگونه در جنگها حاضر شده، هایى تحمل مىبینید كه او در راه خدا چه مشقتمى

 !پیروى كنیدكند، شما نیز باید از او آنطور كه باید جهاد مى

 سى به رسول خداأت «،لمن كان یرجو هللا و الیوم اآلخر و ذكر هللا كثیرا »در جمله

اى است كه هر كسى كه مؤمن نامیده شود بدان صفت حمیده و پاكیزه وسل موآلهعلیههللاصلى

شوند كه متصف به حقیقت شود، بلكه كسانى به این صفت پسندیده متصف مىمتصف نمى

اشند، و معلوم است كه چنین كسانى امیدشان همه به خدا است، و هدف و همشان همه ایمان ب

دهند و و همه خانه آخرت است، چون دل در گرو خدا دارند، و به زندگى آخرت اهمیت مى

باشند و هرگز از پروردگار كنند، و با این حال بسیار به یاد خدا مىدر نتیجه عمل صالح مى

وسل م وآلهعلیههللاو نتیجه این توجه دائمى، تاسى به رسول خدا صلى مانند،خود غافل نمى

  !است، در گفتار و كردار 

 (433ص :    16المیزان ج :  سوره احزاب    21) مستند: آیه     

 

 امر به ترفیع ایمان با تقوی و اطاعت از رسول 

َ َو َءاِمنُو»  - ْحَمتِِه َو یْجعَل یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ ا ِبَرسوِلِه یُْؤتُِكْم ِكْفلَیِن ِمن رَّ

ِحیمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ  !لَّكْم نُوراا تَْمشوَن بِِه َو یَْغِفْر لَُكْم  َو َّللاَّ

 

اید، به این پایه از ایمان اكتفا نكنید، تقوا پیشه كنید، و اى كسانى كه ایمان آورده -

رحمت خود را به شما بدهد، و برایتان به رسول او ایمان بیاورید، تا دوباره 

نورى قرار دهد كه با آن زندگى كنید، و شما را بیامرزد و خدا آمرزگار و رحیم 

 !«است
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كند به تقوا و به ایمان به رسول، با اند امر مىدر این آیه كسانى را كه ایمان آورده

اند، ز به رسول ایمان آوردهاند، و قهرا به خدا و نیاینكه این اشخاص دعوت دینى را پذیرفته

پیروى كامل پس همین امر مجدد به ایمان به رسول دلیل بر این است كه مراد از این ایمان، 

چه اینكه امر و نهى رسول مربوط به حكمى از احكام شرع ، و اطاعت تام از رسول است

 .باشد، و چه اعمال والیتى باشد كه آن جناب بر امور امت دارد

اى در آیه مورد بحث بدان امر شده ایمانى است بعد از ایمان، و مرتبه پس ایمانى كه

اى اى كه قبال داشتند و تخلف از آثارش ممكن بود، مرتبهاست از ایمان، باالتر از مرتبه

 »كند، و به همین مناسبت فرمود:است كه به خاطر اینكه قوى است اثرش از آن تخلف نمى

به معناى حظ و نصیب است پس كسى كه داراى این مرتبه  و كفل «یؤتكم كفلین من رحمته،

 .باالى از ایمان باشد ثوابى روى ثواب دارد، همچنان كه ایمانى روى ایمان دارد

اطالق آیه داللت دارد كه این مؤمنین، هم در دنیا  «،و یجعل لكم نورا تمشون به» 

اى را كه از وعده «،ور رحیمو یغفر لكم و هللا غف» ، و در جمله نور دارند و هم در آخرت

 رحمت خود و نور دادن به آنان داده تكمیل كرده است.

 (306ص :    19المیزان ج :  سوره حدید   28) مستند: آیه   

 

 مقام اطاعت کنندگان از خدا و رسول !

َن النَّبِی ِیَن َو  » - ُ َعلَیِهم م ِ سوَل فَأُولَئك َمَع الَِّذیَن أَْنعََم َّللاَّ َ َو الرَّ َو َمن یُِطع َّللاَّ

ا  یِقیَن َو الشَهدَاِء َو الصِلِحیَن  َو َحسَن أُولَئك َرفِیقا  !الصد ِ

ا  - ِ َعِلیما ِ  َو َكفَى بِاَّللَّ  !ذَِلك اْلفَضُل ِمَن َّللاَّ

 

ن پیامبر را اطاعت كنند، كسانى خواهند بود كه همدم انبیا و كسانى كه خدا و ای -

و صدیقین و شهدا و و صالحینند، كه خدا مورد انعامشان قرار داده، و چه 

 !نیكو رفیقانى

 !«این تفضل از جانب خدا است، و دانایى خدا به احوال بندگانش كافى است -

 

اطاعت رسول  است. در این آیه بین خدا و رسول او در این وعده حسن جمع شده

كردن بدان جهت واجب شده كه خدا به آن امر فرموده، پس اطاعت واجب شده اطاعت خدا 

 .و رسول هر دو است

این آیه داللت دارد بر این كه چنین كسانى  «،فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم ...» 

و لهدینا هم  »ه حكم جمله:هستند و از خود آنان نیستند، و ب «،الذین انعم هللا علیهم» ملحق به 

صراط الذین انعم  »كند، كهخداى تعالى به صراط مستقیمى هدایتشان مى «،صراطا مستقیما

است، صراط مستقیمى كه در كالم مجیدش جز به این طایفه نسبت نداده، و در  «،هللا علیهم

و سخن كوتاه این  «،اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم »سوره حمد فرموده:
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اند، و از آنان كنند ملحق به آن چهار طایفهكه این طایفه كه خدا و رسول را اطاعت مى

نیز خالى از اشاره به این معنا نیست و  «،وحسن اولئك رفیقا» نیستند، همچنان كه جمله: 

ه مورد شود طایفاند، و از آن فهمیده مىفرماید: این چهار طایفه رفقاى آن طایفهچون مى

و اما این كه  .ار طایفه نیستند، بلكه جداى از آنان، ولى رفیق با آنان هستندهبحث از آن چ

 .است نعمت والیتچیست؟ منظور از آن انعم هللا علیهم در جمله: ت منظور از نعم

كه مخصوص اشاره به دور  ذلككلمه  «،ذلك الفضل من هللا و كفى باهلل علیما» 

فهماند كه گویا این فضل، جامع تمامى می كند، و می فضل داللت است بر عظمت امر این 

 .ها استها و فضلفضیلت

 ( 651ص :    4المیزان ج :  سوره نساء  69) مستند: آیه  

 

 امر به اجابت دعوت رسول هللا 

ِ َو َرسوِلِه َو إِذَا كانُوا َمعَهُ َعلى أَْمٍر َجاِمعٍ لَّْم  » - ِذیَن َءاَمنُوا بِاَّللَّ
إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَّ

ِ َو َرسوِلِه  فَإِذَا  یَْذَهبُوا َحتى یَستَئِْذنُوهُ  إِنَّ الَِّذیَن یَستَئِْذنُونَك أُولَئك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

َ َغفُوٌر استَئْذَنُوك لِ  َ  ِإنَّ َّللاَّ بَْعِض شأْنِِهْم فَأْذَن ل َِمن ِشئْت ِمْنُهْم َو استَْغِفْر لُهُم َّللاَّ

ِحیمٌ   !رَّ

اند و چون با وى به كار مؤمنان فقط آن كسانند كه به خدا و پیغمبرش گرویده -

گیرند عمومى باشند نروند تا از او اجازه گیرند، كسانى كه از تو اجازه مى

اند اگر براى بعض كارهایشان از یى هستند كه به خدا و پیغمبرش گرویدههمانها

تو اجازه خواستند به هر كدامشان خواستى اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه 

 !«كه خدا آمرزنده و رحیم است

 

براى بیان مؤمنین با اینكه معناى كلمه  «،الذین آمنوا باهلل و رسوله » ذكر جمله

ود براى این بود كه داللت كند بر اتصافشان به حقیقت معناى ایمان، و مؤمنین روشن ب

، و شتهو رسولش ایمان حقیقى دا معنایش این است كه مؤمنین عبارتند از آنهایى كه به خدا

 .به وحدانیت خدا و رسالت رسولش باور و اعتقاد قلبى دارند

كنند، ماع و اتفاق مىو به همین جهت دنبالش فرمود: و چون با او بر سر امرى اجت

روند تا اجازه بگیرند و مقصود از امر جامع امرى است كه خود به خود مردم را دور نمى

كند، تا درباره آن بیندیشند و مشورت كنند، و سپس تصمیم بگیرند، مانند جنگ و هم جمع مى

 .امثال آن

اى تعالى در این جمله خد  «،فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم» 

دهد كه به هر كس خواست اجازه رفتن بدهد، و به هر كس رسول گرامى خود را اختیار مى

 .خواست ندهد

 (230ص :    15المیزان ج :  سوره نور      62)مستند: آیه         
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 نهی مؤمنین از بی اعتنائی به دعوت رسول هللا

 

سوِل بَْینَكْم َكدُعَ »  - ُ الَِّذیَن یَتَسلَّلُوَن ال تْجعَلُوا دَُعاَء الرَّ ا  قَْد یَْعلَُم َّللاَّ اِء بَْعِضُكم بَْعضا

ِمنُكْم ِلَواذاا  فَْلیَْحذَِر الَِّذیَن یَخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصیبُهْم فِتْنَةٌ أَْو یُِصیبُهْم َعذَاٌب 

 !أَِلیمٌ 

دی یا دعوت یک فرد عا یكدیگر دعوتپیغمبر را میان خودتان مانند  دعوت -

شناسد كسانى كه روند مىنكنید خدا از شما كسانى را كه نهانى در مىتلقی 

 !«ایشان برسد كنند بترسند كه بلیه یا عذابى الم انگیز بهخالف فرمان او مى

 

به معناى این است كه آن جناب مردم را براى كارى از كارها دعوت  دعاء رسول

كند، مانند دعوتشان به سوى ایمان و عمل صالح و به سوى مشورت در امرى اجتماعى و 

به سوى نماز جماعت، و امر فرمودنش به چیزى از امور دنیا و آخرتشان، همه اینها دعا و 

 .دعوت او است

قد یعلم هللا الذین یتسللون منكم  »فرماید:ه است كه مىشاهد این معنا جمله ذیل آی

و نیز تهدیدى كه دنبال آیه درباره مخالفت امر آن جناب آمده، و شهادت این دو فقره  «،لواذا

تر است، زیرا در آن آیه مدح بر مدعاى ما روشن است، و این معنا با آیه قبلى هم مناسب

یافتند، و كردند، و نزدش حضور مىجابت مىكرد كسانى را كه دعوت آن حضرت را امى

كند كسانى را كه وقتى آن كردند، و این آیه مذمت مىاش مفارقت نمىاز او بدون اجازه

 .كنندخارانند، و اعتنایى به دعوت آن جناب نمىكند سر خود را مىجناب دعوتشان مى

 

آیه شریفه  «،ذاب الیمفلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم ع» 

كند از اینكه بال و یا عذابى تابند، تحذیر مىكسانى را كه از امر و دعوت آن جناب سر مى

 دردناك به آنان برسد. 

آمده:  «،فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم »در تفسیر قمى در ذیل آیه

ین بود كه او در شبى كه بن ابى عیاش نازل شد، و جریانش چن هاین آیه درباره حنظل

 وآلهعلیههللاشد، عروسى كرده بود، پس از رسول خدا صلىفردایش جنگ احد شروع مى

اجازه گرفت تا نزد اهلش بماند، پس خداى عز و جل این آیه را فرو فرستاد، حنظله  وسل م

نزد اهلش ماند، صبح در حال جنابت به میدان جنگ آمد و شهید شد، رسول خدا 

فرمود: من خود دیدم كه مالئكه حنظله را با آب ابرها، و روى  وسل موآلهعلیههللاصلى

ل یغسدادند، و به همین جهت او را هایى از نقره در میان آسمان و زمین غسل مىتخته

 نامیدند.  المالئكه

 (231ص :    15المیزان ج :  سوره نور      63)مستند: آیه            
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 فصل سوم

 

 حکومت و والیت صاحبان امرحق 

 

 

 

 تعیین صاحبان امر از طرف خدا  و شرایط حکومت آنها  
 

 

سوَل َو أُولى األَْمِر ِمنكْم  فَإِن »  - َ َو أَِطیعُوا الرَّ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

سوِل إِن ُكنتُْم تَنََزْعتُْم فى شىْ  ِ َو الرَّ ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  ٍء فَُردُّوهُ إِلى َّللاَّ تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 !ذَِلك َخیٌر َو أَْحسُن تَأِْویالا 

 

اید خدا را اطاعت كنید، و رسول و كارداران هان اى كسانى كه ایمان آورده -

فرمان  -كه خدا و رسول عالمت و معیار والیت آنان را معین كرده  -خود را 

براى حل آن به خدا و رسول مراجعه ببرید، و هر گاه در امرى اختالفتان شد 

كنید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید این برایتان بهتر، و سرانجامش 

 !«نیكوتر است

 

 

اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها صادر اى كه باشند، بهرههر طایفه ،اولى االمر

رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان نمودن آرایى است كه به نظرشان صحیح مى

 و اقوالش بر مردم واجب بود، ءبر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آرا

 بر خدا و تسلیم در برابر او كشیده شد ارجاعوجوب و به همین جهت بود كه وقتى سخن به 

اى در گرفت باید چنین و چنان كنید، خصوص و فرمود وقتى بین شما مسلمانان مشاجره

كرد، و  مخصوص به خدا و رسولو تسلیم را  ارجاعاولى االمر را نام نبرد، بلكه وجوب 

كنتم تؤمنون باهلل و الیوم االخر  ء فردوه الى هللا و الرسول، انفان تنازعتم فى شى »فرمود:

و این ! «  ... یعنى پس اگر در چیزى نزاع كردید، حكم آن را به خدا و رسول برگردانید

بدان جهت بود كه گفتیم روى سخن در این آیه به مؤمنین است، همانهایى كه در اول آیه كه 

شود شك معلوم مى مورد خطاب بودند، پس بدون «یا ایها الذین آمنوا ...، »فرمود:مى
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منظور از نزاع هم، نزاع همین مؤمنین است، و تصور ندارد كه مؤمنین با شخص ولى امر 

نزاع كنند، به ناچار باید منظور نزاعى باشد كه  -با این كه اطاعت او بر آنان واجب است  -

چون ) افتد، و نیز تصور ندارد كه نزاعشان در مساله راى باشد،بین خود مؤمنین اتفاق مى

دهد پس اگر نزاعى رخ مى ،(فرض این است كه ولى امر و صاحب رأى در بین آنان است

كند مراجعین آید آیات بعدى هم كه نكوهش مىدر حكم حوادث و قضایایى است كه پیش مى

نهند، قرینه بر این معنا است، و به حكم طاغوت را كه حكم خدا و رسول او را گردن نمى

حكام دین برگشت كند، و احكامى كه در قرآن و سنت بیان شده، و قرآن و این حكم باید به ا

سنت براى كسى كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند، و وقتى ولى امر 

كنند قول او نیز حجتى است قطعى، چون فرض این گوید: كتاب و سنت چنین حكم مىمى

دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ  هعآیه شریفه، ولى امر را مفترض الطااست كه 

 كند . برگشت مى كتاب و سنت پس گفتار اولى االمر نیز باالخره به قید و شرطى نیاورده،

 

 ولّی امر حق وضع حکم جدید را ندارد!

حق  -حال هر كسانى كه باید باشند  -شود كه این اولى االمر از این جا روشن مى

توانند حكمى از احكام ندارند حكمى جدید غیر حكم خدا و رسول را وضع كنند، و نیز نمى

فرمود در هر عصرى موارد نزاع را ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمایند، و گرنه باید مى

موارد نزاع را به كتاب و ع دهید، و دیگر معنا نداشت بفرماید به ولى امر آن عصر ارجا

 رسول ارجاع دهید در حالى كه آیه شریفه:، و یا بفرماید بخدا و سنت ارجاع دهید

 

رسوله امرا ان یكون لهم الخیرة من  و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى هللا و » -

 !امرهم و من یعص هللا و رسوله فقد ضل ضالال مبینا

 

رسد كه وقتى خدا و رسول او، امرى اى را نمىهیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه -

را مورد حكم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و كسى 

 !«كه خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضاللتى آشكار گمراه شده است

 

 .حكم نداردغیر از خدا و رسول هیچكس حق جعل كند به این كه حكم مى

، و اما قضاى رسول، یا قضاى خداعبارت است از  تشریعو به حكم این آیه شریفه 

و اما آنچه اولى االمر وظیفه دارند این است كه همان قضاى هللا است، و یا اعم از آن است، 

رأى خود را در مواردى كه والیتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و یا بگو در قضایا و 

 عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند. موضوعات 

 و سخن كوتاه این كه از آنجا كه اولى االمر اختیارى در تشریع شرایع و یا نسخ آن

ندارند، و تنها امتیازى كه با سایرین دارند این است كه حكم خدا و رسول یعنى كتاب و سنت 
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حكم دارد، نام آنان  ارجاعن در به آنان سپرده شده، لذا خداى تعالى در آیه مورد بحث كه سخ

فهمیم كه خداى تعالى یك از اینجا مى «فردوه الى هللا و الرسول، »را نبرد، تنها فرمود:

 »اطاعت دارد و رسول و اولى االمر هم یك اطاعت دارند، و به همین جهت بود كه فرمود:

 «اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم !
 

 معصوم بودن اولی االمرلزوم عصمت و 

اطیعوا هللا و اطیعوا  »و جاى تردید نیست در اینكه این اطاعت كه در آیه:

آمده، اطاعتى است مطلق، و به هیچ قید و شرطى مقید و مشروط نشده، و این  «الرسول!

كند، كه مخالف با حكم خود دلیل است بر این كه رسول امر به چیزى و نهى از چیزى نمى

چیز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى  خدا در آن

شد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى از ناحیه خداى تعالى مى

این سخن عینا در اولى االمر  .شودجز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمىتعالى 

هایى از نیروى عصمت در رسول از آنجا كه حجت چیزى كه هست یابد،نیز جریان مى

جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن این آیه امرى مسلم 

ممكن است كسى توهم كند كه اولى االمرى و  ،است و ظاهرا در اولى االمر این طور نیست

ى آیه شریفه بدون عصمت اولى كه نامشان در این آیه آمده الزم نیست معصوم باشند، و معنا

 شود.األمر هم درست مى

 

آیه شریفه از هر قیدى مطلق است، و الزمه مطلق بودنش همین با توجه به این که 

همان عصمتى كه در مورد رسول مسلم گرفته شد، در مورد اولى االمر نیز است كه بگوییم 

افراد معینى هستند كه مانند  از اولى االمر، آن منظور :كالم ةو خالص اعتبار شده باشد،

  .داراى عصمتند وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 

 «ص»اولی االمر:  معصومین از اهل بیت رسول هللا

منظور از اولى االمر افرادى از امتند كه در گفتار و كردارشان معصومند، و به 

رسولش واجب  به عین همان معنایى كه اطاعت خدا و -راستى اطاعتشان واجب است 

شویم به بناچار محتاج مى ،و چون ما قدرت تشخیص و پیدا كردن این افراد را نداریم -است

این كه خود خداى تعالى در كتاب مجیدش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفى 

شود كه رسول خدا كند، و به نام آنان تصریح نماید، قهرا آیه شریفه با كسانى منطبق مى

وسل م در روایاتى كه از طرق ائمه اهل بیت علیهم السالم تصریح به نام آنان وآلهعلیههللالىص

 كرده، و فرموده اولى االمر اینان هستند . 

درباره معرفی معصومین به عنوان اولی االمر، مباحثی بطور تفصیل در فصل   )

 ششم آمده است .(
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 اختالفات دینیوظیفه و برنامه اولی االمر مسلمین در حل 

 

ِ َو اْلیَْوِم ء فردوه الى هللا و الرسول فان تنازعتم فى شى»  - إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 !االَِخِر  ذَِلك َخیٌر َو أَْحسُن تَأِْویالا 

-   

هر گاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنید، و -

ین برایتان بهتر، و سرانجامش نیكوتر اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید ا

 ! «است

 

هر چند عمومیت دارد همه احكام و دستورات خدا و رسول و اولى االمر  ءشىكلمه 

فرماید: پس آن را به خدا و جمله بعد كه مى خواهد باشد و لیكنشود، هر چه مىرا شامل مى

مورد تنازع، چیزى است كه اولى ء فهماند كه مراد از كلمه شىرسول برگردانید، به ما مى

خالصه كالم  تواند در آن به رأى خود استبداد كند، واالمر در باره آن استقالل ندارد و نمى

اینكه منظور نزاع مردم در آن احكام و دستوراتى نیست كه ولى امرشان در دایره والیتش 

یا صلح كردن با  كند، مثل این كه دستورشان بدهد به كوچ كردن، یا جنگیدن،اجرا مى

دشمن، و یا امثال اینها، چون مردم مامورند كه در این گونه احكام ولى امر خود را اطاعت 

كنند، و معنا ندارد بفرماید وقتى در این گونه احكام تنازع كردید، ولى امر خود را رها 

 كرده، به خدا و رسولش مراجعه كنید . 

ء، خصوص احكام دینى مراد از كلمه شىكه بنا بر این آیه شریفه داللت دارد بر این 

است، كه احدى حق ندارد در آن دخل و تصرفى بكند، مثال حكمى را كه نباید انفاذ كند، 

انفاذ، و حكمى را كه باید حاكم بداند، نسخ كند، چون این گونه تصرفات در احكام دینى 

رسد كه حدى را نمىخاص خدا و رسول او است، و آیه شریفه مثل صریح است در این كه ا

اند تصرف كند، و در این در حكمى دینى كه خداى تعالى و رسول گرامى او تشریع كرده

 معنا هیچ فرقى بین اولى االمر و سایر مردم نیست . 

این جمله تشدید و تاكید همان حكمى است كه جمله قبل  «،ان كنتم تؤمنون باهلل ...» 

الفت این دستور از فسادى كه در مرحله ایمان باشد بیان كرد، و اشاره است به این كه مخ

شود این دستور ارتباط مستقیم با ایمان دارد، و مخالفت آن كشف گردد، معلوم مىناشى مى

كند، براى كند از این كه شخص مخالف اگر تظاهر به صفات ایمان به خدا و رسولش مىمى

نفاق است كه آیات بعدى بر آن داللت این است كه كفر باطنى خود را بپوشاند، و این همان 

  . دارد
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 روایات وارده در معرفی معصومین اولی االمر
در تفسیر برهان از ابن بابویه روایت كرده كه وى به سند خود از جابر بن عبد هللا 

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا  »:خداى عز و جل آیه شریفهانصارى نقل كرده، كه گفت: وقتى 

 هللارا بر پیامبر گرامیش محمد صلى «،هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم

وسل م نازل كرد، من به آن جناب عرضه داشتم: یا رسول هللا خدا و رسولش را وآلهعلیه

ن كردن را دو شادوش طاعت تو شناختیم، اولى األمر كیست؟ كه خداى تعالى طاعت آنا

جانشینان منند، و امامان مسلمین بعد از منند، كه اولشان  قرار داده؟ فرمود: اى جابر آنان

على بن ابیطالب و سپس حسن و آنگاه حسین و بعد از او على بن الحسین و آنگاه محمد بن 

واهى كرد، على است، كه در تورات معروف به باقر است، و تو به زودى او را درك خ

چون او را دیدار كردى و از طرف من سالمش برسان، و سپس صادق جعفر بن محمد، و 

بعد از او موسى بن جعفر، و آنگاه على بن موسى، و بعد از وى محمد بن على، و سپس 

على بن محمد و آنگاه حسن بن على، و در آخر، هم نام من محمد است، كه هم نامش نام من 

و بقیة هللا و یادگار  ،كنیه من است، او حجت خدا است بر روى زمین اشاست، و هم كنیه

الهى است در بین بندگان خدا، او پسر حسن بن على است، او است آن كسى كه خداى تعالى 

گستراند، و نام خودش را به دست او در سراسر جهان یعنى همه بالد مشرقش و مغربش مى

بسیارى از آنان از اعتقاد به  -كند، غیبتى كه ىاو است كه از شیعیان و اولیایش غیبت م

ماند كه خداى تعالى و تنها كسى بر اعتقاد به امامت او استوار مى -گردند امامت او بر مى

 .دلش را براى ایمان آزموده باشد

كند عرضه داشتم: یا رسول هللا آیا در حال غیبتش سودى به حال جابر اضافه مى

مود: آرى به آن خدایى كه مرا به نبوت مبعوث فرمود شیعیانش شیعیانش خواهد داشت؟ فر

گیرند، همان طور كه مردم از شوند، و در غیبتش از والیت او بهره مىبه نور او روشن مى

شوند هر چند كه در پس ابرها باشد! اى جابر این از اسرار نهفته خدا مند مىخورشید بهره

دا پنهان است، تو نیز آن را از غیر اهلش پنهان است از اسرارى است كه در خزینه علم خ

  ! بدار، و جز نزد اهلش فاش مساز

: و نیز در همان كتاب از نعمانى نقل كرده كه او به سند خود از سلیم بن قیس مؤلف

حدیثى به همین معنا روایت كرده است، على بن ابراهیم نیز آن را  السالمهاللى از على علیه

م از آن جناب نقل كرده و در این میان از طرق شیعه و سنى روایات به سند خود از سلی

دیگرى نیز هست، و در آن روایات امامت یك یك ائمه با اسامیشان ذكر شده، اگر خواننده 

عزیز بخواهد به همه آن روایات واقف گردد، باید به كتاب ینابیع الموده، و كتاب غایة المرام 

 ماید . بحرانى و غیر این دو مراجعه ن

آمده كه  السالمو در تفسیر عیاشى است كه در روایت ابى بصیر از امام باقر علیه

نازل شده، من  السالمدر باره على بن ابیطالب علیه «،اطیعوا هللا ...»فرمود: آیه شریفه

نازل شده چرا نام على و  السالمگویند اگر در باره على علیهعرضه داشتم: مردم مى
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السالم فرمود: به ایشان بگویید به همان دلیل كه در قرآن نیامده؟ امام ابوجعفرعلیهبیتش اهل

خداى تعالى نماز را در قرآن مجیدش واجب كرده ولى نامى از سه ركعت و چهار ركعت 

نماز را براى مردم تفسیر كرد و به همان  وسل موآله علیههللانبرد، تا آن كه رسول خدا صلى

ولى نفرمود: هفت طواف كنید تا آن كه رسول خدا واجب كرد،  دلیل كه حج را

اطیعوا هللا و اطیعوا  »تفسیر فرمود: و همچنین خداى تعالى آیه: آن را وسل موآلهعلیههللاصلى

را در باره على و حسن و حسین علیهم السالم نازل كرد ولى  «،الرسول و اولى االمر منكم

من كنت مواله فهذا  »بود كه فرمود: وسل موآلهعلیههللادا صلىنام آنان را نبرد، این رسول خ

هر كس كه من به حكم و اطیعوا الرسول موالى اویم، على به حكم اولى االمر  - على مواله

اوصیكم بكتاب هللا و اهل بیتى  »بیتش فرمود:و نیز در باره همه اهل «منكم موالى او است!

من شما را  -ما حتى یوردهما على الحوض فاعطانى ذلك انى سالت هللا ان ال یفرق بینه

ام بین آن دو را بیتم، من از خداى تعالى خواستهكنم به كتاب خداى تعالى و اهلوصیت مى

و خداى تعالى این درخواستم را  «جدایى نیندازد تا هر دو را كنار حوض، به من وارد كند!

به اهل بیت من چیز یاد ندهید، كه آنان اعلم  و نیز فرمود: پس شما اى مسلمانان .به من داد

كنند، و به هیچ در از شمایند، اهل بیت من شما را تا قیامت از هیچ در هدایتى بیرون نمى

كرد كه اولى بیان نمى وسل موآلهعلیههللاو اگر رسول خدا صلى ،سازندضاللتى داخل نمى

نشستند، و ادعاى آل فالن ساكت نمى االمر چه كسانى هستند قطعا آل عباس و آل عقیل و

انما  »كردند، ولى چون خداى تعالى در كتابش نازل كرده بود، كهخالفت و اولى االمرى مى

منظور از دانستند كه همه مى !«یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا

سول خدا ، چون رهستند اهل بیت على و حسن و حسین و فاطمه علیهم السالم

ام سلمه دست على و فاطمه و حسن و حسین صلوات هللا  در خانه وسل موآلهعلیههللاصلى

علیهم را گرفت و داخل كسائشان كرد، و ام سلمه عرضه داشت: آیا من از اهل تو نیستم؟ 

 .تا آخر حدیث ...فرمود: تو عاقبت بخیرى، ولى ثقل من و اهل من و اهل بیت من اینهایند

در كافى به سند خود از ابى بصیر از آن جناب مثل این حدیث را با مختصر  :مؤلف

 اختالفى در عبارت نقل كرده است . 

و در عبقات از كتاب ینابیع الموده تالیف شیخ سلیمان بن ابراهیم بلخى از مناقب از 

ترین نزدیكسلیم بن قیس هاللى از على بن ابیطالب روایت آمده كه در حدیثى فرمود: و اما 

شود، این است كه حجت خداى تبارك و حالتى كه بنده خدا به خاطر آن به ضاللت نزدیك مى

تعالى و شاهد او بر بندگانش را نشناسد، حجتى كه خود خداى تعالى بندگانش را امر به 

  . طاعت او كرده، و والیت او را بر وى واجب نموده است

هاى خداى را عرضه داشتم: اولى االمر و حجت من به امیر المؤمنین گویدسلیم مى  

برایم توصیف كن، فرمود: كسانى هستند كه خداى تعالى آنان را قرین خود و قرین پیغمبر 

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى  »خود قرار داده، در باره آنان فرمود:

مطلب را برایم توضیح بده، فرمود: آنان عرض كردم: خدا مرا فداى تو كند  «االمر منكم!

اى كه در چند جا و حتى در آخرین خطبه وسل موآلهعلیههللاكسانى هستند كه رسول خدا صلى
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 كرد، فرمود:بعد از آن خداى عز و جل او را به سوى خودش قبض روح مى

 

جل و ان تمسكتم بهما، كتاب هللا عز و  انى تارك فیكم امرین لن تضلوا بعدى » -

عترتى، اهل بیتى، فان اللطیف الخبیر قد عهد الى انهما لن یفترقا حتى یردا 

 !على الحوض كهاتین

گذارم، كه اگر به آن دو تمسك كنید، هرگز من در میان شما دو چیز باقى مى -

شوید، یكى كتاب خداى عز و جل و دیگرى عترت من بعد از من گمراه نمى

بیر به من عهدى سپرده، و آن این است كه بیتم است زیرا خداى لطیف خاهل

 «شوند، تا كنار حوض بر من در آید!این دو از یكدیگر جدا نمى

 

اش و سبابه (شست –انگشت بزرگ )و بین ابهام  -در حالى كه مثل این دو انگشت 

بعد بین انگشت میانه و  -گویم مثل این دو انگشت با هم باشند و سپس فرمود: نمى -جمع كرد

اش جمع كرد، و فرمود: پس به این دو تمسك بجویید، و از اهل بیت من جلو نیفتید كه بهسبا

 گمراه خواهید شد . 

السالم در این معانى وارد شده بسیار زیاد : روایاتى كه از ائمه اهل بیت علیهممؤلف

لند به اى اكتفا كردیم، و كسانى كه مایاست، و ما از هر صنف آن روایات تنها به ذكر نمونه

  .توانند به جوامع حدیث مراجعه نمایندهمه آنها واقف شوند مى

آیات امورى بسیار و داستانهایى مختلف  این را نیز باید دانست كه در شان نزول این

 گذارد، كه همه آنها از باب تطبیقروایت شده، لیكن دقت در آن نقلها جاى شكى باقى نمى

اند، و به همین جهت ما از نقل آن آیات تطبیق كرده است، یعنى راویان نظریه خود را بر

اى در نقل آنها نیست، و اگر بخواهید گفتار ما روایات صرفنظر كردیم، چون دیدیم هیچ فایده

توانید به تفسیر الدر المنثور و تفسیر طبرى و امثال آن دو مراجعه را تصدیق كنید، مى

 .نمایید
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 اختیارات اولی االمر

حق اطاعتى كه براى “ اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم،” جمله:

دهد، اطاعت در غیر احكام است، پس به حكم هر دو آیه، أولى االمر و أولى االمر قرار مى

 توانند احكام خدا را زیر و رو كنند یكسانند . سایر افراد امت در اینكه نمى

تر است، و اصوال أولى االمر أولى االمر واجب بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر

كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند پس حق 
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اطاعتى كه براى أولى االمر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و دستوراتى است كه أولى 

و رعایت حكمى كه خدا در دهند البته با حفظ االمر به منظور صالح و اصالح امت مى

 خصوص آن واقعه و آن دستور دارد . 

گیرند، مثال با اینكه خوردن و هائى كه افراد عادى براى خود مىمانند تصمیم

گیرد بخورد، و یا نخورد، حاكم نیز گاهى نخوردن فالن غذا برایش حالل است، تصمیم مى

و یا با اینكه خرید و فروش براى اى دو بار گوشت بخورند، داند كه مردم هفتهصالح مى

گیرد نكند، حاكم نیز گیرد این كار را بكند، و یا تصمیم مىافراد جایز است فردى تصمیم مى

داند مردم از بیع و شرا اعتصاب كنند، و یا آن را توسعه دهند. و یا با اینكه گاهى صالح مى

ند به حاكم شرع مراجعه كند، و كبر فرد فرد جایز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مى

داند كه از حقى هم جایز است از دفاع صرفنظر كند، أولى االمر نیز گاهى مصلحت مى

 داند كه آن را احقاق نماید . صرفنظر كند، و گاهى صالح را در این مى

پس در همه این مثالها فرد عادى و یا أولى االمر صالح خود را در فعلى و یا ترك 

 ند، و حكم خدا به حال خود باقى است.دافعلى مى

تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال دیگران را غصب و همچنانكه یك فرد نمى

نموده ملكیت دیگران را ابطال كند، هر چند كه صالح خود را در اینگونه كارها بداند، أولى 

ند، چون این عمل تواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زیر و رو كنیز نمى االمر

اى اوقات از حدود و تواند در پارهمزاحم با حكم خداى تعالى است، آرى أولى االمر مى

ثغور كشور اسالمى دفاع كند، و در وقت دیگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال 

رعایت مصلحت عامه و امت را بكند، و یا دستور اعتصاب عمومى، و یا انفاق عمومى، و 

 ات دیگرى نظیر آن بدهد.یا دستور

 

تواند انجام دهد، و بر حسب و سخن كوتاه آنكه آنچه یك فرد عادى از مسلمانان مى

صالح شخص خودش و با رعایت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و یا در آن چیز 

 بر امت او والیت وسل معلیه وآله هللاتصرف نماید، ولى امرى كه از قبل رسول خدا صلى

تواند آن كار را بكند، و در آن چیز تصرف نماید، تنها فرق میان یك فرد عادى یافته، نیز مى

و یك ولى امر با اینكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، این است كه یك فرد 

كند به كند صالح شخص خود را در نظر دارد، و یك ولى امر آنچه مىعادى در آنچه مى

 كند.امت مىصالح حال 

و گرنه اگر جایز بود كه ولى مسلمین در احكام شرعى دست بیندازد، هر جا 

صالح دید آن را بردارد، و هر جا صالح دید كه حكم دیگرى وضع و تشریع كند، در این 

آمد چند تا از احكام ماند، هر ولى امرى كه مىچهارده قرن یك حكم از احكام دینى باقى نمى

شد، و اصوال دیگر معنا نداشت بفرمایند احكام و فاتحه اسالم خوانده مىداشت، را بر مى

 الهى تا روز قیامت باقى است . 
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شود مانند اى روایات وارده در همین باب فهمیده مىاین بیانى كه ما كردیم از پاره

گوید: اسحاق بن راعویه در مسند خود، و احمد از حسن روایت روایت الدر المنثور كه مى

تصمیم گرفت مردم را از متعه حج منع كند، ابى بن كعب  اند كه عمر بن خطابآورده

برخاست و گفت تو این اختیار را ندارى، چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل 

عمره تمتع به جاى آوردیم، عمر چون این  وسل موآله علیههللاشده، و ما خود با رسولخدا صلى

 خود تنزل كرد.بشنید از تصمیم 

 

 عدم اختیار اولي االمر مسلمین در نقض احكام الهي

استدالل در روایات مربوط به نقض حکم تمتع بوسیله عمر برخی از مفسرین 

ند به مساله والیت، و اینكه عمر در نهى از تمتع از حق والیت خودش استفاده كرد، ه اكرد

اطاعت اولى “ رسول و اولى االمر منكم،اطیعوا هللا و اطیعوا ال” چون خداى تعالى در آیه

استدالل درستى نیست، است، لکن این  االمر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب كرده

براى اینكه والیتى كه آیه شریفه آن را حق أولى االمر )هر كه هست( قرار داده، شامل این 

 كند. شود، چون أولى االمر حق ندارد احكام خدا را زیر و رومورد نمى

توضیح اینكه آیات بسیار زیادى داللت دارد بر اینكه اتباع و پیروى آنچه به رسول 

اتبعوا ما انزل الیكم من ” نازل شده واجب است، مانند آیه شریفه: وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

ذن تشریع كند به ا وسل موآله علیههللاو معلوم است كه هر حكمى كه رسول خدا صلى“ ربكم،

ما ” و آیه شریفه:“ وال یحرمون ما حرم هللا ورسوله،” كند، همچنانكه آیه شریفه:خدا مى

 بیان مي كند.“ آتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا،

به قرینه “ آنچه رسول برایتان آورده،” و معلوم است كه منظور از عبارت 

ل شما را بدان امر كرده، در نتیجه به این است كه هر چه كه رسو“ و ما نهیكم عنه،” جمله:

حكم آیة نامبرده باید آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهى كرده 

منتهى شد  و همچنین از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه رانده، چنانكه در باره حكم 

” اى دیگر فرموده:ر آیهو د“ و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك هم الظالمون،” فرموده:

و در مورد قضا “ فاولئك هم الكافرون . ” و در جائى دیگر فرموده:“ فاولئك هم الفاسقون،

و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى هللا و رسوله امرا ان یكون لهم الخیرة من ” فرموده:

 “امرهم، و من یعص هللا و رسوله، فقد ضل ضالال مبینا.

دانیم كه و ما مى“ بك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیرة،ور” و نیز فرموده:

مراد از اختیار در این آیه قضا و تشریع و یا حداقل اعم از آن و از غیر آن است، و شامل 

 شود . آن نیز مى

 (138ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  203تا  196آیه ) مستند: بحث ذیل 
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 فصل چهارم

 

 «ع»ابیطالب والیت علی بن

 

 

 

 اولین ولی امر و جانشین رسول هللا

 

-  « ُ ب ِك  َو إِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغت ِرسالَتَهُ  َو َّللاَّ ْغ َما أُنِزَل إِلَْیك ِمن رَّ سوُل بَل ِ یَأَیَها الرَّ

َ ال یْهِدى اْلقَْوَم اْلَكِفِرینَ   !یَْعِصُمك ِمَن النَّاِس  إِنَّ َّللاَّ

 

 ،ما آنچه را از ناحیه پروردگار بتو نازل شده برسان و اگر نكنى فرستاده اى -

خدا . دارداصال پیغام پروردگار را نرساندى و خدا تو را از شر مردم نگه مى

 (!«رساندبه مقاصدشان نمى) فرمایدكافران را هدایت نمى

 

 دستور معرفی جانشین رسول هللا:

 حکمی مافوق تمام احکام

 

 آن مجموع دین و یا حكمى از احكامآیه شریفه از یك امر مهمى كه عبارتست از 

از  وسل موآله علیههللاو آن امر هر چه هست امرى است كه رسول هللا صلى. كندكشف مى

ترسد، و در دل بنا دارد آن را تا یك روز مناسبى تاخیر بیندازد، چه اگر ترس تبلیغ آن مى

و ان لم تفعل فما بلغت  »ر بین نبود حاجتى به این تهدید كه بفرماید:آن جناب و تاخیرش د

كند نبود، و لذا در آیات اول بعثت هم كه آن جناب را به تبلیغ احكام تحریك مى «،رسالته

 .بلكه بر عكس لحن آنها خیلى مالیم است، شودتهدیدى دیده نمى

 این آیه در صدد بیان آن آید حكمى كهبر مى !«و هللا یعصمك من الناس »از جمله

مامور به تبلیغ آن شده، امر مهمى است كه در تبلیغ  وسل موآلهعلیههللاست و رسول هللا صلىا

 .آن بیم خطر هست یا بر جان رسول هللا و یا بر پیشرفت دینش

تجزیه و بررسی یکایک آن خطرهای احتمالی و این معنا كه روشن شد اینك به 

 پردازیم:مىتحلیل خود آیه 
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 خطر از جانب یهود و نصاری نبود:

اوضاع و احوال یهود و نصاراى آنروز طورى نبوده كه از ناحیه آنان خطرى 

 هللابشود تا مجوز این باشد كه رسول هللا صلى وسل موآلهعلیههللامتوجه رسول هللا صلى

آنرا به تعویق بیندازد و حاجت  دست از كار تبلیغ خود بكشد، و یا براى مدتى وسل موآلهعلیه

وعده حفظ  -در صورتى كه پیغام تازه را به آنان برساند  -به این بیفتد كه خدا به رسول خود 

 .و حراست از خطر دشمنش را بدهد

نزول این سوره در اواخر عمر شریف آن حضرت اتفاق افتاده كه همه اهل كتاب از 

د، پس بطور روشن معلوم شد كه آیه مورد اناى غنودهقدرت و عظمت مسلمین در گوشه

 .بحث هیچگونه ارتباطى با اهل كتاب ندارد

 

 خطر از جانب کفار نبود:

مامور شد تكالیف بس  وسل موآلهعلیههللاصلى هللا رسول که در سالهاى اول بعثت

خطرناكى را گوشزد بشر آنروز سازد، مثال مامور شد كفار قریش و آن عرب متعصب را 

تر و پرستى دعوت كند، مشركین عرب را كه بسیار خشنوحید خالص و ترك بتبه ت

اى كه خونریزتر و خطرناكتر از اهل كتابند به اسالم و توحید بخواند، این تهدید و وعده

شود پیغام تازه، دهد آنروز نداد، معلوم مىمى سل م و آله وعلیههللاامروز به رسول هللا صلى

به تازگى مامور تبلیغ  وسل موآلهعلیه هللا عاتى است كه رسول هللا صلىخطرناكترین موضو

 آن شده است. 

 

 خطر جانی برای رسول هللا یا خطر اضمحالل دین نبود:

 

خطرات محتملى در تبلیغ این حكم پیش بینى  وسل موآلهعلیههللارسول هللا صلى

لیكن این خطر خطر جانى براى شخص آن جناب نیست، ترس او از جان خود  ،كندمى

كند، عالوه بر خود آن جناب و مظاهر زندگى شریفش آنرا تكذیب مى مطلبى است كه سیره

ها شهادت این، خداى تعالى، خود در كالم كریمش بر طهارت دامن انبیاء از این گونه ترس

رساالت هللا و یخشونه و ال یخشون احدا اال هللا و كفى باهلل الذین یبلغون  ... »داده و فرموده:

دید خدا كارش هم چشم زخمى مى وسل موآلهعلیههللارسول هللا صلىبه فرض اینكه   .«حسیبا

  .ماندنمى زمین

شود خطر محتمل، خطر جانى رسول هللا باشد و لیكن ممكن است آن خطر پس نمى

رفت اگر آن جناب را خطر اضمحالل و از بین رفتن دین دانست، به این بیان كه بیم آن مى
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عمل تبلیغ آن پیغام را در غیر موقع انجام دهد او را متهم سازند، و هو و جنجال راه بیندازد 

و دعوت او فاسد و بى نتیجه شود، و این گونه اجتهادات و و در نتیجه دین خدا 

اندیشى را نباید ترس ها براى آن جناب جایز بوده است و اسم این مصلحتاندیشىمصلحت

 از جان گذاشت. 

اگر مراد از رسالت مجموع دین و یا اصول دین باشد و نزول آیه هم در اوایل بعثت 

دو چیز در بین نیست، تا گفته شود اگر این رسالت باشد كما اینكه فرض همین است، دیگر 

اى، زیرا فرض شد یك رسالت است نسبت به سر تا پاى را تبلیغ نكنى رسالت را تبلیغ نكرده

دین، پس معلوم شد كه سیاق آیه مورد بحث سیاقى نیست كه بشود آنرا از آیات نازله اول 

 ل دین دانست. بعثت شمرد، و مراد از ما انزل را هم مجموع و یا اص

را مجموع دین در  ما انزلشود مقصود از و همچنین روشن شد كه نه تنها نمى

توان گرفت، زیرا اشكال از جهت اوایل بعثت دانست، بلكه در هیچ زمانى به این معنا نمى

 بود و این اشكال منحصر به یك زمان نیست .  ان لم تفعللغو بودن جمله 

رسالت، مجموع و یا اصول دین بود، ممكن نبود تاریخ  عالوه بر اینكه اگر مراد از

هم در  وسل م وآلهعلیههللانزول آیه جز اول بعثت باشد، تازه محذور خوف رسول هللا صلى

 .دین بجاى خود باقى است

 حكمى كه مایه تمامیت دین و استقرار آن بود ! 

 بتازگى به رسول هللاپس از همه این وجوه بخوبى استفاده شد كه آن چیزى را كه 

توان نازل شده و فشار و تاكید همراه دارد، بهیچ تقدیر و فرضى نمى وسل موآلهعلیههللاصلى

آنرا عبارت از اصل دین و یا مجموع آن گرفت، ناگزیر باید آنرا به معناى بعضى از دین و 

از ناحیه حكمى از احكام آن دانست، و آیه را بدین صورت معنا كرد: این حكمى كه 

پروردگارت بتو نازل شده تبلیغ كن، كه اگر این یكى را تبلیغ نكنى مثل اینست كه از تبلیغ 

مجموع دین كوتاهى كرده باشى، و الزمه این معنا اینست كه مقصود از ما انزل آن حكم 

تازه و مقصود از رسالت مجموع دین باشد، و گرنه دچار همان محذور سابق خواهیم شد كه 

رود آبست، زیرا همانطورى كه  بود از لغو بودن آیه نظیر جمله: آنچه در جوى ميعبارت 

گفتیم اگر مراد از كلمه رسالته همین رسالت مخصوصى باشد كه تازه نازل شده است معناى 

اى، و شود: این رسالت تازه را تبلیغ كن كه اگر آنرا تبلیغ نكنى آنرا تبلیغ نكردهآیه این مى

ین كالمى است لغو و از ساحت مقدس خداى حكیم دور، پس مراد این است معلوم است كه ا

اى، و این یك معناى كه این حكم را تبلیغ كن و گرنه اصل دین و یا مجموع آنرا تبلیغ نكرده

 .صحیح و معقولى است

آید كه این چه تكلیفى است كه الزمه تبلیغ نكردن آن به در اینجا این سؤال پیش مى

نشده باشد؟ و ممكن است كسى هم در پاسخ  ست كه اصل دین و مجموع آن تبلیغتنهائى این ا

بگوید: این بدان جهت است كه اصوال احكام دین همه به هم پیوسته و مربوطند و بین آنها 

كمال ارتباط و بستگى بر قرار است، بطورى كه اگر در یكى از آنها اخالل شود در همه 
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اخالل، در تبلیغ آن فرض شود، براى اینكه ارتباط بین  اخالل شده است، مخصوصا اگر این

احكام در ناحیه تبلیغ شدیدتر و كاملتر از ناحیه عمل است، لیكن جواب آن سؤال این نیست، 

اى كه در ذیل و این جواب با اینكه در جاى خود حرف صحیحى است، لیكن با ظاهر جمله

 «،القوم الكافرین الناس ان هللا ال یهدىو هللا یعصمك من  »آیه مورد بحث است یعنى جمله:

شود كه مخالفین این حكم از مسلمانها نبوده و سازگار نیست، زیرا از این جمله استفاده مى

مخالفتشان هم مخالفت علمى نبوده است، بلكه كسانى با این حكم مخالفت كرده و یا خواهند 

فتشان هم مخالفت اساسى است، كرد كه یا كافر باشند و یا از دین بیزارى جسته و مخال

خداوند  ، و لذاكسانیكه با تمام وسایل براى ابطال و بى اثر گذاردن این حكم خواهند كوشید

دهد كه رسول خود را به زعم آنها یارى نموده و فعالیتهاى آنها را خنثى خواهد وعده مى

 .كرد، و در كارشان و بسوى هدفشان هدایت نخواهد نمود

توان مخالفت عملى دانست، براى اینكه احكام این مخالفت را نمىعالوه بر این، 

اسالم همه در یك درجه از اهمیت نیستند، مثال بعضى از واجبات دین از كمال مصلحت به 

اند، و بعضى به این درجه نیستند، مانند دعا در وقت دیدن هالل، كما اینكه مثابه عمود دین

مثال یكى . د، و همه در یك مرتبه از مفسده نیستندشودر محرمات هم این تفاوت دیده مى

زناى محصنه است و یكى نگاه بنامحرم، و این هر دو حرام است لیكن آن كجا و این كجا، 

توان گفت اگر كسى مثال دعاى در وقت دیدن ماه نو را نخواند و لو همه عبادتهاى پس نمى

و لو از تمامى محرمات دیگر پرهیز كرده واجبه را انجام داده باشد و یا به نامحرم نگاه كند 

 .  است باشد هیچیك از احكام اسالم را امتثال نكرده

توان توجیه كرد، زیرا مخالفت یك یك احكام بنا بر این ترس رسول هللا را نمى

از آن بترسد، و خداوند هم او را به  وسل موآلهعلیههللاچیزى نیست كه رسول هللا صلى

 .ها وعده دهدن مخالفتنگهدارى از شر آ

بنا بر این جاى تردید نیست كه این حكم حكمى است كه حائز كمال اهمیت است 

از مخالفت مردم با آن اندیشناك باشد و  وسلّموآلهعلیههللابحدى كه جا دارد رسول هللا صلى

و مطمئن سازد، حكمى است كه در اهمیت به  خداوند هم با وعده خود وى را دلگرم

ایست كه تبلیغ نشدنش تبلیغ نشدن همه احكام دین است، و اهمال در آن اهمال در درجه

همه آنها است، حكمى است كه دین با نبود آن جسدى است بدون روح كه نه دوامى دارد و 

  ی!نه حس و حركت و خاصیت

آن حكم، حكمى است كند شود، و آیه كشف مىاین مطلب بخوبى از آیه استفاده مى

رود مردم علیه آن قیام حكمى است كه انتظار مى، ایه تمامیت دین و استقرار آنستكه م

از بنیان  وسل موآلهعلیههللاكنند، و در نتیجه ورق را برگردانیده و آنچه را كه رسول هللا صلى

 كند از اینكه رسول هللادین بنا كرده منهدم و متالشى سازند، و نیز كشف مى

كرده و از آن اندیشناك بوده، و لذا در انتظار هم این معنا را تفرس مى وسل موآلهعلیههللاصلى

كرده كه بتواند مطلب را به عموم مسلمین فرصتى مناسب و محیطى آرام، امروز و فردا مى

ابالغ كند و مسلمین هم آنرا بپذیرند . و در چنین موقعى این آیه نازل شده است، و دستور 
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 ت.فورى و أكید به تبلیغ آن حكم داده اس

 

 و خطر از جانب مسلمانان بود!

 

پرستان عرب و سایر كفار و باید دانست كه این انتظار از ناحیه مشركین و بت

رفته، بلكه از ناحیه مسلمین بوده زیرا دگرگون ساختن اوضاع و خنثى كردن زحمات نمى

از ناحیه كفار متصور است كه دعوت اسالمى منتشر وسل م وقتى وآلهعلیههللارسول خدا صلى

نشده باشد، اما پس از انتشار اگر انقالبى فرض شود جز بدست مسلمین تصور ندارد، و 

ها و صحنه سازیهائى كه از طرف كفار تصور دارد همان افتراآتى است كه قرآن كارشكنى

معلم گفتند: اش خوانده مىكریم از اول بعثت تاكنون از آنان نقل كرده، كه گاهى دیوانه

گفتند: و گاه شاعرش نامیده و مىانما یعلمه بشر دهند: گفتند یادش مىمى و گاهى مجنون

ساحر او مجنون، ان تتبعون گفتند: و گاه ساحرش دانسته و مى شاعر نتربص به ریب المنون

ان هذا اال تند: گفو یا قرآنش را از حرفهاى كهنه و قدیمى خوانده و مى مسحورا اال رجال

و امثال اینها از مزخرفاتى كه در باره آن جناب گفتند و  ،...سحر یؤثر ، اساطیر االولین

باعث وهن و سستى اركان دین هم نشد، براى اینكه جواب همه این افتراآت یك كلمه است، و 

زلند، و آید صاحبان این افتراآت نسبت به دین اسالم متزلآن اینست كه از این حرفها بر مى

 اند. هنوز حق بر ایشان روشن نشده و در باره اسالم و حقانیت آن استقامتى كسب نكرده

توان از قبیل گرفتاریها و افتراآت كفار در اوایل بعثت دانست، خطر محتمل را نمى

امرى بوده كه از جهت كیفیت و زمان با آن  ،(و مسلما هم بوده )بلكه خطرى اگر بوده

شود، و وقوعش جز در بعد از هجرت و پاى گرفتن دین در مجتمع گرفتاریها منطبق نمى

 اسالمى تصور ندارد . 

مجتمع آنروز مسلمین طورى بوده كه میتوان آنرا به یك معجون تشبیه كرد، آرى 

صالح و مسلمانان حقیقى و یك عده  جامعه آنروز مسلمین مخلوط بوده از یك عده مردان چه

قابل مالحظه از منافقین كه بظاهر در سلك مسلمین درآمده بودند، و یك عده هم از مردمان 

و قرآن كریم هم بر این  كردندبیمار دل و ساده لوح كه هر حرفى را از هر كسى باور مى

رآن، ایشان در عین چند جور مردم آنروز اشاره صریح دارد، و به شهادت آیات زیادى از ق

 وسل موآلهعلیههللااینكه به ظاهر و یا واقعا ایمان آورده بودند رفتارشان با رسول هللا صلى

رفتار رعیت با شاه بوده، و همچنین احكام دینى را هم به نظر قانونى از قوانین ملى و قومى 

ردم را به این توهم گرفتار اند، بنا بر این ممكن بوده كه تبلیغ بعضى از احكام، منگریستهمى

این حكم را از پیش خود و به نفع خود  وسل موآلهعلیههللاكه رسول هللا صلى (العیاذ باهلل)كند

شود، این توهم باعث تشریع كرده، و خالصه از تشریع این حكم سودى عاید آن جناب مى

دشاهى باشد كه براى كه مردم به این فكر بیفتند كه راستى نكند این شخص پا شوداین مى

موفقیت خود خویشتن را پیامبر قلمداد كرده، و این احكام هم كه به اسم دین مقرر نموده 
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 ؟گرددهمان قوانینى باشد كه در هر مملكت و حكومتى به انحاى مختلف اجراء مى

و پر واضح است كه اگر چنین توهم و شبهه در بین مردم پاى گیرد و در دلهایشان 

ا چه اندازه در فساد و از بین بردن دین تاثیر دارد، و هیچ نیرو و هیچ فكر و جاگیر شود ت

تواند آن اثر سوء را متوجه سازد، پس غیر این نیست كه این حكمى كه در آیه تدبیرى نمى

مامور به تبلیغ آن شده حكمى است كه تبلیغ آن  وسل موآلهعلیههللامورد بحث رسول هللا صلى

گوید، و اندازد كه رسول خدا این مطلب را از پیش خود مىتوهم مى مردم را به این

مصلحت عموم و نفع شان در آن رعایت نشده است، نظیر داستان زید و تعدد زوجات 

و امثال این احكام  وسل موآلهعلیههللارسول و اختصاص خمس غنیمت به رسول هللا صلى

صى چون مساسى با عامه مسلمین ندارد اختصاصى، با این تفاوت كه سایر احكام اختصا

رساند از این جهت طبعا باعث ایجاد كند و ضررى به آنها نمىیعنى نفعى از آنها سلب نمى

 .شودآن شبهه در دلها نمى

پسر خوانده  -با همسر زید وسل موآلهعلیههللاصلى مثال داستان ازدواج رسول خدا

نبوده، گر چه ممكن است توهم شود كه این تنها حكمى مخصوص به خود آن جناب  -خود 

وسل م تشریع شده است، لیكن چون این وآلهعلیههللاصلى هم بمنظور انتفاع شخص رسول هللا

هاى خود ازدواج توانند با زن پسر خواندهحكم عمومى اعالم شده است و عموم مسلمین مى

ج بیش از چهار همسر دائمى، گر زند، و در داستان ازدواكنند، از این رو خیلى به ذوق نمى

لیكن باز هم باعث تقویت آن  وسل موآلهعلیههللاچه حكمى است مخصوص به رسول هللا صلى

این  وسل موآلهعلیههللارسول هللا صلى (العیاذ باهلل) گردد، زیرا بفرض اینكهشبهه در دلها نمى

كرده باشد چون هیچ مانعى براى  حكم را از روى هواى نفسانى و بدون دستور خداوند مقرر

رود كه از این رسد كه این حكم را توسعه دهد و هیچ فرضى تصور نمىآن جناب بنظر نمى

زند، مخصوصا رسول اللهى كه سیره توسعه مضایقه نماید، از این رو باز هم به ذوقها نمى

لهى كه مردم و رفتارش در ایثار بنفس بر مسلمان و كافر معلوم و معروف است، رسول ال

دارد، چگونه را در آنچه خداوند از مال و چیزهاى دیگر روزى فرموده بر خود مقدم مى

ممكن است مردم را محدود و محكوم كند به اینكه بیش از چهار همسر دائمى اختیار نكنند و 

نفر اختیار كند؟! پس جاى هیچ تردیدى نیست كه اجراى این حكم نسبت به  9لیكن خود تا 

 خود از ناحیه خداوند بوده نه از روى هوا .خصوص 

شود كه در آیه شریفه از اینجا و از همه آنچه تاكنون گفته شد بخوبى استفاده مى

مامور به تبلیغ حكمى شده كه تبلیغ و اجراى آن مردم را به  وسل موآلهعلیههللارسول هللا صلى

این حرف را بنفع خود  سل م ووآلهعلیههللاصلىكند كه نكند رسول هللا این شبهه دچار مى

از اظهار آن  وسل موآلهعلیههللازند، چون جاى چنین توهمى بوده كه رسول هللا صلىمى

اندیشناك بوده، از همین جهت بوده كه خداوند امر أكید فرمود كه بدون هیچ ترسى آنرا تبلیغ 

دد مخالفت بر آیند آنها را هدایت نكند، و این كند، و او را وعده داد كه اگر مخالفین در ص

كند، مطلب روایاتى را كه هم از طرق عامه و هم از طرق امامیه وارد شده است تایید مى

نازل شده، و  السالموالیت على علیهچون مضمون آن روایات اینست كه آیه شریفه در باره 
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به تبلیغ آن نموده، و آن جناب از این عمل  را مامور وسل موآلهعلیههللاخداوند رسول هللا صلى

بیمناك بوده كه مبادا مردم خیال كنند وى از پیش خود پسر عم خود را جانشین خود قرار 

داده است، و به همین مالحظه انجام آن امر را به انتظار موقع مناسب تاخیر انداخت تا اینكه 

من كنت مواله فهذا در آنجا فرمود:  این آیه نازل شد، ناچار در غدیر خم آنرا عملى كرد و

 !نیز موالى اوست -على بن ابیطالب  -یعنى هر كه من موالى اویم این  !على مواله

           

 (59ص :    6المیزان ج :  سوره مائده   67) مستند: آیه 

 

 

 خدا جانشین رسول هللا را تعیین می کند!

 

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك! » 

باید دانست همانطورى كه در زمان رسول هللا امور امت و رتق و فتق آن بدست آن 

شده بطور مسلم و بدون هیچ ابهامى پس از در گذشت وى نیز شخصى الزم جناب اداره مى

دهد كه توهم كند دار باشد، و قطعا هیچ عاقلى بخود اجازه نمىاست كه این امر مهم را عهده

لمگیر، دینى كه از طرف خداى جهان، جهانى و ابدى اعالم و معرفى دینى چنین وسیع و عا

شده است، دینى كه وسعت معارفش جمیع مسائل اعتقادى و همه اصول اخالقى و  احكام 

فرعى را كه تمامى قوانین مربوط به حركات و سكنات فردى و اجتماعى انسانى را متضمن 

حافظ و كسى كه آنطور كه شاید و باید آنرا است بر خالف سایر قوانین و استثنا احتیاج به 

نگهدارى كند ندارد، و یا توهم كند كه مجتمع اسالمى استثناء و بر خالف همه مجتمعات 

نیاز از والى و حاكمى است كه امور آنرا تدبیر و اداره نماید، كیست كه چنین انسانى بى

 توهمى بكند؟!

بپرسد چه  وسل موآلهعلیههللاصلى و اگر كرد جواب كسى را كه از سیره رسول هللا

اش بر این بود كه هر وقت به عزم سیره وسل موآلهعلیههللاصلى گوید؟! زیرا رسول هللامى

رفتند كسى را به جانشینى خود و به منظور اداره امور اجتماعى جنگ از شهر بیرون مى

را در جنگ تبوك  السالمهگذاشتند، كما اینكه على بن ابیطالب علیمسلمین جاى خود مى

هم كه عشق مفرطى به شهادت در راه  السالمجانشین خود در مدینه قرار دادند، على علیه

دهى با اینكه در شهر خدا داشت عرض كرد: آیا مرا خلیفه و جانشین خود در مدینه قرار مى

كه نسبت تو به ؟! پیامبر فرمود: آیا راضى نیستى است جز زنان و كودكان كسى باقى نمانده

پیغمبرانى آمدند  السالممن نسبت هارون باشد به موسى، با این تفاوت كه بعد از موسى علیه

 و پس از من پیغمبرى نخواهد آمد؟! 

و همچنین آن حضرت در سایر شهرهائى كه آنروز بدست مسلمین فتح شده بود 

فرمود، و نیز بر لشكرها ىمانند مكه و طائف و یمن و امثال آنها جانشینان و حكامى نصب م

گماردند، این بوده فرستادند امرا و پرچمدارانى مىچه كوچك و چه بزرگ كه باطراف مى
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وسل م در ایام حیات خود، و چون فرقى بین آنزمان و وآلهعلیههللااست رفتار رسول هللا صلى

فكرى بكند، و  زمان پس از رحلت آنجناب نیست، از این رو باید براى زمان غیبت خود هم

شخصى را براى اداره امور امت تعیین بفرماید، بلكه احتیاج مردم به والى در زمان غیبت 

توان تصور كرد كه آن آن جناب بیشتر است از زمان حضورش، و با این حال چگونه مى

 جناب براى آنروز مردم هیچ فكرى نكرده است؟!

 

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك! » 

 

 كنیم:چند نكته در این آیه شریفه هست كه به یك یك آنها اشاره مى

 

با اینكه داراى القاب زیادى  وسل موآلهعلیههللااینكه در این آیه رسول هللا صلى -1 

قرار گرفته، و این از این جهت است كه در این آیه گفتگو  است بعنوان رسالت مورد خطاب

القاب و عناوین آن جناب در این مقام همان عنوان رسالت ترین از تبلیغ است، و مناسب

اى است به علت حكم، یعنى وجوب تبلیغى است، براى اینكه بكار رفتن این لقب خود اشاره

فهماند كه گوشزد شده است، و مى وسل موآلهعلیههللاكه بوسیله همین آیه به رسول هللا صلى

كارى ندارد، و كسى كه زیر بار رسالت رفته البته رسالت و رسانیدن پیام  رسول، جز انجام

 .كندبه لوازم آن كه همان تبلیغ و رسانیدن است قیام مى

 

مطلبى كه باید تبلیغ شود اسم نبرده، تا هم به عظمت  اینكه در این آیه از خود آن -2

یعنى آن اشاره كرده باشد و هم به آن چیزى كه لقب رسالت به آن اشاره داشت، اشاره كند، 

در آن هیچ گونه  وسل موآلهعلیههللابفهماند كه این مطلب امرى است كه رسول هللا صلى

اختیارى ندارد، بنا بر این، در آیه شریفه دو برهان بر سلب اختیار از رسول هللا 

در تبلیغ كردن و یا تاخیر در تبلیغ اقامه شده است، یكى تعبیر از آن  وسل موآلهعلیههللاصلى

ناب به رسول، و یكى هم نگفتن اصل مطلب، و در عین اینكه دو برهان است دو عذر ج

در جرأتش بر اظهار مطلب و علنى  وسل موآلهعلیههللاقاطع هم هست براى رسول هللا صلى

هم  وسل موآلهعلیههللاكردن آن براى عموم، و در عین حال تصدیق فراست رسول هللا صلى

درست تفرس كرده و در احساس  وسل موآلهعلیههللاند كه رسول هللا صلىفهماهست، یعنى مى

رساند كه این مطلب از مسائلى است كه تا رسول هللا خطر مصیب بوده است، و نیز مى

زنده است باید به زبان مبارك خودش به مردم ابالغ شود و كسى در  وسل موآلهعلیههللاصلى

 گیرد.جناب را نمى ایفاى این وظیفه جاى خود آن

 

 «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ! » 

مراد از رسالت و یا به قرائتهاى دیگر رساالت مجموع وظایفى است كه رسول هللا 

بدوش گرفته بود، و از لحن آیه اهمیت و عظمت این حكمى كه به آن  وسل موآلهعلیههللاصلى
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شود كه حكم مذكور حكمى است كه اگر تبلیغ نشود شود، و فهمیده مىاشاره كرده استفاده مى

مثل اینست كه هیچ چیز از رسالتى را كه بعهده گرفته است تبلیغ نكرده باشد، بنا بر این 

توان گفت گر چه كالم صورت تهدید دارد لیكن در حقیقت در صدد بیان اهمیت مطلب مى

بفهماند مطلب اینقدر مهم است كه اگر در حق آن كوتاهى شود حق چیزى  خواهداست، و مى

 از اجزاى دین رعایت و ادا نشده است . 

 

 «و هللا یعصمك من الناس ! » 

از شر مردم را معلق گذاشت، و بیان نفرمود كه آن شر چه  و حفظ اینكه عصمت

تن و مسموم كردن و شریست و مربوط به چه شانى از شؤون مردم است؟ آیا از قبیل كش

غافلگیر ساختن است؟ یا مقصود آزارهاى روحى از قبیل دشنام و افترا است؟ یا از قبیل 

كارشكنى و بكار بردن مكر و خدعه است؟ و سخن كوتاه از بیان نوع شكنجه و آزار مردم 

شامل شود، و لیكن از همه بیشتر  سكوت كرد تا افاده عموم كند، و همه انواع آزارها را

مان كارشكنى ها و اقداماتى كه باعث سقوط دین و كاهیدن رونق و نفوذ آن است به ذهن ه

 .رسدمى

سواد مسلمین باشد، سوادى كه همه رقم در آیه فوق  ناسبعید نیست مراد از 

اشخاص از مؤمن و منافق و بیمار دل بطور غیر متمایز و آمیخته با هم در آن وجود دارند، 

از چنین سوادى بیمناك باشد از همه اشخاص آن بیمناك خواهد بود، و بنا بر این اگر كسى 

هم این آمیختگى و عمومیت و بى نشانى را  «،ان هللا ال یهدى القوم الكافرین »چه بسا جمله

كسانى از كفار بى نام و نشان در لباس مسلمین و در بین آنها شود برساند، زیرا معلوم مى

ست، زیرا سابقا هم گفتیم كه آیه مورد بحث بعد از هجرت و در و این هیچ بعید نی اند،بوده

ایامى نازل شده است كه اسالم شوكتى بخود گرفته و جمعیت انبوهى به آن گرویده بودند، و 

، سواد مسلمانان واقعى انگشت شمار بودندمعلوم است كه در چنین ایامى صرفنظر از اینكه 

ست كسانى از كفار خود را در بین آنها و بعنوان مسلمین سواد عظیمى بوده و ممكن بوده ا

هاى خود را بسهولت انجام دهند، و لذا مسلمان جا بزنند، و عملیات خصمانه و كارشكنى

ان هللا ال یهدى  »فرماید:مى «،و هللا یعصمك من الناس »بینیم خداوند در مقام تعلیل جملهمى

دهد، مخالفین را كفار  به رسول خود مى بعد از اینكه وعده حفاظتچون  «القوم الكافرین،

 .خواندمى

 

شود آید: همانطورى كه از آیه مورد بحث استفاده مىدر اینجا این سؤال پیش مى

خداوند رسول خود را از شر كفار حفظ فرمود؟ و اگر چنین است پس آن همه آزار و 

سایر آیات قرآنى كه  ها كه از كفار و از امت خود دید چه بود؟! و آیا این آیه بامحنت

هاى وسل م در راه تبلیغ دین محنتوآلهعلیههللاصلى اند در اینكه رسول هللاصریح

فرسائى دیده منافات ندارد؟! و آیا جز این است كه رسول خدا خودش فرمود: هرگز طاقت

آید هیچ پیغمبرى به مقدار و مانند آزارهائى كه من دیدم ندیده و همچنین این سؤال پیش مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                 کتاب چهل و پنجم: حکومت اسالمی 36

كند، آیا این جمله منافى سراپاى قرآن و فرماید : خداوند كفار را هدایت نمىكه این آیه مى

مخالف صریح عقل نیست؟! خداوندى كه خود تمامى وسایل هدایت را كه یكى از آنها 

فرستادن انبیا و كتابهاى آسمانى است فراهم فرموده، آیا معقول است همین خداى مهربان از 

نبیاى خود اصرار بورزد كه بندگان مرا به خدایشان آشنا كنید و از طرفى خودش طرفى به ا

كند مگر اینكه حجت خالص بر آنها تمام شود؟! و آیا جز بفرماید: خداوند كفار را هدایت نمى

 كند؟ بینیم كه خداوند كفار را یكى پس از دیگرى هدایت مىاین است كه ما به چشم خود مى

ان هللا ال یهدى القوم  »ینست كه خداى تعالى كه فرمودهجواب سؤال اولى ا

را توضیح داده، به این معنا كه در  «،و هللا یعصمك من الناس »در حقیقت جمله «الكافرین

ها، چه آنهائى كه سعه اطالق آن تصرف كرده و اطالق آن را كه شامل تمامى انواع محنت

تقیید كرده است به آزارهائى كه در غیر آن بود ممكن بود در مقابل تبلیغ این حكم ببیند و چه 

خصوص این حكم و قبل از موفقیت به اجراى آن ممكن بود از دشمنان برسد، حاال یا به این 

بوده كه آن جناب را در حین تبلیغ این حكم بقتل برسانند، و یا بر او شوریده و اوضاع را 

اى ث ارتداد مردم است گرفته و یا حیلههائى كه باعدگرگون سازند، و یا او را به باد تهمت

بكار برند كه این حكم را قبل از اینكه به مرحله عمل برسد خفه كرده و در گور كنند، و 

لیكن خداى تعالى كلمه حق و دین مبین خود را بر هر چه بخواهد و هر كجا و هر وقت و 

ان یشا  »یز خود فرموده:نماید، كما اینكه در كالم عزهر كس كه بخواهد اقامه و اظهار مى

  «یذهبكم ایها الناس و یات باخرین و كان هللا على ذلك قدیرا.

 

 و اما جواب از سؤال دوم: باید دانست كه مقصود از كفر در اینجا، كفر به خصوص

آنچه  -ما انزل الیك من ربك  »ایست كه متضمن حكم مورد بحث است، حكمى كه جملهآیه

نه كفرى كه به معناى استكبار از اصل  ،اشاره به آن دارد «،از پروردگارت بتو نازل شده

دین و از اقرار به شهادتین است، زیرا كفر به این معنا با مورد آیه مناسبت ندارد، مگر 

است، كه ما سابقا مجموع دین و قرآن  «،ما انزل الیك من ربك» اینكه كسى بگوید مراد از 

جوابش را داده و این حرف را نپذیرفتیم، و بنا بر این مراد از هدایت هم هدایت به راه 

خداوند راست نیست، بلكه مراد هدایت به مقاصد شوم آنها است، و معنایش این است كه 

  .دهدابزار كار و اسباب موفقیت آنان را در دسترسشان قرار نمى

 

گذارد تا هر لطمه كه ه خداوند آنها را مطلق العنان نمىپس معناى آیه اینست ك

بخواهند به دین و به كلمه حق وارد آورده و نورى را كه از جانب خود نازل كرده خاموش 

كنند، چون بطور كلى كفار و ظالمین و فاسقین از شومى و بدى كه دارند همواره در پى 

خلق خدا جارى است و مسیر اسبابى را خواهند سنتى را كه بین تغییر سنت خداوند، و مى

كه یكى پس از دیگرى در راه تحصیل مسببات در جریانند عوض كرده اسبابى را كه همه 

ها فاصله اسباب هدایت و فضیلتند و بین آنها و اینكه نام گناه بر آنها اطالق شود فرسنگ

ان اینطور است، آلوده كرده و بسوى مقاصد باطل و فاسد خود منحرف كنند، آرى آن
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شان كه آنرا هم خدا ارزانیشان داشته خداوند را زبون و خواهند و لیكن قدرت و شوكتمى

شان آنان را احیانا و در چند قدم كوتاه پیشرفت دهد و در كند، هر چند مساعىعاجز نمى

نتیجه، كارشان سامان یابد و به مقاصد پلید خود نائل شوند و لیكن این استعال و استقامت 

ارهایشان جز براى مدت كوتاهى دوام نیافته و باالخره تباه خواهد شد، بلكه خداوند آنان را ك

ء اال و ال یحیق المكر السى »در چاهى كه براى مسلمین كنده بودند در خواهد انداخت، آرى

  «باهله !

 (59ص :    6المیزان ج :  سوره مائده   67) مستند: آیه 

 

 

 

 والیت جانشین رسول هللاروایات وارده درباره 
 

روایت  السالمدر تفسیر عیاشى از حنان بن سدیر از پدرش از امام ابى جعفر علیه

 وسل موآلهعلیههللا كند كه آن حضرت فرمود: وقتى كه جبرئیل در حیات رسول هللا صلىمى

یا  »آورد: نازل شد و این آیه را فرود السالمدر حجة الوداع براى اعالن والیت على علیه

وسل م سه روز در وآله علیه هللارسول هللا صلى «،ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك...

انجام آن مكث كرد تا رسید به جحفه، و در این سه روز از ترس مردم دست على را نگرفت 

گفتند مى هو او را باالى دست خود بلند نكرد، تا اینكه در روز غدیر در محلى كه آنرا مهیع

بار گرفته و پیاده شد، آنگاه دستور داد بانگ نماز سر داده و مردم را براى نماز دعوت 

در  وسل موآلهعلیههللاكنند، مردم هم بر حسب معمول اجتماع كردند، رسول هللا صلى

برابرشان قرار گرفت و فرمود: چه كسى از خود شما به شما اولویت دارد؟ همه به بانگ 

آنگاه بار دیگر همین كالم را تكرار كرد و همه همان  !ردند خدا و رسولبلند عرض ك

جواب را دادند، بار سوم نیز همان را پرسید و همان جواب را شنید، و سپس دست على را 

 !هر كه من موالى اویم على موالى اوست گرفته فرمود: 

 ،پروردگارا دوست بدار دوستداران على را

 ،با على دشمنى كندو دشمن بدار كسى را كه 

 و یارى كن هر كه را كه به على یارى دهد،

 و تنها بگذار كسى را كه در موقع حاجت على را تنها بگذارد،

 چون كه على از من و من از على هستم،

و على نسبت به من بمنزله هارون است نسبت به موسى، با این تفاوت كه 

 !رى نخواهد بودپیغمبرانى بودند و پس از من پیغمب بعد از موسى

 

شده است كه  السالم روایتباز در همان كتاب از ابى الجارود از ابى جعفر علیه

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما » فرمود: وقتى خداى تعالى آیه 
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ازل را بر نبى خود ن «،بلغت رسالته و هللا یعصمك من الناس ان هللا ال یهدى القوم الكافرین

السالم را در دست گرفته آنگاه وسل م دست على علیهوآلهعلیههللاصلى فرمود، رسول هللا

فرمود: اى مردم هیچ كدام از انبیائى كه قبل از من مبعوث شدند جز این نبود كه پس از 

كشیدند، و من نیز در مدتى زندگى دعوت خداى را اجابت كرده و رخت به سراى دیگر مى

 .ها پذیراى آن دعوت خواهم شد، و به سراى دیگر انتقال خواهم یافتاین نزدیكى

اى مردم من به نوبه خود مسؤولم و شما هم به نوبه خود مسؤولید، آنروزى كه از 

دهیم كه تو شما بپرسند حال مرا چه خواهید گفت؟ همگى عرض كردند: ما شهادت مى

ه ما برسانى رسانیدى، و خیر خواه ما وظیفه تبلیغى خود را انجام دادى، و آنچه كه باید ب

بودى، و آنچه بر عهده داشتى انجام دادى، خداوند به بهترین جزائى كه به مرسلین داده است 

جزایت دهد آنگاه آن حضرت به خداى خود عرض كرد: پروردگارا تو بر شهادت اینها 

جا حضور دارید شاهد باش، آنگاه روى به مردم كرده فرمود: اى گروه مسلمین كه در این

باید غایبین را به ماجرا خبر دهید كه من اینك به عموم مسلمین روى زمین و گروندگان  مي

كنم به والیت على، با خبر باشید كه والیت على والیت من است و به دین اسالم وصیت مى

الغ این عهدى است كه خداوند به من سپرده بود، و به من دستور داده بود كه آنرا به شما اب

آیا همه شنیدید؟ در آن میان یكى عرض كرد: آرى به خوبى كنم، آنگاه سه مرتبه فرمود: 

  !شنیدیم یا رسول هللا

 

 

و حافظ ابو نعیم در كتاب نزول القرآن حدیث زیر را با حذف چند نفر از وسط از 

كرده كند كه او از ابى الحجاف از اعمش از عطیه نقل سلسله سند تا على بن عامر نقل مى

نازل  وسل موآلهعلیههللابه رسول هللا صلى السالمكه گفت: این آیه شریفه در باره على علیه

الیوم اكملت  »و خداى تعالى نیز فرمود: «،یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك ... »شد:

 «لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم االسالم دینا. 

 

ه مالكى در كتاب فصول المهمه خود گفته است: امام ابو الحسن و نقل شده است ك

واحدى در كتاب خود موسوم به اسباب النزول به سند خود حدیثى را تا ابى سعید خدرى رفع 

در روز غدیر خم و در  «،یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك» كند كه او گفته آیه مى

 .السالم نازل شده استعلیه باره على

: همین روایت را صاحب فتح القدیر از ابن ابى حاتم و ابن مردویه و ابن مؤلف

اند، در در المنثور هم همین عساكرنقل كرده كه آنان نیز آنرا از ابى سعید خدرى نقل كرده

 طور نقل شده است. 
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 راویان حدیث غدیر

آنچه از اخبار در اینجا نقل شد مختصرى است از اخبار زیادى كه داللت دارد بر 

در روز  السالمدر باره على علیه «،یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك ...» اینكه آیه 

غدیر خم نازل شده است، و اما حدیث غدیر یعنى فرمایشى را كه رسول هللا 

السالم فرمود، خود حدیثى است متواتر كه هم نروز در باره على علیهآ وسل موآلهعلیههللاصلى

از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت به بیشتر از صد طریق و از جمع كثیرى از صحابه 

 نقل شده است، از آن جمله:

 

 5عمر بن خطاب  - 4ابو ایوب انصارى  - 3زید بن ارقم  - 2براء بن عازب   - 1 

 - 9عمار بن یاسر   - 8ابو ذر غفارى  - 7سلمان فارسى  - 6 السالملیهعلى بن ابیطالب ع -

جابر بن عبد  - 13ابو هریره   - 12عبد هللا بن عباس  - 11سعد بن ابى وقاص  -10بریده  

ابن ابى  - 17عمران بن حصین   - 16    انس بن مالك - 15ابو سعید خدرى  -14  هللا

 .بن ارقمهمسر زید  - 19سعدانه  -18 اوفى

 

السالم بر صحت آن اجماع دارند، عالوه بر این، همه امامان اهل بیت علیهم

مردم را راجع به این حدیث سوگند داد  (رحبه )در میدان كوفه السالممخصوصا على علیه

شنیده  وسل موآلهعلیههللاكه هر كس در غدیر خم حاضر بوده و آنرا از رسول هللا صلى

دهد، جمع كثیرى برخاستند و بر صحت آن و اینكه در روز غدیر خم به برخیزد و شهادت 

 اند گواهى دادند . سل م شنیده ووآلهعلیههللاگوش خود از رسول هللا صلى

 فرمود: وسل موآلهعلیههللاو در بسیارى از این روایات دارد كه رسول هللا صلى

 به مؤمنین از خود آنها؟ ایها الناس آیا مگر معتقد نبودید كه من اوالیم  -

 گفتند چرا، فرمود: -

 !موالى اویم على موالى اوست هر كس كه من -

 

كما اینكه احمد بن حنبل و همچنین دیگران بطرق زیادى حدیث را اینطور نقل 

اند، و چه بسیار كتابهائى كه تنها در خصوص این یك حدیث و بدست آوردن عده طرق كرده

روایتى آن و بحث در باره متن آن چه به قلم علماى اهل سنت و چه به قلم علماى شیعه 

 ها در باره حدیث شریف غدیر بحث شده است . آن تالیف شده است كه بقدر كفایت در

 (59ص :    6المیزان ج :  سوره مائده   67) مستند: آیه 
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 فصل پنجم

 

 پایه های اساسی یک کشور اسالمی

 

 

 

 وحدت  و  توحید کلمه      پایه اول:
 

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

َن النَّاِر  ا َو ُكنتُْم َعلى شفَا ُحْفَرةٍ م ِ أَْعدَاءا فَأَلَّف بَیَن قُلُوبُِكْم فَأَصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه ِإْخَوانا

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

 

ى به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ كنید و متفرق نشوید و نعمت و همگ»  -

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

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

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

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

 

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

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 یل خواستتشریع نمود و تنها به تعد

 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 

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

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

خورد ارتباط تمامى اجزاى اجتماع 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 دان دعوت مىتوحید در فضائل اخالقى كه این آئین ب

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

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

شود و د آن اخالق و اعمال مىكند، همان روح توحید اگر در قوس نزول قرار گیرجلوه مى
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شود، همچنانكه قرآن كریم اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مى

 !“ الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه ”    فرمود:

 

 ( 572ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  103آیه ) مستند:  

 

 

 امر به معروف و نهي از منكر   پایه دوم:

 

ةٌ یَْدُعوَن إِلى الَخیِر َو یَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ”  - نُكْم أُمَّ َو ْلتَُكن م ِ

 !َو أُولَئك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم  - اْلبَی ِنَت َوأُولَئك لَُهْم َعذَاٌب َو ال تَُكونُوا كالَِّذیَن تَفَرَّ

 ،َعِظیمٌ 

 

اى باشند كه مردم را به سوى خیر دعوت نموده، امر به باید از میان شما طایفه -

 معروف و نهى از منكر كنند، و این طایفه همانا رستگارانند،

و شما مانند اهل كتاب نباشید كه بعد از آن كه آیات روشن به سویشان آمد  -

 “د و دسته دسته شدند و آنان عذابى عظیم خواهند داشت! اختالف كردن

 

علم و تمدن خود را با تمام باید مجتمع صالحى كه علمى نافع و عملى صالح دارد، 

نیرو حفظ كند، و افراد آن مجتمع، اگر فردى را ببینند كه از آن علم تخلف كرد، او را به 

و معروف را به حال خود واگذار سوى آن علم برگردانند، و شخص منحرف از طریق خیر 

باید نكنند، و نگذارند آن فرد در پرتگاه منكر سقوط نموده، در مهلكه شر و فساد بیفتد، بلكه 

 هر یك از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نماید، او را از انحراف نهى كند. 

و  و این همان دعوت به فراگیرى و تشخیص معروف از منكر و امر به معروف

نهى از منكر است و این همان است كه خداى تعالى در این آیه شریفه خاطرنشان ساخته و 

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

كر از امورى است كه اگر واجب دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از من

باشد، طبعا واجب كفائى خواهد بود، چون بعد از آنكه فرضا یكى از افراد اجتماع این امور 

را انجام داد، دیگر معنا ندارد كه بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد كه همان كار را 

 انجام دهند.

سوى خیر و آمر به  پس اگر فرض كنیم، امتى هست كه روى هم افرادش داعى به

معروف و ناهى از منكرند، قهرا معنایش این خواهد بود كه در این امت افرادى هستند كه به 

 كنند.این وظیفه قیام مى
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پس مساله در هر حال قائم به بعضى افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى 

یچ، و اگر متوجه كل كند، اگر متوجه همان بعضى باشد كه هكه این وظیفه را تشریع مى

 جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است. 

بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه، متوجه تك تك افراد و به عبارتى دیگر، 

و به همین جهت  است، ولى پاداش و اجرش از آن كسى است كه وظیفه را انجام داده باشد،

 “مفلحون.و اولئك هم ال” بینیم دنبال جمله فرمود:است كه مى

اگرتفرق را “  و ال تكونوا كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ...،” 

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 

شود، و اختالف عقیدتى در متصل و در آخر از راه تماس و تاثیر متقابل متحد مىیكدیگر 

 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

شوند و تفرقه و جدائى باطنى هم پیدا نموده شق مستقل و جداى از افكار و آراى دیگران مى

 شود. عصاى وحدتشان مى

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.

 

كالمش به بغى نسبت داده بینیم كه خداى تعالى این اختالف را در مواردى از و 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، 

است،  چون درك و فهم افراد مختلف است، لیكن همانطور كه این بروز اختالف ضرورى

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

م این است كه بدنها را بهم متصل و مرتبط سازد، پس با این حال، تواند، و آنهواسطه 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.

هى از و قرآن كریم به همین جهت دعوت به اتحاد را بسیار تاكید نموده و ن

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
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و  فهمیم هرگاه در تحذیرایم كه از دأب قرآن مىو 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  وسل موآلهعلیههللامساله وقوع اختالف در امت اسالم را رسول خدا صلى

كند و گذرد كه اختالف بطور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه مىچیزى نمى فرمود:

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 وآلهعلیههللاجریان حوادث هم این پیشگوئى قرآن و پیامبر صلى

نگذشت كه امت اسالم قطعه قطعه  وسل موآلهعلیههللاچیزى از رحلت رسول خدا صلى كرد،

شد و به مذاهبى گوناگون منشعب گشت، هر مذهبى صاحب مذهب دیگر را تكفیر كرد و این 

بدبختى از زمان صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زمانى كه شخصى خیرخواه 

مذاهب را از بین ببرد، به جاى از بین بردن اختالف، و یك برخاست تا اختالف بین این 

 مذهب كردن دو مذهب، مذهب سومى بوجود آمد. 

شود، این است كه همه و آنچه كه بحث ما با تجزیه و تحلیل ما را بدان رهنمون مى

گردد، همان منافقینى كه هائى كه در اسالم پدید آمد همه به منافقین منتهى مىاین اختالف

ترین بیان را در باره آنان دارد و مكر و توطئه آنان را عظیم ترین و كوبندهآن كریم خشنقر

 شمارد. 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

وسل م است كه هنوز وآلهعلیههللا اهد دید. تازه این لحن منافقین در عهد رسول خدا صلىخو

اى هایشان توطئهكردند و حتى در درون خانهوحى قطع نشده بود و اگر دست از پا خطا مى

وسل م و به وسیله وآلهعلیههللاچیدند، بالفاصله خبرش به وسیله وحى به رسول خدا صلىمى

 رسید. ب به عموم مسلمانان مىآن جنا

وسلّم 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

 د؟! (دهد كه با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقین هم از بین رفتناحتمال 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!

 (577ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  105و  104آیه ) مستند: 
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 امر به عدل و عدالت
 

َ 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 نیكى كردن و بخشش به خویشان فرمان مىخدا به عدالت و  -

 !«دهد شاید اندرز گیریدكند، پندتان مىناروا و ستمگرى منع مى

 

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 

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

 (477ص :    12المیزان ج :  سوره نحل    90) مستند: آیه 

 

 مرابطهصبر،  مقاومت ،     پایه سوم کشور و جامعه اسالمی:
 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ”  -  !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 

  “رستگار گردید! پیروز و 

 

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 مطلق و بدون قیدهمه 

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. طرف تحقق مىشود كه ماده فعل بین دو مواردى 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.
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خصى او در نظر گرفته این معنا امرى است كه هم در فرد، اگر نسبت به حال ش

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.

 

 رابطوا :

بود از وصل مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت 

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، در 

 جمیع شؤون زندگى دینى، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى.

 

 و اتقوا هللا :

از مرابطه این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود  و چون مراد

و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو، به تنهائى و علم من و تو به تنهائى، و  -برسد 

هر فضیلت دیگر افراد، به تنهائى سعادت آور هست، ولى بعضى از سعادت را تامین 

به همین جهت دنبال سه جمله: اصبروا  -ت كند و بعضى از سعادت، سعادت حقیقى نیسمى

كه البته منظور از این فالح  “و اتقوا هللا لعلكم تفلحون،” :و صابروا و رابطوا اضافه كرد

 هم فالح تام حقیقى است . 

 

 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند: 

 

 

 

 حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان وستمکاران : پایه چهارم کشور اسالمی

 

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

ط و درك هالكت و ابتالء به اند كه آینده مسلمین را به تباهى و سقودست 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 

در تاكید و اصرار بر آن امر مبالغه یك مساله بى اهمیت و حقیرى امر كند و دنبالش  را به

خواهد، پس حتما كند كه این امر بى اهمیت این همه تاكید نمىنماید، شنونده احساس مى

اى زیر نیم كاسه هست و همچنین اگر فردى از مامورین را مخاطب قرار دهد كه شان كاسه
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ربانى و صاحب  آن مخاطب این نباشد كه مخاطب به مثل چنین خطابى شود، مثال یك عالم

قدم صدق در زهد و عبادت را از ارتكاب رسواترین فجور آن هم در انظار هزاران بیننده 

فهمد كه قضیه خالى از مطلب نیست و حتما مطلب مهمى و اى مىنهى كند، هر شنونده

 گوید. مهلكه عظیمى در شرف تكوین است كه این گوینده حكیم اینطور سخن مى

كند نین لحنى را دارد، دنبال آن خطاب حوادثى را ذكر مىهاى قرآنى كه چخطاب

شد را تایید و تصدیق كند و بلكه بر آن داللت نماید هر چند كه 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

آن مبالغه كرده، حتى آن را پاداش و اجر رسالت و راه به سوى خداى سبحان شمرده، 

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  وسلّموآلهعلیههللاخدا صلىدارند كه اگر رسول مى

  ند!!كرد، نمىندترین 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

ه امت اسالم آنچنان متفرق و دستخوش انشعاب و بینیم كبیش از آن تصور ندارد، بعد مى

نصارا گذرانید یعنى به هفتاد و سه فرقه شود 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

سائل بپا كردند قابل تحدید و ها و غیر این مهاى 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  طبقات و از

 .شودواقع مى بینیم كه در اثر ارتكاب این امور چه حوادثىتشدید كرده، بعدا مى

مساله نهى از والیت كفار و دوستى با یهود و نصارا از همین قسم دستورات 

اى است كه در قرآن كریم آمده بلكه بعید نیست كه كسى ادعا كند است، از نواهى مؤكده

تشدیدى كه در نهى از والیت كفار و اهل كتاب شده آنقدر شدید است كه هیچ تشدید در 

 .رسدپایه آن نمى به سایر نواهى فرعى

 

را از  دوستداران اهل كتاب و كفارتشدید در آن به حدى رسیده كه خداى سبحان 

و نیز  !«و من یتولهم منكم فانه منهم» اسالم بیرون و در زمره خود كفار دانسته و فرموده:

 «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 و ما در آنجا كه پیرامون این آیه بحث مى !«یحذركم هللا نفسه

است كه محذورى كه از آن تحذیر كرده حتما واقع خواهد شد و به هیچ وجه تبدیل پذیر 

 .نیست
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زیز در سیره عمومى اسالمى كه كتاب و سنت آن را تنظیم و سپس و اگر خواننده ع

در بین مسلمین اجرا نموده دقت كند و سپس در سیره فاسدى كه امروز بر مسلمین تحمیل 

 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 تباس كردهما از كفار اقكه  -كند و همه آنها كرده و امروز بر ما حكومت مى

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

این جامعه ما خدا را دوست ندارد و خداى تعالى نیز شود و آن این است كه خالصه 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

 

این همان معنائى است كه قرآن كریم از چهره مسلمانان آن روز خوانده بود و اگر 

ا براى امت اسالم از غیب خبر داده بود و اى رخواستى 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 

م ان هللا ال یهدى القوم و من یتولهم منكم فانه منه »منظور ارتداد تنزیلى است كه جمله

 .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

ناپذیرند مردمى كه در راه خدا شكستمردمى كه در برابر مؤمنین ذلیل و در مقابل كفار 

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 

 ضد آن اوصاف فاقد آن است و با دقت و باریك بینى در هر یك از آن اوصاف كه متقابال

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

 ( 601ص :    5المیزان ج : سوره مائده     57و  54تا  51) مستند: آیه 

 

 را به مطالعه کامل این مطلب در المیزان دعوت می کنم! امین. () خواننده عزیز 
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 احتراز از تمایل به حکومت ستمکاران
 

ِ ِمْن أَْوِلیَاَء ثُمَّ ال »  - ن دُوِن َّللاَّ َو ال تَْرَكنُوا إِلى الَِّذیَن ظلَُموا فَتََمسُكُم النَّاُر َو َما لَكم م ِ

 !تُنصُرونَ 

شوید و غیر خدا دوستانى متمایل نشوید كه جهنمى مىاند به كسانى كه ستم كرده -

 !«شویدندارید و یارى نمى

 

ركون به سوى ستمكاران، یك نوع اعتمادى است كه ناشى از میل و رغبت به آنان  

اى از حقایق دین را كه به نفع باشد، حال چه این ركون در اصل دین باشد، مثل اینكه پاره

ه به ضرر ایشان است دم فرو بندد و افشاء نكند، و چه اینكه آنان است بگوید، و از آنچه ك

در حیات دینى باشد مثل اینكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعى كه دلخواه ایشان است در 

اداره امور مجتمع دینى مداخله كنند و والیت امور عامه را به دست گیرند، و چه اینكه 

مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در  ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به

 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 

از استقالل در تاثیر انداخته، و از آن پاكى و خلوص اصلیش ساقط كند و حیات دینى را 

معلوم است كه نتیجه این عمل این است كه راه حق از طریق باطل سلوك شود، و یا حق با 

 احیاى باطل احیاء گشته و باألخره به خاطر احیائش كشته شود. 

ى در خطابى كه در دلیل ما بر این معنایى كه كردیم این است كه خداى تعال  

و مؤمنین از امتش، و  وسل موآلهعلیههللااین آیه دارد، جمع كرده میان رسول خدا صلى

دینى و اخالق و شؤونى كه هم مربوط به آن جناب و هم به امت اوست، همان معارف 

حیات اجتماعى بر آن، و  هاى اسالمى است از جهت تبلیغ و حفظ و اجراء و تطبیقسنت

شناخته شدن افراد به عنوان یك فرد  عبارت است از والیت امور مجتمع اسالمى، وهمچنین 

تواند در این امور به كند. بنا بر این، نه پیغمبر مى ها عملمسلمان، در صورتى كه به آن سنت

 .ستمكاران ركون كند و نه امت او

از اى است كه 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 و شد، اش فساد در زمین بعد از اصالح آن مىوى از ستمكاران بوده، كه نتیجهكرده پیر

هاى ظالمانه كه والیان جور باب كرده بودند و فساد عبارت بود از رسمیت دادن به سنت
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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 مىقرار گرفتن این آیه به منزله نتیجه

و گرنه  كه منظور از ستمكاران در آیه، كسانى نیست كه صرفا ظلمى از آنان سرزده باشد،

باید تمامى مردم را شامل شود، زیرا از عده معدودى معصومین كه بگذریم تمامى مردم 

كند كه ماند. و نیز افاده مىسهمى از ظلم را دارند، و با این حال دیگر معنایى براى نهى نمى

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 دى خود صرف تحقق را مىخو

كند، و لیكن آن شرایط و اسباب در آیه مورد بحث وجود ندارد و هیچ چیزى بر هم مى

  .كندچیزى بطور گزاف داللت نمى

طایفه نیستند ، بلكه مراد آن عده از مردم هستند كه  پس مقصود از ستمكاران، این

ان در ظلم و ستم، حال همان كسانى باشد كه خداوند در آیات سابق داستانشان را آورده حالش

بود، و مثل اینكه خداى تعالى در آن داستانها عموم مردم را در برابر دعوت الهیى كه 

متوجه آنان شده مانند یك دسته دانسته، آنگاه آنان را به دو قسم پذیرندگان و مخالفین تقسیم 

آنانكه ایمان  -الذین آمنوادر چند جاى آن داستانها از طایفه اول تعبیر كرده به كرده آنگاه 

الذین اند تعبیر كرده به آوردند، و در نزدیك ده جا از طایفه دوم كه دعوت او را رد كرده

 :كسانى كه ظلم كردند، مانند جمله -ظلموا

و ال تخاطبنى فى الذین ظلموا و و اخذت الذین ظلموا الصیحة و و تلك عاد  »

جحدوا بایات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنید و اال ان ثمود كفروا 

 و امثال آن.  .«ربهم و اال بعدا لمدین كما بعدت ثمود

و امت او است  وسل موآلهعلیههللاپس 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

 

ق نهى در آیه شریفه ركون به اهل ظلم است در امر دین و یا حیات ینكه متعلا -1

دینى، از قبیل سكوت كردن در بیان حقایق دینى و امورى كه موجب ضرر جامعه دینى 

شود و ترك هر عمل دیگرى كه خوش آیند ظالمان نیست، و یا مثل اینكه ظالم كارهایى مى

آن را ببینند و سكوت كنند و حقایق دینى  كند كه براى جامعه دینى ضرر دارد، و مسلمانها

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

یشان سكوت كنند و نظیر جامعه بشود و با نداشتن صالحیت، امور دینى را اجراء كند و ا
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ركون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و بنا بر این، . اینها

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  شریفه نیست،

بینیم كه در شب هجرت وقتى از مكه به سوى غار را مى وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

ثور حركت كرد یكى از مردم قریش را امین شمرد و از او براى سفر به مدینه مركبى را 

نست و مورد وثوق قرار داد كه بعد از سه روز، راحله را تا اجاره كرد، و نیز او را امین دا

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.  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

كه ركونى كه در آیه از اى دیگر كه از بحثهاى گذشته گرفته شد این است 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 

در اى كه هاى ظالمانهتاثر قرار دهد و در نتیجه دین و اخالقشان كه از بین رفته و سنت

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 

والیت است، براى اینكه هر جا كه ركون به ظالمى پیدا شود والیت ظالم هم شده ولى هر جا 

 .افت شد چنان نیست كه ركون هم باشدیزیدن به ظالم كه والیت ور

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 كه دارد و نیز با تایید مقام، نهى مى

هاى آنان كنند، و یا كه مسلمانان، دین حق خود و حیات دینى خود را مبنى بر ظلمى از ظلم

 حق خود، جانب ظلم و باطل ایشان را رعایت كنند. در گفتار و كردار 

و خالصه وقتى بتوانند حقى را احیاء كنند كه باطلى را هم احیاء بكنند، و برگشت 

این عمل همانطور كه قبال هم گفتیم به این است كه احیاء یك حق با از بین رفتن یك حق 

 .دیگر صورت گیرد

و راه دادن آن ظلم را در دین، و اجراى هاى آنان و اما میل كردن به ظلمى از ظلم

آن در مجتمع اسالمى و یا در محیط زندگى شخصى، ركون به ظالمین نیست، بلكه مباشرت 

 .در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمین است

 ( 66ص :    11المیزان ج :  سوره هود   113) مستند: آیه 

 

قرآن در المیزان، در مباحث  ) یادآوری :  تفصیل این مطالب در جلد دوازدهم معارف

 مربوط به مبانی جامعه اسالمی ذکر گردیده است.(

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                 کتاب چهل و پنجم: حکومت اسالمی 51

 فصل ششم

 

 )مباحث( 

 

 مبانی نظریه حکومت در قرآن

 

 

 هدف از تأسیس حکومت در اسالم

 

شارع دین اسالم، براى حفظ احكام اسالمي، حكومتى تاسیس كرده، و اولى 

االمرى معین نموده، و از آنهم گذشته، تمامى افراد را بر یكدگر مسلط نموده، و حق 

) هر چند از طبقه پائین اجتماع باشد،( بتواند فرد دیگرى را ) هر  یك فردحاكمیت داده، تا 

 باشد،( امر بمعروف و نهى از منكر كند.چند كه از طبقات باالى اجتماع 

 

این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینى، زنده نگه داشته است، چون دعوت دینى 

كه وظیفه علماى امت است، متضمن انذار و تبشیرهائى به عقاب و ثواب در آخرت است، و 

 هاده است . به این ترتیب اساس تربیت جامعه را بر پایه تلقین معارف مبدء و معاد بنا ن

این است آنچه كه هدف همت اسالم از تعلیمات دینى است، كه خاتم پیامبران آن را 

آورد، و هم در عهد خود آنجناب، و هم بعد از آنجناب تجربه شد، و خود آن حضرت آن را 

در مدت نبوتش پیاده كرد، و حتى یك نقطه ضعف در آن دیده نشد، بعد از آن جناب هم تا 

 حكام عمل شد.مدتى به آن ا

 ( 282ص :    1سوره بقره   المیزان ج :   48) مستند: بحث اجتماعی ذیل آیه 

 

 

 قرآن، و حکومت و  والیت همراه با تقوی

 

نیاز نبوده است، از آن بى از اعتباراتى است كه مجتمع انسانى هیچگاه حکومت

شرح داستان طالوت ترین آن در اثباتش این آیه است، كه بعد از بهترین بیان و كامل

 فرماید:مى

على  و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض و لكن هللا ذو فضل » -
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 .«العالمین

 

«  والیت»   یعنى ُملک و حکومت و در قرآن كریم آیات بسیارى است كه متعرض 

 و مسائلى دیگر مربوط به والیت شده است، و آیاتى دیگر است  والىاز و وجوب اطاعت 

 فرماید:كه ملك و والیت را موهبت و نعمت شمرده، مثال مى

 فرماید:و یا مى « ،و آتیناهم ملكا عظیما »  -

 و یا فرموده: «و جعلكم ملوكا، و آتیكم ما لم یوت احدا من العالمین، » -

 .و آیاتى دیگر از این قبیل « ،و هللا یؤتى ملكه من یشاء » -

 

خوانده كه با  كرامترا به شرطى  متسلطنت و حكوچیزى كه هست قرآن مساله 

توام باشد، چون در بین تمامى امورى كه ممكن است از مزایاى حیات شمرده شود  تقوا

 كرامت را منحصر در تقوا نموده:

 

ان ، یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا»  -

 «اكرمكم عند هللا اتقیكم !

 

تواند با مالك تقوا بر تقوا تنها به دست خدا است، هیچ كسى نمى و چون حساب

دیگران بزرگى بفروشد، به همین جهت پس هیچ فخرى براى احدى بر احدى نیست، براى 

اینكه اگر كسى بخواهد به امور مادى و دنیوى بر دیگران فخر كند كه امور دنیوى فخر 

اگر بخواهد با امور اخروى فخر بفروشد كه ندارد، و قدر و منزلت تنها از آن دین است، و 

  .آنهم به دست خداى سبحان است

ماند، و انسانى كه داراى پس دیگر چیزى كه انسان با آن فخر بفروشد باقى نمى

تر و نعمت ملك و سلطنت است از نظر یك مسلمان نه تنها افتخارى ندارد، بلكه بارش سنگین

این بار سنگین بر آید و مالزم عدالت و تقوا باشد البته  تر است، بله اگر از عهدهزندگیش تلخ

 د.دهتر از دیگران دارد، و خدا ثواب بیشترى به او مىنزد پروردگارش اجرى عظیم

اى است كه اولیاى دین مالزم آن بودند، رسول خدا و این همان سیره صالحه

یش از جنگ با جبابره چیزى وسل م و اهل بیت طاهرینش از ملك و سلطنت بوآلهعلیههللاصلى

عایدشان نشد، همواره در این تالش بودند كه با طغیان طاغیان، و استكبار آنان معارضه 

 .نگذارند در زمین فساد راه بیندازند ونموده 

 

و به همین جهت قرآن مردم را دعوت به این نكرده كه در مقام تاسیس سلطنت و 

بلكه مساله ملك را شانى از شؤون  برآیند،ی ها حکومتی امثال قیصرها و کسرتشیید بنیان 

، همانطور كه مساله و این وظیفه را به دوش اجتماع نهاده استداند، مجتمع انسانى مى

  است. تعلیم و یا تهیه نیرو براى ترساندن كفار را وظیفه عموم دانسته
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 قرآن و جامعه دینی

، از تفرقه و دشمنى دانسته اصل را تشكیل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دیناسالم 

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

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

، فان تولوا فقولوا اشهدوا ن دون هللاهللا، و ال نشرك به شیئا، و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا م

 «بانا مسلمون. 

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

اى داند كه جامعهوامع تنها آن جامعه را معتبر مىجسوى تسلیم خداى یگانه شدن، و از 

دهند و در برابر هر قصر مى، و جوامع دیگر كه هر یك شریكى براى خدا قرار دینى باشد

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

اى، وطنى جداگانه قائلند، خرافاتى براى هر طایفه پادشاهى مرز و حدودى جغرافیائى و

جه چنین اجتماعى را از درو ، طرد نمودهدانند، دیگر از این قبیل را جزء مقدسات خود مى

 داند. اعتبار ساقط مى

 (230ص :    3المیزان ج :  سوره آل عمران  26ذیل آیه  بحث علمى) مستند: 

 

  رهبري جامعه اسالمى و صالحیتهاي آن
 

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

مسلمین و بر همه مردم واجب بود و خداى عز و جل اطاعت آن جناب را بر  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،”  -

 “م هللا،و قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببك”  -

 

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  وسل موآلهعلیههللااطالعاتى كسب كند این است كه نخست سیره رسول خدا صلى

ر دهد، بطورى كه هیچ گوشه از زندگى آن جناب از نظرش دور نماند، مطالعه و دقت قرا
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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 

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

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. 

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

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

وآله علیه هللا قصاص و غیره است خطابهایش متوجه عموم مؤمنین است نه رسول خدا صلى

 به تنهائى، مانند آیات زیر: وسل م

 

 “و اقیموا الصلوة،”  -

 “،و انفقوا فى سبیل هللا”  -

 “كتب علیكم الصیام،”  -

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،”  -

 “و اقیموا الشهادة هلل،”  -

 “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 دیگر، كه از همه آنها استفاده مى و آیات بسیارى

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

ون اینكه بعضى بر بعضى دیگر مزیت داشته یابد اختیارش هم به دست ایشان است، بدمى

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

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

 شود:آیه زیر به خوبى استفاده مى
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 !“نكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض انى ال اضیع عمل عامل م”  -

 

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 

گذارد و در جاى 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  وسل موآلهعلیههللابله تفاوتى كه رسول خدا صلى

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

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

 امامت و سرپرستى امور دنیا و آخرتشان، مادام كه در بینشان باشد.

 

 تفاوت نظام اسالمی با نظام سلطنتی

از  لیكن چیزى كه در اینجا نباید از آن غفلت ورزید، این است كه این طریقه و رژیم

رژیم سلطنت است، كه مال خدا را غنیمت  والیت و حكومت و یا بگو امامت بر امت غیر

دهد هر كارى كه خواست صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته، اجازه مى

با اموال عمومى بكند و هر حكمى كه دلش خواست در بندگان خدا براند، چون رژیم 

كشى مادى وضع شده باشد و حتى هائى نیست كه بر اساس بهرهرژیمحكومتى اسالم یكى از 

دموكراسى هم نیست، چون با دموكراسى فرقهاى بسیار روشن دارد، كه به هیچ وجه 

 گذارد، آن را نظیر دموكراسى بدانیم، و یا با آن مشتبه كنیم !نمى

 

 

 تفاوت نظام اسالمی با نظام دموکراسی

یكى از بزرگترین تفاوتها كه میان رژیم اسالم و رژیم دموكراسى هست این است 

گیرى مادى است، قهرا روح كه در حكومتهاى دموكراسى از آنجا كه اساس كار بهره

كشى از دیگران در كالبدش دمیده شده و این همان استكبار بشرى است استخدام غیر، و بهره

دهد، حتى انسانهاى دیگر را، و حاكم و عمل او قرار مىكه همه چیز را تحت اراده انسان 

دهد از هر راهى كه خواست انسانهاى دیگر را تیول خود كند و بدون هیچ به او اجازه مى

ها و آرزوهائى كه از سایر انسانها دارد مسلط باشد، و این قید و شرطى بر تمامى خواسته

ذشته وجود داشت، چیزى كه هست بعینه همان دیكتاتورى شاهى است كه در اعصار گ
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خوانند، بلكه گفتند، و امروز دموكراسیش مىاسمش عوض شده و آن روز استبدادش مى

استبداد و ظلم دموكراسى بسیار بیشتر است، آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولى 

 تر از آن در اسمى و لباسى زیبا جلوه كرده، یعنى استبداد با لباسامروز مسماى زشت

بینیم چگونه بر سر خوانیم و هم با چشم خود مىدموكراسى و تمدن كه هم در مجالت مى

 دارد . ها و اجحافات و تحكماتى را در باره آنان روا مىتازد، و چه ظلمملل ضعیف مى

فراعنه مصر و قیصرهاى امپراطورى روم، و كسراهاى امپراطورى فارس، اگر 

، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به دلخواه خود در آن گفتندكردند، اگر زور مىظلم مى

 -گرفتند كردند و احیانا اگر مورد سؤال قرار مىكردند، تنها در رعیت خود مىعمل مى

آوردند كه این ظلم و زورها الزمه سلطنت كردن و تنظیم امور در پاسخ عذر مى -البته اگر

است كه مصلحت عموم تامین شود و اگر شود براى این مملكت است، اگر به یكى ظلم مى

گردد و شخص امپراطور معتقد بود كه نبوغ جز این باشد سیاست دولت در مملكت حاكم نمى

و سیاست و سرورى كه او دارد، این حق را به او داده و احیانا هم بجاى این عذرها با 

 .كردشمشیر خود استدالل مى

هاى ضعیف برقرار است دقت ها و ملتامروز هم اگر در روابطى كه بین ابرقدرت

بینیم كه تاریخ و حوادث آن درست براى عصر ما تكرار شده و باز هم تكرار كنیم، مى

شود، چیزى كه هست شكل سابقش عوض شده، چون گفتیم كه در سابق ظلم و زورها مى

ین حال شود كه در عها اعمال مى شد، ولى امروز به حق اجتماعبر تك تك افراد اعمال مى

روح همان روح، و هوا همان هوا است، و اما طریقه و رژیم اسالم منزه از اینگونه هواها 

در فتوحات و پیمانهائى است كه آن جناب با “ ص”است، دلیل روشنش سیره رسول خدا

 ملل مغلوب خود داشته است.

 

 

 بسط اخنالف طبقاتی در رژیم های دموکراسی

 

هاى به اصطالح دموكراسى و بین رژیم حكومت یكى دیگر از تفاوتها كه بین رژیم

هیچ یك از بینیم، اسالمى هست این است كه تا آنجا كه تاریخ نشان داده و خود ما به چشم مى

هاى غیر اسالمى خالى از اختالف فاحش طبقاتى نیست، جامعه این رژیمها را، دو این رژیم

یكى طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام، و طبقه دیگر فقیر و  دهد،طبقه تشكیل مى

گردد، براى اینكه بینوا و دور از مقام و جاه و این اختالف طبقاتى باالخره منجر به فساد مى

فساد الزمه اختالف طبقاتى است، اما در رژیم حكومتى و اجتماعى اسالم افراد اجتماع همه 

یست كه بعضى بر بعضى دیگر برترى داشته باشند، و یا بخواهند باشند، چنین ننظیر هم مى

برترى و تفاخر نمایند، تنها تفاوتى كه بین مسلمین هست همان تفاوتى است كه قریحه و 

استعداد اقتضاى آن را دارد و از آن ساكت نیست و آن تنها و تنها تقوا است كه زمام آن به 
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 فرماید:این خداى تعالى است كه مى دست خداى تعالى است نه به دست مردم، و

 

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ”  -

 “ان اكرمكم عند هللا اتقیكم!

 

 “فاستبقوا الخیرات! ”  -

 

و با این حساب در نظام اجتماعى اسالم بین حاكم و محكوم، امیر و مامور، رئیس و 

مرد و زن، غنى و فقیر، صغیر و كبیر و...،  هیچ فرقى نیست، یعنى مرئوس، حر و برده، 

برابرند و همچنین از جهت نبود تفاضل و فاصله  ،در حقشان از نظر جریان قانون دینى

طبقاتى در شؤون اجتماعى در یك سطح و در یك افقند، دلیلش هم سیره نبى اكرم 

 صاحب آن سیره باد ! است كه تحیت و سالم بر وسل موآلهعلیههللاصلى

 

اى خاص و ممتاز در جامعه نیست، تفاوت دیگر اینكه قوه مجریه در اسالم طایفه

بلكه تمامى افراد جامعه مسؤول اجراى قانونند، بر همه واجب است كه دیگران را به خیر 

هاى دیگر كه به افراد جامعه دعوت و به معروف امر و از منكر نهى كنند، به خالف رژیم

ها بسیار است كه دهند، البته فرق بین نظام اجتماعى اسالم، با سایر رژیمن حقى را نمىچنی

 بر هیچ فاضل و اهل بحثى پوشیده نیست.

 

 

 

 «ص»بحثی در نظام اجتماعی اسالم بعد از رسول هللا 

تمام آنچه گفته شد در باره نظام اجتماعى اسالم در زمان حیات رسول خدا 

وسل م بود، و اما بعد از رحلت آن جناب مساله، مورد اختالف واقع شد، وآلهعلیههللاصلى

و زمامدار و ولى  وسلّموآله علیههللاانتخاب خلیفه، رسول خدا صلىیعنى اهل تسنن گفتند: 

ین است، ولى شیعه یعنى پیروان على بن ابى طالب صلوات هللا علیه مسلمین با خود مسلم

از ناحیه خدا و شخص رسول هللا  وسلّم وآلهعلیههللاگفتند: خلیفه رسول خدا صلى

وسلّم تعیین شده و بر نام یك یك خلفا تنصیص شده است و عدد آنان وآلهعلیههللاصلى

امتشان بطور مفصل در كتب كالم آمده است، و دوازده امام است كه اسامیشان و دلیل ام

 تواند در آنجا به استداللهاى دو طایفه اطالع یابد. خواننده مى

و بعد  و سل موآله علیههللالیكن بهر حال امر حكومت اسالمى بعد از رسول خدا صلى

ون از غیبت آخرین جانشین آن جناب صلوات هللا علیه یعنى در مثل همین عصر حاضر، بد

هیچ اختالفى به دست مسلمین است، اما با در نظر گرفتن معیارهائى كه قرآن كریم بیان 
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 نموده و آن این است كه:

 

 : مسلمین باید حاكمى براى خود تعیین كنند . اوال 

 

 هللا: آن حاكم باید كسى باشد كه بتواند طبق سیره رسول هللا صلىثانیا

سیره آن جناب سیره رهبرى و امامت بود نه سیره سلطنت وسلّم حكومت نماید و وآلهعلیه

 و امپراطورى.

 

 : باید احكام الهى را بدون هیچ كم و زیاد حفظ نماید.ثالثا

 

: در مواردى كه حكمى از احكام الهى نیست) از قبیل حوادثى كه در زمانهاى رابعا

بگیرند كه بیانش آید،( با مشورت عقالى قوم تصمیم مختلف یا مكانهاى مختلف پیش مى

است، به  وسلّموآلهعلیههللاگذشت، دلیل بر همه اینها آیات راجع به والیت رسول خدا صلى 

 فرماید:اضافه آیه شریفه زیر كه مى

 “لقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسنة ! ”  -

 ( 143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند: 

   

 

 معصوم بودن جانشین رسول هللابحثی در لزوم 

 

) این بحث ادامه مطالبی است که در فصل سوم همین بخش درباره جانشینی رسول 

« ص»هللا و لزوم معصوم بودن آنها، و اختالف نظر بوجود آمده بعد از رحلت رسول هللا 

 گذشت، اینک تتمه موضوع  و مباحث مربوط به آنها ادامه می یابد:(

 

سوَل َو أُولى األَْمِر ِمنكْم  فَإِن یَأَیَها الَّذِ »  - َ َو أَِطیعُوا الرَّ یَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر  تَنََزْعتُْم فى شىْ  سوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َو الرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلى َّللاَّ

 !ذَِلك َخیٌر َو أَْحسُن تَأِْویالا 

 

اید خدا را اطاعت كنید، و رسول و كارداران ایمان آورده هان اى كسانى كه -

فرمان  -كه خدا و رسول عالمت و معیار والیت آنان را معین كرده  -خود را 

ببرید، و هر گاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه 

امش كنید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید این برایتان بهتر، و سرانج

 سوره نساء(59) ایه  !«نیكوتر است
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اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول  »جاى تردید نیست در اینكه این اطاعت كه در آیه:

آمده، اطاعتى است مطلق، و به هیچ قید و شرطى مقید و مشروط نشده، و این خود  «،...

كند، كه مخالف با حكم خدا دلیل است بر این كه رسول امر به چیزى و نهى از چیزى نمى

در آن چیز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از 

قت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى شد، و موافناحیه خداى تعالى مى

این سخن عینا در اولى االمر  .شودجز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمىتعالى 

هایى از چیزى كه هست نیروى عصمت در رسول از آنجا كه حجت یابد،نیز جریان مى

جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن این آیه امرى مسلم 

ممكن است كسى توهم كند كه اولى االمرى و  ،است و ظاهرا در اولى االمر این طور نیست

اشند، و معناى آیه شریفه بدون عصمت اولى كه نامشان در این آیه آمده الزم نیست معصوم ب

 ؟!شوداألمر هم درست مى

 

 

آیه شریفه از هر قیدى مطلق است، و الزمه مطلق بودنش همین با توجه به این که 

همان عصمتى كه در مورد رسول مسلم گرفته شد، در مورد اولى االمر نیز است كه بگوییم 

اولى االمر، آن افراد معینى هستند كه مانند از  منظور :كالم ةو خالص اعتبار شده باشد،

 . داراى عصمتند وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 

 توضیحی درباره توهم معصوم نبودن اولی االمر 

 

آن چیزى كه خداى تعالى در این آیه مقرر فرموده، حكمى است كه به  ) می گویند

مصلحت امت جعل شده، حكمى است كه مجتمع مسلمین به وسیله آن از این كه دستخوش 

شود، و این چیزى زاید بر والیت و اختالف و تشتت گشته از هم متالشى گردد حفظ مى

بینیم عموم همان چیزى است كه مى ها و مجتمعات نیست، وسرپرستى معهود در بین امت

دارند، یعنى یكى آن را در بین خود معمول مى -چه اسالمى و چه غیر اسالمى  -مجتمعات 

دهند از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب االطاعه بودن و نفوذ كلمه مى

ا است، و در احكامى كه دانند او هم مثل خودشان جایز الخطدر حالى كه از همان اول مى

راند اشتباه هم دارد، و لیكن هر جا كه جامعه فهمید حكم حاكم بر خالف قانون است، مى

سازد، و هر جا كه یقین به خطاى او كند، و او را به خطایى كه كرده آگاه مىاطاعتش نمى

اگر بعدها كند، و داد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مىنداشت، و تنها احتمال مى

كند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند، و با خود فكر مى
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كاریهاى گاه به گاه حاكم مصونیت از تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است، كه مفسده اشتباه

حال اولى األمر در آیه شریفه و وجود اطاعت آنان نیز به همین حال است . كندرا جبران مى

خداى  -كندآیه چیزى زاید بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمىو  -

تعالى طاعت مردم از اولى االمر را بر مؤمنین واجب فرموده، اگر احیانا ولى امرى بر 

خالف كتاب و سنت دستورى داد، مردم نباید اطاعتش كنند، و حكم این چنین او نافذ نیست، 

اى كلى به دست عموم مسلمین داده، و قاعده -وسل موآلهعلیههللاخدا صلىبراى این كه رسول 

هیچ مخلوقى در فرمانى كه به معصیت خدا  -ال طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق »فرموده:

اند، و با همین دستور و این دستور را شیعه و سنى روایت كرده .«دهد نباید اطاعت شودمى

ا ىاست كه اطالق آیه تقیید م حكم بر خالف قرآن نكرد، بلكه  عامداا   وشود . و اما اگر عالما

خطا كرد، و به غلط چنین حكمى را راند، اگر مردم فهمیدند كه حكمش اشتباه است، او را 

گردانند، و اگر مردم نفهمیدند و تنها از راه خطا به سوى حق یعنى حكم كتاب و سنت بر مى

ه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را احتمال دادند كه ممكن است حكمى ك

كردند، و وجوب اطاعت دانستند مخالف نیست اجرا مىكنند همان طور كه اگر مىاجرا مى

حاكم در این نوع احكام هیچ عیبى ندارد، براى همان كه گفتیم حفظ وحدت در امت و بقاى 

كند، ها را تدارك مىاب و سنتسیادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده این مخالف كت

از قبیل خبر واحد و بینه و  -همچنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهریه 

گوییم اگر احتماال حجتند، در حالى كه احكام واقعیه به حال خود باقى است . و مى -امثال آن 

تى كه در حجیت اش به وسیله مصلحطریق ظاهرى بر خالف واقع از آب در آمد، مفسده

و سخن كوتاه این كه اطاعت اولى االمر واجب است، د. شوطرق ظاهرى هست تدارك مى

هر چند كه معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود، چیزى كه هست اگر مردم 

سنت  كنند، و اگر از آنان خطا ببینند به سوى كتاب وبر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمى

كنند، دهند، و در سایر احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مىان مىارجاعش

كنند كه ممكن است فالن حكم او بر خالف حكم خداى تعالى باشد، تنها مالحظه و فكر نمى

تر در نظر دارند، و آن عبارت است از كنند، چون مصلحتى مهممخالفت ظاهرى را مى

  .) فظ وحدت كلمه آنانمصلحت اسالم و مسلمین و ح

 

 این بود آن توهمى كه گفتیم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزیز اگر در بیانى كه

براى این كه هر  ،شودپایگى  این نظریه  مىما براى آیه كردیم دقت فرماید كامال متوجه بى

، و بگوییم چند كه ممكن است ما این تقریب را در تقیید اطالق آیه به صورت فسق قبول كنیم

ال طاعة  »كه فرمود: وسل موآله علیههللااطالق آیه مورد بحث به وسیله كالم رسول خدا صلى

شود، مانند آیه رساند تقیید مىو آیات قرآنى كه این معنا را مى «،لمخلوق فى معصیة الخالق

و آیاتى دیگر از این  «،كندخداى تعالى امر به فحشا نمى - ان هللا ال یامر بالفحشاء »شریفه:

 قبیل . 

و همچنین ممكن است و بلكه واقع هم همین است كه در شرع نظیر این حجیت 
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ظاهریه كه گفته شد جعل شده باشد، مثال اطاعت فرماندهان جنگ را كه از طرف رسول 

بر سربازها واجب كرده باشد، و نیز اطاعت  شدندمنصوب مى وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

مى را كه آن جناب براى بالدى از قبیل مكه و یمن معین كرد، و یا در مواقعى كه خود حكا

ساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد، و یا فتواى كرد در مدینه جانشین خود مىسفر مى

هاى ظاهرى دیگرى را قرار داده باشد، و مجتهد را بر مقلد او حجت كرده باشد، و یا حجت

اى از كند، زیرا صحیح بودن مسالهظاهرى، آیه شریفه را مقید نمى لیكن این جعل حجیت

  . مسائل به خودى خود یك مطلب است، و مدلول ظاهر آیه قرآن بودنش مطلبى دیگر است

كنرد وجروب اطاعرت ایرن اولرى االمرر برر مرردم آنچه آیه مورد بحث برر آن داللرت مرى

برره قیرردى و كرره ایررن وجرروب را مقیررد  اسررت، و در خررود آیرره و در هرریچ آیرره دیگررر قرآنررى چیررزى

اطیعرروا هللا و اطیعرروا » ، تررا برگشررت معنرراى آیرره شررریفه: مشررروط برره شرررطى كنررد وجررود نرردارد

و اطیعروا اولرى االمرر مرنكم فیمرا لرم یرامروا  »بره ایرن شرود كره: «،الرسول و اولى االمرر مرنكم

و یرا   «!؟انردت نكرردهو اولى االمر خود را نیز اطاعت كنید مادام كه امر به معصری -بمعصیة

و اولرى االمرر خرود را نیرز  -و اطیعوا اولى االمر منكم ما لم تعلموا بخطائهم» به این شود كه 

و اما اگر شرما را بره معصریت امرر  «!؟اطاعت كنید، مادام كه علم به خطاى آنها نداشته باشید

واجرب نیسرت، برر شرما اند دیگر اطاعتشان كردند، و یا یقین كردید كه در حكم خود خطا كرده

برگردانیرد، و كجرى آنهرا را راسرت  بلكه بر شما واجب است كه آنران را بره سروى كتراب و سرنت

  !این نیست  «،و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم »كنید، مسلما معناى آیه شریفه:

تر از قید مورد بحث بوده، عالوه بر این كه خداى سبحان در مواردى كه قید، روشن

تر از طاعت مورد بحث بوده آن قید را ذكر كرده مثال در مورد طاعت هم كم اهمیتو 

و وصینا االنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداك لتشرك بى ما  »احسان به پدر و مادر فرموده:

 با این حال چطور ممكن است در آیه مورد بحث كه مشتمل بر« ،فال تطعهما لیس لك به علم

صلى از اصول آن است، اصلى كه رگ و ریشه همه سعادتهاى از اساس دین و ا اَسی

شود، هیچ قیدى از قیود را نیاورد، و بطور مطلق بفرماید: خدا و انسانى بدان منتهى مى

 ؟رسول و اولى االمر خود را اطاعت كنید

از این هم كه بگذریم آیه شریفه بین رسول و اولى االمر را جمع كرده، و براى هر 

با این كه در  «و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم، »را ذكر نموده و فرمود:دو یك اطاعت 

رود كه امر به معصیت كند و یا گاهى در خصوص مورد رسول حتى احتمال این نیز نمى

حكمى دچار اشتباه و غلط گردد، اگر در مورد اولى االمر این احتمال برود به هیچ وجه 

بینیم در مورد آنان نیز ال قیدى نیاورد، پس ما همین كه مىنباید براى جلوگیرى از این احتم

اى جز این نداریم كه بگوییم آیه شریفه از هر قیدى مطلق است، و الزمه قیدى نیاورده، چاره

همان عصمتى كه در مورد رسول مسلم گرفته شد، در مطلق بودنش همین است كه بگوییم 

از اولى االمر، آن افراد  منظور :كالم ةالصو خ مورد اولى االمر نیز اعتبار شده باشد،

 .  داراى عصمتند وسلّموآلهعلیههللامعینى هستند كه مانند رسول خدا صلى

ن أچیست؟ منظور از آن، آن ش مراولى االَ حال ببینیم منظور از كلمه امر در عنوان 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                 کتاب چهل و پنجم: حکومت اسالمی 62

و آن كارهایى است كه با دین مؤمنین مخاطب به این خطاب، و یا به دنیاى آنان ارتباط 

كند، مؤید این كه منظور از امر چنین شانى دارد، و مستقیم و غیر مستقیم به آن برگشت مى

در هر دو به معناى امور دنیایى است، در یكى  امراست وسیع، دو آیه زیر است، كه كلمه  

و امرهم  »فرماید:و در دیگرى در مدح مردم با تقوا مى «،شاورهم فى االمر و »فرماید:مى

فرمان باشد، كه در  امرو هر چند كه ممكن است به وجهى منظور از كلمه  «شورى بینهم،

 مقابل نهى است، لیكن این احتمال بعید است . 

ین است كه ، و ظاهر این قید امنكمكلمه اولى االمر در این آیه مقید شده به قید 

 ،و امثال آن بودنظرفى باشد به اصطالح مستقر، یعنى عامل آن از افعال عموم باشد نظیر  

و این قید به همان  مرى را كه از خودتان باشد،اطاعت كنید اولى االَ معنایش این باشد كه  و

است به آن معنا  «،هو الذى بعث فى االمیین رسوال منهم »در آیه: منهممعنایى است كه قید 

نقل كرده  السالمو هم چنین در آیات زیر و نیز در دعایى كه از حضرت ابراهیم علیه

رسال  »رسوالن الهى فرموده: و نیز در باره «ربنا و ابعث فیهم رسوال منهم، »فرماید:مى

 .«منكم یقصون علیكم آیاتى

 

بعضى از  منظور ما از این گفتار این است كه خواننده را متوجه مردود بودن گفتار

بكنیم، آن مفسر گفته: از این كلمه كه اولى االمر مقید به  « ممنكُ » ِ مفسرین در معناى كلمه

شود: كه اولى األمر نیز فردى از افراد معمولى جامعه است، آن شده به خوبى استفاده مى

ه فرماید اولى األمر را كه فردى مثل خود شما مؤمن است، و مثل خود شما گاهگاهى گنامى

مفسر نام برده با این تفسیر خواسته است اعتبار مساله عصمت . كند اطاعت كنیدو خطا مى

 .از اولى األمر را بیندازد

 

 «ص»والیت معصومین از اهل بیت رسول هللا

 

منظور از اولى االمر افرادى از امتند كه در گفتار و  :به ناچار باید بگوییم

به عین همان معنایى كه اطاعت  -اطاعتشان واجب است كردارشان معصومند، و به راستى 

 ،و چون ما قدرت تشخیص و پیدا كردن این افراد را نداریم -خدا و رسولش واجب است

شویم به این كه خود خداى تعالى در كتاب مجیدش و یا به زبان رسول بناچار محتاج مى

گرامیش این افراد را معرفى كند، و به نام آنان تصریح نماید، قهرا آیه شریفه با كسانى 

سل م در روایاتى كه از طرق ائمه اهل بیت  ووآلهعلیههللاشود كه رسول خدا صلىمنطبق مى

 م تصریح به نام آنان كرده، و فرموده اولى االمر اینان هستند . علیهم السال

 

اند: اولى األمر خلفا و یا امیران جنگ و یا علماى بزرگ و اما این كه بعضى گفته

ها این است باشند! جواب همه این نظریهكنند مىكه مردم از اقوال و آراى آنان پیروى مى
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مت اولى االمر، و طبقاتى كه نام برده شد بدون اشكال كه اوال آیه شریفه داللت دارد بر عص

اند، و اى از امت معتقد به عصمت آن جنابكه طایفه السالمعصمت نداشتند مگر على علیه

 ثانیا اقوال نام برده هیچ یك همراه دلیل نیست . 

 

 « ص»مدارک و ادله مبتنی بر والیت معصومین از اهل بیت رسول هللا

سنت در و است  تطهیرو آیه  والیت آیه خدا كتابمدارک، در  نمونه ای از این

 فرمود: وسل موآله علیههللاحدیث سفینه كه در آن رسول خدا صلى

 

 ،بیتى كمثل سفینة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق مثل اهل » -

 

صفت اهل بیت من نظیر كشتى نوح است كه هر كس سوار آن شد نجات یافت  -

 !«از سوار شدنش تخلف ورزید غرق گردید هر كس   و 

 

 در آن حدیث فرمود: وسل موآله علیههللاو حدیث ثقلین كه رسول خدا صلى 

انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى، اهل بیتى، ما ان تمسكتم بهما لن  » -

 ،بعدى ابدا تضلوا 

 :گذارممن براى بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما مى -

 كتاب خدا و عترتم را، كه اهل بیت منند،

 ،در صورتى كه بعد از من به آن دو تمسك بجویید

 !«هرگز گمراه نخواهید شد

 

آمده محكم و متشابه  در مبحث، المیزاندر جلد سوم  مطلب باالشرح و بسط ) 

مطالبی بطور  164ص 7المیزان ج :  سوره انعام در 62در ضمن در ذیل  آیه  ،است

در اثبات والیت معصومین و رد توهمات مفسرین آمده است که خواننده محقق را به تفصیل 

 مطالعه آن مباحث دعوت می کنم امین.(
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