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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
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
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26

2

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

فهرست مطالب
صفحـه :

موضـوع :

8

مقدمـه مــــؤلــــف

بخش اول  :اداره کشور اسالمی
10

فصل اول  :مفاهیم سازمان و مدیریت در قرآن
نیاز جامعه انسانی به سازمان و مدیریت
مشخصات امام و پیشوا در فرهنگ قرآن
سرپرستی و مدیریت صحیح جامعه از نظر قرآن
خط مشی و وظایف رهبری جامعه بزرگ اسالمی
اداره جامعه اسالمی بعد از رسول هللا «ص»
وظیفه و برنامه اولی االمر مسلمین در حل اختالفات دینی
اختیارات اولی االمر
سازماندهی الهی در آفرینش ( و تشکیالت اداری در بین انسانها)،
پایه های اساسی مدیریت اجتماع در اسالم
وظایف پیشوایان و امامان در قاموس قرآن
سرانجام حکومت دینی صالح  :وراثت زمین
صالحیت افراد برای تسلط بر زمین
مدیریت امور جاری و حوادث روزمره

فصل دوم  :روش های برنامه ریزی در قرآن

25

تدبیر و برنامه ریزی در آفرینش
وجود برنامه قبلی و تعلیم آن قبل از خلقت انسان
شب قدر ،زمان تنظیم تقدیرات و برنامه ریزی ساالنه
تقدیر مرگ
برنامه حوادث از پیش نوشته شده زندگی انسانها
هدف از خلقت ،و برنامه ریزی برای مرگ و حیات

فصل سوم  :تعالیم قرآن در نظارت مدیران
ضرورت نظارت بر شایعات دشمن و تحلیل آن
مسئول تحلیل شایعات
اهمیت تحقیق و تبیین
کسب اطالعات ،و تحلیل اطالعات
نظارت بر اسرار حکومتی
دشمن شناسی ،اساسی ترین رکن مدیریت
روش کسب اطالعات و تحلیل علمی منابع آن

33

3

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

تفسیر موضوعی المیزان

به کارگیری کید ،و طرح تدبیر

فصل چهارم :روش های مدیریت مورد نظر قرآن

40

صحبت خوب کردن با مردم
نرمخوئی  ،مشاوره  ،عزم و توکل
مشخصات مورد نظر قرآن برای اداره بهترجامعه مسلمین
مشورت با زیردستان
رعایت اصل مساوات در اداره جامعه
درسی برای بزرگان
اعتدال در مدیریت مالی
امرهم شوری بینهم!

46

فصل پنجم  :ابزار مدیریت
تشویق و تنبیه ،عفو و مجازات
پاداش در مقابل اطاعت
اثر تشویق در اصالح انسانها
پاداش ،و درجات آن
پاداش جهاد در خدا
تجارتی نجات بخش ! پاداش جهاد در راه خدا

فصل ششم :دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان
 -1در بخش مدیریت سیاسی و اجتماعی

53
53

عدم اعتماد و رکون به ظالمین در اداره امور مسلمین
پرهیز از تمایل به دوستی کفار و بیگانگان
اصالح بیماردالن جامعه اسالمی و جلوگیری از تمایل آنها به بیگانگان
دستوراتی در حفظ عهد و پیمان و معاهدات
شرایط رعایت یا نقض عهد و پیمانها
دستوراتی برای مدیریت اجتماعی در اسالم

دستوراتی برای اداره رفتارهای اجتماعی مسلمانان
 -1نهی از مسخره کردن و عنوان بد دادن به مسلمان
 -2نهی از سوء ظن ،تجسس عیوب ،و غیبت مسلمان
تعلیماتی برای اصالح افکار اجتماع در مقابل حوادث

دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان
 -2در بخش مدیریت مالی

60
60

اداره دو رکن مالی و انسانی جامعه
دستوراتی برای مدیریت مالی و انسانی جامعه

دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان
 -3در بخش دفاعی و مدیریت جبهه و جنگ
مدیریت جبهه و جهاد
شش دستور جامع جنگی

65
65

4

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

تفسیر موضوعی المیزان

برنامه ریزی و آمادگی برای دفاع در لحظات بحران
بحران در تاریخ اسالم  ،و مدیریت بحران
مدیریت اراده های سست !
مبارزه با فتنه
آمادگی در برابر دشمن جامعه اسالمی
ترغیب برای جهاد و تغییر روش در دفاع
تشویق به دفاع و جهاد
روش اداره جبهه و جهاد در شرایط دشوار
دستورات برای اداره جبهه و جنگ
عکس العمل درمقابل جنگ روانی دشمن
شکل و شمای دفاع مورد رضای خدا
فرمان جهاد و سختگیری علیه کفار و منافقین
تشویق به انفاق و جهاد ،دو برنامه دفاعی و اقتصادی اسالم
دستوری برای کمک مالی به جبهه ها

فصل هفتم :نمونه های مدیریت خوب و بد از نظر قرآن

81

امین و مکین و حفیظ و علیم بودن در مدیریت امور
بدترین مدیریت تاریخ بشر
انتظار مردم از پیشوایان
حکومت و حکمت ،مدیریت و تدابیر ذوالقرنین
رسول هللا «ص»  ،اسوة حسنه مدیریت

بخش دوم  :ارتباطات و پیام رسانی در مدیریت کشوراسالمی
فصل اول  :پیام رسانی در مدیریت قرآنی

88

مقدمه ای بر روش های پیام رسانی در مدیریت
آغاز سوره یس :یک دوره کامل از فن پیام رسانی و هدایت
 -1معرفی صاحب پیام و پیام رسان
 -2مشخصات آورنده قرآن
 -3هدف تنزیل قرآن
شناخت مخاطبین:
الف :مخاطبینی که هدایت در آنها موثر نیست!
ب :مخاطبینی که هدایت در آنها موثر است!

فصل دوم :هدف های پیام قرآن
هدف اصلی نزول قرآن
راه وصول به هدف قرآن
هدف از انزال وحی
هدف خدا از رسالت رسول هللا «ص»
هدف رسالت رسوالن

93

5

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

فصل سوم  :موضوع پیام

98

آموزش ادب عبودیت
شناخت اصول عبادت و بندگی ،و معارف و قوانین الهی
والیت حق الهی
بنیان جامعه صالح

فصل چهارم  :مخاطبین پیام قرآن

102

مخاطبین هدایت قرآن
تعلیم و هدایت هر گروهی به اندازه دانش آنها
کشف توانائی های افراد و انتظار عملکرد متناسب آنها
ایمان واقعی و ثبات قدم مخاطبین
وظایف اجتماعی مؤمنین
انتخاب مخاطبین و نشانه های صالحیت آنها
اختیار انتخاب گمراهی و هدایت
حدود مسئولیت پیامبر در مورد ایمان افراد
وقتی که مخاطبین خسته می شوند!
نمونه امت هدایت یافته
مشخص ساختن مخاطبین قرآن
بهترین گروه تربیت یافته در دامن اسالم ،و عملکرد آنان
جامعه ای با تسلیم عمومی به خدا
عدم تبعیض در انتخاب مخاطبین
اختالف سطح مخاطبین در دریافت رزق و معارف دینی
گروه بندی مخاطبین :حزب شیطان و حزب هللا

فصل پنجم  :وسایل پیام رسانی قرآن

121

قرآن عربی ،وسیله آموزش برای فهم مخاطبین
قرآن کریم ،کتابی مکنون ،و علم به معارف آن
فرشته وحی ،وسیله نزول وحی قرآن
مأموریت رسول هللا «ص»
آسان و روان شدن قرآن به زبان رسول هللا
وحی ،وسیله نزول آیات الهی به رسول هللا«ص» و سایر پیامبران
حامالن کتاب و حکمت و نبوت
مبلغین دینی ،وسیله نشر پیام قرآن

فصل ششم  :توجه به زمان و مکان

128

در پیام رسانی قرآن
نزول آیات قرآن نسبت به مقتضیات زمان و مکان
نقش تدریج ،و زمان و مکان در ابالغ وحی قرآن
نزول قرآن آیه به آیه ،به مقتضای شرایط زمان و مکان

فصل هفتم  :روش های آموزشی قرآن
روش آموزش اصول دعوت
اصول آموزش و تعلیم

132

6

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

اختیاری بودن دعوت دینی
نرمش در تبلیغ
استفاده از مثالهای روشن در تفهیم مطالب

فصل هشتم :اصالح روش در مدیریت پیام رسانی قرآن
اِعمال روش بازخورد در پیام رسانی قرآن

137

7

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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فصل اول

مفاهیم سازمان و مدیریت در قرآن
نیاز جامعه انسانی به سازمان و مدیریت
ع ا ْل ُم ْلكَ ِم َّم ْن تَشا ُء »!...
« قُ ِل اللَّ ُه َّم ما ِلكَ ا ْل ُم ْل ِك ت ُ ْؤ ِتي ا ْل ُم ْلكَ َم ْن تَشا ُء َو ت َ ْن ِز ُ
« بگو :بارالها ! اى خداى ملك هستى! به هر كس بخواهى ملك و سلطنت مىدهى و از هر كس
بخواهى مىگیرى/26( »!...آل عمران)

آنچه از تمامى تالشهائی كه جوامع بشرى در راه اصالح مساله چگونگى سپردن
زمام جامعه به دست كسى كه امر آنرا تدبیر كند و خواستهاى مختلف و متضاد افراد و
گروهها و قواى ناسازگار را متحد سازد ،به دست آمده این است كه بشر نمىتواند خود را
از داشتن رژیم و یا مقام سرپرستى بىنیاز بداند ،به شهادت اینكه تاكنون بىنیاز ندانسته و تا
آنجا كه تاریخ بشر نشان مىدهد همواره براى خود حكومت و رژیمى درست كرده است،
هر چند كه بر حسب اختالف امم و مرور ایام ،نامها و شرائط مختلفى داشته است ،چون
پدید آمدن هرج و مرج و اختالل امر زندگى اجتماعى به هر تقدیر از لوازم نداشتن رژیم و
عدم تمركز ارادهها و هدفهاى مختلف در یك اراده و یك مقام است .
این نیز ضرورى و بدیهى است كه نبوت از قدیمترین عهد تاریخ ظهورش ،مردم را
به سوى عدل مىخوانده و از ظلم منعشان مىكرده ،و به سوى بندگى خدا و تسلیم در برابر
او تشویق مىنموده ،و از پیروى فراعنه طاغى و مستكبرین قدرت طلب نهى مىكرده است.
و اما پیامبر اسالم و كتاب مقدسش قرآن كریم ،در رابطه به دعوتش به سرپیچى از
اطاعت مفسدین ،و نپذیرفتن ذلت و نیز اخبارى كه از عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و
طغیان داده ،بر كسى پوشیده نیست)1( .
_____________________________________

 -1المیزان ج  3 :ص 229 :

مشخصات امام و پیشوا در فرهنگ قرآن
اس ِإماما»!...
« ِ ...إ ِني جا ِعلُكَ ِللنَّ ِ
«  ...من تو را برای مردم امام خواهم كرد» !...

(/124بقره)
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« امام» یعنى مقتدا و پیشوائى كه مردم باو اقتداء نموده ،در گفتار و كردارش
پیرویش كنند.
قرآن كریم هر جا نامى از امامت مى برد ،دنبالش متعرض هدایت مي شود،
تعرضى كه گوئى مي خواهد كلمه نامبرده را تفسیر كند ،از آن جمله در ضمن داستانهاى
ابراهیم مىفرماید:
وب نافِلَةً َو ُكالًّ َجعَ ْلنا صا ِلحینَ !»
س َ
« َو َو َه ْبنا لَهُ إِ ْ
حاق َو یَ ْعقُ َ
« ما به ابراهیم ،اسحاق را دادیم ،و عالوه بر او یعقوب هم دادیم ،و همه را صالح
قرار دادیم!»
« َو َجعَ ْلنا ُه ْم أَئِ َّمةً یَ ْه ُدونَ ِبأ َ ْم ِرنا»! ...
« و مقرر كردیم كه امامانى باشند به امر ما هدایت كنند72( »!...و/73انبیا)
و نیز مىفرماید:
صبَ ُروا َو كانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُون!»
« َو َجعَ ْلنا ِم ْن ُه ْم أَئِ َّمةً یَ ْه ُدونَ بِأ َ ْم ِرنا لَ َّما َ
« و ما از ایشان امامانى قرار دادیم كه بامر ما هدایت مىكردند ،و این مقام را
بدان جهت یافتند كه صبر مىكردند ،و به آیات ما یقین مي داشتند!» (/24سجده)
از این آیات بر مىآید وصفى كه از امامت كرده ،وصف تعریف است و مي خواهد
آنرا به مقام هدایت معرفى كند .از سوى دیگر همه جا این هدایت را مقید به امر كرده ،و با
این قید فهمانده كه امامت بمعناى مطلق هدایت نیست ،بلكه بمعناى هدایتى است كه با امر
خدا صورت مىگیرد.
و كوتاه سخن آنكه امام هدایت كنندهاى است كه با امرى ملكوتى كه در اختیار دارد
هدایت مىكند ،پس امامت از نظر باطن یك نحوه والیتى است كه امام در اعمال مردم دارد،
و هدایتش چون هدایت انبیاء و رسوالن و مؤمنین صرف راهنمائى از طریق نصیحت و
موعظه حسنه و باألخره صرف آدرس دادن نیست ،بلكه هدایت امام دست خلق گرفتن و براه
حق رساندن است.
آیه شریفه این را نیز مىفهماند :كه پست امامت پستى نیست كه دورهاى از
دورههاى بشرى و عصرى از آن اعصار از آن خالى باشد بلكه در تمام ادوار و اعصار باید
وجود داشته باشد ،مگر اینكه نسل بشر بكلى از روى زمین برچیده شود ،خواهى پرسید :این
نكته از كجاى آیه استفاده مىشود ؟ مىگوئیم :از كلمه « ُك َّل أُناس » ،كه این جمله مىفهماند
در هر دوره و هر جا كه انسانهائى باشند ،امامى نیز هست كه شاهد بر اعمال ایشانست.
از بیاني كه گذشت چند مطلب روشن گردید:
اول :اینكه امامت مقامى است كه باید از طرف خداى تعالى معین و جعل شود.
دوم  :اینكه امام باید بعصمت الهى معصوم بوده باشد.
سوم  :اینكه زمین مادامى كه موجودى بنام انسان بر روى آن هست ،ممكن نیست از وجود
امام خالى باشد.
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چهارم  :اینكه امام باید مؤید از طرف پروردگار باشد.
پنجم  :اینكه اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست ،و امام بدانچه كه مردم مي
كنند آگاه است.
ششم  :اینكه امام باید بتمامى ما یحتاج انسانها علم داشته باشد ،چه در امر معاش و دنیایشان،
و چه در امر معاد و دینشان.
هفتم  :اینكه محال است با وجود امام كسى پیدا شود كه از نظر فضائل نفسانى مافوق امام
باشد.
و این هفت مسئله از امهات و رؤس مسائل امامت است ،كه از آیه مورد بحث در
صورتى كه منضم با آیات دیگر شود استفاده مىشود( و خدا راهنما است! ) ()1
___________________________________________

 -1المیزان ج  1 :ص  408 :تا 419

سرپرستی و مدیریت صحیح جامعه از نظر قرآن
ع ا ْل ُم ْلكَ ِم َّم ْن تَشا ُء!»
« قُ ِل اللَّ ُه َّم ما ِلكَ ا ْل ُم ْل ِك ت ُ ْؤ ِتي ا ْل ُم ْلكَ َم ْن تَشا ُء َو ت َ ْن ِز ُ
« بگو :بارالها ! اى خداى ملك هستى! به هر كس بخواهى ملك و سلطنت مىدهى و از هر كس
بخواهى مىگیرى/26( »!...آل عمران)

ُملك از اعتباراتى است كه مجتمع انسانى هیچگاه از آن بىنیاز نبوده است ،بهترین
بیان و كامل ترین آن در اثباتش این آیه است ،كه بعد از شرح داستان طالوت مىفرمایدَ « :و
َّللاَ ذُو فَ ْ
اس بَ ْع َ
علَى ا ْلعالَمینَ  -و اگر
ضل َ
س َد ِ
ت ْاْل َ ْر ُ
ض ُه ْم بِبَ ْعض لَفَ َ
لَ ْو ال د َْف ُع َّ ِ
ض َو ل ِكنَّ َّ
َّللا النَّ َ
خدا بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ولى خدا با اهل جهان
صاحب كرم است!» (/251بقره)
و در قرآن كریم آیات بسیارى است كه متعرض ُملك یعنى والیت و وجوب اطاعت
والى و مسائلى دیگر مربوط به والیت شده است ،و آیاتى دیگر است كه ملك و والیت را
موهبت و نعمت شمرده ،مثال مىفرماید:
« َو آت َ ْینا ُه ْم ُم ْلكا ً عَظیما ً/54( » ،نساء) و یا مىفرماید:
حدا ً ِمنَ ا ْلعالَمین/20( »،مائده)
« َو َجعَلَ ُك ْم ُملُوكا ً َو آتا ُك ْم ما لَ ْم یُ ْؤ ِ
ت أَ َ
َّللاُ یُ ْؤتي ُم ْل َكهُ َم ْن یَشا ُء /247( »،...بقره) و آیاتى دیگر از این
و یا فرمودهَ «:و َّ
قبیل.
چیزى كه هست قرآن مساله سلطنت و حكومت را به شرطى كرامت خوانده كه با
تقوا توام باشد ،چون در بین تمامى امورى كه ممكن است از مزایاى حیات شمرده شود
كرامت را منحصر در تقوا نموده است.
قرآن مردم را دعوت به این نكرده كه در مقام تاسیس سلطنت و تشیید بنیان
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قیصریت و كسرویت برآیند ،بلكه مساله ملك را شانى از شؤون مجتمع انسانى مىداند ،و
این وظیفه را به دوش اجتماع نهاده است ،همانطور كه مساله تعلیم و یا تهیه نیرو براى
ترساندن كفار را وظیفه عموم دانسته است ،بلكه اصل را تشكیل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر
ستَقیما ً
دین می داند و از تفرقه و دشمنى نهى نموده و فرموده استَ « :و أَنَّ هذا ِصراطي ُم ْ
سبی ِل ِه/153( »!...انعام)
سبُ َل فَتَفَ َّرقَ بِ ُك ْم ع َْن َ
فَاتَّبِعُوهُ َو ال تَتَّبِعُوا ال ُّ

پس قرآن كریم ،از جوامع تنها آن جامعه را معتبر مىداند كه جامعهاى دینى باشد ،و
جوامع دیگر كه هر یك شریكى براى خدا قرار مىدهند و در برابر هر قصر مشیدى
خضوع نموده ،در برابر هر قیصر و كسرائى سر فرود مىآورند ،و براى هر پادشاهى
مرز و حدودى جغرافیائى و براى هر طایفهاى ،وطنى جداگانه قائلند ،خرافاتى دیگر از این
قبیل را جزء مقدسات خود مىدانند ،طرد نموده ،چنین اجتماعى را از درجه اعتبار ساقط
مىداند )1( .
__________________________________________

 -1المیزان ج  3 :ص 232 :

خط مشی و وظایف رهبری جامعه بزرگ اسالمی
در عصر اول اسالم والیت امر جامعه اسالمى به دست رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بود و خداى عز و جل اطاعت آن جناب را بر مسلمین و بر همه مردم
واجب كرده بود.
بهترین راه براى دانشمندى كه بخواهد در این باب اطالعاتى كسب كند این است كه
نخست سیره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را مورد مطالعه و دقت قرار دهد ،بطورى كه
هیچ گوشه از زندگى آن جناب از نظرش دور نماند ،آنگاه برگردد تمامى آیاتى كه در مورد
اخالق و قوانین راجع به اعمال ،یعنى احكام عبادتى و معامالتى و سیاسى و سایر روابط و
معاشرات اجتماعى را مورد دقت قرار دهد.
در همین جا نكته دیگرى است كه كاوشگر باید به امر آن اعتنا كند و آن این است
كه تمامى آیاتى كه متعرض مساله اقامه عبادات و قیام به امر جهاد و اجراى حدود و
قصاص و غیره است خطابهایش متوجه عموم مؤمنین است نه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهو سلم به تنهائى ،مانند آیات زیر:
صالةَ!»(/43بقره)
« َو أَقی ُموا ال َّ
َّللا »(/195بقره)
« َو أ َ ْن ِفقُوا في َ
سبی ِل َّ
الصیا ُم!»(/183بقره)
ب َ
« ُكتِ َ
علَ ْی ُك ُم ِ
وف َو یَ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْنكَر!»
« َو ْلتَك ُْن ِم ْن ُك ْم أ ُ َّمةٌ یَ ْد ُ
عونَ إِلَى ا ْل َخ ْی ِر َو یَأ ْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
(/104آل عمران)
سبی ِله!»(/35مائده)
« َو جا ِهدُوا في َ
ق ِجها ِد ِه!»(/78حج)
َّللاِ َح َّ
« َو جا ِهدُوا ِفي َّ
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الزانِیَةُ َو َّ
« َّ
واحد ِم ْن ُهما !»(/2نور)
الزاني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل ِ
س ِارقَةُ فَا ْق َطعُوا أ َ ْی ِدیَ ُهما !»(/38مائده)
س ِار ُ
ق َو ال َّ
« َو ال َّ
صاص َحیاةٌ!»(/179بقره)
« َو لَ ُك ْم ِفي ا ْل ِق
ِ
« ْ َو أَقی ُموا الشَّها َدةَ ِ َّلِل!»(/2طالق)
َّللا َجمیعا ً َو ال تَفَ َّرقُوا!» (/103آل عمران)
« َو ا ْعت َ ِص ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
الدینَ َو ال تَتَفَ َّرقُوا فیه!»(/13شوری)
« أ َ ْن أَقی ُموا ِ
س ُل أ َ فَ ِإ ْن ماتَ أ َ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم عَلى
الر ُ
« َو ما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َر ُ
سو ٌل قَ ْد َخلَتْ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ُّ
َّللاُ الشَّا ِكرینَ !»
َّللاَ َ
أَعْقا ِب ُك ْم َو َم ْن یَ ْنقَ ِل ْب عَلى َ
ش ْیئا ً َو َ
سیَجْ ِزي َّ
ع ِقبَ ْی ِه فَلَ ْن یَض َُّر َّ
(/144آل عمران)
لیكن چیزى كه در اینجا نباید از آن غفلت ورزید ،این است كه این طریقه و رژیم از
والیت و حكومت و یا بگو امامت بر امت غیر رژیم سلطنت است ،كه مال خدا را غنیمت
صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته ،اجازه مىدهد هر كارى كه خواست
با اموال عمومى بكند و هر حكمى كه دلش خواست در بندگان خدا براند ،چون رژیم
حكومتى اسالم یكى از رژیمهائى نیست كه بر اساس بهرهكشى مادى وضع شده باشد و حتى
دموكراسى هم نیست ،چون با دموكراسى فرقهاى بسیار روشن دارد ،كه به هیچ وجه
نمىگذارد ،آن را نظیر دموكراسى بدانیم ،و یا با آن مشتبه كنیم.
یكى از بزرگترین تفاوتها كه میان رژیم اسالم و رژیم دموكراسى هست این است
كه در حكومتهاى دموكراسى از آنجا كه اساس كار بهرهگیرى مادى است ،قهرا روح
استخدام غیر ،و بهرهكشى از دیگران در كالبدش دمیده شده و این همان استكبار بشرى است
كه همه چیز را تحت اراده انسان حاكم و عمل او قرار مىدهد ،حتى انسانهاى دیگر را.
امروز با چشم خود مىبینیم چگونه بر سر ملل ضعیف مىتازد ،و چه ظلمها و اجحافات و
تحكماتى را در باره آنان روا مىدارد  .فراعنه مصر و قیصرهاى امپراطورى روم ،و
كسراهاى امپراطورى فارس ،اگر ظلم مىكردند ،اگر زور مىگفتند ،اگر با سرنوشت مردم
بازى نموده به دلخواه خود در آن عمل مىكردند ،تنها در رعیت خود مىكردند.
امروز هم اگر در روابطى كه بین ابرقدرتها و ملتهاى ضعیف برقرار است دقت
كنیم ،مىبینیم كه تاریخ و حوادث آن درست براى عصر ما تكرار شده و باز هم تكرار
مىشود ،چیزى كه هست شكل سابقش عوض شده است.
یكى دیگر از تفاوتها كه بین رژیمهاى به اصطالح دموكراسى و بین رژیم حكومت
اسالمى هست این است كه تا آنجا كه تاریخ نشان داده و خود ما به چشم مىبینیم ،هیچ یك از
این رژیمهاى غیر اسالمى خالى از اختالف فاحش طبقاتى نیست ،جامعه این رژیمها را ،دو
طبقه تشكیل مىدهد ،یكى طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام ،و طبقه دیگر فقیر و
بینوا و دور از مقام و جاه و این اختالف طبقاتى باالخره منجر به فساد مىگردد ،براى اینكه
فساد الزمه اختالف طبقاتى است ،اما در رژیم حكومتى و اجتماعى اسالم افراد اجتماع همه
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نظیر هم مى باشند ،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 دست
خداى تعالى است نه به دست مردم  ،و این خداى تعالى است كه مىفرماید:
عارفُوا إِنَّ
اس إِنَّا َخلَ ْقنا ُك ْم ِم ْن ذَكَر َو أ ُ ْنثى َو َجعَ ْلنا ُك ْم ُ
شعُوبا ً َو قَبائِ َل ِلت َ َ
« یا أَیُّ َها النَّ ُ
َّللاِ أَتْقاكُم!» (/13حجرات)
أَك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ
ست َ ِبقُوا ا ْل َ
خ ْیرات! » (/148بقره)
و نیز مىفرماید « :فَا ْ
و با این حساب در رژیم اجتماعى اسالم بین حاكم و محكوم ،امیر و مامور ،رئیس
و مرئوس ،حر و برده ،مرد و زن ،غنى و فقیر ،صغیر و كبیر و ...هیچ فرقى نیست ،یعنى
از نظر جریان قانون دینى ،در حقشان برابرند و همچنین از جهت نبود تفاضل و فاصله
طبقاتى در شؤون اجتماعى در یك سطح و در یك افقند ،دلیلش هم سیره نبى اكرم
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است كه تحیت و سالم بر صاحب آن سیره باد !
تفاوت دیگر اینكه قوه مجریه در اسالم طایفهاى خاص و ممتاز در جامعه نیست،
بلكه تمامى افراد جامعه مسؤول اجراى قانونند ،بر همه واجب است كه دیگران را به خیر
دعوت و به معروف امر و از منكر نهى كنند ،به خالف رژیمهاى دیگر كه به افراد جامعه
چنین حقى را نمىدهد ،البته فرق بین رژیم اجتماعى اسالم ،با سایر رژیمها بسیار است كه
بر هیچ فاضل و اهل بحثى پوشیده نیست)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 192 :

اداره جامعه اسالمی بعد از رسول هللا «ص»
الرسو َل َو أُولى اْل َ ْم ِر ِمنك ْم »!...
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
« هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید خدا را اطاعت كنید ،و رسول و كارداران خود
را  -كه خدا و رسول عالمت و معیار والیت آنان را معین كرده  -فرمان ببرید »!...
( /59نساء)
مضمون آیه فوق اساس و زیربناى همه شرایع و احكام الهى است .اولى االمر هر
طایفهاى كه باشند ،بهرهاى از وحى ندارند ،و كار آنان تنها صادر نمودن آرایى است كه به
نظرشان صحیح مىرسد ،و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است،
همان طور كه اطاعت رسول در آرایش و اقوالش بر مردم واجب بود.
و وقتى ولى امر مىگوید :كتاب و سنت چنین حكم مىكنند قول او نیز حجتى است
قطعى ،چون فرض این است كه آیه شریفه ،ولى امر را مفترض الطاعه دانسته ،و در
وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى نیاورده ،پس گفتار اولى االمر نیز باالخره به كتاب
و سنت برگشت مىكند.
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از این جا روشن مىشود كه این اولى االمر  -حال هر كسانى كه باید باشند  -حق
ندارند حكمى جدید غیر حكم خدا و رسول را وضع كنند ،و نیز نمىتوانند حكمى از احكام
ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمایند
غیر از خدا و رسول هیچكس حق جعل حكم ندارد .اما آنچه اولى االمر وظیفه دارند
این است كه رأى خود را در مواردى كه والیتشان در آن نافذ است ارائه دهند ،و یا بگو در
قضایا و موضوعات عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند.
( در باره لزوم عصمت و معصوم بودن اولی االمر در« کتاب هفتاد و یکم -گفتارهای عالمه طباطبائی در
حکومت و روش اداره کشور »،بطور مفصل بحث شده است).

وظیفه و برنامه اولی االمر مسلمین در حل اختالفات دینی
«  ...فَ ِإ ْن ت َ َ
الِلِ َو ا ْلیَ ْو ِم
الر ُ
سو ِل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ
ناز ْعت ُ ْم في ش َْيء فَ ُردُّوهُ ِإلَى َّ
َّللاِ َو َّ
سنُ تأْویالً !»
ْاْل ِخ ِر ذ ِلكَ َخ ْی ٌر َو أَحْ َ
«  ...و هر گاه در امرى اختالفتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنید،
اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید این برایتان بهتر ،و سرانجامش نیكوتر است! »
(/59نساء)
مراد از كلمه شىء مورد تنازع ،چیزى است كه اولى االمر در باره آن استقالل
ندارد و نمىتواند در آن به رأى خود استبداد كند ،و خالصه كالم اینكه منظور نزاع مردم
در آن احكام و دستوراتى نیست كه ولى امرشان در دایره والیتش اجرا مىكند ،مثل این كه
دستورشان بدهد به كوچ كردن ،یا جنگیدن ،یا صلح كردن با 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 )1( .

اختیارات اولی االمر
الرسو َل َو أُولى اْل َ ْم ِر ِمنك ْم  »!...حق اطاعتى كه
جمله «:أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
براى أولى االمر قرار مى دهد ،اطاعت در غیر احكام است ،پس به حكم هر دو آیه ،أولى
االمر و سایر افراد امت در اینكه نمىتوانند احكام خدا را زیر و رو كنند یكسانند .
بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولى االمر واجبتر است ،و اصوال أولى االمر
كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده ،باید 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
االمر به منظور صالح و اصالح امت مىدهند البته با حفظ و رعایت حكمى كه خدا در
خصوص آن واقعه و آن دستور دارد .
مانند تصمیمهائى كه افراد عادى براى خود مىگیرند ،مثال با اینكه خوردن و
نخوردن فالن غذا برایش حالل است ،تصمیم مىگیرد بخورد ،و یا نخورد ،حاكم نیز گاهى
صالح مىداند كه مردم هفتهاى دو بار گوشت بخورند.
پس در چنین مواردی فرد عادى و یا أولى االمر صالح خود را در فعلى و یا ترك
فعلى مىداند ،و حكم خدا به حال خود باقى است.
و همچنانكه یك فرد نمىتواند شراب بنوشد و ربا بخورد ،و مال دیگران را غصب
نموده ملكیت دیگران را ابطال كند ،هر چند كه صالح خود را در اینگونه كارها بداند ،أولى
االمر نیز نمىتواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زیر و رو كند ،چون این عمل
مزاحم با حكم خداى تعالى است ،آرى أولى االمر مىتواند در پارهاى اوقات از حدود و
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
یا دستورات دیگرى نظیر آن بدهد.
و سخن كوتاه آنكه آنچه یك فرد عادى از مسلمانان مىتواند انجام دهد ،و بر حسب
صالح شخص خودش و با رعایت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند ،و یا در آن چیز
تصرف نماید ،ولى امرى كه از قبل رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلّم بر امت او والیت
یافته ،نیز مى تواند آن كار را بكند ،و در آن چیز تصرف نماید ،تنها فرق میان یك فرد عادى
و یك ولى امر با اینكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند ،این است كه یك فرد
عادى در آنچه مىكند صالح شخص خود را در نظر دارد ،و یك ولى امر آنچه مىكند به
صالح حال امت مىكند)2( .
____________________________________________________________

 1و  -2المیزان ج  4 :ص  614 :و ج  2ص  ( 138ذیل آیه  196بقره)

سازماندهی الهی در آفرینش
و تشکیالت اداری در بین انسانها
ست َّ ِة أَیَّام ث ُ َّم است َ َوى عَلى ا ْلعَ ْر ِش
ق الس َم َو ِ
َّللاُ الَّذِى َخلَ َ
ت َو اْل َ ْرض فى ِ
« إِنَّ َربَّ ُك ُم َّ
ت ِبأ َ ْم ِر ِه أَال لَهُ
ار یَطلُبُهُ َح ِثیثا ً َو
الشمس َو ا ْلقَ َم َر َو النُّ ُجو َم ُمس َّخ َر ِ
ْ
یُ ْغشى الَّ ْی َل الن َه َ
َّللاُ َرب ا ْلعَلَ ِمینَ !»
ال َخ ْل ُ
ارك َّ
ق َو اْل َ ْم ُر تَبَ َ
« پروردگار شما خدایى است كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر
عرش ( و مقام تدبیر امر اشیاء) بر آمد ،شب را با روز مىپوشاند در حالى كه
روز ،شتابان شب را مىجوید و نیز خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید در حالى
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كه رام فرمان اویند ،هان! از آن او است آفرینش و امر ،پر بركت است پروردگار
جهانیان!»( /54اعراف)
كلمه عرش و تخت معناى سلطان و مقام او را فهمانیده ،تا مردم از شنیدن آن متوجه
نقطهاى شوند كه مركز تدبیر امور مملكت و اداره شؤون آن است .
براى روشن شدن این مطلب ناگزیر باید مملكتى را در نظر بگیریم كه در آن عدهاى
از نفوس بشر یا به علت و عاملى از عوامل طبیعى و یا اقتصادى و یا سیاسى دور هم جمع
شده و در امور خود مستقل و از سایر جوامع متمایز گشتهاند ،چون مىبینیم چنین مردمى
وقتى مىتوانند به اعمال حیاتى خود ادامه داده و هر كدام به قدر وزن اجتماعیش كار كرده،
از نتایج كار خود بهرهمند شوند كه وحدت اجتماعىشان محفوظ باشد و به شهادت تجربه
قطعى ،وقتى این وحدت محفوظ مىماند و زمانى ممكن است عوامل مختلف و اعمال و
خواستههاى متشتت متوجه به یك غرض شود و همه در یك مسیر قرار گیرند كه زمام و سر
نخ تمامى این مختلفات در یك جا جمع شده و به دست شخص واحدى سپرده شود كه بتواند با
حسن تدبیر ،حیات جامعه را ادامه دهد ،و گر نه در اندك زمانى جامعه متالشى مىگردد ،و
لذا مىبینیم جوامع مترقى دنیا اعمال جزئى را تقسیم نموده و زمام هر قسمتى را به یك
كرسى و یك اداره مىسپارند ،آنگاه آن كرسىها و آن دوائر را نیز به شعبههایى تقسیمبندى
نموده ،باز زمام شعبه هر قسمتى را به یك كرسى مافوقى مىدهند ،و این روش را از پایین
به باال ادامه مىدهند تا زمام و سر نخ تمامى شؤون كشور را در یك جا متمركز ساخته آن
را به دست شخص واحدى كه در بحث ما صاحب عرش نامیده مىشود بسپارند .
اثر عجیب این وحدت در عین كثرت این است كه وقتى كه یك امرى از ناحیه
صاحب عرش صادر مىشود در كمترین مدت به جمیع كرسىهاى مملكتى رسیده و در هر
ادارهاى به شكل مناسب به آن اداره متشكل شده ،كرسىنشین آن اداره از آن امر درس و
دستور مخصوص مناسب با كار خود را مىگیرد ،مثال همین امر در كرسىهاى مربوط به
امور مالى به صورت یك تكلیف مالى در مىآید ،و در ادارات مربوط به سیاست یك دستور
سیاسى مىشود ،و در ارتش صورت یك تكلیف دفاعى به خود مىگیرد و همچنین .
پس جمیع اعمال و ارادات و احكام بیرون از حد و حصرى كه در پهناى مملكت و
در بین میلیونها جمعیت جریان دارد پیوسته در كرسىها و ادارات ،مجتمع و متمركز شده و
آن ادارات نیز در كرسىهاى ما فوق خود متراكم مىشوند تا منتهى به صاحب عرش
گردند ،آنجا است كه جمیع تفاصیل و جزئیات امور جارى در كشور متراكم و متحد
مىشود ،همچنانكه این امر واحد و متمركز در نزد صاحب عرش هر چه از مقام او پایینتر
آید تكثر و انشعابش بیشتر مىشود تا منتهى به اعمال و ارادات اشخاص جامعه گردد.
این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام ،كه نظامى است اعتبارى و قراردادى ،پى
به نظام تكوین ببرد ،چون اگر در نظام تكوین دقت كنیم ،خواهیم دید كه آن نیز همینطور
است ،یعنى حوادث جزئى عالم منتهى به علل و اسباب جزئى است و آن اسباب منتهى و
مستند به اسباب كلى دیگرى است ،همچنین تا همه منتهى به ذات خداى سبحان شود ،با این
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تفاوت كه صاحب عرش در مثالى كه زدیم خودش در كرسىهاى پایین و باالى سر صاحبان
كرسى و حاضر در نزد یك یك افراد نیست ،بخالف خداى سبحان كه با همه و محیط بر همه
است ،چون مالكیت خداى سبحان حقیقى و مالكیت صاحب عرش در مثال باال اعتبارى
است)1( .
_____________________________
 -1المیزان ج  8 :ص 184 :

پایه های اساسی مدیریت اجتماع در اسالم
نكر َو
سن َو إِیتَاى ذِى ا ْلقُ ْربى َو یَ ْن َهى ع َِن ا ْلفَحْ ِ
« إِنَّ َّ
شاء َو ا ْل ُم ِ
َّللاَ یَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َو االحْ ِ
ا ْلبَ ْغ ِى یَ ِعظ ُك ْم لَعَلَّك ْم تَذَك َُّرونَ !»
« خدا به عدالت و نیكى كردن و بخشش به خویشان فرمان مىدهد و از كار بد و
ناروا و ستمگرى منع مىكند ،پندتان مىدهد شاید اندرز گیرید!»( /90نحل)
خداى سبحان ابتدا آن احكام سهگانه را كه مهمترین حكمى هستندكه اساس اجتماع
بشرى با آن استوار است ،و از نظر اهمیت به ترتیب یكى پس از دیگرى قرار دارند ذكر
فرموده است ،زیرا از نظر اسالم مهمترین هدفى كه در تعالیمش دنبال شده ،صالح مجتمع
و اصالح عموم است ،چون هر چند انسانها فرد فردند ،و هر فردى براى خود شخصیتى و
خیر و شرى دارد ،و لیكن از نظر طبیعتى كه همه انسانها دارند یعنى طبیعت مدنیت،
سعادت هر شخصى مبنى بر صالح و اصالح ظرف اجتماعى است كه در آن زندگى
مىكند ،بطورى كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد
رستگارى یك فرد و صالح شدن او بسیار دشوار است ،و یا به تعبیر دیگر عادتا محال
است.
بهمین جهت اسالم در اصالح اجتماع اهتمامى ورزیده كه هیچ نظام غیر اسالمى به
پاى آن نمى رسد ،منتها درجه جد و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینى حتى در عبادات
از نم از و حج و روزه مبذول داشته ،تا انسانها را هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع
صالح سازد.
عدلى كه عقل ،عدالت بودن آن را تشخیص نداده بلكه بوسیله شرع شناخته مىشود،
مانند قصاص و ارش و دیه جنایت ،و اصل مال مرتد ،كه این قسم از عدالت قابل نسخ
هست ،و در بعضى از زمانها منسوخ مىشود ،و بهمین جهت قرآن كریم همین عدالت را
علَ ْی ِه ِب ِمثْ ِل َما ا ْعتَدى
علَ ْی ُك ْم فَا ْعتَدُوا َ
اعتداء و سیئه خوانده ،یكجا فرموده « :فَ َم ِن ا ْعتَدى َ
علَ ْیكُم  -پس هر كس به شما تجاوز كرد شما هم به او تجاوز كنید/194(»،بقره) و جاى
َ
ٌ
س ِیئ َة ِمثْلُها  -جزاى بدى ،بدى دیگرى است مثل آن! »
س ِیئ َة َ
دیگر فرمودهَ «:و َجزا ُء َ
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(/40شوری)
عدالت هر چند كه به دو قسم منقسم مىشود یكى عدالت انسانى فى نفسه و یكى
عدالتش نسبت به دیگران ،یكى عدالت فردى ،یكى عدالت اجتماعى ،و نیز هر چند لفظ
عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مىشود و لیكن ظاهر سیاق آیه این است كه مراد از
عدالت ،عدالت اجتماعى است ،و آن عبارت از 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 به انجام آنند ،به این معنا كه خداى
سبحان دستور مىدهد هر یك از افراد اجتماع عدالت را بیاورد ،و الزمه آن این مىشود كه
امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد ،پس هم فرد فرد مامور به اقامه این حكمند ،و هم جامعه
كه حكومت عهدهدار زمام آن است.
مقصود از احسان هم احسان به غیر است نه اینكه فرد كار را نیكو كند ،بلكه خیر و
نفع را به دیگران برساند ،آنهم نه بر سبیل مجازات و تالفى بلكه همانطور كه گفتیم به اینكه
خیر دیگران را با خیر بیشترى تالفى كند ،و شر آنان را با شر كمترى مجازات كند ،و نیز
ابتداء و تبرعا به دیگران خیر برساند.
و احسان صرفنظر از اینكه مایه اصالح مسكینان و بیچارگان و درماندگان است ،و
عالوه بر این كه انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است ،همچنین آثار نیك دیگرى دارد كه
به خود نیكوكار برمىگردد ،چون باعث مىشود ثروت در اجتماع به گردش در آید ،و
امنیت عمومى و سالمتى پدید آید ،و تحبیب قلوب شود.
« َو ِإیتَاى ذِى ا ْلقُ ْربى  -دادن مال به خویشاوندان »،كه خود یكى از افراد احسان است،
و اگر خصوص آن را بعد از ذكر عموم احسان ذكر نمود براى این بود كه بر مزید عنایت
به اصالح این مجتمع كوچك خاندان داللت كند ،زیرا تشكیل صحیح این مجتمع كوچك است
كه باعث اصالح مجتمع مدنى بزرگ مىشود ،همچنان كه مجتمع ازدواج یعنى تشكیل
خانواده ،مجتمعى كوچكتر از مجتمع خاندان و دودمان است ،و سببى است مقدم بر آن ،و
مایه به وجود آمدن آن  .و مراد از ایتاء ،دادن خمس است كه خداى تعالى آن را واجب كرده
است.
نكر َو ا ْلبَ ْغ ِى یَ ِعظ ُك ْم لَعَلَّك ْم تَذَ َّك ُرونَ !»
« َو یَ ْن َهى ع َِن ا ْلفَحْ ِ
شاء َو ا ْل ُم ِ
این سه عنوان یعنى فحشاء و منكر و بغى هر چند از نظر مصداق غالبا یكى هستند،
مثال هر كارى كه فحشاء باشد غالبا منكر هم هست ،و هر كارى كه بغى باشد ،غالبا فحشاء
و منكر نیز هست ،لیكن نهى در آیه متعلق به آنها شده بخاطر عنوانى كه دارند ،چون وقوع
اعمالى كه یكى از این سه عنوان را دارد در مجتمع باعث شكاف عمیق میان اعمال
اجتماعى صادره از اهل آن اجتماع مىشود ،و اعمال اجتماع از هم پاشیده شده نیروها هدر
مىرود و آن التیام و وحدت عمل از هم گسیخته گشته ،نظام فاسد ،و مجتمع دچار انحالل
مى شود ،هر چند كه در ظاهر و صورت بپا ایستاده باشد ،و وقتى نظام از هم پاشیده شد
هالك سعادت افراد حتمى است )1( .
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_____________________________
 -1المیزان ج  12 :ص 476 :

وظایف پیشوایان و امامان در قاموس قرآن
ت َو ِإقَا َم الصلَو ِة َو ِإیتَا َء
یر ِ
« َو َجعَ ْلنَ ُه ْم أَئ َّمةً یَ ْه ُدونَ ِبأ َ ْم ِرنَا َو أ َ ْو َح ْینَا ِإلَ ْی ِه ْم فِ ْع َل ا ْل َخ َ
َّ
عبِ ِدینَ !»
الزكو ِة َو كانُوا لَنَا َ
« و آنان را پیشوایان نمودیم تا به فرمان ما رهبرى كنند ،و انجام كارهاى نیك و
نماز و زكات دادن را به آنان وحى كردیم و همه پرستندگان بودند!» (/73انبیاء)
این هدایت كه خدا آن را از شؤون امامت قرار داده ،هدایت به معناى راهنمایى
نیست ،چون مىدانیم كه خداى تعالى ابراهیم را وقتى امام قرار داد كه سالها داراى منصب
نبوت بود ،و معلوم است كه نبوت منفك از منصب هدایت به معناى راهنمایى نیست ،پس
هدایتى كه منصب امام است معنایى نمىتواند غیر از رساندن به مقصد داشته باشد ،و این
معنا یك نوع تصرف تكوینى در نفوس است ،كه با آن تصرف راه را براى بردن دلها به
سوى كمال ،و انتقال دادن آنها از موقفى به موقفى باالتر ،هموار مىسازد.
و چون تصرفى است تكوینى ،و عملى است باطنى ،ناگزیر مراد از امرى كه با آن
هدایت صورت مىگیرد نیز امرى تكوینى خواهد بود نه تشریعى ،كه صرف اعتبار است،
ش ْیئا ً أ َ ْن یَقُو َل لَهُ ك ُْن فَیَكُونُ ،
بلكه همان حقیقتى است كه آیه شریفه« إِنَّما أ َ ْم ُرهُ إِذا أَرا َد َ
س ْبحانَ الَّذي بِیَ ِد ِه َملَكُوتُ ك ُِل ش َْيء َو إِلَ ْی ِه ت ُ ْر َجعُونَ !» (82و/83یس) آنرا تفسیر مىكند ،و
فَ ُ
مى فهماند كه هدایت به امر خدا از فیوضات معنوى و مقامات باطنى است كه مؤمنین به
وسیله عمل صالح به سوى آن هدایت مىشوند و به رحمت پروردگارشان ملبس مىگردند.
و چون امام به وسیله امر ،هدایت مىكند مىفهمیم كه خود امام قبل از هر كس
متلبس به آن هدایت است ،و از او به سایر مردم منتشر مىشود ،و بر حسب اختالفى كه در
مقامات دارند ،هر كس به قدر استعداد خود از آن بهرهمند مىشود ،از اینجا مىفهمیم كه امام
رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهرى و باطنى است ،همچنان كه
پیغمبر رابط میان مردم و خداى تعالى است در گرفتن فیوضات ظاهرى ،یعنى شرایع الهى
كه از راه وحى نازل گشته ،و از ناحیه پیغمبر به سایر مردم منتشر مىشود .
و نیز مى فهمیم كه امام دلیلى است كه نفوس را به سوى مقاماتش راهنمایى مىكند
همچنان كه پیغمبر دلیلى است كه مردم را به سوى اعتقادات حق و اعمال صالح راه
مى نماید ،البته بعضى از اولیاى خدا تنها پیغمبرند ،و بعضى تنها امامند ،و بعضى داراى هر
دو مقام هستند ،مانند ابراهیم و دو فرزندش.
ت َو إِقَا َم الصلَو ِة َو إِیتَا َء َّ
الزكو ِة »،داللت دارد بر اینكه
یر ِ
« َو أ َ ْو َح ْینَا إِلَ ْی ِه ْم فِ ْع َل ا ْل َخ َ
فعل خیرات تحقق یافته ،به این معنا كه وحى متعلق به فعل صادر از ایشان شده است.
و سادهتر اینكه عمل خیرات كه از ایشان صادر مىشده ،به وحى و داللتى باطنى و
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الهى بوده كه مقارن آن صورت مىگرفته و این وحى غیر وحى مشرعى است كه اوال فعل
را تشریع مىكند و سپس انجام آن را بر طبق آنچه تشریع شده بر آن مترتب مىسازد.
ع ِب ِدینَ  »،زیرا این جمله
مؤید این معنا جمله بعدى است كه مىفرمایدَ « :و كانُوا لَنَا َ
به ظاهرش داللت دارد بر اینكه ائمه قبل از وحى هم خداى را عبادت مىكردهاند و وحى،
ایشان را تایید نموده است ،و عبادتشان با اعمالى بوده كه وحى تشریعى قبال برایشان تشریع
كرده بود ،پس این وحى كه متعلق به فعل خیرات شده ،وحى تسدید یا تایید است ،نه وحى
تشریع.
پس حاصل كالم این شد كه ائمه مؤید به روح القدس ،و روح الطهاره  ،و مؤید به
قوتى ربانى هستند كه ایشان را به فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زكات ( انفاق مالى
مخصوص به هر شریعتى )،دعوت مىكند)1( .
_____________________
 -1المیزان ج  14 :ص 428 :

سرانجام حکومت دینی صالح  :وراثت زمین
« َو لَقَ ْد كت َ ْبنَا فى َّ
الذك ِْر أَنَّ اْل َ ْرض یَ ِرث ُ َها ِعبَادِى الص ِل ُحونَ !»
ور ِمن بَ ْع ِد ِ
الزبُ ِ
« در زبور از پى آن كتاب( تورات) چنین نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته من به میراث
مىبرند! )( /105انبیاء)

مراد از وراثت زمین این است كه سلطنت بر منافع ،از دیگران به صالحان منتقل
شود و بركات زندگى در زمین مختص ایشان شود ،و این بركات یا دنیایى است كه بر
مى گردد به تمتع صالحان از حیات دنیوى كه در این صورت خالصه مفاد آیه این مىشود
كه :به زودى زمین از لوث شرك و گناه پاك گشته و جامعه بشرى صالح كه خداى را بندگى
كنند و به وى شرك نورزند در آن زندگى كنند همچنانكه آیه « َو َعدَ َّ
َّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو
شیْئاً/55( »،نور) از آن
ضً . . .یَ ْعبُد ُونَني ال یُ ْش ِر ُكونَ بي َ
صا ِلحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت لَیَ ْست َْخ ِلفَنَّ ُه ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
َ
خبر مىدهد.
و یا این بركات اخروى است كه عبارت است از مقامات قربى كه در دنیا براى خود
كسب كردند چون این مقامات هم ،از بركات حیات زمینى است هر چند كه خودش از نعیم
ض نَتَبَ َّوأ ُ ِمنَ
ص َدقَنا َو ْع َدهُ َو أ َ ْو َرثَنَا ْاْل َ ْر َ
آخرت است ،همچنانكه آیهَ «:و قالُوا ا ْل َح ْم ُد ِ َّلِلِ الَّذي َ
ا ْل َجنَّ ِة َح ْی ُ
وارثُونَ ،
ث نَشا ُء !» (/74زمر) كه حكایت كالم اهل بهشت است و آیه« أُولئِكَ ُه ُم ا ْل ِ
س10( »!...و/11مومنون) بدان اشاره مىكنند.
الَّذینَ یَ ِرثُونَ ا ْل ِف ْرد َْو َ
از همینجا معلوم مىشود كه آیه مورد بحث خاص به یكى از دو وراثتهاى دنیایى
و آخرتى نیست بلكه هر دو را شامل مىشود.
در تفسیر قمى در ذیل آیه « أَنَّ اْل َ ْرض َی ِرث ُ َها ِعبَادِى الص ِل ُحونَ  » ،آمده که فرمودند:
در باره قائم و اصحاب او است.
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روایات در باب مهدى علیهالسالم و ظهور او و پر كردنش زمین را از عدل بعد از
پر شدنش از ظلم و جور  -چه از طرق عامه و چه از طرق خاصه و چه از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و چه از ائمه هدى علیهمالسالم  -آنقدر زیاد است كه به حد تواتر
رسیده است)1( .
_________________________________
 -1المیزان ج  14 :ص 465 :

صالحیت افراد برای تسلط بر زمین
ض أَقَا ُموا الصلَوةَ َو َءات َ ُوا َّ
وف َو
الزكوةَ َو أ َ َم ُروا بِا ْل َم ْع ُر ِ
« الَّ ِذینَ إِن َّم َّكنَّ ُه ْم فى اْل َ ْر ِ
ور!»
لِل َ
نَ َه ْوا ع َِن ا ْل ُمنك َِر َو َّ ِ
ع ِق َبةُ اْل ُ ُم ِ
« همان كسانى كه اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا كنند و زكات دهند و به معروف وا
دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا است! »

این آیه توصیف نوع مؤمنین است و كار به فرد فرد آنان ندارد چون ممكن است
فردى از آنان واجد این اوصاف نباشد.
و مراد از تمكین آنان در زمین این است كه ایشان را در زمین نیرومند كند ،به
طورى كه هر كارى را كه بخواهند بتوانند انجام دهند ،و هیچ مانعى یا مزاحمى نتواند سد
راه آنان شود.
در توصیف آنان مىفرماید :یكى از صفات ایشان این است كه اگر در زمین تمكنى
پیدا كنند و در اختیار هر قسم زندگى كه بخواهند حریتى داده شوند ،در میان همه انواع و
انحاء زندگى یك زندگى صالح را اختیار مىكنند و جامعهاى صالح به وجود مىآورند كه در
آن جامعه نماز به پا داشته و زكات داده مىشود ،امر به معروف و نهى از منكر انجام
مىگیرد.
مراد از مؤمنین عموم مؤمنین آن روز ،بلكه عامه مسلمین تا روز قیامت است ،و
این خصیصه و طبع هر مسلمانى است ،هر چند كه قرنها بعد به وجود آید.
جامعه صالحى كه براى اولین بار در مدینه تشكیل شده و سپس تمامى شبه جزیره
عربستان را گرفت ،عالىترین جامعهاى بود كه در تاریخ اسالم تشكیل یافت ،جامعهاى بود
كه در عهد رسول خدا صلىهللاعلیه وآله وسلّم در آن جامعه نماز به پا مىشد ،زكات داده
مىشد ،امر به معروف و نهى از منكر مىشد ،و این جامعه به طور قطع سمبل و مصداق
بارز این آیه است و حال آنكه مىدانیم كه در تشكیل چنین جامعهاى انصار عامل مهم بودند
نه مهاجرین .توصیف در آیه توصیف از فرد فرد مسلمانان نبوده ،بلكه وصف مجموع من
حیث المجموع است .
ور!» تاكید وعده نصرتى است كه قبال داده بود ،و نیز
و جمله « َو َّلِلِ َ
ع ِقبَةُ اْل ُ ُم ِ
چیره كردن مؤمنین است بر دشمنان دین كه به ایشان ظلم كرده بودند)1( .
_________________________________
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 -1المیزان ج  14 :ص 546 :

مدیریت امور جاری و حوادث روزمره
احكام جزئیه كه مربوط به حوادث جاریه است و روز به روز رخ مىدهد و طبعا
خیلى زود هم تغییر مىیابد ،از قبیل :احكام مالى ،انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نیز
احكام راجع به طریق آسانتر كردن ارتباطات و مواصالت و اداره شهر و امثال اینها،
احكامى است كه زمام آن بدست والى و متصدى امر حكومت است ،چون نسبت والى به
قلمرو والیتش نظیر نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد ،او مىتواند در قلمرو
حكومت والیتش همان تصمیمى را بگیرد كه صاحب خانه در باره خانهاش مىگیرد ،همان
تصرفى را بكند كه او در خانه خود مىكند ،پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون
مجتمع تصمیم بگیرد ،چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن ،چه درباره جنگ باشد
و چه در باره صلح  ،چه مربوط به امور مالى باشد و چه غیر مالى ،البته همه اینها در
صورتى است كه این تصمیمگیریها به صالح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت یعنى
مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند  ،همچنانكه خداى تعالى در آیه
َّللاِ ! » هم به والیت حاكم كه در
شریفهَ « :و شا ِو ْر ُه ْم فى اْل َ ْم ِر فَ ِإذَا ع ََز ْمت فَت َ َو َّك ْل عَلى َّ
عصر نزول آیه ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بوده اشاره دارد ،و هم به مساله مشورت،
همه اینها كه گفته شد در باره امور عامه بود ،و در عین حال امورى بود جزئى مربوط به
عموم افراد جامعه.
امور جزئى با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه ال یزال یكى حادث مىشود و یكى
دیگر از بین مىرود دگرگون مىشود و اینگونه امور ،غیر احكام الهیه است كه كتاب و
سنت مشتمل بر آن است چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ
راهى به آن ندارد( همچنانكه حوادث راهى به نسخ بشریت ندارد!) كه بیان تفصیلى آن
جائى دیگر دارد)1( .
المیزان ج  4 :ص 191 :
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فصل دوم

روش های برنامه ریزی در قرآن
تدبیر و برنامه ریزی در آفرینش
ار عَلى الَّ ْی ِل َو
ق الس َم َو ِ
« َخلَ َ
ت َو اْل َ ْرض ِبا ْل َحق یُك َِو ُر الَّ ْی َل عَلى الن َه ِار َو یُك َِو ُر النَّ َه َ
الشمس َو ا ْلقَ َم َر ك ٌّل یجْ ِرى ْل َ َجل ُّمس ًّمى أَال ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
یز ا ْلغَفَّ ُر!
س َّخ َر
ْ
نز َل لَكم ِمنَ اْل َ ْنعَ ِم ث َ َمنِیَةَ أ َ ْز َوج ْ
َخلَقَكم ِمن نَّ ْفس َو ِحدَة ث ُ َّم َجعَ َل ِمن َها َز ْو َج َها َو أ َ َ
یخلُقُ ُك ْم
َّللاُ َربُّ ُك ْم لَهُ ا ْل ُم ْلك ال إِلَهَ إِال
طون أ ُ َّم َهتِك ْم َخ ْلقا ً ِمن بَ ْع ِد َخ ْلق فى ظلُ َمت ثَلَث ذَ ِل ُك ُم َّ
فى بُ ِ
صرفُونَ !»
ُه َو فَأَنى ت ُ َ
« آسمانها و زمین را به حق آفرید و داخل مىكند شب را بر روز و داخل مىكند
روز را بر شب و آفتاب و ماه را آن چنان مسخر كرده كه هر یك براى مدتى معین
در جریانند ،آگاه باش كه او عزیز و غفار است!
شما را از یك انسان آفرید و آنگاه همسر آن انسان را هم از جنس خود او قرار داد
و براى شما از چارپایان هشت جفت نازل كرد شما و چارپایان را در شكم مادران
نسال بعد نسل مىآفریند آن هم در ظلمتهاى سهگانه ،این خداست پروردگار شما
كه ملك از آن اوست .جز او هیچ معبودى نیست پس دیگر به كجا منحرف
مىشوید!» (/6زمر)
در این دو آیه بین خلقت و تدبیر جمع شده ،و خداى سبحان در كالم عزیزش هر جا
در صدد اثبات توحید در ربوبیت و الوهیت ،و ابطال مسلك مشركین بر مىآید ،بین خلقت و
تدبیر جمع مىكند و به این نكته اشاره مىكند كه تدبیر خارج از خلقت نیست ،بلكه به یك
معنا همان خلقت است ،همچنان كه خلقت به یك معنا همان تدبیر است .
ت َو اْل َ ْرض ِبا ْل َحق !» اشاره است به مساله خلقت ،و
ق الس َم َو ِ
پس جمله « َخلَ َ
حق اشاره است به مساله بعث و قیامت ،چون خلقت وقتى به حق و غیر باطل
عبارت ِبا ْل َ
است كه غرض و غایتى در آن باشد ،و خلقت به سوى آن غرض سوق داده شود ،و این
ض َو ما
سما َء َو ْاْل َ ْر َ
همان بعث است كه خداى تعالى در بارهاش فرمودهَ « :و ما َخلَ ْقنَا ال َّ
باطال!» (/27ص)
بَ ْینَ ُهما ِ
ار عَلى الَّ ْی ِل  »،به مساله تدبیر اشاره
و جمله « یُك َِو ُر الَّ ْی َل عَلى الن َه ِار َو یُك َِو ُر النَّ َه َ
مىكند .مراد از آن پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز به طور استمرار است كه الینقطع
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مىبینیم روز شب را و شب روز را پس مىزند و خود ظهور مىكند ،و این همان مساله
تدبیر است.
خداى سبحان خورشید و ماه را رام و مسخر كرده تا بر طبق نظام جارى در عالم
زمینى ،جریان یابند و این جریان تا مدتى معین باشد ،و از آن تجاوز نكنند.
« َخلَقَكم ِمن نَّ ْفس َو ِحدَة ث ُ َّم َجعَ َل ِمن َها َز ْو َج َها »،...خطاب در این آیه به عموم بشر
است .مراد از نفس واحده ،به طورى كه نظایر این آیه تایید مىكند ،آدم ابو البشر است و
مراد از زوجها همسر اوست كه از نوع خود او است ،و در انسانیت مثل او است.
و مراد این است كه :خداى تعالى این نوع را خلق كرد ،و افراد آن را از نفس واحد
و همسرش بسیار كرد.
َ
« َو أ َ َ
نز َل لَكم ِمنَ اْل َ ْنعَ ِم ث َ َمنِیَة أ َ ْز َوج »،...كلمه انعام به معناى شتر و گاو و گوسفند
و بز است ،و اگر آنها را هشت جفت خوانده ،به این اعتبار مجموع نر و ماده آنهاست .و نیز
اگر از خلقت چارپایان در زمین تعبیر كرده به اینكه ما آنها را نازل كردیم با اینكه آن
حیوانها از آسان نازل نشدهاند ،به این اعتبار است كه خداى تعالى ظهور موجودات در زمین
را بعد از آنكه نبودند انزال آن خوانده ،چون در آیه شریفه« َو إِ ْن ِم ْن ش َْيء إِالَّ ِع ْندَنا َخزائِنُهُ
َو ما نُنَ ِزلُهُ ِإالَّ ِبقَدَر َم ْعلُوم /21(»،حجر) به طور كلى موجودات را نازل شده ،و اندازهگیرى
شده از خزینههایى مىداند كه از هر چیز بىاندازهاش در آنجاست.
« ْ
طون أ ُ َّم َهتِك ْم َخ ْلقا ً ِمن بَ ْع ِد َخ ْلق فى ظلُ َمت ثَلَث »،این جمله بیان كیفیت
یخلُقُ ُك ْم فى بُ ِ
خلقت نامبردگان قبلى ،یعنى انسان و انعام است .و اینكه خطاب را تنها متوجه انسان كرده و
مىفرماید :شما را خلق مىكند به اعتبار این است كه در بین این پنج نوع جاندار ،تنها انسان
داراى عقل است ،لذا جانب او را بر دیگران غلبه داده و خطاب را متوجه او كرده است و
معناى خلق بعد از خلق ،پشت سر هم بودن آن است ،مانند نطفه را علقه كردن ،و علقه را
مضغه كردن ،و همچنین .
و مراد از ظلمات ثالث :ظلمت شكم ،رحم ،و ظلمت مشیمه (تخمدان) است ،و
همین معنا را صاحب مجمع البیان از امام باقرعلیهالسالم روایت كرده است.
طون أ ُ َّم َهتِك ْم صریح در این است كه مراد ظلمتهاى
و آیه شریفه كه مىفرماید :فى بُ ِ
سهگانه در شكم مادران است ،نه پشت پدران .
َّللاُ َربُّ ُك ْم! » یعنى آن حقیقتى كه در این دو آیه به خلقت و تدبیر وصف شده،
« ذَ ِل ُك ُم َّ
تنها او پروردگار شماست ،نه غیر او ،چون پروردگار عبارت است از كسى كه مالك و
مدبر امر ملك خود باشد و چون خدا خالق شما و خالق هر موجود دیگرى غیر از شما است،
و نیز پدید آورنده نظام جارى در شماست ،پس او مالك و مدبر امر شماست ،در نتیجه او
رب شماست ،نه دیگرى.
لَهُ ا ْل ُم ْلك  -یعنى بر هر موجودى از مخلوقات دنیا و آخرت كه بنگرى ،ملیك على
االطالق آن ،خداست.
و انحصار الوهیت در خدا ،فرع آن است كه ربوبیت منحصر در او باشد ،چون اله
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بدین جهت عبادت مىشود كه رب است و مدبر االمور! ()1
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  17 :ص 360 :

وجود برنامه قبلی و تعلیم آن قبل از خلقت انسان
علَّ َمهُ ا ْلبَیَانَ !»
ق االنسنَ َ ،
الرحْ َم ُنَ ،
علَّ َم ا ْلقُ ْر َءانَ َ ،خلَ َ
« َّ
« به نام خداى رحمان و رحیم!
همان رحمان ،كه قرآن را تعلیم كرد،
انسان را بیافرید،
و بیان را یادش داد ! » (1تا/4الرحمن)
علَّ َم ا ْلقُ ْر َءانَ  »،آغاز شمارش نعمتهاى الهى است ،و از آنجایى كه قرآن
جمله « َ
كریم عظیمترین نعمتهاى الهى بود و در قدر و منزلت مقامى رفیعتر از سایر نعمتها
داشت ،چون كالمى است از خداى تعالى كه صراط مستقیم را ترسیم مىكند ،و متضمن بیان
راههاى سعادت است ،سعادتى كه آرزوى تمامى آرزومندان و هدف تمامى جویندگان است،
لذا آن را جلوتر از سایر نعمتها قرار داد ،و تعلیم آن را حتى از خلقت انس و جنى كه
قرآن براى تعلیم آنان نازل شده جلوتر ذكر كرد.
علَّ َمهُ ا ْلبَیَانَ !» در این جمله از میان همه مخلوقات نخست خلقت
ق االنسنَ َ ،
« َخلَ َ
انسان را ذكر كرده ،انسانى كه در آیات بعد خصوصیت خلقتش را بیان نموده ،مىفرماید« :
ص ْلصال كَا ْلفَ َّخار/14( »،الرحمن) و این به خاطر اهمیتى است كه انسان
َخلَ َ
اْل ْنسانَ ِم ْن َ
ق ِْ
بر سایر مخلوقات دارد ،آرى انسان یا یكى از عجیبترین مخلوقات است ،و یا از تمامى
مخلوقات عجیبتر است ،كه البته این عجیبتر بودن وقتى كامال روشن مىشود كه خلقت او
را با خلقت سایر مخلوقات مقایسه كنى ،و در طریق كمالى كه براى خصوص او ترسیم
كردهاند دقت به عمل آورى ،طریق كمالى كه از باطنش شروع شده ،به ظاهرش منتهى
مىگردد ،از دنیایش آغاز شده به آخرتش ختم مىگردد ،همچنان كه خود قرآن در این باره
سفَ َل سافِلینَ  ،إِالَّ الَّذینَ آ َمنُوا َو
س ِن ت َ ْقویم ،ث ُ َّم َر َددْناهُ أ َ ْ
اْل ْنسانَ في أَحْ َ
فرمود «:لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
(4تا/6تین)
ت »!...
صا ِلحا ِ
ع َِملُوا ال َّ
و كلمه بیان در جمله مورد بحث به معناى پردهبردارى از هر چیز است ،و مراد
از آن در اینجا كالمى است كه از آنچه در ضمیر هست پرده بر مىدارد ،و خود این از
عظیمترین نعمتهاى الهى است ،و تعلیم این بیان از بزرگترین عنایات خدایى به انسانها
است.
و كوتاه سخن اینكه :بیان قدرت بر سخن از اعظم نعمت و آالى ربانى است ،كه
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براى بشر موقف انسانیش را حفظ نموده ،به سوى هر خیرى هدایتش مىكند)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 154 :

شب قدر ،زمان تنظیم تقدیرات و برنامه ریزی ساالنه
الر ِح ِیم!
سم َّ ِ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
إِنَّا أ َ َ
نز ْلنَهُ فى لَ ْیلَ ِة ا ْلقَد ِْرَ ،و َما أَد َْراك َما لَ ْیلَةُ ا ْلقَد ِْر؟
ف شهْر!
یر ِم ْن أ َ ْل ِ
لَ ْیلَةُ ا ْلقَد ِْر َخ ٌ
ت َ َّ
بهم ِمن كل أ َ ْمر،
الرو ُ
نز ُل ا ْل َملَئكَةُ َو ُّ
ح ِفی َها ِب ِإ ْذ ِن َر ِ
سلَ ٌم ِه َى َحتى َمطلَع ا ْلفَجْ ِر!»
« به نام خداوند رحمان و رحیم!
ما این قرآن عظیم الشان را در شب قدر نازل كردیم،
و تو چه مىدانى شب قدر چیست ؟
شب قدر از هزار ماه بهتر و باالتر است!
در این شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان ( و دستور الهى و
سرنوشت خلق) نازل مىشوند،
(1تا/5قدر)
این شب رحمت و سالمت و تهنیت است تا صبحگاه !»
این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مىكند ،و آن شب را تعظیم نموده از
هزار ماه باالتر مىداند ،چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىشوند،
در این سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده ،شب قدر نامیده ،و ظاهرا مراد از قدر،
تقدیر و اندازهگیرى است ،پس شب قدر شب اندازهگیرى است ،خداى تعالى در آن شب
حوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مىكند ،زندگى ،مرگ،
رزق ،سعادت ،شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىسازد.
آیه 4تا  6سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد:
سمی ُع
«فیها یُ ْف َر ُ
ق ُك ُّل أ َ ْمر َحكیم ،أ َ ْمرا ً ِم ْن ِع ْندِنا إِنَّا ُكنَّا ُم ْر ِ
سلینَ َ ،رحْ َمةً ِم ْن َر ِبكَ إِنَّهُ ُه َو ال َّ
ا ْلعَلی ُم!»
چون فرق ،به معناى جدا سازى و مشخص كردن دو چیز از یكدیگر است ،و فرق
هر امر حكیم جز این معنا ندارد كه آن امر و آن واقعهاى كه باید رخ دهد را با تقدیر و
اندازهگیرى مشخص سازند.
و از این استفاده مىشود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه
قرآن در آن شبش نازل شد نیست ،بلكه با تكرر سنوات ،آن شب هم مكرر مىشود ،پس در
هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست ،كه در آن شب امور سال آینده تا شب
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قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مىشود.
در هر سال در آن شب همه امور احكام مىشود ،البته منظورمان احكام از جهت
اندازه گیرى است ،خواهید گفت پس هیچ امرى از آن صورت كه در شب قدر تقدیر شده
باشد در جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون نمىشود؟ در پاسخ مىگوییم :نه ،هیچ منافاتى
ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش طورى دیگر محقق شود ،چون
كیفیت موجود شدن مقدر ،امرى است ،و دگرگونى در تقدیر ،امرى دیگر است ،همچنان كه
هیچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد ،ولى مشیت الهى آن را تغییر
َّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْ ِبتُ َو ِع ْن َد ُه أ ُ ُّم
دهد ،همچنان كه در قرآن كریم آمده «:یَ ْم ُحوا َّ
ا ْل ِكتاب!»(/39رعد) ()1
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  20 :ص 559 :

تقدیر مرگ
« نحْ نُ قَد َّْرنَا بَ ْینَك ُم ا ْل َم ْوت َو َما نحْ نُ ِب َمسبُو ِقینَ »،
« این ماییم كه مرگ را بین شما مقرر كردهایم،
و كسى نیست كه از تقدیر ما سبقت بگیرد!»
( /60واقعه)
تدبیر امور خلق به جمیع شؤون و خصوصیاتش از لوازم خلقت و افاضه وجود
است ،وقتى خداى تعالى به انسان هستى مىدهد ،هستى محدود مىدهد ،از همان اولین لحظه
تكوینش تا آخرین لحظه زندگى دنیائیش ،و تمامى خصوصیاتى كه در طول این مدت به خود
مىگیرد و رها مىكند ،همه از لوازم آن محدودیت است ،و جزو آن حد است و به تقدیر و
اندازهگیرى و تحدید خالق عزوجلش است ،كه یكى از آن خصوصیات هم مرگ او است،
پس مرگ انسان مانند حیاتش به تقدیرى از خدا است.
از این بیان روشن شد كه منظور از جمله«نحْ نُ قَد َّْرنَا بَ ْینَك ُم ا ْل َم ْوت  »،این است كه
بفهماند اوال مرگ حق است ،و در ثانى مقدر از ناحیه او است ،نه اینكه مقتضاى نحوه
وجود یك موجود زنده باشد ،بلكه خداى تعالى آن را براى این موجود مقدر كرده ،یعنى او
را آفریده تا فالن مدت زنده بماند ،و در رأس آن مدت بمیرد .
شئ َ ُك ْم في ما ال ت َ ْعلَ ُمونَ !» (/61واقعه)
« عَلى أ َ ْن نُبَ ِد َل أ َ ْمثالَ ُك ْم َو نُ ْن ِ
ما مرگ را بین شما مقدر كردیم ،در حالى كه آن مرگ بر این اساس تقدیر شد كه
جا براى امثال شما باز شود ،و دیگران جاى شما را بگیرند ،و شما را در خلقتى دیگر كه
نمىدانید در آوریم)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 229 :
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برنامه حوادث از پیش نوشته شده زندگی انسانها
برأ َ َها إِنَّ
ض َو ال فى أَنفُ ِ
« َما أَصاب ِمن ُّم ِصیبَة فى اْل َ ْر ِ
س ُك ْم إِال فى كتَب ِمن قَ ْب ِل أَن نَّ َ
َّللا َیسِیر!»
ذَ ِلك عَلى َّ ِ
« هیچ مصیبتى در زمین و نه در نفس خود شما به شما نمىرسد مگر آنكه قبل از
اینكه آن را حتمى و عملى كنیم در كتابى نوشته شده بود ،این براى خدا آسان
است!»(/22حدید)
كلمه مصیبت به معناى واقعه و حادثهاى است كه به انسان یا هر چیز اصابت كند،
و هر چند اصابه حادثه از نظر مفهوم اعم است ،هم شامل اصابه حوادث خیر مىشود و هم
اصابه حوادث شر ،و لیكن استعمال آن در شر غلبه دارد ،در نتیجه هر وقت كلمه مصیبت
اطالق شود بالء و گرفتارى به ذهن تبادر مىكند ،و در آیه مورد بحث هم به همین معنا
است ،و مراد از مصیبتى كه در زمین و از ناحیه آن به انسانها مىرسد قحطى و آفت
میوهها و زلزلههاى ویرانگر و امثال آن است ،و مراد از مصیبتى كه به جان آدمى روى
مىآورد بیمارى و جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است.
و مراد از كتاب لوحى است كه در آن همه آنچه بوده و هست و تا قیامت خواهد بود
نوشته شده ،همچنان كه آیات و روایات هم بر آن داللت دارد ،و اگر از میان مصائب تنها به
آنچه از زمین و از وجود خود انسانها ناشى مىشود اكتفا كرد براى این بود كه گفتگو در
باره آنها بود .
آیه شریفه با جمله« این براى خدا آسان است!» ختم شده ،تا داللت كند بر اینكه
تقدیر حوادث قبل از وقوع آن ،و راندن قضاى حتمى آن براى خداى تعالى صعوبتى ندارد .
یحب ك َّل ْ
مختَال فَ ُخور!»
َّللاُ ال ِ
« ِل َك ْیال تَأ ْ ْ
سوا عَلى َما فَات َ ُك ْم َو ال ت َ ْف َر ُحوا بِ َما َءاتَاک ْم َو َّ
« این را بدان جهت خاطر نشان ساختیم تا دیگر از آنچه از دستتان مىرود غمگین نشوید ،و به
آنچه به شما عاید مىگردد خوشحالى مكنید ،كه خدا هیچ متكبر و فخرفروش را دوست
نمىدارد!»(/23حدید)

این آیه بیانگر علت مطلبى است كه در آیه قبل بود البته اشتباه نشود كه در آیه قبل
دو چیز بود یكى خبرى كه خدا مىداد از نوشتن حوادث قبل از وقوع آن ،و یكى هم خود
حوادث ،و آیه مورد بحث بیانگر خبر دادن خدا است ،نه خود حوادث.
و معنایش این است كه :اینكه ما به شما خبر مىدهیم كه حوادث را قبل از اینكه
حادث شود نوشتهایم ،براى این خبر مىدهیم كه از این به بعد دیگر به خاطر نعمتى كه از
دستتان مىرود اندوه مخورید ،و به خاطر نعمتى كه خدا به شما مىدهد خوشحالى مكنید،
براى اینكه انسان اگر یقین كند كه آنچه فوت شده باید مىشد ،و ممكن نبود كه فوت نشود ،و
آنچه عایدش گشت باید مىشد و ممكن نبود كه نشود ،ودیعهاى است كه خدا به او سپرده
چنین كسى نه در هنگام فوت نعمت خیلى غصه مىخورد ،و نه در هنگام فرج و آمدن
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نعمت!
این آیات مردم را به انفاق و مبارزه با بخل و امساك دعوت و تشویق مىكند ،و
مىخواهد تا مردم از اندوه بر آنچه از ایشان فوت مىشود و شادى به آنچه به ایشان مىرسد
زهد بورزند ،براى اینكه امور از ناحیه خدا مقدر است ،و قضایش از ناحیه او رانده شده
و در كتابى نوشته شده ،كتابى كه هر چیزى را قبل از قطعى شدنش نوشته است)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 293 :

هدف از خلقت و برنامه ریزی برای مرگ و حیات
ع َمالً َو ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
ور!»
ق ا ْل َم ْوت َو ال َحیَوةَ ِلیَ ْبلُ َو ُك ْم أَیُّك ْم أَحْ سنُ َ
« الَّذِى َخلَ َ
یز ا ْلغَفُ ُ
« كسى كه موت و حیات را آفریده تا شما را بیازماید كه كدامتان خوشرفتارترید و او
عزیزى آمرزنده است!» (/2ملک)

كلمه حیات در مورد چیزى بكار مىرود كه آن چیز حالتى دارد كه به خاطر داشتن
آن حالت داراى شعور و اراده شده است .و كلمه موت به معناى نداشتن آن حالت است،
چیزى كه هست به طورى كه از تعلیم قرآن برمىآید معناى دیگرى به خود گرفته ،و آن
عبارت از این است كه همان موجود داراى شعور و اراده از یكى از مراحل زندگى به
مرحلهاى دیگر منتقل شود ،قرآن كریم صرف این انتقال را موت خوانده با اینكه منتقل
شونده شعور و اراده خود را از دست نداده است.
بنا بر این دیگر نباید پرسید :چرا در آیه مورد بحث فرموده :خدا موت و حیات را
آفریده مگر مرگ هم آفریدنى است؟ چون گفتیم :از تعلیم قرآن برمىآید كه مرگ به معناى
عدم حیات نیست ،بلكه به معناى انتقال است .امرى است وجودى كه مانند حیات خلقتپذیر
است.
این آیه بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است ،و با در نظر گرفتن اینكه كلمه
ِلیَ ْبلُ َو ُك ْم به معناى امتحان است ،معناى آیه چنین مىشود :خداى تعالى شما را اینطور آفریده
كه نخست موجودى زنده باشید ،و سپس بمیرید ،و این نوع از خلقت مقدمى و امتحانى
است ،و براى این است كه به این وسیله خوب شما از بدتان متمایز شود ،معلوم شود كدامتان
از دیگران بهتر عمل مىكنید ،و معلوم است كه این امتحان و این تمایز براى هدفى دیگر
است ،براى پاداش و كیفرى است كه بشر با آن مواجه خواهد شد.
آیه مورد بحث عالوه بر مفادى كه گفتیم افاده مىكند ،اشارهاى هم به این نكته دارد
كه مقصود بالذات از خلقت رساندن جزاى خیر به بندگان بوده ،چون در این آیه سخنى از
گناه و كار زشت و كیفر نیامده ،تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرموده خلقت حیات و موت
براى این است كه معلوم شود كدامیك عملش بهتر است .پس صاحبان عمل نیك مقصود
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اصلى از خلقتند ،و اما دیگران به خاطر آنان خلق شدهاند!
این را هم باید دانست كه مضمون آیه شریفه صرف ادعاى بدون دلیل نیست ،و
آنطور كه بعضى پنداشتهاند نمىخواهد مساله خلقت مرگ و زندگى را براى آزمایش ،در
دلها تلقین كند بلكه مقدمه اى بدیهى و یا نزدیك به بدیهى است كه به لزوم و ضرورت بعث
براى جزا حكم مىكند.
براى اینكه انسانى كه به زندگى دنیا قدم نهاده ،دنیایى كه دنبال آن مرگ است،
ناچار عملى و یا به عبارتى اعمالى دارد كه آن اعمال هم یا خوب است یا بد ممكن نیست
عمل او یكى از این دو صفت را نداشته باشد ،و از سوى دیگر به حسب فطرت مجهز به
جهازى معنوى و عقالئى است ،كه اگر عوارض سوئى در كار نباشد او را به سوى عمل
نیك سوق مى دهد ،و بسیار اندكند افرادى كه اعمالشان متصف به یكى از دو صفت نیك و بد
نباشد و اگر باشد در بین اطفال و دیوانگان و سایر مهجورین است.
و آن صفتى كه بر وجود هر چیزى مترتب مىشود ،و در غالب افراد سریان دارد،
غایت و هدف آن موجود به شمار مىرود ،هدفى كه منظور آفریننده آن از پدید آوردن آن
همان صفت است ،مثل حیات نباتى فالن درخت كه غالبا منتهى مىشود به بار دادن درخت،
پس فالن میوه كه بار آن درخت است هدف و غایت هستى آن درخت محسوب مىشود ،و
معلوم مىشود منظور از خلقت آن درخت همان میوه بوده ،و همچنین حسن عمل و صالح
آن ،غایت و هدف از خلقت انسان است ،و این نیز معلوم است كه صالح و حسن عمل اگر
مطلوب است براى خودش مطلوب نیست ،بلكه بدین جهت مطلوب است كه در به هدف
رسیدن موجودى دیگردخالت دارد.
آنچه مطلوب بالذات است حیات طیبهاى است كه با هیچ نقصى آمیخته نیست ،و در
معرض لغو و تاثیم قرار نمىگیرد)1( .
___________________________________________________________
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فصل سوم

تعالیم قرآن در نظارت مدیران
ضرورت نظارت بر شایعات دشمن و تحلیل آن
سو ِل َو إِلى
« َو إِذا جا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر ِمنَ ْاْل َ ْم ِن أ َ ِو ا ْل َخ ْو ِ
الر ُ
ف أَذاعُوا ِب ِه َو لَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
ست َ ْنبِ ُ
طونَهُ ِم ْن ُه ْم َو لَ ْو ال فَ ْ
علَ ْی ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ
َّللا َ
أُو ِلي ْاْل َ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَعَ ِل َمهُ الَّذینَ یَ ْ
ض ُل َّ ِ
شیطانَ ِإالَّ قَلیالً »،
الَتَّبَ ْعت ُ ُم ال َّ
« و چون از ناحیه كفار خبرى از امن و یا خوف به این سست ایمانها برسد آن را منتشر سازند،
در حالى كه اگر قبل از انتشار ،آن را به اطالع رسول و كارداران خویش رسانده ،درستى و
نادرستى آن را از آنان بخواهند ،ایشان كه قدرت استنباط دارند ،حقیقت مطلب را فهمیده ،به
ایشان مىگویند ،و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردى انگشت شمار هر لحظه
شیطان را پیروى مىكردید!» (/83نساء)

منظور از خبر چیزى كه راجع به خوف و امن به آنان مىرسد و آن خبر را اشاعه
مىدهند ،اراجیفى است كه به وسیله كفار و ایادى آنها براى ایجاد نفاق و خالف در بین
مؤمنین ساخته و پرداخته مىشد و مؤمنین ضعیف االیمان آن را منتشر مىكردند و فكر
نمىكردند كه انتشار این خبر باعث سستى عزیمت مسلمانان مىشود ،چیزى كه هست خداى
تعالى آنان را از این عمل كه پیروى شیطانهائى است كه آورنده این اخبار هستند حفظ
فرمود و نگذاشت آن صحنه سازان ،مؤمنین را به خوارى و ذلت بكشانند.
این آیات بطورى كه مالحظه مىكنید خاطر نشان مىسازد كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم همواره مردم را بعد از آسیب دیدن بعد از محنت جنگ احد دعوت
مىكرده به اینكه براى جهاد با كفار بیرون شوند و مردمى در این تالش بودهاند كه مؤمنین
را از شركت در جهاد و یارى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم باز بدارند و به این منظور
شایعهپراكنى مىكردند ،كه مشركین علیه شما لشگر جمع مىكنند.
آنگاه خاطر نشان مىسازد كه این ترساندنها و شایعهپراكنىها همه از ناحیه شیطان
است و سخن او است كه از حلقوم اولیاى او بیرون مىآید و آنگاه بر مؤمنین واجب مىكند
كه از این جوسازان نترسند و اگر به خداى تعالى ایمان دارند ،از او بترسند.
مسئول تحلیل شایعات
چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولى االمر است كه اگر مردم این مساله را
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به آنان برگردانند ،آن حضرات مىتوانند استنباط نموده و به مردمى كه مساله را به ایشان
رد كردهاند ،بفرمایند :كه این شایعه ،صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است .
كلمه :استنباط به معناى استخراج نظریه و رأى از حال ابهام به مرحله تمیز و
شناسائى است.
اما اولی االمر در آیه فوق کیست؟ مفصال در جلد هفتاد و یکم در گفتارهای مربوط
به اداره جامعه اسالمی بعد از رسول هللا «ص» معرفی شده است)1( .
____________________________
 -1المیزان ج  5:ص 28 :

اهمیت تحقیق و تبیین
َّللاِ فَتَبَیَّنُوا َو ال تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى إِلَ ْیك ُم
ضر ْبت ُ ْم فى سبِی ِل َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِذَا َ
یرةٌ َكذَ ِلك كنتُم ِمن
السلَ َم لَست ُم ْؤ ِمنا ً ت َ ْبتَغُونَ ع ََرض ا ْل َحیَو ِة ال ُّد ْنیَا فَ ِعن َد َّ
َّللاِ َمغَا ِن ُم ك ِث َ
َّللاَ كانَ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِبیرا ً»،
َّللاُ َ
علَ ْیك ْم فَتَبَیَّنُوا إِنَّ َّ
قَ ْب ُل فَ َمنَّ َّ
« اى كسانى كه ایمان آوردید چون در راه خدا سفر مىكنید و به افراد ناشناس بر مىخورید
درباره آنان تحقیق كنید  -و به كسى كه سالم به شما مىكند نگوئید مؤمن نیستى  -تا به منظور
گرفتن اموالش او را به قتل برسانید و بدانید كه نزد خدا غنیمتهاى بسیار هست ،خود شما نیز
قبل از این ،چنین بودید و خدا با نعمت ایمان بر شما منت نهاد ،پس به تحقیق بپردازید كه خدا
به آنچه مىكنید با خبر است!» (/94نساء)

كلمه تبین به معناى تمیز دادن و منظور از آن تمیز دادن مؤمن از كافر است به
قرینه اینكه مىفرماید :و به كسانى كه در برابر شما القاى سالم مىكنند نگوئید :تو مؤمن
نیستى.
وقتى با جمعیتى روبرو مىشوید كه وضعشان برایتان روشن نیست كه آیا دوستند یا
دشمنند؟ مىخواهند با شما بجنگند و یا سر جنگ ندارند؟ مسلمانند و یا كافرند؟ تحقیق كنید،
تا بىگدار به آب نزده باشید و اگر تبین را تكرار كرد ،براى این بود كه حكم را تایید كرده
باشد .
اسالم ،ظاهر حال و گفتار افراد را معتبر مىداند و مسلمانان حق تفتیش از باطن
كسى ندارند ،باطن هر كسى را خدا مىداند و امر دلها به دست خداى لطیف و خبیر است.
()1
_______________________________
 -1المیزان ج  5 :ص 62 :
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کسب اطالعات ،و تحلیل اطالعات
ین أَن َها لَ ُك ْم َو ت َ َو ُّدونَ أَنَّ َ
الشوك ِة تَكُونُ لَك ْم َو
ت
یر ذَا ِ
ْ
« َو إِ ْذ یَ ِع ُد ُك ُم َّ
غ َ
َّللاُ إِحْ دَى الطائفَت َ ِ
ق ِبك ِل َم ِت ِه َو یَ ْقط َع دَا ِب َر ا ْل َك ِف ِرینَ »،
ق ا ْل َح َّ
یح َّ
َّللاُ أَن ِ
یُ ِری ُد َّ
« بیاد آر آن هنگامى را كه خداوند در باره یكى از دو طائفه (عیر و نفیر قریش)
به شما وعده مىدهد كه بر آن دست یابید و شما دوست مىداشتید بر آن طایفه كه
شوكتى همراه نداشت دست یابید ،و خداوند مىخواست با مشیت خود حق را پا بر
جا نموده و نسل كفار را براندازد/7( ».انفال)
در ذیل آیه فوق در مجمع البیان مىگوید :سیرهنویسان و نیز ابو حمزه و على بن
ابراهیم در كتب تفسیرشان نقل كردهاند كه :ابو سفیان با قافله قریش از شام مىآمد با اموالى
كه در آنها عطریات بود و در آن قافله چهل سوار از قریش بودند ،پیغمبر اكرم صلوات هللا
علیه چنین رأى داد كه اصحابش بیرون روند و راه را بر ایشان گرفته و اموال را بگیرند....
وقتى ابو سفیان شنید كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم حركت كرده ضمضم بن عمرو
غفارى را خبر داد تا خود را به مكه رسانیده ،به قریش برساند كه محمد
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم با اصحابش متعرض قافله ایشان شده ،و به هر نحو شده قریش را
حركت دهد.
 . . .رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دستور حركت داد و بسوى بدر كه نام چاهى
بود روانه شد  . . .قریش نیز از آنسو به حركت درآمده و غالمان خود را پیشاپیش فرستادند
تا به چاه رسیده و آب را برگیرند ،اصحاب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ایشان را گرفته
دستگیر نمودند ،پرسیدند شما چه كسانى هستید؟ گفتند :ما غالمان و بردگان قریشیم،
پرسیدند :قافله عیر را كجا دیدید؟ گفتند :ما از قافله هیچ اطالعى نداریم ،اصحاب رسول خدا
آنها را تحت فشار قرار دادند بلكه بدین وسیله اطالعاتى كسب نمایند ،در این موقع رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،مشغول نماز بود ،از نماز خود منصرف گشت و فرمود :اگر این
بیچارهها واقعا به شما راست مىگویند شما همچنان ایشان را خواهید زد ،و اگر یك دروغ
بگویند دست از آنان برمىدارید؟ پس كتك زدن فائده ندارد ناچار اصحاب غالمان را نزد
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بردند حضرت پرسید :شما چه كسانى هستید؟ عرض
كردند :ما بردگان قریشیم ،فرمود :قریش چند نفرند؟ عرض كردند ما از عدد ایشان اطالعى
نداریم ،فرمود در شبانه روز چند شتر مىكشند؟ گفتند نه الى ده عدد ،فرمود :عدد ایشان
نهصد تا هزار نفر است .آنگاه دستور داد غالمان را بازداشت كنند)1( ....
__________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 28 :
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نظارت بر اسرار حکومتی
الرسو َل َو ت ُخونُوا أ َ َمنَتِ ُك ْم َو أَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ »،
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ت ُخونُوا َّ
َّللاَ َو َّ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید خیانت مكنید به خدا و رسول و زنهار از اینكه خیانت كنید
امانتهاى خود را با اینكه مىدانید!»(/27انفال)

معلوم مىشود گویا بعضى از افراد مسلمین تصمیمات سرى و سیاسى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را در نزد مشركین فاش مىكرده ،و خدا این عمل را خیانت دانسته و
از آن نهى كرده است ،و آن را خیانت به خدا و رسول و مؤمنین اعالم نموده است.
الرسو َل َو ت ُخونُوا أ َ َمنَتِ ُك ْم »،یك نهى واحدى
مجموع دو جمله« ال ت ُخونُوا َّ
َّللاَ َو َّ
مى شود كه به یك نوع خیانت تعلق گرفته ،و آن خیانت امانت خدا و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است كه خود بعینه خیانت به امانت خود مؤمنین هم هست ،چون
بعضى از امانتها منحصرا امانت خدا است در نزد مردم ،مانند احكام مشروعه خدا ،و
بعضى از آنها منحصرا امانت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است ،مانند سیره حسنه
آنجناب ،و بعضى از آنها امانت خود مردم در میان خودشان است ،مانند اماناتى كه در
اموال و اسرار خود به یكدیگر مىسپارند ،و بعضى از امانتها آن امانتى است كه خدا و
رسول و خود مؤمنین در آن شریكند ،و آن عبارت است از امورى كه خداوند به آنها امر
مىكند ،و رسول خدا امر آنجناب را اجراء مىنماید ،و مردم از اجراى آن منتفع گشته و
مجتمعشان نیرومند مىگردد ،مانند دستورات سیاسى و اوامر مربوط به جهاد و اسرار
جنگى كه اگر افشاء شود آرزوهاى دینى عقیم گشته و مساعى حكومت اسالمى بى نتیجه
مانده و قهرا حق خدا و رسول هم پایمال مىشود ،و ضررش دامنگیر خود مؤمنین هم
مىگردد .
پس خیانت در این نوع از امانت ،خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است ،و مؤمنى
كه به چنین خیانتى دست مىزند عالوه بر اینكه مىداند به خدا و رسول خیانت كرده مىداند
كه به خودش و سایر برادران ایمانیش هم خیانت كرده است ،و هیچ عاقلى حاضر نیست ،كه
به خیانت به خود اقدام نماید ،چون عقل هر كس قبح خیانت را درك مىكند ،و با داشتن این
موهبت الهى چگونه آدمى به خود خیانت مىكند؟ ()1
_______________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 68 :

دشمن شناسی ،اساسی ترین رکن مدیریت
ب
اتخذُوهُ َ
« إِنَّ الش ْیطنَ لَك ْم َ
عد ٌُّو فَ ِ
عدُوا ًّ إِنَّ َما یَ ْدعُوا ِح ْزبَهُ ِلیَكُونُوا ِم ْن أَص َح ِ
الس ِعیر!»
« همانا شیطان دشمن شماست پس شما هم او را دشمن خود بگیرید! چون تنها كار او این است
(/6فاطر)
كه حزب خود را دعوت كند به اینكه همه اهل آتش شوند!»
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مراد از دشمنى شیطان این است كه :او به جز اغواء و گمراه ساختن انسانها كارى
ندارد ،تمامى هم او در این است كه نگذارد حتى یك انسان به سعادت زندگى و حسن عاقبت
برسد.
و مراد از اینكه فرمود :شما هم او را دشمن خود بگیرید ،این است كه :از پذیرفتن
دعوتش به سوى باطل اجتناب كنید ،و او را در آنچه به عنوان دایه مهربانتر از مادر به
شما پیشنهاد مىكند ،اطاعت مكنید! ()1
__________________________________________

 -1المیزان ج  17 :ص 21 :

روش کسب اطالعات و تحلیل علمی منابع آن
ق ِبنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَن ت ُ ِصیبُوا قَ ْو َما ب َج َهلَة فَتُصبِ ُحوا
س ُ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِن َجا َءك ْم فَا ِ
عَلى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَد ِِمینَ !
« هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید اگر فاسقى خبرى برایتان آورد تحقیق كنید تا مبادا ندانسته
به قومى بى گناه حمله كنید و بعدا كه اطالع یافتید از كرده خود نادم شوید!» (/6حجرات)

فاسق به طورى كه گفتهاند به معناى كسى است كه از طاعت خارج و به معصیت
گرایش كند.
خداى سبحان در این آیه اصل عمل به خبر را كه اصلى است عقالیى امضاء كرده،
چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است كه وقتى خبرى را مىشنوند به آن عمل
كنند ،چیزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیق كنید ،و این در
حقیقت نهى از عمل به خبر فاسق است ،و حقیقت این نهى این است كه مىخواهد از بى
اعتبارى و عدم حجیت خبر فاسق پرده بردارد ،و این هم خودش نوعى امضاء است ،چون
عقال هم رفتارشان همین است كه خبر اشخاص بىبندوبار را حجت نمىدانند ،و به خبر
كسى عمل مىكنند كه به وى وثوق داشته باشند.
اگر خبرى كه به ما مىدهند متواتر باشد یعنى از بسیارى آورندگان آن براى انسان
یقین آور باشد و یا اگر به این حد از كثرت نیست حد اقل همراه با قرینههایى قطعى باشد كه
انسان نسبت به صدق مضمون آن یقین پیدا كند ،چنین خبرى حجت و معتبر است.
و اما اگر خبر متواتر نبود ،و همراه با قرینههایى قطعى نیز نبود ،و در نتیجه بعد
از شنیدن خبر یقین به صحت آن حاصل نشد ،و به اصطالح علمى خبر واحد بود ،چنین
خبرى در نظر عقال وقتى معتبر است كه اگر براى انسان یقین نمىآورد ،حد اقل وثوق و
اطمینانى بیاورد ،حال یا به حسب نوعش خبرى وثوقآور باشد( مانند خبرى كه متخصص
یك فن به ما مىدهد )،و یا به حسب شخصش وثوقآور باشد( مثل اینكه شخص آورنده خبر
مورد وثوق ما باشد )،عقال بنا دارند كه بر این خبر نیز ترتیب اثر دهند .
و سرش هم این است كه عقال یا به علم عمل مىكنند ،و یا به چیزى كه اگر علم
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حقیقى نیست علم عادى هست ،و آن عبارت است از مظنه و اطمینان.
َّللاَ َحبَّب ِإلَ ْی ُك ُم
َّللاِ لَ ْو یُ ِطیعُك ْم فى َك ِثیر ِمنَ اْل َ ْم ِر لَعَنِت ُّ ْم َو لَ ِكنَّ َّ
َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ فِی ُك ْم َرسو َل َّ
االی َمنَ َو َزیَّنَهُ فى قُلُو ِبك ْم َو ك ََّر َه إِلَ ْی ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َو ا ْلفُ
ش ُدونَ !»
َ
سوق َو ا ْل ِعصیَانَ أُولَئك ُه ُم ال َّر ِ
« و بدانید كه رسول هللا در بین شما است باید كه از او اطاعت كنید و اگر او شما را در بسیارى
امور اطاعت كند خود شما به تنگ مىآیید و لیكن خداى تعالى ایمان را محبوب شما كرد و در
دلهایتان زینت داد و كفر و فسوق و عصیان را مورد نفرتتان قرار داد اینان رشد یافتگانند!»
(/7حجرات)

مضمون این آیه روشن كردن مؤمنین است به اینكه خداى سبحان ایشان را به جاده
رشد انداخته ،و به همین جهت است كه ایمان را محبوبشان كرده و در دلهایشان زینت داده،
و كفر و فسوق و عصیان را از نظرشان انداخته ،پس باید كه از این معنا غفلت نكنند كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم را دارند ،یعنی كسى را دارند كه مؤید از ناحیه خداست .
()1
________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 465 :

به کارگیری کید ،و طرح تدبیر
« َكذَ ِلك ِك ْدنَا ِلیُوسف »،...
« ما اینگونه راه چاره به یوسف یاد دادیم/76(»!...یوسف)

اشاره است به نقشهاى كه یوسف براى گرفتن و نگهداشتن برادر خود بكار برد ،و
اگر آنرا كید نامید براى این بود كه برادران از آن نقشه سر در نیاورند
و اگر مىفهمیدند بهیچ وجه به دادن برادر خود بنیامین رضایت نمىدادند ،و این خود كید
است ،چیزى كه هست این كید به الهام خداى سبحان و یا وحى او بوده كه از چه راه برادر
خود را باز داشت نماید و نگهدارد و بهمین جهت خداى تعالى این نقشه را ،هم كید نامیده و
هم به خود نسبت داده و فرمودَ « :كذَ ِلك ِك ْدنَا ِلیُوسف »....
و چنین نیست كه هر كیدى را نتوان به خداوند نسبت داد ،آرى او از كیدى منزه
است كه ظلم باشد ،و همچنین مكر و اضالل و استدراج و امثال آن را نیز در صورتى كه
ظلم شمرده نشوند مىتوان به خداوند نسبت داد.
یوسف مىخواست برادر خود را از مراجعت به كنعان بازداشته نزد خود نگهدارد،
و این كار را در دین و سنتى كه در كشور مصر حكمفرما بود نمىتوانست بكند ،و هیچ
راهى بدان نداشت ،زیرا در قانون مصریان حكم سارق این نبود كه برده صاحب مال شود،
بهمین جهت یوسف به امر خدا این نقشه را علیه برادران ریخت كه پیمانه را در خرجین
بنیامین بگذارد ،آنگاه اعالم كند كه شما سارقید ،ایشان انكار كنند و او بگوید حال اگر در
خرجین یكى از شما بود كیفرش چه خواهد بود؟ ایشان هم بگویند :كیفر سارق در دین ما این
است كه برده صاحب مال شود ،یوسف هم ایشان را با اعتقاد و قانون دینى خودشان مؤاخذه
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نماید .
و بنا بر این صحیح است بگوییم یوسف نمىتوانست در دین ملك و كیش مصریان
برادر خود را بازداشت كند ،مگر در حالى كه خدا بخواهد ،و آن حال عبارتست از اینكه
آنها با جزایى كه براى خود تعیین كنند مجازات شوند)1(.
____________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  11 :ص 308 :

39

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

تفسیر موضوعی المیزان

فصل چهارم

روش های مدیریت
مورد نظر قرآن
صحبت خوب کردن با مردم
اس ُحسنا ً ! »
« َو قُولُوا ِللنَّ ِ
« و بزبان خوش با مردم تكلم كنید! » (  / 83بقره)

معناى جمله این استكه « به مردم سخن حسن بگوئید!» و این تعبیر كنایه است از حسن
معاشرت با مردم ،چه كافرشان ،و چه مؤمنشان.
هیچ منافاتى نیست در اینكه هم امر بحسن معاشرت كنند ،و هم در مقام تادیب كسى
دستور بخشونت دهند .
در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در تفسیر جمله نامبرده فرموده:
با مردم سخن بگوئید ،اما بعد از آنكه صالح و فساد آنرا تشخیص داده باشید ،و آنچه صالح
است بگوئید.
و در كتاب معانى ،از امام باقر علیهالسالم روایت كرده كه فرموده :بمردم چیزى را بگوئید،
كه بهترین سخنى باشد كه شما دوست مي دارید بشما بگویند ،چون خداى عز و جل دشنام و
لعنت و طعن بر مؤمنان را دشمن مي دارد ،و كسى را كه مرتكب این جرائم شود ،فاحش و
مفحش باشد ،و دریوزگى كند ،دوست نمي دارد ،در مقابل ،اشخاص با حیا و حلیم و عفیف،
و آنهائى را كه مي خواهند عفیف شوند ،دوست مي دارد )1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  1 :ص 330 :

نرمخوئی  ،مشاوره  ،عزم و توکل
َّللاِ ِلنت َل ُه ْم َو لَ ْو كُنت فَظا ًّ َ
ب النفَضوا ِم ْن َح ْو ِلك فَاعْف
« فَ ِب َما َرحْ َمة ِمنَ َّ
غ ِلیظ ا ْلقَ ْل ِ
یحب
َّللاَ ِ
َّللاِ إِنَّ َّ
عَن ُه ْم َو است َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َو شا ِو ْر ُه ْم فى اْل َ ْم ِر فَ ِإذَا ع ََز ْمت فَت َ َو َّك ْل عَلى َّ
ا ْل ُمت َ َوك ِلینَ !»
« رحمت خدا تو را با خلق ،مهربان و خوش خوى گردانید ،و اگر تند خو و سخت دل بودى
مردم از پیرامون تو متفرق مىشدند ،پس چون امت به نادانى در باره تو بد كنند از آنان درگذر
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و از خدا بر آنها طلب آمرزش كن و براى دلجوئى آنان در كار جنگ مشورت نما لیكن آنچه را
كه خود تصمیم گرفتى با توكل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد و
یارى مىكند!» ( /159آل عمران)

مشخصات مورد نظر قرآن برای

اداره بهترجامعه مسلمین
در این آیه خطاب متوجه شخص رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم شده ،و خطاب در
اصل معنا در حقیقت باز به عموم مسلمین است و مىخواهد بفرماید :رسول ما به رحمتى از
ناحیه ما نسبت به شما مهربان شده است ،و به همین جهت به او امر كردیم كه از شما عفو
كند و برایتان استغفار نماید و با شما در امور مشورت كند ،و وقتى تصمیمى گرفت بر ما
توكل كند.
جملهَ « :و شا ِو ْر ُه ْم فى اْل َ ْم ِر »،كه به یك لحن عطف بر مساله عفو و مغفرت شده،
خود شاهد بر این است كه این دو امر  :یعنى عفو و مغفرت در چارچوب والیت و تدبیر
امور عامه بوده ،چون اینگونه امور است كه مشورت بر مىدارد ،و نه احكام الهى ،پس
عفو و مغفرت هم در همان امور ادارى جامعه است.
یحب ا ْل ُمت َ َوك ِلینَ  »،و چون خداى تعالى تو را به
َّللاَ ِ
َّللاِ إِنَّ َّ
« فَ ِإذَا ع ََز ْمت فَت َ َو َّك ْل عَلى َّ
ى و یاور تو خواهد بود ،و
خاطر اینكه به او توكل كردهاى دوست مىدارد در نتیجه ول ّ
درمانده ات نخواهد گذاشت و به همین جهت كه اثر توكل به خدا یارى و عدم خذالن است،
َّللا »،...و مؤمنین را هم دعوت كرد به توكل و فرمود:
دنبال این جمله فرمود «:إِ ْن یَ ْن ُ
ص ْر ُك ُم َّ
اگر خدا شما را یارى كند كسى نیست كه بر شما غلبه كند ،و اگر شما را درمانده گذارد
كیست كه بعد از خدا شما را یارى كند؟ آنگاه در آخر آیه با بكار بردن سبب توكل( كه ایمان
َّللاِ فَ ْلیَت َ َو َّك ِل
باشد )،در جاى خود توكل مؤمنین را امر به توكل نموده و مىفرمایدَ «:و َ
علَى َّ
ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ !» (/160آل عمران) یعنى مؤمنین به سبب اینكه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند به
اینكه ناصر و معینى جز او نیست باید فقط بر او توكل كنند )1( .
____________________________________________________________________________________________________________

المیزان ج  4 :ص 87 :

مشورت با زیردستان
َّللا
«  ...فَاعْف عَن ُه ْم َو است َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َو شا ِو ْر ُه ْم فى اْل َ ْم ِر فَ ِإذَا ع ََز ْمت فَت َ َو َّك ْل عَلى َّ ِ
یحب ا ْل ُمت َ َوك ِلینَ ! »
َّللاَ ِ
إِنَّ َّ
«  ...از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش كن و براى دلجوئى آنان در كار جنگ
مشورت نما لیكن آنچه را كه خود تصمیم گرفتى با توكل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد
كنند دوست دارد و یارى مىكند!» (  /159آل عمران)

41

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

در الدرالمنثور از ابن عباس روایت كردند كه گفت :وقتى آیهَ « :و شا ِو ْر ُه ْم فى
اْل َ ْم ِر!» نازل شد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :خدا و رسول او نیاز به مشورت
ندارند ،و لیكن خداى تعالى این دستور را رحمت براى امتم قرار داده ،چون هر كس از
امت من كه مشورت كند چنان نیست كه هیچ رشدى عایدش نشود و كسى كه آن را ترك
كند ،ممكن نیست كه به هیچ مقدار و هیچ نوعى از گمراهى و كجى گرفتار نشود.
و در همان كتاب از انس روایت كرده كه گفت :رسول خدا فرمود :كسى كه
استخاره كند یعنى از خدا خیر طلب كند نومید نمىشود ،و كسى كه مشورت كند پشیمان
نمىگردد.
و در نهج البالغه هست كه هر كس براى خود استبداد كند هالك مىشود ،و هر كس
با مردم مشورت كند در عقل آنان شریك شده است.
و نیز در همان كتاب است كه امام فرمود :مشورت كردن عین هدایت است و كسى
كه استبداد برأى داشته باشد خویشتن را در معرض خطر قرار داده است.
و در تفسیر صافى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم روایت كرده كه فرمود :هیچ
تنهائى وحشتآورتر از خودپسندى نیست ،و هیچ پشتیبانگیرى قابل اعتمادتر از مشورت
نیست.
مؤلف قدس سره :روایات در باب مشورت كردن بسیار زیاد است ،و البته جاى
مشورت آنجائى است كه عملى را كه در بارهاش مشورت مىكنیم عملى جایز باشد ،یعنى از
نظر مزیتها ،انجام و تركش جایز باشد ،و بخواهیم با مشورت به دست آوریم كه آیا
ترجیح ،در انجام آن است یا در ترك آن؟ و اما عملى را كه خداى تعالى در باره آن حكم
وجوب دارد( در نتیجه نمىتوان تركش كرد )،و یا حكم حرمت( كه در نتیجه نمىتوان
انجامش داد )،چنین عملى جاى مشورت نیست ،چون هیچ طرف مشورتى حق ندارد در مقام
مشورت آنرا كه واجب است جایز الترك و آن را كه حرام است جائز الفعل كند و در نتیجه
احكام الهى را تغییر دهد ،چرا كه اگر چنین عملى صحیح بود باید اختالف حوادث جاریه
ناسخ كالم خدا شود)1( .
_____________________
 -1المیزان ج  4 :ص 108 :

رعایت اصل مساوات در اداره جامعه
ق ِمن َها َز ْو َج َها َو بَث
« یَأَی َها النَّاس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذِى َخلَقَكم ِمن نَّ ْفس َو ِحدَة َو َخلَ َ
َّللاَ كانَ
َّللاَ الَّذِى تَسا َءلُونَ ِب ِه َو اْل َ ْر َحا َم ِإنَّ َّ
ِمن ُه َما ِر َجاالً َكثِیرا ً َو نِسا ًء َو اتَّقُوا َّ
علَ ْی ُك ْم َرقِیبا ً»،
َ
« اى مردم بترسید از پروردگار خود ،آن خدائى كه همه شما را از یك تن بیافرید و هم از آن
جفت او را خلق كرد و از آن دو تن خلقى بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت و
بترسید از آن خدائى كه به نام او از یكدیگر مسئلت و درخواست مىكنید و در باره ارحام
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كوتاهى مكنید كه همانا خدا مراقب اعمال شما است!» (/1نساء)

در این آیه مىخواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت كند،
مردمى كه در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان
و مردشان ،صغیرشان و كبیرشان ،عاجزشان و نیرومندشان ،فرقى نیست ،دعوت كند تا
مردم در باره خویش به این بىتفاوتى پى ببرند تا دیگر مرد به زن و كبیر به صغیر ظلم
نكند ،و با ظلم خود مجتمعى را كه خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده
نسازند ،اجتماعى كه به منظور تتمیم سعادتشان و با احكام و قوانین نجات بخش تشكیل شده،
مجتمعى كه خداى عز و جل آنان را به تاسیس آن ملهم نمود ،تا راه زندگیشان را هموار و
آسان كند همچنین هستى و بقاى فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرماید )1( .
__________________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 212 :

درسی برای بزرگان
ف َو أَع ِْرض ع َِن الجا ِه ِلینَ !»
« ُخ ِذ ا ْلعَ ْف َو َو أْ ُم ْر ِبا ْلعُ ْر ِ
« ندیدهانگارى پیشه كن و به نیكى وادار كن و از مردم نادان روى بگردان!»
( /199اعراف)

به پیغمبرش دستور مىدهد به اینكه سیره حسنه و رفتار مالیمى را اتخاذ كند كه دلها
را متوجه آن سازد تا نفوس بدان بگرایند.
معناى اینكه فرمود :بگیر عفو را این است كه همواره بدیهاى اشخاصى كه به تو
بدى مى كنند بپوشان و از حق انتقام كه عقل اجتماعى براى بعضى بر بعضى دیگر تجویز
مىكند صرف نظر نما و هیچ وقت این رویه را ترك مكن ،البته این چشمپوشى نسبت به
بدیهاى دیگران و تضییع حق شخص است ،و اما مواردى كه حق دیگران با اسائه به ایشان
ضایع مىشود عقل در آنجا عفو و اغماض را تجویز نمىكند ،براى اینكه عفو در اینگونه
موارد وادار كردن مردم به گناه است ،و مستلزم این است كه حق مردم بنحو اشد تضییع
گردد و نوامیس حافظ اجتماع لغو و بىاثر شود ،و تمامى آیات ناهیه از ظلم و افساد و كمك
به ستمكاران و میل و خضوع در برابر ایشان و بلكه تمامى آیاتى كه متضمن اصول شرایع
و قوانین است از چنین اغماضى جلوگیرى مىكند ،و این خود روشن است .
پس منظور از اینكه فرمودُ « :خ ِذ ا ْلعَ ْف َو ! » اغماض و ندیده گرفتن بدیهایى است كه
مربوط به شخص آنجناب بوده ،و سیره آن حضرت هم همین بود كه در تمامى طول
زندگیش از احدى براى خود انتقام نگرفت.
این مطلب بنا به تفسیرى است كه دیگران در باره كلمه عفو كرده و آن را طورى
معنا كرده اند كه مساوى با مغفرت است ،و لیكن در بعضى از روایاتى كه بعدا خواهد آمد از
امام صادق علیهالسالم نقل شده كه فرمود :منظور از عفو وسط است و این تفسیر با
مضمون آیه شریفه مناسبتر و از نظر معنا جامعتر است.
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كلمه عرف به معناى آن سنن و سیرههاى جمیل جارى در جامعه است كه عقالى
جامعه آنها را مىشناسند ،به خالف آن اعمال نادر و غیر مرسومى كه عقل اجتماعى
انكارش مىكند( كه اینگونه اعمال عرف معروف نبوده بلكه منكر است )،و معلوم است كه
امر به متابعت عرف ،الزمهاش این است كه خود امر كننده عامل به آن چیزى كه دیگران
را امر به آن مى كند بوده باشد ،و یكى از موارد عمل همین است كه تماسش با مردم و مردم
را امر كردن طورى باشد كه منكر شمرده نشود ،بلكه بنحو معروف و پسندیده مردم را امر
ف »،این است كه اوال به تمامى معروفها و
كند ،پس مقتضاى اینكه فرمودَ «:و أْ ُم ْر بِا ْلعُ ْر ِ
نیكىها امر بكند و در ثانى خود امر كردن هم بنحو معروف باشد نه بنحو منكر و ناپسند.
جمله « َو أَع ِْرض ع َِن الجا ِه ِلینَ !» دستور دیگرى است در مراعات مداراى با
مردم ،و این دستور بهترین و نزدیكترین راه است براى خنثى كردن نتایج جهل مردم و
تقلیل فساد اعمالشان براى اینكه بكار نبستن این دستور و تالفى كردن جهل مردم ،بیشتر

مردم را به جهل و ادامه كجى و گمراهى وا مىدارد.
در تفسیر عیاشى از حسین بن على بن نعمان از پدرش از كسى كه او از امام
صادق علیهالسالم شنیده روایت كرده است كه امام فرمود :خداى تعالى رسول خود را ادب
كرد و از در تادیب فرمود :اى محمد مالزم با عفو باش و آن را ترك مكن و به معروف
دستور ده و از نادانها اعراض كن ،آنگاه حضرت فرمود :معنایش این است كه از ایشان به
همان حفظ ظاهر اكتفا نموده و آنچه مقدورشان هست بگیر ،و كلمه عفو به معناى وسط
است)1( .
________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  8 :ص 495 :

اعتدال در مدیریت مالی
س ِرفُوا َو لَ ْم یَ ْقت ُ ُروا َو كانَ َب ْینَ ذ ِلكَ قَواما ً»،
« َو الَّذینَ ِإذا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم یُ ْ
« و كسانى كه چون خرج مىكنند اسراف نكنند و بخل نورزند و میان این دو معتدل باشند
(/67فرقان)

كلمه انفاق به معناى بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است
و كلمه اسراف به معناى بیرون شدن از حد است ،اما بیرون شدن از حد اعتدال به طرف
زیاده روى و در خصوص مساله انفاق ،زیاده روى
و تجاوز از حدى است كه رعایت آن حد سزاوار و پسندیده است ،در مقابل قتر كه به
معناى كمتر انفاق كردن است.كلمه قوام به معناى حد وسط و معتدل است.
معناي آیه این است كه :بندگان رحمان انفاق مىكنند و انفاقشان همواره در حد وسط
و میان اسراف و إقتار است .صدر آیه ،دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفى كرده و
ذیل آن ،حد وسط در آن را اثبات نموده است)1(.
____________________________________________________________
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 -1المیزان ج  15 :ص 332 :

امرهم شوری بینهم!
شورى بَ ْین ُه ْم َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُه ْم
به ْم َو أَقَا ُموا الصلَوةَ َو أ َ ْم ُر ُه ْم
َ
« َو الَّ ِذینَ است َ َجابُوا ِل َر ِ
یُن ِفقُونَ »،
« و كسانى كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده ،و نماز بپا مىدارند ،و امورشان در
بینشان به مشورت نهاده مىشود ،و از آنچه روزیشان كردهایم انفاق مىكنند/38(».شوری)

كلمه تشاور و مشاورت و مشورت به معناى استخراج رأى صحیح است  ،به اینكه
آدمى در مواقعى كه خودش در باره كارى رأى صحیح ندارد ،به دیگرى مراجعه كند و از
او رأى صحیح بخواهد.
كلمه شورى به معناى آن پیشنهاد و امرى است كه در بارهاش مشاوره شود .بنابر
این معناى آیه چنین مىشود :مؤمنین آنهایند كه هر كارى مىخواهند بكنند ،در بینشان
شورائى مىشود كه پیرامونش مشورت مىكنند.
در این جمله اشارهاى است به اینكه مؤمنین اهل رشدند ،و كارى مىكنند كه در واقع
هم باید بكنند ،و در به دست آوردن و استخراج رأى صحیح دقت به عمل مىآورند ،و به این
منظور به صاحبان عقل مراجعه مىكنند.
ست َ ِمعُونَ ا ْلقَ ْو َل فَیَت َّ ِبعُونَ
در نتیجه آیه شریفه قریب المعنى با آیه شریفه « الَّذینَ یَ ْ
سنَهُ!» (/18زمر) است)1( .
أَحْ َ
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 92 :
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فصل پنجم

ابزار مدیریت
تشویق و تنبیه ،عفو و مجازات
« ِإن تُعَذِب ُه ْم فَ ِإن ُه ْم ِعبَادُك َو ِإن ت َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم فَ ِإنَّك أَنت ا ْلعَ ِز ُ
یز ال َح ِكی ُم»،
« اگر عذابشان كنى اختیار دارى چون آنان بندگان تواند و اگر از جرمشان درگذرى باز هم امر
به دست تو است ،زیرا تو عزیز و حكیمى»،

َّللاُ َهذَا یَ ْو ُم یَنفَ ُع الص ِدقِینَ ِص ْدقُ ُه ْم لهَ ُُ ْم َجنَّتٌ تجْ ِرى ِمن تحْ تِ َها اْل َ ْن َه ُر َخ ِل ِدینَ
« قَا َل َّ
ع ْنهُ ذَ ِلك ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظی ُم»،
َّللاُ عَن ُه ْم َو َرضوا َ
ضى َّ
فِی َها أَبَدا ً َّر َ

« خداى تعالى فرمود امروز روزى است كه راستگویى راستگویان سودشان مىدهد ،براى
ایشان است باغهاى بهشتى كه از زیر آنها نهرها روان است و آنان در آن باغها براى همیشه
بسر مىبرند ،خداوند از آنان خوشنود شده و آنان هم از خداوند خوشنود شدهاند و این است
رستگارى بزرگ!»(118و /119مائده)

جزاى گناه حقى است براى مجتمع و به گردن متخلف و جزاى اطاعت حقى است
براى مكلف و به گردن مجتمع و یا زمامدار آن .این را جزاى حسنه و یا ثواب و آنرا جزاى
سیئه و یا عقاب مىنامند.
و این دو نحو جزا در جمیع مجتمعات بشرى هست ،اسالم هم آندو را جعل كرده و
سنى/26(»،یونس) و نیز فرموده «:و الذین كسبوا السیئات جزاء
سنُوا ا ْل ُح ْ
فرمودهِ «:للَّذینَ أَحْ َ
سیِئ َة
سیِئا ِ
س ِیئ َة بِ ِمثْ ِلها/27(»،یونس) و نیز فرمودهَ «:و َجزا ُء َ
ت َجزا ُء َ
سبُوا ال َّ
سیئة َو الَّذینَ َك َ
س ِیئ َةٌ ِمثْلُها/40(»،شوری)
َ
این ثواب و عقاب از جهت شدت و ضعف داراى مراتبى است كه ضعیفترین آن
خوش آمدن و ناخوش آ مدن عمل است ،از آن شدیدتر عملى است كه خوبى و بدیش به حدى
برسد كه صاحبش مستحق مدح و یا ذم باشد ،از آنهم باالتر عملى است كه صاحبش سزاوار
خیر و یا شر باشد ،البته خیر و شر هم داراى مراتبى است ،تا ببینى قدرت طرف در
رسانیدن این خیر و شر تا چه اندازه باشد ،و این ثواب و عقاب هم خودش و هم شدت و
ضعفش زائیده عوامل مختلفى است ،از آن جمله یكى خود عمل است یكى دیگر این است كه
این عمل از چه كسى سر زده ،و یكى اینكه این عمل اطاعت و یا نافرمانى چه كسى بوده و
یكى اینكه تا چه اندازه براى مجتمع سودمند و یا تا چه حد مضر و مخل بوده است ،و شاید
بتوان همه این عوامل را در یك جمله كوتاه خالصه كرده و گفت :هر عملى هر قدر بیشتر
مورد اهتمام باشد عقاب آن در صورت معصیت و ثوابش در صورت اطاعت بیشتر خواهد
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بود.
همچنین بین عمل چه خوب و چه بد و جزاى آن باید سنخیت و شباهتى و لو تقریبا
بوده باشد.
در آیات قصاص می بینیم الزمه این هماهنگى و سنخیت در بین جزا و عمل این
است كه ثواب و عقاب اول به خود مباشر و به مقدار عملش عاید شود ،به این معنا كه اگر
مثال حكمى از احكام و مقررات اجتماعى را عصیان كرد و كارى كرد كه براى او نفع و
براى مجتمع ضرر داشت باید به همان مقدار تمتعى كه از مجتمع سلب كرده از تمتعاتش
سلب شود ،اگر چه به كلى آبرویش به باد رود و یا مال و یا عضوى از اعضایش و یا به
كلى جانش از او گرفته شود .
از سوی دیگر شخص مطیع در اطاعتى كه مىكند اراده خود را تابع اراده مطاع
مىسازد ،مجتمع یا زمامدار آن باید در مقابل آن مقدار آزادى كه از موهبت مطیع كاسته به
وى پاداش بدهد و آن كاستگى و نقص را جبران نماید.
در قرآن كریم از اسبابى كه حكمت الهى سبب آن را براى مغفرت امضاء نموده دو
سبب كلى دیده مىشود:
اول :توبه و بازگشت به سوى خداى سبحان و رجوع از كفر به ایمان و از معصیت
به اطاعت .دوم :سبب دوم شفاعت در روز قیامت است)1(.
____________________________________________
 -1المیزان ج  6 :ص 345 :

پاداش در مقابل اطاعت
س ِم ْعنا َو أ َ َط ْعنا ُ
صیر!»
« َو قالُوا َ
غ ْفرانَكَ َربَّنا َو إِلَ ْیكَ ا ْل َم ُ
« گفتند :شنیدیم و اطاعت كردیم ،اى پروردگار ما ،آمرزش تو را خواستاریم كه سرانجام همه
به سوى توست!» (/285بقره)

نمىخواهند خبر دهند كه ما شنیدیم و اطاعت كردیم ،بلكه مىخواهند به تعبیر
فارسى بگویند :بچشم ،اطاعت! و این تعبیر كنایه است از اینكه دعوت تو را اجابت كردیم،
هم با ایمان قلبى ،و هم با عمل بدنى ،چون كلمه سمع در لغت كنایه گرفته مىشود از قبول و
اذعان به قلب و كلمه اطاعت استعمال مىشود در رام بودن در عمل ،پس با مجموع دو كلمه
سمع و طاعت امر ایمان تمام و كامل مىگردد.
س ِم ْعنا َو أ َ َط ْعنا »،از ناحیه بنده ،انجام دادن همه وظائفى است كه در برابر
و جمله « َ
مقام ربوبیت و دعوت خدا دارد ،و این وظائف و تكالیف همه آن حقى است كه خدا براى
خود به عهده بندگان گذاشته ،كه در كلمه عبادت خالصه مىشود ،همچنانكه فرمودَ « :و ما
ون56( ».و/57
اْل ْن َ
َخلَ ْقتُ ا ْل ِجنَّ َو ْ ِ
ُون ،ما أُری ُد ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِر ْزق َو ما أُری ُد أ َ ْن یُ ْط ِع ُم ِ
س ِإالَّ ِلیَ ْعبُد ِ
ذاریات)
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خداى تعالى در برابر این حقى كه براى خود قرار داده حقى هم براى بندهاش بر
خود واجب ساخته ،و آن آمرزش است ،كه هیچ بندهاى در سعادت خود از آن بى نیاز
نیست ،از انبیا و رسوالن بگیر تا پائینتر ،و لذا به ایشان وعده داده كه در صورتى كه
اطاعتش كنند ،و بندگیش نمایند ،ایشان را بیامرزد ،همچنانكه در اولین حكمى كه براى آدم و
فرزندانش تشریع كرد ،فرمود «:قُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
دى فَ َم ْن ت َ ِب َع
طوا ِم ْنها َجمیعا ً فَ ِإ َّما یَأ ْ ِتیَنَّ ُك ْم ِم ِني ُه ً
علَ ْی ِه ْم َو ال ُه ْم یَحْ َزنُونَ !» (/38بقره) و این نیست مگر همان آمرزش .
ف َ
داي فَال َخ ْو ٌ
ُه َ
س ِم ْعنا َو أ َ َط ْعنا »،بطور مطلق و بدون هیچ قیدى اعالن
و چون مؤمنین با گفتن « َ
اطاعت داده و در نتیجه حق مقام ربوبیت را ادا كردند ،لذا به دنبال آن ،حقى را كه خداوند
متعال براى آنان بر خود واجب كرده بود ،مسئلت نموده و گفتندُ «:
غ ْفرانَكَ َربَّنا َو إِلَ ْیكَ
صیر! »
ا ْل َم ُ
كلمه مغفرت و غفران به معناى پوشاندن است ،و برگشت مغفرت خداى تعالى به
دفع عذاب است ،كه خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگى است ،نواقصى كه در
قیامت كه بنده به سوى پروردگارش بر مىگردد فاش و هویدا مىشود)1( .
______________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  2 :ص 683 :

اثر تشویق در اصالح انسانها
سیئ َاتِ ُك ْم َو نُد ِْخ ْلكم ُّم ْد َخالً ك َِریما ً»،
ائر َما تُن َه ْونَ َ
« ِإن تجْ ت َ ِنبُوا كبَ َ
ع ْنهُ نُك َِف ْر عَن ُك ْم ِ
« اگر از گناهان كبیرهاى كه از آنها نهى شدهاید اجتناب كنید ،ما از
صرفنظر مىكنیم و به منزلگاهى گرامى داخلتان مىسازیم/31( ».نساء)

بدیهاى شما

هیچ تردیدى نیست در اینكه آیه شریفه در مقام منت نهادن بوده و نویدى است كه
با عنایتى لطیف و الهى به گوش مؤمنین مىرسد ،كه اگر از بعضى گناهان اجتناب كنند
خداى عز و جل از بعضى دیگر گناهانشان در مىگذرد ،پس نباید پنداشت كه این آیه شریفه
مؤمنین را در ارتكاب گناهان صغیره جرأت مىدهد ،چرا كه معنایى براى چنین توهمى
نیست ،چون هیچ تردیدى در این نیست كه آیه شریفه از ارتكاب گناهان كبیره نهى مىكند ،و
ارتكاب صغیره از این جهت كه مرتكبش به آن بىاعتنا است ،خود مصداقى از مصادیق
گناه كبیره است ،و آن عبارت است از طغیانگرى ،و نا چیز شمردن دستور خداى سبحان،
كه نه تنها گناهى كبیره است ،بلكه از بزرگترین گناهان به حساب آمده است .
آرى آیه شریفه در چنین مقامى نیست ،بلكه مىخواهد به انسانى كه خلقتش بر اساس
ضعف و جهالت است ،و چون جهل و هوا بر او غلبه دارد هیچگاه خالى از ارتكاب گناهان
نیست ،وعده تكفیر بدهد ،و بفرماید تو اى انسان كه همواره دستخوش كورانهاى هوا و
شهوتى اگر بتوانى خود را از ارتكاب كبایر كنترل كنى من وعده مىدهم كه از گناهان
كوچكت صرفنظر كنم ،پس زمینه آیه همان زمینهاى است كه آیات توبه دارد و بشر را به
سوى توبه دعوت مىكند ،مانند آیه:
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س َرفُوا عَلى أ َ ْنفُس ِِه ْم ال ت َ ْقنَ ُ
َّللاَ یَ ْغ ِف ُر
ِي الَّذینَ أ َ ْ
َّللاِ إِنَّ َّ
طوا ِم ْن َرحْ َم ِة َّ
« قُ ْل یا ِعباد َ
الرحی ُم! َو أَنیبُوا إِلى َربِ ُك ْم 53( »!...و/54زمر)
الذُّنُ َ
ور َّ
وب َجمیعا ً إِنَّهُ ُه َو ا ْلغَفُ ُ
كه در عین اینكه وعده آمرزش مىدهد دعوت به ترك گناه مىكند ،پس همان طور
كه در باره این آیه نمىتوان گفت :كه مىخواهد مردم را به سوى گناهان بكشاند و به این
منظور باب توبه را به روى آنان باز مىگذارد كه بدون دلهره گناه كنند ،همچنین در آیه
مورد بحث چنین منظورى ندارد ،بلكه اینگونه خطابها مایه زنده شدن دلهاى نومید و مرده
است)1( .
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 511 :

پاداش ،و درجات آن
« ال یَست َ ِوى ا ْلقَ ِع ُدونَ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ َ
یر أُولى
َّللاِ
الضر ِر َو ال ْم ُُ َج ِه ُدونَ فى س ِبی ِل َّ
َ
غ ُ
َّللاُ ال ُم َج ِه ِدینَ بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُس ِِه ْم عَلى ا ْلقَ ِع ِدینَ د ََر َجةً َو ُكالً
بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُس ِِه ْم فَض َل َّ
َّللاُ ا ْل ُم َج ِه ِدینَ عَلى ا ْلقَ ِع ِدینَ أَجْ را ً ع َِظیما ً»،
َو َ
َّللاُ ال ُحسنى َو فَض َل َّ
ع َد َّ
« كسانى كه بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مىورزند با كسانى كه در راه او با مال
و جان خود جهاد مىكنند یكسان نیستند ،خداى تعالى مجاهدان با مال و جان خود را بر نشستگان
از حیث درجه برترى داده ،و خدا به هر یك( از سه طائفه نامبرده یعنى متقاعدین بدون عذر
و متقاعدین معذور و مجاهدین ) ،وعده اجرى عظیم داده است»،

َّللاُ َ
غفُورا ً َّر ِحیما ً»،
« د ََر َجت ِم ْنهُ َو َم ْغ ِف َرةً َو َرحْ َمةً َو كانَ َّ

« درجههاى او مغفرت و رحمت اوست ،و مغفرت و رحمت صفت خداى تعالى
است!»(95و/96نساء)

كلمه ضرر به معناى كمبود در وجود است كمبودى كه مانع شود از اینكه آدمى به
امر جهاد و قتال قیام نماید ،نظیر كورى و شلى و بیمارى ،و مراد از جهاد با اموال ،انفاق
آن در راه خدا و به منظور پیروز شدن بر دشمنان است ،و مراد از جهاد با انفس جنگیدن
است.
َّللاُ ال ُحسنى  » ،...داللت دارد بر اینكه مراد از این اشخاصى كه قعود
« َو ُكالً َو َ
ع َد َّ
كردند كسانى است كه رفتن به جنگ را در زمانى ترك كردند كه احتیاجى به رفتن آنان به
جبهه جنگ نبوده ،چون به مقدار كفایت دیگران رفته بودند ،چون مىفرماید :خداى تعالى به
هر دو طائفه( آنها كه به جهاد رفتند و آنها كه نرفتند )،وعده حسنى داده  ،پس غرض از
جمله مورد بحث ترغیب و تحریك مسلمانان بر قیام به امر جهاد است ،تا مسلمین در رفتن
به جهاد شتاب نموده ،از یكدیگر سبقت بگیرند.
كلمه درجه به معناى مقام و منزلت است و درجات به معناى منزلتى باالتر است بعد
َّللاُ ال ُحسنى » ،...این است كه خداى عز و
از منزلتى پائینتر ،و معناى جملهَ « :و ُكالً َو َ
ع َد َّ
جل به هر یك از دو طائفه قاعدین و مجاهدین و یا به هر یك از سه طائفه قاعدین غیر اولى
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الضرر و قاعدین اولى الضرر و مجاهدین وعده حسنى داده است.
این جمله در سیاق و زمینه دفع توهم است ،چون مؤمنى كه به جهاد نرفته وقتى
جمله « :ال یَست َ ِوى ا ْلقَا ِع ُدونَ  »،...را مىشنود ،اى بسا كه ممكن است توهم كند كه پس او
از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هیچ فائدهاى از ناحیه ایمانش و سایر اعمال
َّللاُ ال ُحسنى َو
صالحى كه دارد عایدش نمىشود ،لذا براى دفع این توهم فرمودَ :و ُكالً َو َ
ع َد َّ
َّللاُ ا ْل ُم َج ِه ِدینَ عَلى ا ْلقَ ِع ِدینَ أَجْ را ً ع َِظیما ً ،د ََر َجت ِم ْنهُ َو َم ْغ ِف َرةً َو َرحْ َمةً »!...
فَض َل َّ
این برترى دادن مجاهدین بر قاعدین فائده دیگرى را نیز دارد و آن این است كه
اشاره كند به اینكه مؤمن سزاوار نیست به آن وعده حسنى كه خداى تعالى به عموم مؤمنین(
َّللاُ ال ُحسنى »،را
چه مجاهدین و چه قاعدین) داده بود قناعت كند و وعدهَ «:و ُكالً َو َ
ع َد َّ
دست آویز قرار داده ،از رفتن به جنگ و شركت در جهاد فى سبیل هللا و تالش در اعالى
كلمه حق و كوبیدن باطل كسالت بورزد ،زیرا درست است كه خداى تعالى به قاعدین نیز
حسنى مىدهد ولى مجاهدین را به درجاتى از مغفرت و رحمت اختصاص داده كه نمىتوان
آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت سهلانگارى نمود.
اگر خداى تعالى مجاهدین به اموال و انفس را بر قاعدین برترى داده ،علت این
برترى دادنش همان انفاق مال و بذل جان است ،جان و مالى كه هر كسى آن را دوست
مىدارد.
این آیه شریفه در ابتدایش این نكته را افاده مىكند كه مجاهدین از نظر مقام و
منزلت با قاعدین یكسان نیستند بلكه برترى دارند و در اینكه این برترى به یك منزلت است
و یا منزلتهاى بسیار ،ساكت است ولى در آخرش روشن مىسازد كه این منزلت یك منزلت
نیست بلكه منازل و درجات بسیارى است و این درجات اجر عظیمى است كه خداى تعالى
به وسیله آن مجاهدین را ثواب مىدهد )1( .
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  5 :ص 71 :

پاداش جهاد در راه خدا
سنِینَ »،
َّللاَ لَ َم َع ا ْل ُمحْ ِ
« َو الَّ ِذینَ َج َهدُوا فِینَا لَن ْه ِدیَن ُه ْم سبُلَنَا َو ِإنَّ َّ
« و كسانى كه در اقامه دین ما مجاهده مىكنند ما به سوى راههاى خود هدایتشان
مىكنیم و خدا همواره با نیكوكاران است!»(/69عنکبوت)

مجاهدة به معناى به كار بردن آخرین حد وسع و قدرت در دفع دشمن است ،و جهاد
بر سه قسم است ،جهاد با دشمن ظاهرى ،و جهاد با شیطان ،و جهاد نفس!
و معناى « َج َهدُوا فِینَا »،این است كه جهادشان همواره در راه ما است ،و این تعبیر
كنایه از این است كه :جهادشان در امورى است كه متعلق به خداى تعالى است ،چه جهاد در
راه عقیده باشد ،و چه در راه عمل ،و چون جهادشان در راه خدا است هیچ عاملى ایشان را
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از ایمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحى او بازنمىدارد .
در اینجا خداى تعالى براى خود سبیلهایى نشان مىدهد ،و راهها هر چه باشد
باالخره به درگاه او منتهى مىشود ،براى اینكه راه را براى این راه مىگویند كه به سوى
صاحب راه منتهى مىشود ،و آن صاحب راه منظور اصلى از راه است.
مثال وقتى مىگویند این راه سعادت است ،معنایش این است كه :این راه به سوى
سعادت منتهى مىشود ،پس راههاى خدا عبارت است از طریقههایى كه آدمى را به او
نزدیك و به سوى او هدایت مىكند ،و وقتى خود جهاد در راه خدا هدایت باشد ،قهرا هدایت
به سوى سبل ،هدایت روى هدایت خواهد بود ،و آن وقت آیه شریفه با آیه « َو الَّذینَ ا ْهتَد َْوا
دى/17(»،محمد) منطبق مىشود )1( .
زا َد ُه ْم ُه ً
______________________________________________________________________

 -1المیزان ج  16 :ص 228 :

تجارتی نجات بخش ! پاداش جهاد در راه خدا
عذَاب أ َ ِلیم؟
نجیكم ِم ْن َ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َه ْل أ َ ُدلُّك ْم عَلى ت َج َرة ت ُ ِ
« هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید! آیا مىخواهید شما را بر تجارتى راه نمایم كه از عذابى
دردناك نجاتتان مىدهد ؟

یر لَّك ْم
َّللاِ ِبأ َ ْم َو ِلك ْم َو أَنفُ ِ
الِلِ َو َرسو ِل ِه َو ت َج ِه ُدونَ فى س ِبی ِل َّ
« ت ُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ
س ُك ْم ذَ ِلك ْم َخ ٌ
إِن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون!»
« آن تجارت این است كه به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با اموال و جانهایتان جهاد
كنید این براى شما خیر است اگر بدانید!»

ت
طیبَةً فى َجنَّ ِ
« یَ ْغ ِف ْر لَك ْم ذُنُوبَك ْم َو یُد ِْخ ْلك ْم َجنَّت تجْ ِرى ِمن تحْ ت َها اْلَن َه ُر َو َمس ِكنَ ِ
عدْن ذَ ِلك ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظی ُم!»
َ

« اگر چنین كنید خداى تعالى گناهانتان را مىآمرزد و به جناتى داخلتان مىكند كه از زیر
درختانش نهرها روان است و مساكنى طیب در باغهایى عدن و جاودانه دارد و این خود
رستگارى عظیمى است!»

شر ا ْل ُم ْؤ ِم ِنینَ !»
« َو أ ُ ْخ َرى ِ
صر ِمنَ َّ ِ
َّللا َو فَتْ ٌح قَ ِر ٌ
تحبُّون َها نَ ٌ
یب َو بَ ِ
« و سود دیگر این تجارت كه مورد عالقه شما هم هست نصرتى از خدا و فتحى نزدیك است و
تو اى پیامبر مؤمنین را بشارت ده!» (10تا/13صف)

در این آیه شریفه ایمان و جهاد تجارت به حساب آمده كه سرمایهاش جان آدمى ،و
ربح آن نجات از عذاب دردناك است .خداى عز و جل با نكره آوردن كلمه تجارت آن را
بزرگ داشته و فرموده  :شما را به تجارتى راه بنمایم یعنى به تجارتى مهم و عظیم و جلیل
القدر.
و در بیان ربح آن هم كه همان نجات از عذاب است ،بیان نكرد چه عذابى است ،و
فرمود عذابى تا بفهماند آنقدر بزرگ است كه در بیان نمىگنجد .و مصداق این نجات كه
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وعدهاش را داده ،همان مغفرت و جنت است .و اما نصرت و فتح كه آن دو را نیز وعده
داده ،مصداق نجات نبودند ،بلكه خارج از آن بودند ،و به همین جهت آن دو را جداگانه ذكر
كرد ،و نفرمود که نجات از عذاب همین است كه گناهانتان را مىآمرزد ،و به جنات
داخلتان مىكند ،و بر دشمنان پیروزتان نموده ،فتح نصیبتان مىكند بلكه میان مغفرت و جنت
یب!»
و نصرت و فتح فاصله انداخت ،و فرمودَ « :و أ ُ ْخ َرى ِ
صر ِمنَ َّ ِ
َّللا َو فَتْ ٌح قَ ِر ٌ
تحبُّون َها نَ ٌ
پس خواننده عزیز باید از این نكته غافل نماند .
س ُك ْم!» مىخواهد
َّللاِ ِبأ َ ْم َو ِلك ْم َو أَنفُ ِ
الِلِ َو َرسو ِل ِه َو ت َج ِه ُدونَ فى سبِی ِل َّ
« ت ُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ
كلمه تجارت را كه در آیه قبلى پیشنهاد كرده بود براى آنان تفسیر كند ،گویا شخصى پرسیده
این تجارت چیست؟ و در پاسخ فرمود این تجارت این است كه به خدا و رسولش ایمان
آورده ،در راه او با مال و جانتان جهاد كنید.
و اگر ایمان به رسول را با ایمان به خدا ذكر كرد ،براى این بود كه بفهماند اطاعت
رسول در آنچه دستور مىدهد واجب است ،و گرنه ایمان به خدا بدون ایمان به رسول معنا
ندارد ،چون این رسول است كه به ایمان به خدا دعوت مىكند.
شر ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ !» می فرماید :و
« َو أ ُ ْخ َرى ِ
صر ِمنَ َّ ِ
َّللا َو فَتْ ٌح قَ ِر ٌ
تحبُّون َها نَ ٌ
یب َو بَ ِ
شما نعمتى  -و یا خصلتى  -دیگر دارید ،كه دوستش داري  ،و آن عبارت است از نصرتى
از خدا و فتحى نزدیك !
مژدهاى هم كه در آیه مورد بحث داده شده ،در خصوص نصرت و فتح نیست ،بلكه
مجموع پاداشهایى است كه خدا در دنیا و آخرت مىدهد)1( .
___________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 435 :
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فصل ششم

دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان
 -1در بخش مدیریت سیاسی و اجتماعی

عدم اعتماد و رکون به ظالمین در اداره امور مسلمین
َّللاِ ِم ْن
ُون َّ
« َو ال ت َ ْر َكنُوا ِإلى الَّ ِذینَ ظلَ ُموا فَت َ َمس ُك ُم النَّ ُ
ار َو َما لَكم ِمن د ِ
نصرونَ »،
أ َ ْو ِلیَا َء ث ُ َّم ال ت ُ ُ
« به كسانى كه ستم كردهاند متمایل نشوید كه جهنمى مىشوید و غیر خدا دوستانى
ندارید و یارى نمىشوید!» (/113هود(

ركون به سوى ستمكاران ،یك نوع اعتمادى است كه ناشى از میل و رغبت به آنان
باشد ،حال چه این ركون در اصل دین باشد ،مثل اینكه پارهاى از حقایق دین را كه به نفع
آنان است بگوید ،و از آنچه كه به ضرر ایشان است دم فرو بندد و افشاء نكند ،و چه اینكه
در حیات دینى باشد مثل اینكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعى كه دلخواه ایشان است در
اداره امور مجتمع دینى مداخله كنند و والیت امور عامه را به دست گیرند ،و چه اینكه
ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به مخالطت و آمیزش با آنان شود و در نتیجه در
شؤون حیاتى جامعه و یا فردى از افراد اثر سوء بگذارد.
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 .
این آیه به منزله نتیجهاى است كه از داستانهاى ملتهاى ستمكارى استنتاج شده كه
خداوند به جرم ستمهایشان آنها را هالك نموده است .ظلم آن ملتها تنها شرك ورزیدن و بت
پرستیشان نبود ،بلكه از جمله كارهاى نكوهیده آنها كه خداوند از آن نكوهش كرده پیروى از
ستمكاران بوده ،كه نتیجهاش فساد در زمین بعد از اصالح آن مىشد ،و آن فساد عبارت بود
از رسمیت دادن به سنتهاى ظالمانه كه والیان جور باب كرده بودند و مردم هم از آنها
پیروى مىكردند)1( .
______________________________________
 -1المیزان ج  11 :ص 67 :
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پرهیز از تمایل به دوستی کفار و بیگانگان
ُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك فَلَ ْیس ِمنَ
« ال یَت َّ ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ا ْل َك ِف ِرینَ أ َ ْو ِلیَا َء ِمن د ِ
یر»،
َّللاُ نَ ْفسهُ َو إِلى َّ
شىء إِال أَن تَتَّقُوا ِم ْن ُه ْم تُقَاةً َو یُ َحذ ُِرك ُم َّ
َّ
َّللاِ ا ْل َم ِص ُ
َّللاِ فى ْ

« مؤمنین به هیچ بهانهاى نباید كفار را ولى و سرپرست خود بگیرند با اینكه در بین خود
كسانى را دارند كه سرپرست شوند و هر كس چنین كند دیگر نزد خدا هیچ حرمتى ندارد ،مگر
اینكه از در تقیه ،سرپرستى كفار را قبول كرده باشند و فراموش نكنند كه در بین كسانى كه
ترس آورند خدا نیز هست و بازگشت همه به سوى خدا است!» (/28آل عمران)

اگر ما كفار را اولیاى خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا كردهایم،
امتزاج روحى هم ما را مىكشاند به اینكه رام آنان شویم ،و از اخالق و سایر شؤون حیاتى
آنان متاثر گردیم.
و آنان مى توانند در اخالق و رفتار ما دست بیندازند دلیل بر این معنا آیه مورد بحث
ُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ  »،را قید نهى قرار داده ،و مىفرماید مؤمنین كفار را
است ،كه جمله « ِمن د ِ
اولیاى خود نگیرند در حالى كه با سایر مؤمنین دوستى نمىورزند.
وقتى یك فرد مؤمن نسبت به كفار والیت داشته باشد ،و این والیت قوى هم باشد،
خود به خود خواص ایمانش و آثار آن فاسد گشته ،و بتدریج اصل ایمانش هم تباه مىشود.
و به همین جهت است كه در دنبال آیه مورد بحث اضافه كرد:
شىء!» ()1
« َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك فَلَ ْیس ِمنَ َّ
َّللاِ فى ْ
_________________________________________
 -1المیزان ج  3 :ص 236 :

اصالح بیماردالن جامعه اسالمی و جلوگیری از تمایل آنها به بیگانگان
َائرةٌ
یه ْم یَقُولُونَ ْ
سر ُ
ترى الَّ ِذینَ فى قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
نخشى أَن ت ُ ِصیبَنَا د َ
« فَ َ
ض یُ ِ
عونَ ِف ِ
سروا فى أَنفُس ِِه ْم
فَعَسى َّ
تى ِبا ْلفَتْح أ َ ْو أ َ ْمر ِم ْن ِعن ِد ِه فَیُص ِب ُحوا عَلى َما أ َ ُّ
َّللاُ أَن یَأ ْ َ
نَد ِِمینَ »،
« مىبینى این بیماردالن به سوى یهود و نصارا مىشتابند و مىگویند :ما بیم آن داریم كه بال بر
سر ما آید  -غافل از اینكه چه بسا خداى تعالى از ناحیه خود فتحى آورده و امرى دیگر كه
خودش مىداند پیش بیاورد ،آن وقت است كه این بیماردالن نسبت به آنچه در دل پنهان
مىداشتند پشیمان شوند!»( /52مائده)

ظاهر از عرف و اصطالح قرآن كریم این است كه مرض قلب عبارت است از شك
و تردیدى كه بر درك آدمى نسبت به آنچه مربوط به خداى تعالى و آیات اوست مستولى و
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چیره مىشود و نمىگذارد قلب با آن معارف كه همان عقائد دینى است جوش بخورد و
انسان مبتالى به آن شك و تردید عقد قلبى نسبت به خدا و آیاتش داشته باشد .
خداى تعالى همانطور كه براى دلها قائل به بیمارى است ،براى عالج آن بیمارى در
آیاتى از قرآن كریمش عالج نیز پیشنهاد كرده است ،از آن جمله در بیانى عام و كلى
صعَ ُد ا ْل َك ِل ُم ال َّ
ب َو
ْدیه ْم َربُّ ُه ْم ِبإیما ِن ِهم!» (/9یونس) و نیز فرمودهِ «:إلَ ْی ِه یَ ْ
ط ِی ُ
فرموده «ِ :یَه ِ
ح یَ ْرفَعُه !» (/10فاطر)
صا ِل ُ
ا ْلعَ َم ُل ال َّ
بنا بر این كسى كه دچار مرض قلب است اگر بخواهد خود را مداوا و بیمارى خود
را بر طرف سازد باید به سوى خداى عز و جل توبه ببرد و توبه عبارت است از ایمان به
او و تذكر به افكار شایسته و اعمال صالح)1( .
_____________________________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  5 :ص 619 :

دستوراتی در حفظ عهد و پیمان و معاهدات
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أ َ ْوفُوا بِا ْلعُقُو ِد»!...
« هان اى كسانى كه ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا كنید/1( »!...مائده)

عقد  -كه همان عهد باشد  -شامل همه پیمانهاى الهى و دینى كه خدا از بندگانش
گرفته مى شود و نیز شامل اركان دین و اجزاى آن چون توحید و نبوت و معاد و سایر
اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشریعى و امضائى و از آن جمله شامل عقد معامالت
و غیره مىشود ،ال جرم مناسبتر و صحیحتر آن است كه كلمه عقود در آیه را حمل كنیم بر
هر چیزى كه عنوان عقد بر آن صادق است.
قرآن كریم در وفاء به عهد به همه معانى كه دارد تاكید كرده ،و رعایت عهد را و
در همه معانى آن و همه مصادیقى كه دارد تاكید شدید فرموده ،تاكیدى كه شدیدتر از آن
نمىشود ،و كسانى كه عهد و پیمان را مىشكنند را به شدیدترین بیان مذمت فرموده ،و به
وجهى عنیف و لحنى خشن تهدید نموده ،و كسانى را كه پاى بند وفاى به عهد خویشند در
آیاتى بسیار مدح و ثنا كرده ،و آیات آنقدر زیاد است كه حاجتى بذكر آنها نیست .
و لحن آیات و بیاناتى كه دارد طورى است كه داللت مىكند بر اینكه خوبى وفاى به
عهد و زشتى عهدشكنى از فطریات بشر است)1( .
__________________________________________
 -1المیزان ج  5 :ص 255 :
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شرایط رعایت یا نقض عهد و پیمانها
یحب الخائنِینَ !»
َّللاَ ال ِ
سواء إِنَّ َّ
« َو إِ َّما ت َخافَنَّ ِمن قَ ْوم ِخیَانَةً فَان ِب ْذ إِلَ ْی ِه ْم عَلى َ
« و اگر بیم داشتى از قومى مبادا خیانتى را مرتكب شوند پس بیفكن بسویشان عهدشان را بطور
مساوى كه خدا دوست نمىدارد خیانتكاران را!» ( /58انفال)

این دو آیه دو دستور الهى است در قتال با كسانى كه عهد ندارند ،و عهد را
مىشكنند ،و یا ترس این هست كه بشكنند.
پس اگر دارندگان عهد از كفار بر عهد خود پایدار نباشند و آنرا در هر بار بشكنند
بر ولى امر است كه با ایشان مقاتله نموده و بر آنان سختگیرى كند ،و اگر ترس این باشد
كه بشكنند و اطمینانى به عهد آنان نداشته باشد باید او نیز لغویت عهد را اعالم نموده و آنگاه
به قتا ل با آنان بپردازد ،و قبل از اعالم لغویت آن مبادرت به قتال نكند چه این خود یك نحوه
خیانت است .
و اما اگر عهد بستند و آنرا نشكسته و ترس این هم كه خیانت كنند در بین نباشد البته
واجب است عهدشان را محفوظ داشته و احترام كنند)1( .
___________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 147 :

دستوراتی برای مدیریت اجتماعی در اسالم
سوره حجرات مشتمل بر مسائلى از احكام دین است ،احكامى كه با آن سعادت
زندگى فردى انسان تكمیل مىشود ،و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر مىگردد.
بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و خداى سبحان رعایت شود،
و پارهاى آدابى است كه بندگان خدا باید در مورد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رعایت
بعضى دیگر آن  ،احكام مربوط به مسائلى
كنند ،كه در پنج آیه اول سوره آمده است.
است كه مردم در برخورد با یكدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند.
قسمتى دیگر مربوط به برترىهایى است كه بعضى افراد بر بعض دیگر دارند ،و
تفاضل و برترى افراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم مىشود ،و
انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت مىكند ،و با آن بین دین
حق و باطل فرق مىگذارد ،و مىفهمد كدام دین حق است ،و كدام از سنن اجتماعى قومى
است)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 455 :
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 -1دستوراتی برای اداره رفتارهای اجتماعی مسلمانان
 -1نهی از مسخره کردن و عنوان بد دادن به مسلمان
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال یَس َخ ْر قَ ْو ٌم ِمن قَ ْوم عَسى أَن یَكُونُوا َخیرا ً ِمن ُه ْم َو ال نِسا ٌء
ب بِئْس
ِمن نِساء عَسى أَن یَكُنَّ َخیرا ً ِمن ُهنَّ َو ال ت َ ْل ِم ُزوا أَنفُسك ْم َو ال تَنَابَ ُزوا بِاْل َ ْلقَ ِ
ق بَ ْع َد االی َم ِن َو َمن لَّ ْم یَتُب فَأُولَئك ُه ُم الظ ِل ُمونَ !»
االس ُم ا ْلفُسو ُ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید هیچ قومى حق ندارد قومى دیگر را مسخره كند چه بسا كه آنان
از ایشان بهتر باشند ،هیچ یك از زنان حق ندارند زنانى دیگر را مسخره كنند چون ممكن است
آنان از ایشان بهتر باشند .و هرگز عیبهاى خود را بر مال مكنید كه اگر عیب یكى از خودتان را
بر مال كنید در واقع عیب خود را بر مال كردهاید و لقب بد بر یكدیگر منهید كه این بد رقم
یادآورى از یكدیگر است كه بعد از ایمان باز هم یكدیگر را به فسوق یاد كنید و هر كس توبه
نكند همه آنان از ستمكارانند!» ( /11حجرات)

می فرماید :هیچ كسى را مسخره نكنید ،چون ممكن است آن كس نزد خدا از شما
بهتر باشد .
« َو ال ت َ ْل ِم ُزوا أَنفُسك ْم !» كلمه لمز به معناى این است كه شخصى را به عیبش آگاه
سازى .و اگر كلمه مزبور را مقید به قید « انفسكم  -خود را »،نموده ،براى اشاره به این
است كه مسلمانان در یك مجتمع زندگى مىكنند ،و در حقیقت همه از همند ،و فاش كردن
عیب یك نفر در حقیقت فاش كردن عیب خود است .
ب !» به معناى این است كه مسلمانان به یكدیگر لقب زشت از
« َو ال تَنَابَ ُزوا ِباْل َ ْلقَ ِ
قبیل فاسق ،سفیه و امثال آن ندهند.
 -2نهی از سوء ظن ،تجسس عیوب ،و غیبت مسلمان
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا اجْ تَنِبُوا َكثِیرا ً ِمنَ الظن ِإنَّ بَ ْعض الظن ِإثْ ٌم َو ال ت َجسسوا َو ال
َّللاَ إِنَّ
یَ ْغتَب بَّ ْعضكُم بَ ْعضا ً أ َ ِ
یحب أ َ َحدُك ْم أَن یَأْك َل لَحْ َم أ َ ِخی ِه َم ْیتا ً فَك َِر ْهت ُ ُموهُ َو اتَّقُوا َّ
اب َّر ِحی ٌم!»
َّ
َّللاَ ت َ َّو ٌ
« هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از بسیارى گمانها اجتناب كنید كه بعضى از گمانها گناه
است ،و از عیوب مردم تجسس مكنید و دنبال سر یكدیگر غیبت مكنید ،آیا یكى از شما هست كه
دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعا از چنین كارى كراهت دارید و از خدا پروا
كنید كه خدا توبه پذیر مهربان است!» (/12حجرات)

منظور آیه مورد بحث نهى از پذیرفتن ظن بد است ،مىخواهد بفرماید :اگر در باره
كسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده!
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« ال ت َجسسوا َو ال یَ ْغتَب ! » تجسس به معناى پىگیرى و تفحص از امور مردم
است ،امورى كه مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پىگیرى كنى تا خبردار شوى.
كلمه غیبت عبارت است از اینكه در غیاب كسى عیبى از او بگویى كه حكمت و
وجدان بیدار تو را از آن نهى كند.
و شارع اسالم از این جهت از غیبت نهى فرموده كه :غیبت اجزاى مجتمع بشرى
را یكى پس از دیگرى فاسد مىسازد ،و از صالحیت داشتن آن آثار صالحى كه از هر كسى
توقعش مىرود ساقط مىكند ،و آن آثار صالح عبارت است از اینكه هر فرد از افراد جامعه
با فرد دیگر بیامیزد و در كمال اطمینان خاطر و سالمتى از هر خطرى با او یكى شود ،و
ترسى از ناحیه او به دل راه ندهد ،و او را انسانى عادل و صحیح بداند ،و در نتیجه با او
مانوس شود نه اینكه از دیدن او بیزار باشد و او را فردى پلید بشمارد .در این هنگام است
كه از تك تك افراد جامعه آثارى صالح عاید جامعه مىگردد و جامعه عینا مانند یك تن واحد
متشكل مىشود.
غیبت در حقیقت ابطال هویت و شخصیت اجتماعى افرادى است كه خودشان از
جریان اطالعى ندارند و خبر ندارند كه دنبال سرشان چه چیزهایى مىگویند ،و اگر خبر
داشته باشند و از خطرى كه این كار برایشان دارد اطالع داشته باشند از آن احتراز
مىجویند و نمىگذارند پردهاى را كه خدا بر روى عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره
شود.
این را هم باید دانست كه در این كالم اشعار و یا داللتى هست بر اینكه حرمت غیبت
تنها در باره مسلمان است ،به قرینه اینكه در تعلیل آن عبارت« لَحْ َم أ َ ِخی ِه »،را آورده ،و ما
مىدانیم كه اخوت تنها در بین مؤمنین است)1( .
___________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 481 :

تعلیماتی برای اصالح افکار اجتماع در مقابل حوادث
ع ِلی ٌم!»
شىء َ
الِلِ ی ْه ِد قَ ْلبَهُ َو َّ
َّللاِ َو َمن یُ ْؤ ِمن بِ َّ
« َما أَصاب ِمن ُّم ِصیبَة إِال بِ ِإ ْذ ِن َّ
َّللاُ بِكل ْ

« هیچ مصیبتى نمىرسد مگر به اذن خدا و كسى كه به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت
مىكند و خدا به هر چیزى دانا است!»

الرسو َل فَ ِإن ت َ َولَّ ْیت ُ ْم فَ ِإنَّ َما عَلى َرسو ِلنَا ا ْلبَلَ ُغ ا ْل ُم ِبینُ !»
« َو أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ

« و خداى را اطاعت كنید و رسول را هم در هر فرمانى كه مىدهد اطاعت كنید كه اگر اعراض
كنید او مسؤول نیست ،زیرا به عهده رسول ما بیش از این نیست كه پیام مرا به روشنى به شما
( /12تغابن)
برساند!»

عمل از هیچ عامل و اثر از هیچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام نمىشود ،پس
هر سببى را كه فرض كنى موانعى دارد كه نمىگذارد در مسبب خود اثر كند ،و اذن خداى
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تعالى به عمل كردن آن همین است كه آن موانع را بردارد ،و هر سببى را فرض كنى كه در
سببیت تمام باشد ،یعنى هیچ مانعى جلوگیر عملش نباشد ،باز عملكردش به اذن خدا است و
اذن خدا در آن این است كه مانعى بر سر راهش نگذاشته باشد ،پس تاثیر چنین سببى هم
مالزم با اذن خدا است ،در نتیجه هیچ سببى بدون اذن او در مسبب خود اثر نمىگذارد .
الرسو َل فَ ِإن ت َ َولَّ ْیت ُ ْم فَ ِإنَّ َما عَلى َرسو ِلنَا ا ْلبَلَ ُغ ا ْل ُم ِبینُ !» مراد
« َو أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
از اطاعت 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 والیتى كه بر امت دارد مىدهد ،والیتى كه خدا به او داده است.
اگر شما از اطاعت خدا در آنچه از دین تشریع كرده ،و یا از اطاعت رسول بدان
جهت كه ولى امر شما است در آنچه به شما دستور مىدهد اعراض كنید ،رسول ما
نمى تواند شما را مجبور بر اطاعت كند ،براى اینكه او مامور به این رفتار نشده بلكه تنها
مامور شده كه رسالت خدا را به شما برساند ،كه رسانید)1(.
____________________________________________________________
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 -2دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان

 -2در بخش مدیریت مالی

اداره دو رکن مالی و انسانی جامعه
ب َو ال تَأْكلُوا أ َ ْم َولَ ُه ْم إِلى أ َ ْم َو ِل ُك ْم
الطی ِ
« َو َءاتُوا ا ْلیَت َ َمى أ َ ْم َوله ْم َو ال تَتَبَ َّدلُوا ال َخ ِبیث ِب ِ
إِنَّهُ كانَ ُحوبا ً َكبِیرا ً !»
« و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها بدهید و مال بد و نامرغوب خود را به خوب و
مرغوب آنها تبدیل مكنید و اموال آنان را به ضمیمه مال خود مخورید كه این گناهى بس بزرگ
است!»

ساء َمثْنى َو ثُلَث َو
« َو إِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَال ت ُ ْقسِطوا فى ا ْلیَت َ َمى فَان ِك ُحوا َما طاب لَكُم ِمنَ النِ ِ
ُربَ َع فَ ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَال ت َ ْع ِدلُوا فَ َو ِح َدةً أ َ ْو َما َملَكَت أ َ ْی َمنُ ُك ْم ذَ ِلك أَدْنى أَال تَعُولُوا »!...
« اگر بترسید كه مبادا در باره یتیمان مراعات عدل و داد نكنید پس آن كس از زنانرا به نكاح
خود در آورید كه شما را نیكو و مناسب با عدالت است :دو یا سه یا چهار( نه بیشتر) و اگر
بترسید كه چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم كنید پس تنها یك زن اختیار
كرده و یا چنانچه كنیزى دارید به آن اكتفا كنید كه این نزدیكتر به عدالت و ترك ستمكارى
( 2و /3نساء)
است!»

مسئله نکاح و ارث ،دو باب از بزرگترین و باعظمتترین ابواب قوانین حاكمه در
جامعه انسانى است ،چون عظیمترین اثر را در تكون و هستى دادن به جامعه و بقاى آن
دارند ،اما مساله نكاح براى اینكه بوسیله آن وضع تولدها و فرزندان روشن مىشود ،و
معلوم مى گردد فالن شخص از اجزاى این مجتمع است یا نه ،و چه عواملى در تكون او
دست داشته ،و اما ارث از مهمترین عامل تشكل یافتن جامعه است ،براى اینكه ارث ثروت
موجود در دنیا را كه اساس زندگى جامعه و بنیه مجتمع بشرى در زندگى و بقا است تقسیم
مىكند.
و به همین مناسبت آیات مورد بحث ،در ضمن بیان دو جهت نامبرده ،از زنا و هر
ازدواج نامشروع و نیز از خوردن مال یكدیگر به باطل نهى فرموده ،و راه كسب مشروع
را منحصر در تجارت ناشى از رضاى طرفین دانسته و همین جا است كه دو اصل اساسى
و گرانقدر از امورى كه مجتمع را تشكل مىدهد تاسیس مىشود ،اصلى در امر تولید مثل و
اصلى دیگر در امر مال و این دو امر از مهمترین امورى است كه باعث تشكل جامعه
مىشود )1( .
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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دستوراتی برای مدیریت مالی و انسانی جامعه
سط فَت َ ْقعُ َد َملُوما ً محْ سورا ً»،
« َو ال تجْ عَ ْل یَدَك َم ْغلُولَةً ِإلى ُ
عنُ ِقك َو ال ت َ ْبسط َها ك َّل ا ْلبَ ِ
« در انفاق به محتاجان زیاده روى مكن نه بخل بورز كه گوئى دستت را به گردنت بستهاند و نه
آنچنان باز كن كه چیزى براى روز مبادا نزد خود نگذارى آنوقت تهىدست بنشینى و خود را
مالمت كنى»،

یرا بَ ِصیرا ً»،
الر ْز َ
ق ِل َمن یَشا ُء َو یَ ْقد ُِر إِنَّهُ كانَ بِ ِعبَا ِد ِه َخبِ َ
« إِنَّ َربَّك یَ ْبسط ِ
« كه پروردگار تو رزق را براى هر كه بخواهد توسعه مىدهد و براى هر كه بخواهد تنگ
مىگیرد ،آرى او به صالح بندگان خود آگاه و بینا است»،

« َو ال ت َ ْقتُلُوا أ َ ْولَ َد ُك ْم َخشیَةَ إِ ْملَق نحْ نُ نَ ْر ُزقُ ُه ْم َو ِإیَّاك ْم إِنَّ قَتْلَ ُه ْم كانَ ِخطئا ً َك ِبیرا ً»،

« و فرزندان خود را از ترس فقر مكشید ،ما آنان را و خود شما را روزى مىدهیم ،و كشتن
آنان خطائى بزرگ است»،

الزنى إِنَّهُ كانَ فَ ِحشةً َو سا َء سبِیالً»،
« َو ال ت َ ْق َربُوا ِ

« و نزدیك زنا مشوید كه زنا همیشه فاحشه بوده و روشى زشت است!»

َّللاُ ِإال ِبا ْل َحق َو َمن قُ ِت َل َمظلُوما ً فَقَ ْد َجعَ ْلنَا ِل َو ِل ِی ِه
« َو ال ت َ ْقتُلُوا النَّ ْفس الَّتى َح َّر َم َّ
سرف فى ا ْلقَتْ ِل إِنَّهُ كانَ َمنصورا ً»،
س ْلطنا ً فَال یُ ِ
« و خونى را كه خدا محترم شمرده مریزید ،مگر آنكه كشتن او حق باشد ،و كسى كه بىگناهى
را بكشد ما براى ولى او سلطنت و قدرت قانونى قرار دادهایم كه مىتواند قاتل را بكشد پس نباید
كسى در خونریزى از حد تجاوز كند كه كشته بىگناه به وسیله قانون یارى شده»،

« َو ال ت َ ْق َربُوا َما َل ا ْلیَتِ ِیم إِال بِالَّتى ِه َى أَحْ سنُ َحتى یَ ْبلُ َغ أَش َّدهُ َو أ َ ْوفُوا بِا ْلعَ ْه ِد إِنَّ
ا ْلعَ ْه َد كانَ َمسئ ُوالً»،

« به مال یتیم هم نزدیك مشوید مگر بنحوى كه تصرف در آن بهتر باشد براى یتیم از تصرف
نكردن ،و همچنان مال او را نگه دارید تا به حد رشد برسد ،و نیز به عهد خود وفا كنید ،كه از
عهدها نیز بازخواست خواهید شد!»

یر َو أَحْ سنُ تَأ ْ ِویالً»،
« َو أ َ ْوفُوا ا ْل َك ْی َل إِذَا ك ْلت ُ ْم َو ِزنُوا بِا ْل ِق
ِ
سطاس ا ْل ُمست َ ِق ِیم ذَ ِلك َخ ٌ

« و چون ترازودارى مىكنید كیل تمام بدهید و با وزنى مستقیم و یكسان بدهید و بستانید این هم
براى دنیایتان خوبست و هم در آخرت عاقبت بهترى دارد»،

ع ْنهُ
« َو ال ت َ ْقف َما لَ ْیس لَك ِب ِه ِع ْل ٌم ِإنَّ
صر َو ا ْلفُؤَا َد ك ُّل أُولَئك كانَ َ
ْ
السم َع َو ا ْلبَ َ
َمسئ ُوالً»،
« دنبال چیزى را كه بدان علم ندارى مگیر كه گوش و چشم و دل در باره همه اینها روزى مورد
بازخواست قرار خواهند گرفت»،

ض َم َرحا ً إِنَّك لَن ْ
ق اْل َ ْرض َو لَن ت َ ْبلُ َغ الجْ ُِبَا َل طوالً»،
تخ ِر َ
« َو ال ت َ ْم ِش فى اْل َ ْر ِ

« در زمین با نخوت و غرور قدم مزن تو نه مىتوانى زمین را بشكافى و نه به بلندى كوهها
مىرسى ،خالصه نمىتوانى هر چه بخواهى بكنى»،

سیئُهُ ِعن َد َر ِبك َمك ُْروها ً»،
« ك ُّل ذَ ِلك كانَ ِ
« همه اینها گناهش نزد پروردگارت كیفر بد دارد!»
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َّللا إِلَها ً َءا َخ َر فَت ُ ْلقَى فى َج َهنَّ َم
« ذَ ِلك ِم َّما أ َ ْو َحى إِلَ ْیك َربُّك ِمنَ الحْ ْك َم ِة َو ال تجْ عَ ْل َم َع َّ ِ
َملُوما ً َّم ْد ُحورا ً»،
« اینها از جمله وحىهائى است كه پروردگارت از حكمت بسویت فرستاد و نیز با خداى تعالى
خدایانى دیگر مگیر تا مالمت زده و رانده از رحمت خدا به جهنم نیفتى!»
( 29تا /39اسرا)

در آیه اول :دست به گردن بستن كنایه است از خرج نكردن و خسیس بودن و
خوددارى از بخشش نمودن ،درست مقابل بسط ید است كه كنایه از بذل و بخشش مىباشد و
این كه هر چه به دستش آید از دست خود فرو بریزد ،بطورى كه هیچ چیز براى خود باقى
نمىگذارد ،مانند كسى كه كامال دست خود را در مقابل باران گشوده و حتى قطرهاى از آن
در دست وى باقى نمىماند ،و این تعبیر بلیغترین و رساترین تعبیر در مورد نهى از افراط
و تفریط در انفاق است .
آیه دوم :معنایش این است كه این دأب و سنت پروردگار است كه بر هر كس بخواهد
روزى دهد فراخ و گشایش دهد و براى هر كه نخواهد ،تنگ بگیرد و سنت او چنین نیست
كه بىحساب و بىاندازه فراخ سازد و یا بكلى قطع كند ،آرى او مصلحت بندگان را رعایت
مى كند ،چرا كه او به حال بندگان خود خبیر و بینا است ،تو نیز سزاوار است چنین كنى و
متخلق به اخالق خدا گردى و راه وسط و اعتدال را پیش گرفته از افراط و تفریط بپرهیزى!
در آیه سوم :امالق به معناى فقر و ندارى است و معناى آیه این است كه فرزندان
خود را از ترس این كه مبادا دچار فقر و هالكت شوید و به خاطر ایشان تن به ذلت گدائى
دهید به قتل نرسانید ،و دختران خود را از ترس اینكه گرفتار داماد ناجورى شوید و یا به
جهتهاى دیگرى مایه آبروریزى شما شود مكشید زیرا این شما نیستید كه روزى اوالدتان
را مى دهید ،تا در هنگام فقر و تنگدستى دیگر نتوانید روزى ایشان را برسانید ،بلكه مائیم كه
هم ایشان و هم شما را روزى مىدهیم ،آرى كشتن فرزندان خطائى است بزرگ!
آیه چهارم :این آیه از زنا نهى مىكند و در حرمت آن مبالغه كرده است ،چون
نفرموده اینكار را نكنید ،بلكه فرموده نزدیكش هم نشوید.
« َو سا َء س ِبیالً »،فهماند كه این روش روش زشتى است كه به فساد جامعه ،آن هم
فساد همه شؤون اجتماع منجر مىشود ،و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را
به نابودى تهدید مىكند .
عالوه بر مطالب مذكور این عمل زشت و پست اثر دیگرى هم از نظر شریعت
اسالمى دارد ،و آن بر هم زدن انساب و رشته خانوادگى است ،كه با گسترش زنا ،دیگر
جائى براى احكام نكاح و ارث باقى نمىماند.
آیه پنجم :این آیه از كشتن نفس محترمه نهى مىكند ،مگر در صورتى كه بحق باشد،
به این معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد ،مثل اینكه كسى را كشته باشد یا مرتد شده
باشد( و حرمت دینى را در جامعه بشكند )،و امثال اینها كه در قوانین شرع مضبوط است.
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آیه ششم :این آیه از خوردن مال یتیم نهى مىكند كه خود یكى از كبائرى است كه
خداوند وعده آتش به مرتكبین آن داده است .و اگر به جاى نهى از خوردن آن از نزدیك شدن
به آن نهى كرد براى این بود كه شدت حرمت آن را بفهماند ،و معناى جمله« ِإال ِبالَّتى ِه َى
أَحْ سنُ  »،این است كه در صورتى كه تصرف در مال یتیم به نحوى باشد كه از تصرف
نكردن بهتر باشد به این معنا كه تصرف در آن به مصلحت یتیم و باعث زیاد شدن مال باشد
عیب ندارد و حرام نیست
در آیه هفتم :مىفرماید :ایفاء كیل و وزن و دادن آن به قسطاس مستقیم بهتر است،
براى این است كه اوال كمفروشى یك نوع دزدى ناجوانمردانه است و ثانیا وثوق و اطمینان
را بهتر جلب مىكند .
ْ
و « أَحْ سنُ تَأ ِویالً »،بودن این دو عمل از این جهت است كه اگر مردم این دو
وظیفه را عمل كنند ،كم نفروشند و زیاد نخرند رشد و استقامت در تقدیر معیشت را رعایت
كردهاند.
اگر كیل و وزن به طور عادالنه جریان یابد زندگى و اقتصاد مردم رشد و استقامت
یافته و هر كس هر چه را احتیاج دارد ،همان را به مقدار نیازش به دست مىآورد ،و عالوه
بر آن ،نسبت به همه سوداگران وثوق پیدا می کند و امنیت عمومى برقرار مىشود .
آیه هشتم :از پیروى و متابعت هر چیزى كه بدان علم و یقین نداریم نهى مىكند ،و
چون مطلق و بدون قید و شرط است پیروى اعتقاد غیر علمى و همچنین عمل غیر علمى را
شامل می شود.
انسانى كه سالمت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد خود پیرو آن چیزى است كه
آن را حق و واقع در خارج مىیابد ،و در عملش هم آن عملى را مىكند كه خود را در
تشخیص آن محق و مصیب مىبیند ،چیزى كه هست در آنچه كه خودش قادر بر تحصیل
علم هست علم خود را پیروى مىكند ،و در آنچه كه خود قادر نیست مانند پارهاى از فروع
اعتقادى نسبت به بعضى از مردم و غالب مسائل عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره
آن مسائل تقلید مىكند ،آرى همان فطرت سالم او را به تقلید از علم عالم و متخصص آن فن،
وا مىدارد و علم آن عالم را علم خود مىداند ،و پیروى از او را در حقیقت پیروى از علم
خود مىشمارد.
« ...إِنَّ
ع ْنهُ َمسئ ُوالً -گوش و چشم و دل در
صر َو ا ْلفُؤَا َد ك ُّل أُولَئك كانَ َ
ْ
السم َع َو ا ْلبَ َ
باره همه اینها روزى مورد بازخواست قرار خواهند گرفت »،حاصلش این است كه :دنبال روى از
چیزهائى كه علم به آنها ندارى نكن ،زیرا خداى سبحان به زودى از گوش و چشم و فؤآد كه
وسائل تحصیل علمند بازخواست مىفرماید ،و حاصل تعلیل این است كه گوش و چشم و
فؤآد نعمتهائى هستند كه خداوند ارزانى داشته است تا انسان به وسیله آنها حق را از باطل
تمیز داده و خود را به واقع برساند ،و به وسیله آنها اعتقاد و عمل حق تحصیل نماید ،و به
زودى از یك یك آنها بازخواست مىشود كه آیا در آنچه كه كار بستى علمى به دست آوردى
یا نه ،و اگر به دست آوردى پیروى هم كردى یا خیر؟
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مثال از گوش مىپرسند آیا آنچه شنیدى از معلومها و یقینها بود یا هر كس هر چه
گفت گوش دادى؟ و از چشم مىپرسند آیا آنچه تماشا مىكردى واضح و یقینى بود یا خیر؟ و
از قلب مىپرسند آنچه كه اندیشیدى و یا بدان حكم كردى به آن یقین داشتى یا نه؟ گوش و
چشم و قلب ناگزیرند كه حق را اعتراف نمایند ،و این اعضاء هم ناگزیرند حق را بگویند ،و
به آنچه كه واقع شده گواهى دهند ،بنا بر این بر هر فردى الزم است كه از پیروى كردن
غیر علم بپرهیزد ،زیرا اعضاء و ابزارى كه وسیله تحصیل علمند به زودى علیه آدمى
گواهى مىدهند!
در آیه نهم :مرح به معناى براى باطل زیاد خوشحالى كردن است ،و شاید قید باطل
براى این باشد كه بفهماند خوشحالى بیرون از حد اعتدال مرح است ،زیرا خوشحالى به حق
آن است كه از باب شكر خدا در برابر نعمتى از نعمتهاى او صورت گیرد ،و چنین
خوشحالى هرگز از حد اعتدال تجاوز نمىكند ،و اما اگر بحدى شدت یافت كه عقل را سبك
نموده و آثار سبكى عقل در افعال و گفتهها و نشست و برخاستنش و مخصوصا در راه
ض َم َرحا ً -
رفتنش نمودار شد چنین فرحى ،فرح به باطل است ،و جمله « َو ال ت َ ْم ِش فى اْل َ ْر ِ
در زمین با نخوت و غرور قدم مزن! » نهى است از اینكه انسان به خاطر تكبر خود را بیش از
آنچه هست بزرگ بداند ،و اگر مساله راه رفتن به مرح را مورد نهى قرار داد ،براى این
بود كه اثر همه آن انحرافها در راه رفتن نمودارتر مىشود.
در آیه دهم می فرماید :همه اینها كه گفته شد -یعنى همه آنچه كه مورد نهى واقع شد -
گناهش نزد پروردگارت مكروه است ،و خداوند آن را نخواسته است.
در آیه یازدهم :كلمه ذلك اشاره است به تكالیفى كه قبال ذكر فرمود ،و اگر در این آیه
احكام فرعى دین را حكمت نامیده ،از این جهت بوده است كه هر یك مشتمل بر مصالحى
است كه اجماال از سابقه كالم فهمیده مىشد)1( .
_____________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  13 :ص 114 :

64

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

تفسیر موضوعی المیزان

 -3دستورالعمل های اجرائی برای همه مسلمانان

 -3در بخش دفاعی و مدیریت جبهه و جنگ

مدیریت جبهه و جهاد
َّللاَ كثِیرا ً لَّعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ »،
كروا َّ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِذَا لَ ِقیت ُ ْم فِئ َةً فَاثْبُتُوا َو ا ْذ ُ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید وقتى برخوردید به گروهى از دشمن پس پایدارى كنید و خدا را
زیاد به خاطر آورید بلكه رستگار شوید»،

َّللاَ َم َع
َّللاَ َو َرسولَهُ َو ال تَنَ َزعُوا فَت َ ْفشلُوا َو ت َ ْذ َهب ِری ُحك ْم َو
اصبروا ِإنَّ َّ
« َو أ َ ِطیعُوا َّ
ُ
الصبرینَ »،
ِ

« و فرمانبرى كنید خدا و فرستادهاش را و نزاع مكنید كه سست شوید ،و در نتیجه نیرویتان
تحلیل رود و خویشتندارى كنید كه خدا با خویشتنداران است!»(45و/46انفال)

َّللاَ ك ِثیرا ً »،به معناى یاد خدا در دل و در زبان است،
كروا َّ
ذكر خدا در جمله « َو ا ْذ ُ
چون این هر دو قسم ،ذكر است و معلوم است كه آن چیزى كه مقاصد آدمى را از یكدیگر
مشخص و جدا مىكند آن حاالت درونى و قلبى انسان است ،حال چه اینكه لفظ هم با آن
حالت مطابق باشد ،مثل كلمه «یا غنى!» از فقیرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مىشود ،و یا
كلمه «یا شافى!» از مریضى كه از مرض خود به خدا پناه مىبرد ،و یا مطابق نباشد ،مثل
اینكه همان فقیر و مریض بجاى آن دو كلمه بگویند« اى خدا!» چون همین اى خدا از فقیر
به معناى « اى بى نیاز!» و از مریض به معناى« اى شفا دهنده!» است ،چون مقتضاى حال و
آن احتیاجى كه این دو را به استغاثه وادار كرده شاهد این است كه مقصودشان از اى خدا
جز این نیست ،و این خیلى روشن است .
كسى هم كه به جنگ رفته ،و با دشمن روبرو شده ،و مىداند كه در جنگ خونها
ریخته مىشود ،و دست و پاها قطع مىگردد و خالصه به منظور رسیدن به هدف باید از
خود گذشتگى كرد و پیه همه نامالیمات را به خود مالید ،چنین كسى فكرش همه متوجه
پیروزى و رسیدن به هدف و غلبه بر دشمنى است كه او را به مرگ و فنا تهدید مىكند ،و
كسى كه حالش این و فكر و ذكرش این است ذكر خدایش هم ذكرى است كه با حالت و
فكرش تناسب دارد .
َّللاَ كثِیرا ً  »،این است كه
كروا َّ
و این خود بهترین قرینه است بر اینكه منظور از « َو ا ْذ ُ
مؤمن ،متذكر آن معارفى باشد كه مربوط به این شأن و این حالت است ،و آن این است كه
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خداى تعالى معبود او و پروردگار او است ،و آن كسى است كه مرگ و حیات به دست او
است ،و مىتواند او را در این حال یارى كند ،و او سرپرست اوست و چه سرپرست و یاور
خوبى است ،چنین كسى با اینكه پروردگارش وعده نصرت داده و فرموده « :إِ ْن ت َ ْن ُ
ص ُروا َّ
َّللاَ
ص ْر ُك ْم َو یُث َ ِبتْ أ َ ْقدا َم ُك ْم /7( »،محمد) و مىداند كه خداوند اجر كسى را كه عمل نیكى انجام
یَ ْن ُ
دهد ضایع نمىكند یقینا به نصرت پروردگارش اطمینان داشته و مىداند كه سرانجام كارش
به یكى از دو وجه است كه هر دو نیك است ،چون یا بر دشمن غلبه پیدا مىكند كه در این
صورت رایت دین را بلند كرده و محیط را براى سعادتمند شدن خود و دیگران مساعد كرده
است ،و یا كشته مىشود كه در این فرض به جوار اولیاء مقربین درگاه پروردگارش شتافته
است ،این گونه معارف حقیقى است كه مربوط به حالت یك نفر مجاهد است ،و سرانجامش
را به سعادت واقعى و كرامت دائمى منتهى مىكند.
و اگر در جمله مورد بحث ذكر را مقید به كثیر كرد براى این است كه در میدانهاى
جنگ هر لحظه صحنههایى كه انسان را به دوستى زندگى فانى و شیرینى زخارف دنیوى
وادار ساخته و شیطان هم با القاء وسوسه خود آن را تایید كند تكرار مىشود ،و لذا فرموده :
خدا را زیاد یاد كنید تا بدین وسیله روح تقوا در دلها هر لحظه تجدید و زندهتر شود .
َّللاَ َو َرسولَهُ !» ظاهر سیاق این است كه منظور از اطاعت اطاعت
« َو أ َ ِطیعُوا َّ
دستوراتى است كه از ناحیه خدا و رسول راجع به امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه
اسالم صادر مىشود ،و آیات جهاد و دستورات نبوى مشتمل بر آن است ،مثل اینكه :باید
اول اتمام حجت كنند ،و در حین جنگ متعرض زن و فرزند دشمن نشوند و بدون اطالع
دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و همچنین احكام دیگر جهاد.
« َو ال تَنَ َزعُوا فَت َ ْفشلُوا َو ت َ ْذ َهب ِری ُحك ْم !» یعنى با نزاع و كشمكش در میان خود
ایجاد اختالف نكنید ،و در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت و یا
غلبه بر دشمن را از دست مدهید ،چون اختالف ،وحدت كلمه و شوكت و نیروى شما را از
بین مىبرد.
الصبرینَ !» یعنى همواره در برابر مصائب و نامالیمات
َّللاَ َم َع
« َو
اصبروا ِإنَّ َّ
ُ
ِ
جنگى كه دشمن به وسیله آن تهدیدتان مىكند مالزم خویشتندارى ،و اكثرا در ذكر خدا و
اطاعت او و رسولش بوده باشید ،و حوادث و سنگینى بار اطاعت شما را از جاى نكند و از
پا درنیاورد ،و لذت معصیت و عجب و تكبر شما را گمراه نسازد .
و اگر امر به صبر را تاكید فرمود براى این است كه صبر قوىترین یاورى است
كه در شدائد ،و محكمترین ركنى است در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده ،و
همین صبر است كه به انسان فرصت تفكر صحیح داده و به منزله خلوتى است كه در هنگام
هجوم افكار پریشان و صحنههاى هولانگیز و مصائبى كه از هر طرف رو مىآورد به
انسان فرصت مىدهد كه صحیح فكر نموده و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ كند ،پس
خداى سبحان با مردم صابر است .
اس َو
و نیز می فرمایدَ « :و ال تَكُونُوا كالَّ ِذینَ َخ َر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِهم بَطرا ً َو ِرئ َا َء النَّ ِ
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محی ٌ
ط!»(/47انفال) شما (مانند كفار) با خودنمائى
َّللاُ ِب َما یَ ْع َملُونَ ِ
َّللاِ َو َّ
یَص ُّدونَ عَن س ِبی ِل َّ
و خودآرائى به تجمالت دنیوى بسوى جنگ با دشمنان دین از دیار خود بیرون نشوید ،و
مردم را با گفتار و كردار ناپسند خود به ترك تقوا و فرو رفتن در گناهان و خروج از
اطاعت اوامر و دستورات او دعوت مكنید ،و بدین وسیله سد راه خدا مباشید ،كه اگر چنین
كنید زحماتتان بى اثر گشته و نور ایمان در دلهایتان خاموش مىگردد و آثار ایمان از
اجتماع شما رخت برمىبندد ،پس اگر بخواهید زحماتتان ثمربخش باشد و در نتیجه شما را
به مقصد و غرض برساند جز صراط مستقیمى كه دین قویم آن را برایتان فراهم نموده و
ملت فطرى هموارش كرده راه دیگرى ندارید و خداوند مردم فاسق را بسوى ایدههاى
فاسدشان راهنمائى نمىكند .

شش دستور جامع جنگی
پس رویهمرفته این سه آیه مشتمل بر شش امر است كه خداوند رعایت آن را در
جنگهاى اسالمى در هنگامى كه مسلمین با لشكر دشمن برمىخورند واجب كرده:
 -1ثبات -2 ،بسیار خدا را ذكر كردن - 3 ،خدا و رسول را اطاعت نمودن،
 - 4نزاع نكردن - 5 ،اینكه با غرور و شادمانى و خودنمائى بسوى جنگ بیرون
نشوند - 6 ،از راه خدا جلوگیرى نكنند.
و مجموع این امور ششگانه دستور جنگى جامعى است كه هیچ دستور مهم جنگى
از آن بیرون نیست ،و اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخى جنگهاى اسالمى كه در زمان
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم اتفاق افتاده از قبیل جنگ بدر ،احد ،خندق و حنین و غیر
سر غلبه مسلمین در آنجا كه
آن دقت كامل به عمل آورد این معنا برایش روشن مىگردد كه ّ
غالب شدند رعایت مواد این دستورات بوده و رمز شكست خوردنشان هر جا كه شكست
خوردند رعایت نكردن و سهلانگارى در آنها بوده است! ()1
_________________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 124 :

برنامه ریزی و آمادگی برای دفاع در لحظات بحران
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ُخذُوا ِح ْذ َرك ْم فَان ِف ُروا ثُبَات أ َ ِو ان ِف ُروا َج ِمیعا ً»،
« هان اى كسانى كه ایمان آوردید سالح خود برگیرید ،و سپس دسته دسته یا یك پارچه به سوى
جهاد حركت كنید!» ( /71نساء)

این آیه كنایه است از این كه مؤمنین آمادگى تمام داشته باشند براى خروج به سوى
جهاد .می فرماید :اسلحه خود را بر گیرید یعنى آماده بیرون رفتن به سوى دشمنان خود
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شوید ،یا فرقه فرقه كه از آن تعبیر مىشود به سریه سریه ،و یا به طور دسته جمعى كه از
آن تعبیر مىشود به لشگر.
و معلوم است كه آماده شدن براى جنگ به اختالف عده دشمن و نیروى او مختلف
مىشود ،پس تردید در جمله( یا دسته دسته بروید و یا دسته جمعى )،تردید تخییر نیست ،و
نمى خواهد بفرماید در كیفیت بیرون رفتن ،اختیار با خود شما است ،بلكه تردید به خاطر
اختالف وضع دشمن است ،مىخواهد بفرماید اگر عدد نفرات دشمن كم است ،به طور ثبه
یعنى دسته دسته بروید ،و اگر زیاد است دسته جمعى بروید.

بحران در تاریخ اسالم  ،و مدیریت بحران
در ایامى كه این آیات نازل مىشده مؤمنین در محنتى شدید قرار داشتند ،چون نزول
این آیات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلّم در مدینه بوده ،كه
دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند ،تا نور خدا را خاموش سازند ،و بنیان دین را كه
در حال باال رفتن بود براندازند ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از یك طرف با مشركین
مكه و طاغوتهاى قریش مىجنگید ،و از سوى دیگر سریه یا لشكرهای كوچك به اطراف
شبه جزیره عربستان گسیل مىداشت ،و از سوى دیگر سرگرم استوار ساختن پایههاى دین
در بین مؤمنین بود ،و از سوى دیگر در داخل با جمعیت منافقین كه مردمى نیرومند و
پولدار و صاحب نفوذ بودند رو به رو بود ،جمعیتى كه در روز جنگ احد معلوم شد
عددشان از نصف مسلمانان خیلى كمتر نبوده است.
و از سوى دیگر اطراف شهر مدینه قبایلى از یهود بودند ،كه دائما براى مؤمنین
دردسر ایجاد مىكردند ،و با آنان مىجنگیدند .یهود سخنان باطل و ضد دین در ذهن
مسلمانان القا مىكردند و احادیث گمراه كنندهاى كه باعث بطالن اراده صادق آنان بود تلقین
مىنمودند ،و به این وسیله تصمیم جدى آنان را سست مىكردند ،و همین یهودیان و منافقین،
مشركین را علیه مسلمانان تشجیع مىكردند.
ور ِه َو لَ ْو ك َِر َه ا ْلكافِ ُرونَ »،
ور َّ ِ
َّللا بِأ َ ْفوا ِه ِه ْم َو َّ
« یُری ُدونَ ِلیُ ْط ِفؤُا نُ َ
َّللاُ ُمتِ ُّم نُ ِ
« مىخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش كنند و خدا تمام كننده نور خویش است هر چند
كه كافران كراهت داشته باشند!» (/8صف)

در نتیجه برگشت معناى آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن آیه بعدى كه
مىفرمایدَ «:و إِنَّ ِمنك ْم لَ َمن لَّیُبَطئنَّ  -و بدانید كه بعضى از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا
مىكنند/72(»،...صف) به این مىشود كه :اسلحه خود را زمین نگذارید ،و از تالش و بذل
جهد در امر جهاد باز نایستید ،كه اگر چنین كنید عزمتان مىمیرد ،و نشاطتان در اقامه
پرچم حق مبدل به كسالت و سستى مىشود ،در نتیجه یك عده امروز و فردا خواهند كرد،
و یك عده دیگر مانع حركت دیگران مىگردند ،و نمىگذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و
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تطهیر زمین از لوث وجود آنان اقدام كنند)1( .
________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 667 :

مدیریت اراده های سست !
َلى ِإ ْذ لَ ْم أَكُن َّمعَ ُه ْم
« َو ِإنَّ ِمنك ْم لَ َمن لَّیُبَطئنَّ فَ ِإ ْن أَصبَتْكم ُّم ِصیبَةٌ قَا َل قَ ْد أ َ ْنعَ َم َّ
َّللاُ ع َّ
شهیدا ً»،
ِ
« و بدانید كه بعضى از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا مىكنند ،همین كه مصیبتى به شما
برسد مىگویند ،خدا چه رحمى به من كرد كه با آنان در میدان كار زار حاضر نبودم».
(/72نساء)

كلمه لَّیُبَطئنَّ به معناى تاخیر در عمل است ،و عبارتَ « :و ِإنَّ ِمنك ْم  »،داللت دارد
بر اینکه این اشخاص مبطى و امروز و فردا كن در بین مؤمنین هستند .در این آیات چیزى
كه به ظاهرش داللت كند بر این كه افراد امروز و فردا كن جزء منافقین بودهاند ،كه جز به
زبان ایمان نیاوردهاند ،وجود ندارد.
« َو لَ ْ
َّللاِ لَیَقُولَنَّ َكأَن لَّ ْم تَكُن بَ ْینَ ُك ْم َو بَ ْینَهُ َم َو َّدةٌ یَلَ ْیتَنى كُنت َمعَ ُه ْم
ئن أَصبَ ُك ْم فَض ٌل ِمنَ َّ
فَأَفُ َ
وز فَ ْوزا ً ع َِظیما ً»،
« و اگر  -در جنگ پیروز شوید ،و فضل و كرمى از خدا به شما برسد و غنیمتى به دست آورید-
گویا هیچ رابطه مودتى با شما ندارند -آن وقت بطور یقین خواهند گفت :اى كاش با آنان
مىبودم تا به فوزى بزرگ كامیاب مىشدم!» (/73نساء)

یكى از عالئم ضعف ایمان آنان ،همین است كه به دست آمدن غنیمت را امرى
بسیار مهم مىپندارند ،خیال مىكنند آن مسلمانى كه پشیزى غنیمت به دستش آمده ،همه
سعادتها را به دست آورده است ،آن را رستگارى عظیم به حساب مىآورد ،و نیز هر
مصیبتى كه به مؤمنین برسد از قبیل كشته و زخمى شدن در راه خدا ،و تحمل مشقت را
نقمت و عذاب مىپندارند.
َّللا
شرونَ ا ْل َحیَوةَ ال ُّد ْنیَا ِباالَ ِخ َر ِة َو َمن یُقَتِ ْل فى س ِبی ِل َّ ِ
« فَ ْلیُقَتِ ْل فى س ِبی ِل َّ
َّللاِ الَّ ِذینَ یَ ُ
سوف نُ ْؤتِی ِه أَجْ را ً ع َِظیما ً»،
فَیُ ْقت َ ْل أ َ ْو یَ ْغ ِلب فَ ْ
« پس كسانى كه زندگى دنیا را مىفروشند ،و آخرت را مىخرند ،باید در راه خدا پیكار كنند و
كسانى كه در راه خدا پیكار مىكنند تا كشته شوند و یا بر دشمن چیره گردند به زودى اجرى
عظیمشان مىدهیم!»( /74نساء)

در این آیه مجددا مردم را براى تحریك براى قتال در راه خدا هشدار مىدهد ،كه
همه آنها مؤمنند ،و با اسالم خود و تسلیم شدنشان در برابر خداى تعالى آخرت را با زندگى
دنیا خریدهاند.
آنگاه به فایده قتال  -البته قتال به وجه حسن  -كه به هر حال اجرى عظیم است
َّللاِ  »،...با این كالم خود بیان كرد كه امر
تصریح نموده ،مىفرمایدَ «:و َمن یُقَتِ ْل فى سبِی ِل َّ
رزمنده در راه خدا منتهى به یكى از دو سرانجام محمود و پسندیده مىشود  ،یا منتهى به این
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مىشود كه در راه خدا كشته شود  ،و یا به این كه بر دشمن خدا غلبه پیدا كند  ،و او به هر
حال اجرى عظیم خواهد داشت  ،و اگر شق سوم سرنوشت جنگ كه عبارت از فرار كردن
كه نه كشتن است و نه كشته شدن را ذكر نكرد  ،براى این بود كه اشاره كند به این كه
رزمنده در راه خدا فرار نمىكند .
ساء َو ا ْل ِو ْلد َِن
الن ِ
الر َجا ِل َو ِ
« َو َما لَك ْم ال تُقَ ِتلُونَ فى س ِبی ِل َّ ِ
َّللا َو ا ْل ُمستَضعَ ِفینَ ِمنَ ِ
الَّ ِذینَ یَقُولُونَ َربَّنَا أ َ ْخ ِرجْ نَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْلقَ ْریَ ِة الظا ِل ِم أ َ ْهلُ َها َو اجْ عَل لَّنَا ِمن لَّدُنك َو ِلیًّا َو
اجْ عَل لَّنَا ِمن لَّدُنك نَ ِصیرا ً»،
« چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و كودكان پیكار نمىكنند؟ بیچارگانى كه
مىگویند بار الها ما را از این سرزمین كه مردمش همه ستمگرند بیرون كن ،و نجات بده ،و از
ناحیه خود سرپرستى بر ایمان بفرست ،و یا از جانب خود یار و مدد كارى برایمان روانه كن!»(
/75نساء)

این آیه شریفه نیز تحریكى دیگر است بر قتال ،كه با تعبیر استفهام انجام شده،
استفهامى كه به یاد شنونده مىآورد كه قتالشان قتال در راه خدا است ،و فراموش نكنند ،كه
در چنین قتالى هدف زندگى سعیدشان تامین مىشود ،چون در زندگى سعیده هیچ آرزو و
هدفى جز رضوان خدا ،و هیچ سعادتى پرمحتواتر از قرب به خدا نیست ،و به یاد داشته
باشند كه قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست غداران روزگار به
استضعاف كشیده شدهاند .
بر هر فرد مسلمان واجب است كه به خاطر برادران مسلمانش كه سبب ایمان بین
وى و آنان برادرى برقرار ساخته ،و نیز به خاطر برادران تنى و سایر خویشاوندانش از
زن و مرد و ذرارى  -در صورتى كه مسلمان باشند  -فداكارى كند ،و غیرت به خرج دهد،
كه اگر چنین كند مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد ،همین عمل نیز باالخره
سبیل هللا خواهد شد ،نه این كه در مقابل سبیل هللا عنوانى دیگر داشته باشد.
ت فَقَ ِتلُوا
َّللاِ َو الَّ ِذینَ َكفَ ُروا یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل الطغُو ِ
« الَّ ِذینَ َءا َمنُوا یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل َّ
طن كانَ ض ِعیفا ً»،
طن إِنَّ َك ْی َد الش ْی ِ
أ َ ْو ِلیَا َء الش ْی ِ
« كسانى كه ایمان آوردهاند ،در راه خدا پیكار مىكنند ،و آنها كه كفر را پیشه خود كردهاند در
راه طاغوت مىجنگند ،پس شما اى مؤمنان با یاران شیطان پیكار كنید ،كه كید شیطان همیشه
ضعیف بوده است!»( /76نساء) ()1
________________________________________
 -1المیزان ج  4 :ص 670 :

مبارزه با فتنه
َّللاَ ِب َما یَ ْع َملُونَ
« َو قَتِلُو ُه ْم َحتى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ َو یَكونَ ِ
الدینُ كلُّهُ َّلِلِ فَ ِإ ِن انت َ َه ْوا فَ ِإنَّ َّ
یر»،
بَ ِص ٌ
« و با آنان كارزار كنید تا دیگر فتنهاى نباشد  ،و دین همهاش براى خدا شود  ،حال اگر دست
برداشتند خداوند به آنچه مىكنند بینا است!»(/39انفال)
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كفار قریش گروندگان به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را قبل از هجرت آنجناب
و تا مدتى بعد از آن در مكه مىگرفتند و شكنجه مىدادند و به ترك اسالم و برگشت به كفر
مجبور مىكردند ،و این خود فتنه نامیده مىشد.
جمله « َو قَتِلُو ُه ْم َحتى ال تَكُونَ ِفتْنَةٌ »،كنایه از این است كه دشمن با جنگ تضعیف
شده و دیگر به كفر خود مغرور نشوند ،و دیگر فتنهاى كه مؤمنین را مفتون سازد
برنینگیزند ،و در نتیجه دین همهاش از خدا باشد ،و كسى مردم را به خالف آن دعوت نكند .
و اگر از اطاعت این نهى سرباز زدند و از جنگ دست برنداشته و همچنان به
فتنه انگیزى ادامه دادند باید شما بدانید كه خداوند سرپرست و یاور شما است و با وثوق به
یارى خدا با آنان مصاف شوید كه او نیكو سرپرست و نیكو یاور است .
الدینُ كلُّهُ َّلِل ُِ »،منافاتى با باقى گذاردن
این معنا هم روشن شد كه جمله« َو یَكونَ ِ
اهل كتاب به دین خود در صورتى كه به ذمه اسالم درآمده و جزیه دهند ندارد)1( .
________________________________________________________________________________________________________________

 -1المیزان ج  9 :ص 98 :

آمادگی در برابر دشمن جامعه اسالمی
عد َُّوك ْم
َّللا َو َ
اط ا ْل َخ ْی ِل ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
« َو أ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما استَط ْعتُم ِمن قُ َّوة َو ِمن ِربَ ِ
عد َُّو َّ ِ
َّللاِ
شىء فى سبِی ِل َّ
َو َءا َخ ِرینَ ِمن دُونِ ِه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم َو َما تُن ِفقُوا ِمن ْ
یُ َوف ِإلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ »،
« و آماده كنید براى كار زار با ایشان هر چه را مىتوانید از نیرو و از اسبان
بسته
شده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان كه
شما آنان را نمىشناسید و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شما
(/60انفال)
پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!»
كلمه قُ َّوة در جنگ به معناى هر چیزى است كه جنگ و دفاع با آن امكان پذیر
است ،از قبیل انواع اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سوابق جنگى و تشكیالت
نظامی.
اط ا ْل َخ ْی ِل »،امر عامى
و اینكه فرمود َ « :و أ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما استَط ْعتُم ِمن قُ َّوة َو ِمن ِربَ ِ
است به مؤمنین كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا
خواهند كرد تهیه كنند ،به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را
دارند.
به حكم فطرت بر جامعه اسالمى واجب است كه همیشه و در هر حال تا آنجا كه
مىتواند و به همان مقدارى كه احتمال مىدهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز
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كند.
و در تعالیم عالیه دین فطرى اسالم كه دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر
فرستاده حكومتى را براى بشر اختیار كرده كه باید اسم آنرا حكومت انسانى گذاشت،
حكومتى است كه در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوى ،توانگر
و فقیر ،آزاد و برده ،مرد و زن ،فرد و جماعت و بعض و كل را بطور مساوى رعایت
كرده است ،حكومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواستههاى شخص حاكم باشد ،و او
به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حكومت كند.
دشمن منافع یك جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است ،و بر همه افراد است
كه قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع دهند ،و باید براى چنین روزى نیرو و
اسلحه زیر سر داشته باشند ،تا بتوانند منافع خود را از خطر دست برد دشمن نگهدارند ،گو
اینكه پارهاى از ذخیرههاى دفاعى هست كه تهیه آن جز از عهده حكومتها بر نمىآید ،و
لیكن پارهاى دیگر هم هست كه مسؤول تهیه آن خود افرادند ،چون حكومت هر قدر هم
نیرومند و داراى امكانات زیادى باشد به افراد مردم محتاج است ،پس مردم هم بنوبه خود
باید قبال فنون جنگى را آموخته و خود را براى روز مبادا آماده كنند .پس تكلیف « َو أ َ ِعدُّوا
 »، ...تكلیف به همه است.
چون غرض حقیقى از تهیه نیرو این است كه به قدر توانائیشان بتوانند دشمن را دفع
كنند و مجتمع خود را از دشمنى كه جان و مال و ناموسشان را تهدید مىكند حفظ نمایند.
و به عبارت دیگرى كه با غرض دینى نیز مناسبتر است این است كه به قدر
توانائیشان نائره فساد را كه باعث بطالن كلمه حق و هدم اساس دین فطرى مىشود و
نمىگذارد خدا در زمین پرستش شود و عدالت در میان بندگان خدا جریان یابد خاموش
سازند .تجهیز قوا براى غرض دفاع از حقوق مجتمع اسالمى و منافع حیاتى آن است ،و
تظاهر به آن تجهیزات دشمن را اندیشناك مىكند كه خود تا اندازهاى و به نوعى یك نحوه
عد َُّوك ْم  »،یكى از فواید تجهیز قوا را
َّللاِ َو َ
دفاع است ،پس اینكه فرمود «:ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
عد َُّو َّ
كه عاید جامعه مىشود ذكر مىكند)1( .
_________________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 151 :

ترغیب برای جهاد و تغییر روش در دفاع
شرونَ
صبرونَ یَ ْغ ِلبُوا
بى َح ِر ِ
ُ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ عَلى ا ْل ِقتَا ِل إِن یَكُن ِمن ُك ْم ِع ُ
« یَأَی َها النَّ ُّ
ین َو ِإن یَكُن ِمنكم ِمائ َةٌ یَ ْغ ِلبُوا أ َ ْلفا ً ِمنَ الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْفقَ ُهونَ »،
ِمائَت َ ِ
« هان اى پیغمبر! تحریض كن مؤمنین را بر كارزار اگر از شما بیست نفر خویشتندار یافت
شوند بر دویست نفر غلبه مىیابند و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از كسانى كه كافر
شدند غالب مىشوند ،به خاطر اینكه آنان مردمى هستند كه نمىفهمند»،
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ین
َّللاُ عَن ُك ْم َو َ
« ْاالنَ َخفَّف َّ
ع ِل َم أَنَّ فِی ُك ْم ض ْعفا ً فَ ِإن یَكُن ِمنكم ِمائ َةٌ صا ِب َرةٌ یَ ْغ ِلبُوا ِمائَت َ ِ
الصبرینَ »،
َّللاُ َم َع
َّللاِ َو َّ
ین بِ ِإ ْذ ِن َّ
َو إِن یَكُن ِمن ُك ْم أ َ ْل ٌ
ِ
ف یَ ْغ ِلبُوا أ َ ْلفَ ِ
« اكنون خداوند سبك كرد از شما ،و دانست كه در شما ضعفى است ،حال اگر از شما صد نفر
خویشتندار یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا مىكنند ،و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر
دو هزار نفر غالب مىآیند به اذن خدا و خدا با خویشتنداران است!»(65و/66انفال)

می فرماید :بیست نفر صابر از شما بر دویست نفر از كسانى كه كافر شدهاند غالب
مىشود ،و صد نفر صابر از شما بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدهاند غالب مىآیند ،و
این غلبه به علت این است كه كفار مردمى هستند كه نمىفهمند .
و همین نبودن فهم در كفار ،و در مقابل ،بودن آن در مؤمنان باعث شده كه یك نفر
از بیست نفر مؤمن بیشتر از ده نفر از دویست نفر كافر به حساب آید ،و بر همین اساس آیه
شریفه حكم كلى خود را روى همین حساب برده و مىفرماید :بیست نفر از مؤمنین بر
سرش این است كه مؤمنان در هر اقدامى كه مىكنند
دویست نفر از كفار غالب مىشوند ،و ّ
اقدامشان ناشى از ایمان به خداست ،و ایمان به خدا نیرویى است كه هیچ نیروى دیگرى
معادل آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمىآورد ،چون بدست آوردن نیروى ایمان مبنى
بر فهم صحیح است ،و همین فهم صحیح صاحبش را به هر خلق و خوى پسندیدهاى متصف
مىسازد  ،و او را شجاع و با شهامت و پر جرأت و داراى استقامت و وقار و آرامش قلب و
وثوق به خدا بار مىآورد ،چنین كسى اطمینان و یقین دارد به اینكه به هر تقدیر چه كشته
شود و چه بكشد برد با اوست ،زیرا در هر دو تقدیر پاداشش بهشت است ،و او در خود
مصداقى براى مرگ به آن معنائى كه كفار معتقدند و آنرا نابودى مىپندارند نمىبیند .
َّللاُ عَن ُك ْم  -اكنون خداوند سبك كرد از شما »،...یعنى اگر از شما صد
« ْاالنَ َخفَّف َّ
صابر باشد بر دویست نفر غلبه مىكند ،و اگر صابران از شما هزار نفر باشند بر دو هزار
نفر از كفار غلبه مىكنند بر همان اساسى كه در آیه قبلى گذشت.
ع ِل َم أَنَّ ِفی ُك ْم ض ْعفا ً » ،منظور از ضعف ،ضعف در صفات روحى
و در جمله « َو َ
است كه باالخره به ضعف در ایمان منتهى مىشود.
آرى ،یقین به حق است كه همه صفات پسندیده موجب فتح و ظفر از قبیل شجاعت و
صبر و رأى صائب از آن سرچشمه مىگیرد ،منظور از ضعف این است ،نه ضعف از
جهت نفرات و تجهیزات جنگى ،چون بدیهى است كه مؤمنین همواره در زمان رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رو به قوت و زیادى نفرات بودند نه رو به ضعف .
با در نظر گرفتن اینكه نداشتن فقه و صبر ،و همچنین ضعف روحى از علل و
اسباب خارجیى است كه در غلبه نكردن و ظفر نیافتن مؤثر است ،بدون شك از دو آیه مورد
بحث بخوبى فهمیده مىشود كه حكم در آن دو مبنى بر اوصاف روحیى است كه در مؤمنین
و كفار اعتبار شده ،و اینكه همان قواى روحى كه در آیه اولى براى یك مؤمن اعتبار شده
بود و قوتش به اندازهاى بود كه بر قواى روحى و داخلى ده نفر كافر غلبه مىكرد چیزى
نگ ذشت كه آنقدر پائین آمد تا همان قوا بر بیشتر از قواى روحى دو نفر كافر نمىچربید
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یعنى قواى روحى مؤمنین متوسط الحال به نسبت هشتاد در صد كاهش یافت ،و بیست مؤمن
در برابر دویست كافر كه در آیه اولى اعتبار شده بود در آیه دومى مبدل شد به صد مؤمن
در برابر دویست كافر .
و صد نفر در برابر هزار نفر آیه اولى در آیه دومى مبدل شد به هزار در برابر دو
هزار!
بحث دقیق در عواملى كه بر حسب احوال جارى در مجتمعات بشرى در نفوس
انسانها صفات اخالقى مختلفى ایجاد مىكند نیز آدمى را به این معنا راهنمائى مىنماید،
براى اینكه هر جامعه خانوادگى و حزبى كه به منظور غرضى از اغراض زندگى مادى و
یا دینى تشكیل مىیابد ،در اول تشكیل و ابتداى انعقاد به موانع و گرفتاریهائى كه از هر سو
اساس آنرا تهدید به انهدام مىكند برمىخورد و در نتیجه قواى دفاعیش بیدار گشته و آماده
مىشود تا در راه رسیدن به هدفى كه به نظرش مشروع است پیكار كند ،یعنى آن نفسانیات
كه انسان را وادار به تحذر از نامالیمات و بذل جان و مال در این راه مىكند در وى بیدار
مىشود.
و همچنین به پیكار خود ادامه داده و شب و روز جان و مال خود را در این راه
صرف مىكند ،و باز تجدید قوا نموده پیش مىرود تا آنجا كه براى خود تا اندازهاى استقالل
در زندگى فراهم سازد ،و تا حدى محیط را مساعد نموده و جمعیتش فزونى یافته آسایش و
آرامش پیدا مىكند ،و شروع مىكند به عیاشى و استفاده از فواید كوششهایش ،در این هنگام
است كه آن قواى روحى كه در همه اعضاء گسترده است و اعضاء را وادار بكوشش و
عمل مىكرده آرام گشته رو به سستى مىگذارد .
عالوه ،جامعه هر قدر هم افرادش اندك باشند در مساله ایمان و خصوصیات روحى
و صفات پسندیده اخالقى خالى از اختالفات نیستند .باالخره افرادش در این باره اختالف
دارند كه یكى قوى است و یكى ضعیف و قهرا هر چه افراد اجتماع بیشتر باشند افراد سست
ایمان و بیماردالن و منافقان نیز بیشتر مىشوند ،و كفه میزان این طبقه سنگینتر و كفه افراد
برجسته سبكتر مىشود .در این مطلب فرقى میان جمعیتهاى دینى و احزاب دنیوى نیست.
آرى ،سنت طبیعیى كه در نظام انسانى جریان دارد بر همه اجتماعات یكسان جارى
مىشود ،تجربه قطعى نیز ثابت كرده كه افرادى كه به خاطر غرض مهمى ائتالف مىكنند
هر قدر عدهشان كمتر باشد در مقابل رقبا و مزاحمینشان قوىتر مىباشند و هر قدر
گرفتارى و فتنههایشان بیشتر باشد نشاطشان در كار و كوشش بیشتر و كار و كوششان در
اثر سریعتر و تیزتر است.
بر عكس هر چه افرادشان بیشتر و رقبا و موانع رسیدن به مقاصدشان كمتر باشد
افرادش خمودتر و خواب آلودتر وسفیهتر خواهند بود.
دقت كافى در جنگهاى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم این معنا را روشن
مىسازد)1( .
______________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 161 :
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تشویق به دفاع و جهاد
یر لَّ ُك ْم إِن
« ان ِف ُروا ِخفَافا ً َو ثِقَاالً َو َج ِهدُوا ِبأ َ ْم َو ِلك ْم َو أَنفُ ِ
س ُك ْم فى س ِبی ِل َّ
َّللاِ ذَ ِل ُك ْم َخ ٌ
كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ »،
« سبكبار و یا سنگین بار كوچ كنید و با مالها و جانهاى خویش در راه خدا جهاد كنید كه این
براى شما بهتر است اگر مىدانستید!»(/41انفال)

ثقل در این آیه شریفه به قرینه مقام ،كنایه است از وجود موانعى كه نگذارد انسان
براى جهاد در راه خدا بیرون رود ،نظیر كثرت مشاغل مربوط به امور مالى و بازارى ،یا
عالقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خویشان و دوستان ،به حدى كه دورى و جدائى از
آنان در دل انسان مكروه و ناپسند آید ،و همچنین نداشتن زاد و راحله و اسلحه و هر مانع
دیگرى كه آدمى را از شركت در جهاد باز بدارد ،و در مقابل منظور از خفت -سبكبارى-
این است كه هیچ یك از اینها مانع او نشود.
پس اینكه امر فرمود چه خفافا و چه ثقاال به جهاد روید با اینكه این دو حال معناى
متقابل یكدیگر را دارند معنایش این است كه على اى حال به جهاد بروید ،و هیچ بهانهاى را
عذر نیاورید ،همچنانكه معناى اینكه فرمود «:به اموال و انفستان »،این است كه بهر وسیله
كه برایتان ممكن است جهاد كنید.
از اینجا معلوم مىشود كه امر به جهاد در آیه شریفه مطلق است ،و منافات ندارد كه
در دلیل دیگرى با بودن پارهاى از اعذار و موانع از قبیل مرض ،كورى ،شلى و امثال آن،
مقید بشود و در نتیجه با بودن آن عذرها ،وجوب جهاد ساقط گردد )1( .
____________________________________
 -1المیزان ج  9 :ص 380 :

روش اداره جبهه و جهاد در شرایط دشوار
یحب ك َّل َخ َّوان َكفُور!»
َّللاَ ال ِ
َّللاَ یُ َدافِ ُع ع َِن الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإنَّ َّ
« ِإنَّ َّ
« خدا از كسانى كه ایمان آوردهاند دفاع مىكند كه خدا خیانتگران كفران پیشه را دوست
ندارد!»

ِیر»،
« أ ُ ِذنَ ِللَّ ِذینَ یُقَتَلُونَ بِأَنَّ ُه ْم ظ ِل ُموا َو إِنَّ َّ
صر ِه ْم لَقَد ٌ
َّللاَ عَلى نَ ِ

« اجازه دارند كسانى كه چون ستم دیدهاند كارزار مىكنند و خدا به نصرت دادنشان قادر است»،

َّللاِ النَّاس
َّللاُ َو َل ْو ال د َْف ُع َّ
« الَّ ِذینَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِهم ِبغَ ِیر َحق ِإال أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّ
َّللاِ كثِیرا ً َو
كر فِی َها اس ُم َّ
بَ ْعض ُهم ِببَ ْعض لهَّ ُُ ِد َمت َ
سج ُد یُ ْذ ُ
صو ِم ُع َو ِبیَ ٌع َو صلَ َوتٌ َو َم ِ
ى ع َِز ٌ
یز»،
نصرهُ إِنَّ َّ
نصرنَّ َّ
لَیَ َ
َّللاُ َمن یَ ُ
َّللاَ لَقَ ِو ٌّ
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« همان كسانى كه از دیارشان بیرون شدهاند بدون سبب جز آنكه مىگفتهاند :پروردگار ما خداى
یكتا است ،اگر خدا بعضى از مردم را به بعض دیگر دفع نمىكرد دیرها و كلیساها و كنشتها و
مسجدها كه نام خدا در آن بسیار یاد مىشود ویران مىشد ،خدا كسانى را كه یارى او كنند یارى
(  39و/40حج)
مىكند كه وى توانا و نیرومند است»،

مراد از جمله « الَّ ِذینَ َءا َمنُوا  »،مؤمنین از امت است ،هر چند كه بر حسب مورد
با مؤمنین آن روز اسالم منطبق است ،چون آیات در مقام تشریع حكم جهاد است و حكم
جهاد مختص به یك طایفه و اهل یك عصر نیست ،و مورد نمىتواند مخصص باشد .
َّللاُ »،...این آیه مظلومیت
« الَّ ِذینَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِهم ِبغَ ِیر َحق إِال أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّ
مؤمنین را بیان مىكند ،و آن این است كه كفار بدون هیچ گونه حق و مجوزى ایشان را از
دیار و وطنشان مكه بیرون كردند.
آن هم نه این طور كه دست ایشان را بگیرند و از خانه و شهرشان بیرون كنند ،بلكه
آنقدر شكنجه و آزار كردند ،و آنقدر براى آنان صحنهسازى نمودند ،تا ناگزیر شدند با پاى
خود شهر و زندگى را رها نموده در دیار غربت منزل كنند ،و از اموال و هستى خود چشم
پوشیده ،با فقر و تنگدستى گرفتار شوند.
به این جهت اخراج شدند كه مىگفتند پروردگار ما هللا است نه بت و این تعبیر
اشاره مىكند به اینكه مشركین آن قدر نفهم و منحرف از حق بودند كه این كلمه حق را از
مسلمانان جرم مىدانستند و همان را مجوز این دانستند كه آنها را از وطن مالوف خود
بیرون كنند .
سج ُد
« َو لَ ْو ال د َْف ُع َّ
َّللاِ النَّاس بَ ْعض ُهم ِببَ ْعض لهَّ ُُ ِد َمت َ
صو ِم ُع َو ِبیَ ٌع َو صلَ َوتٌ َو َم ِ
َّللاِ ك ِثیرا ً »،...تشریع قتال به منظور حفظ مجتمع دینى از شر دشمنان دین
كر فِی َها اس ُم َّ
یُ ْذ ُ
است كه مىخواهند نور خدا را خاموش كنند ،زیرا اگر جهاد نباشد همه معابد دینى و مشاعر
الهى ویران گشته عبادات و مناسك از میان مىرود ،و لیكن در عین حال مراد از دفع خدا
مردم را به دست یكدیگر ،اعم از مساله جهاد است ،چون دفاع مردم از منافع حیاتى خود و
حفظ استقامت وضع زندگى ،سنتى است فطرى كه (چه این آیه بفرماید و چه نفرماید )،در
میان مردم جریان دارد ،هر چند كه این سنت فطرى هم منتهى به خداى تعالى مىشود.
پس مىتوان گفت كه در آیه شریفه به این نكته اشاره شده است كه قتال در اسالم از
فروعات همان سنتى است فطرى ،كه در بشر جارى است ،چیزى كه هست وقتى همین قتال
و دفاع را به خدا نسبت دهیم آن وقت دفع هللا مىشود و مىگوییم :خداوند به خاطر حفظ
دینش از خطر انقراض بعضى از مردم را به دست بعضى دفع مىكند.
ى ع َِز ٌ
یز »،سوگند یاد كرده ،وعده خود را با
نصرهُ إِنَّ َّ
نصرنَّ َّ
« َو لَیَ َ
َّللاُ َمن یَ ُ
َّللاَ لَقَ ِو ٌّ
نون تاكید ثقیله تاكید هم كرده است ،و آن وعده این است كه هر كس او را با جهاد و قتال با
دشمنان یارى كند ،او یاریش مىكند و خداى تعالى به این وعده خود در حق مسلمانان وفا
كرد و در جنگها و غزوات بر دشمنان پیروزیشان داد ،البته این تا وقتى بود كه مسلمانان
 -1المیزان ج  14 :ص 543 :
دین خدا را یارى مىكردند)1( .
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دستورات برای اداره جبهه و جنگ
ترك ْم أ َ ْع َملَ ُك ْم!»
« فَال ت َ ِهنُوا َو ت َ ْدعُوا إِلى الس ْل ِم َو أَنت ُ ُم اْل َ ْعلَ ْونَ َو َّ
َّللاُ َمعَ ُك ْم َو لَن یَ َ
« پس شما مسلمانان سست نشوید و مشركین را به صلح و صفا دعوت مكنید در حالى كه شما
پیروز و دست باالئید و خدا با شما است و هرگز پاداش اعمالتان را كم نمىكند!»(/35محمد)

می فرماید :زنهار كه در امر قتال سستى و فتور مكنید ،و هرگز مشركین را به
صلح و متاركه جنگ دعوت مكنید در حالى كه شما غالبید و خدا ناصر شما علیه ایشان
است ،و چیزى از اجر شما را كم نمىكند بلكه اجرتان را بطور كامل به شما مىدهد.
و در آیه شریفه ،مؤمنین را به غلبه و پیروزى وعده مىدهد ،البته به شرطى كه
مؤمنین خدا و رسول را اطاعت كنند ،پس آیه شریفه از نظر معنا نظیر آیهَ «:و ال ت َ ِهنُوا َو
ال تَحْ َزنُوا َو أ َ ْنت ُ ُم ْاْل َ ْ
علَ ْونَ إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُم ْؤ ِمنینَ !» (/139آل عمران) مىباشد)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 373 :

عکس العمل درمقابل جنگ روانی دشمن
السمی ُع ا ْلعَ ِلی ُم»،
« َو ال یحْ ُزنك قَ ْولُ ُه ْم ِإنَّ ا ْل ِع َّزةَ َّلِلِ َج ِمیعا ً ُه َو
ِ
« سخنانى كه مشركین(در افتخار و بالیدن به خدایانشان )،مىگویند تو را اى پیامبر غمگین
نسازد ،كه عزت همهاش از خدا است ،و شنوائى و دانائى تنها از آن اوست!»(/65یونس)

این آیه شریفه تادیبى است براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،تادیبى از راه
تسلیت نسبت به اذیتهائى كه مشركین به آن جناب مىكردند ،و پروردگار او را دشنام داده،
به دین او طعنه مىزدند و به خدایان دروغین خود افتخار مىكردند ،به حدى كه اى بسا آن
جناب دلش مىسوخت و براى خدا غصه مىخورد ،لذا خداى تعالى او را از این راه تسلیت
و دلگرمى داد ،كه مطالبى به یادش بیاورد و حقایقى را تذكرش دهد كه اندوهش زایل گردد،
و آن حقایق اینست كه :خداى تعالى با این سخنان زشت كه مشركین در باره او دارند شكست
نمىخورد تا تو برایش غصه بخورى ،و او سخن مشركین را مىشنود و به حال آن جناب و
حال مشركین آگاه است ،و چون همه عزتها از آن او است پس به این افتخارها كه مشركین
مىكنند و این عزتنمائىهایشان اعتناء مكن كه عزت آنان موهوم و سخنانشان هذیان است،
و چون خداى تعالى سمیع و علیم است اگر بخواهد مىتواند آنان را به عذاب خود بگیرد ،و
اگر نمىگیرد براى حفظ مصلحت دعوت دینى و رعایت خیر عاقبت است )1( .
_____________________________
 -1المیزان ج  10 :ص 137 :
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شکل و شمای دفاع مورد رضای خدا
صوص!»
یحب الَّ ِذینَ یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل ِه صفًّا َكأَنَّ ُهم بُ ْن َینٌ َّم ْر
ٌ
َّللاَ ِ
« إِنَّ َّ
« محققا خدا دوست مىدارد كسانى را كه در راه او به صف كارزار مىایستند تو گویى بنیانى
ساخته شده از قلعند!»(/4صف)

گفتار آیه در زمینه توبیخ است ،مىخواهد مؤمنین را به خاطر اینكه بدانچه مىگویند
عمل نمىكنند توبیخ كند ،قرآن پر است از آیاتى كه مؤمنین را توبیخ و عتاب مىكند ،
مخصوصا آیاتى كه در باره جنگها و متعلقات آن نازل شده ،از قبیل آیات راجع به جنگ
احد ،احزاب ،حنین ،صلح حدیبیه و جنگ تبوك ،و مساله انفاق در راه خدا و امثال آن .
و مؤمنین صالح اگر صالح شدند و جاللت قدر یافتند ،به خاطر همین توبیخها بوده
كه خداى تعالى از آنان نمود ،و به این وسیله به تدریج تربیتشان كرد ،و گرنه صالح نفسانى
و جاللت قدر را از پیش خود در نیافتند.
و مورد توبیخ در آیه هر چند بر حسب ظاهر لفظ آیه مطلق است ،و در خصوص
تخلف كردار از گفتار و خلف وعده ،و نقض عهد است ،و درست هم هست ،چون وقتى
ظاهر انسان موافق باطنش نشد ،همه این اعمال از او سر مىزند ،و لیكن سیاق و زمینه
یحب الَّ ِذینَ یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل ِه صفًّا ٌ!» در آن قرار گرفته ،و
َّللاَ ِ
آیات مورد بحث كه آیه« ِإنَّ َّ
جارة ت ُ ْنجی ُك ْم ِم ْن عَذاب أَلیم!» (/10صف) در آیات
آیه« یا أَیُّ َها الَّذینَ آ َمنُوا َه ْل أ َ ُدلُّ ُك ْم عَلى ِت َ
بعد از آن واقع شده ،و همچنین آیاتى نظیر اینها كه در آن است مىفهماند كه گویا بعضى از
مؤمنین قبل از جنگ وعده پایدارى داده بودند كه به هیچ وجه پشت به جنگ نكنند ،و پا به
فرار نگذارند و یا از بیرون شدن براى جنگ تثاقل نورزند ،و یا از انفاق در تهیه ابزار
جنگ براى خود و دیگران مضایقه ننمایند ،ولى در موقع عمل خلف وعده كردهاند.
می فرماید :خداى تعالى از همه اعمال انسان بیش از همه از این عملش سخت به
خشم مىآید كه چیزى را بگوید كه بدان عمل نمىكند ،چون این خود از نشانههاى نفاق
است .وقتى خداى تعالى از مقاتالن آن كسانى را دوست مىدارد كه چون كوه ایستادگى
كنند ،قهرا از مقاتالتى كه وعده پایدارى مىدهند ،ولى پایدارى نمىكنند و پا به فرار
مىگذارند ،خشمگین خواهد بود )1( .
___________________ _________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 419 :

فرمان جهاد و سختگیری علیه کفار و منافقین
یر!»
ار َو ا ْل ُمنَ ِف ِقینَ َو ا ْغلُظ َ
بى َج ِه ِد ا ْلكفَّ َ
یه ْم َو َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو ِبئْس ا ْل َم ِص ُ
علَ ِ
« یَأَی َها النَّ ُّ

« اى پیامبر! با كفار و منافقین جهاد كن و بر آنان سخت بگیر و خشونت به خرج ده و جایگاه
ایشان در جهنم است كه چه بد بازگشت گاهى است!» (/9تحریم)

مراد از جهاد با كفار و منافقین بذل جهد و كوشش در اصالح امر از ناحیه این دو
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طایفه است ،و خالصه منظور این است كه با تالش پىگیر خود جلو شر و فسادى كه این دو
طایفه براى دعوت دارند بگیرد ،و معلوم است كه این جلوگیرى در ناحیه كفار به این است
كه حق را براى آنان بیان نموده ،رسالت خود را به ایشان برساند ،اگر ایمان آوردند كه
هیچ ،و اگر نیاوردند با ایشان جنگ كند .
و در ناحیه منافقین به این است كه از آنان دلجویى كند و تالیف قلوب نماید ،تا به
تدریج دلهایشان به سوى ایمان گرایش یابد و اگر همچنان به نفاق خود ادامه دادند ،جنگ با
منافقان( كه شاید ظاهر آیه شریفه هم همین باشد )،سنت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بر
آن جارى نشده ،و آن جناب در تمام عمر با هیچ منافقى نجنگیده ،ناگزیر باید كلمه جاهد را
به همان معنایى كه كردیم بگیریم)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 552 :

تشویق به انفاق و جهاد ،دو برنامه دفاعی و اقتصادی اسالم
الِل َو َرسو ِل ِه َو أَن ِفقُوا ِم َّما َجعَلَكم ُّمست َ ْخلَ ِفینَ فِی ِه فَالَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِمنك ْم َو
« َء ِ
امنُوا ِب َّ ِ
یر !»
أَنفَقُوا ل ُه ْم أَجْ ٌر َكبِ ٌ
« به خدا و رسولش ایمان آورید ،و از آنچه ما از دست دیگران گرفته به شما دادیم انفاق كنید،
پس كسانى كه از شما ایمان بیاورند و انفاق كنند اجرى بزرگ خواهند داشت! »(/7حدید)

غرض سوره حدید تحریك و تشویق مؤمنین به انفاق در راه خداست ،همچنان كه
آمنُوا
تكرار امر صریح به این معنا در خالل آیاتش اشعار بدان دارد ،در آیه  7مىفرمایدِ «:
َبیر!»
سو ِل ِه َو أ َ ْن ِفقُوا ِم َّما َجعَلَ ُك ْم ُم ْ
الِلِ َو َر ُ
ِب َّ
ست َ ْخلَفینَ فی ِه فَالَّذینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو أ َ ْنفَقُوا لَ ُه ْم أَجْ ٌر ك ٌ
سنا ً فَیُضا ِعفَهُ لَهُ َو لَهُ أَجْ ٌر كَری ٌم!» و
و در آیه11مىفرمایدَ «:م ْن ذَا الَّذي یُ ْق ِر ُ
َّللاَ قَ ْرضا ً َح َ
ض َّ
َف
صدِقا ِ
ص ِدقینَ َو ا ْل ُم َّ
باز در آیه 18مىفرمایدِ «:إنَّ ا ْل ُم َّ
َّللاَ قَ ْرضا ً َح َ
ت َو أ َ ْق َرضُوا َّ
سنا ً یُضاع ُ
لَ ُه ْم َو لَ ُه ْم أَجْ ٌر كَری ٌم!» و در تشویق مردم به این عمل همین بس كه انفاق مردم را قرض
دادن آنان به خداى عز اسمه دانسته ،و معلوم است كه خداى عز و جل عالىترین و
مقدسترین و بهترین مطلوبست ،او هرگز خلف وعده نمىكند ،و او وعدهشان داده كه اگر به
وى قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر مىگرداند ،و نیز وعده داده كه در عوض
انفاقشان اجرى كریم و بسیار زیاد بدهد .
و نیز اشاره كرده به اینكه این انفاق منشاش تقوا و ایمان به رسول است ،و اثر
آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت و مالزمت با نور ،و بلكه ملحق شدن به
صدیقین و شهداء در نزد خداى سبحان است.
ست َ ْخلَفینَ فیه »،وقتى مؤمنین متوجه و متذكر شوند كه مال ایشان
« ِم َّما َجعَلَ ُك ْم ُم ْ
ملك خدا است ،و ایشان در آن اموال خلیفه خدا و وكالى از ناحیه اویند ،هر تصرفى بكنند
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به اذن او مىكنند قهرا انفاق كردن بر آنان آسان مىشود ،و در این عمل خیر ،احساس
سنگینى نمىكنند.
ُ
ستَوي ِم ْن ُك ْم
سماوا ِ
ض ال یَ ْ
میراث ال َّ
َّللا َو ِ َّلِلِ
سبی ِل َّ ِ
« َو ما لَ ُك ْم أَالَّ ت ُ ْن ِفقُوا في َ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
ق ِم ْن قَ ْب ِل ا ْلفَتْحِ َو قات َ َل أُولئِكَ أ َ ْع َظ ُم د ََر َجةً ِمنَ الَّذینَ أ َ ْنفَقُوا ِم ْن بَ ْع ُد َو قاتَلُوا َو
َم ْن أ َ ْنفَ َ
بیر !»
ُكالًّ َو َ
َّللاُ ا ْل ُح ْ
سنى َو َّ
ع َد َّ
َّللاُ ِبما ت َ ْع َملُونَ َخ ٌ
« و چرا باید در راه خدا انفاق نكنید؟! با اینكه میراث آسمانها و زمین از آن خدا است ،و از شما
آنانكه قبل از فتح انفاق كردند و كارزار نمودند با دیگران برابر نیستند ،آنان درجهاى عظیمتر
دارند ،تا كسانى كه بعد از فتح انفاق نموده و كارزار كردند ،البته خدا به هر دو طایفه وعده
احسان داده ،و خدا به آنچه مىكنید آگاه است!» (/10حدید) ()1
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 250 :

دستوری برای کمک مالی به جبهه ها
س ِنینَ »،
یحبا ْل ُمحْ ِ
َّللا َو ال ت ُ ْلقُوا بِأ َ ْیدِی ُك ْم إِلى الت ْهلُ َك ِة َو أَحْ ِ
َّللاَ ِ
« َو أَن ِفقُوا فى س ِبی ِل َّ ِ
سنُوا ِإنَّ َّ
« و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسان كنید كه خدا
نیكوكاران را دوست دارد!» (/195بقره)

آیه شریفه مطلق است ،و در نتیجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و
تفریطى است ،كه یكى از مصادیق آن بخل ورزیدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ
است ،كه این بخل ورزیدن باعث بطالن نیرو و از بین رفتن قدرت است كه باعث غلبه
دشمن بر آنان مىشود ،همچنانكه اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و
مسكنت و در نتیجه انحطاط حیات و بطالن مروت مىشود)1(.
 -1المیزان ج  2 :ص 93 :
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فصل هفتم

نمونه های مدیریت خوب و بد از نظر قرآن

رسول هللا «ص»  ،اسوه حسنه مدیریت
َّللاَ َو ا ْلیَ ْو َم االَ ِخ َر َو ذَك ََر
سوةٌ َحسنَةٌ ِل َمن كانَ یَ ْر ُجوا َّ
« لَّقَ ْد كانَ لَ ُك ْم فى َرسو ِل َّ
َّللاِ أ ُ َ
َّللاَ َك ِثیرا»،
َّ
« در حالى كه شما مىتوانستید به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به خوبى تاسى كنید ،و این
وظیفه هر كسى است كه امید به خدا و روز جزا دارد ،و بسیار یاد خدا مىكند!» (/21احزاب)

كلمه أسوة به معناى اقتداء و پیروى است ،و در مورد رسول خدا صلىهللاعلیه
وآلهوسلّم ،عبارت است از پیروى او ،و این وظیفه همیشه ثابت است ،و شما همیشه باید به
آن جناب تاسى كنید.
و معناى آیه این است كه یكى از احكام رسالت رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلّم ،و
ایمان آوردن شما ،این است كه به او تاسى كنید ،هم در گفتارش و هم در رفتارش ،و شما
مىبینید كه او در راه خدا چه مشقتهایى تحمل مىكند ،و چگونه در جنگها حاضر شده،
آنطور كه باید جهاد مىكند ،شما نیز باید از او پیروى كنید)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  16 :ص 433 :

امین و مکین و حفیظ و علیم بودن در مدیریت امور
« َو قَا َل ا ْل َم ِلك ائْتُونى بِ ِه أَست َ ْخ ِلصهُ ِلنَ ْفسى فَلَ َّما كلَّ َمهُ قَا َل إِنَّك ا ْلیَ ْو َم لَ َد ْینَا َم ِكینٌ
أ َ ِمینٌ »،
« شاه گفت وى را نزد من آرید كه او را محرم خویش كنم ،و همین كه با او صحبت كرد ،گفت
اكنون تو نزد ما صاحب اختیار و امینى!»

ض إِنى َح ِفی ٌ
ع ِلی ٌم!»
ظ َ
ائن اْل َ ْر ِ
« قَا َل اجْ عَ ْلنى عَلى َخ َز ِ
« گفت خزینههاى این سرزمین را به من بسپار كه من نگهدار و دانایم!»
(54و/55یوسف)
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كلمه مكین به معناى صاحب مقام و منزلت است ،وقتى یوسف را نزد شاه آوردند و
او با وى گفتگو كرد گفت :تو دیگر از امروز نزد ما داراى مقام و منزلتى هستى .
و اینكه حكم خود را مقید به امروز كرد براى اشاره به علت حكم بود ،و معنایش
این است كه تو از امروز كه من به مكارم اخالق و اجتناب از زشتى و فحشاء و خیانت و
ظلم ،و صبرت بر هر مكروه پى بردم ،و فهمیدم یگانه مردى هستى كه بخاطر حفظ طهارت
و پاكى نفست حاضر شدى خوار و ذلیل شوى ،و مردى هستى كه خداوند به تاییدات غیبى
خود اختصاصت داده ،و علم به تاویل احادیث و رأى صائب و حزم و حكمت و عقل را به
تو ارزانى داشته ،داراى مقام و منزلت هستى ،و ما تو را امین خود مىدانیم :و از اینكه
بطور مطلق گفت :مكین امین فهمانید كه این مكانت و امانت تو عمومى است ،و خالصه
حكمى كه كردیم هیچ قید و شرطى ندارد.
و این در حقیقت حكم و فرمان وزارت و صدارت یوسف بود.
بعد از آنكه شاه فرمان مكانت و امانت یوسف را بطور مطلق صادر كرد ،یوسف از
او در خواست نمود كه او را به وزارت مالیه و خزانهدارى منصوب كند ،و امور مالى
كشور و خزانههاى زمین را كه مراد از آن همان سرزمین مصر بوده باشد به وى محول
نماید:
ض ِإ ِني َحفی ٌ
ظ عَلی ٌم !»
« قا َل اجْ عَ ْلني عَلى َخزا ِئ ِن ْاْل َ ْر ِ
و اگر این درخواست را كرد به این منظور بود كه امور مالى كشور و ارزاق را به
مباشرت خود اداره كند ،و ارزاق را جمعآورى نموده براى سالهاى بعد كه قهرا سالهاى
قحطى خواهد بود و مردم دچار گرانى و گرسنگى خواهند شد ذخیره نماید ،و خودش با
دست خویش آن ذخیره ها را در میان مردم تقسیم كند ،و به هر یك آن مقدارى كه استحقاق
دارد بدهد ،و از حیف و میل جلوگیرى نماید.
و خود درخواست خویش را چنین تعلیل كرد كه من حفیظ و علیم هستم ،زیرا این
دو صفت از صفاتیست كه متصدى آن مقامى كه وى درخواستش را كرده بود الزم دارد ،و
بدون آن دو نمىتواند چنان مقامى را تصدى كند ،و از سیاق آیات مورد بحث و آیات بعدش
برمىآید كه پیشنهاد پذیرفته شد ،و دست بكار آنچه مىخواست گردید)1( .
____________________________
 -1المیزان ج  11 :ص 252 :

بدترین مدیریت تاریخ بشر
س ا ْل ِو ْر ُد ا ْل َم ْو ُرو ُد!»
« یَ ْق ُد ُم قَ ْو َمهُ یَ ْو َم ا ْل ِقیا َم ِة فَأ َ ْو َر َد ُه ُم النَّ َ
ار َو بِئْ َ
« او در روز قیامت پیشرو قوم خود خواهد بود و آنان را بسوى لبه آتش مىبرد كه چه بد
جایگاهى است براى ورود!» (/98هود)

فرعون در روز قیامت پیشاپیش قوم خود مىآید زیرا در دنیا او را پیروى كردند و
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در نتیجه او به عنوان امامى از ائمه ضاللت ،پیشوایشان شده بود.
در جاى دیگر قرآن نیز سخن از این پیشوایان ضاللت آمده و فرمودهَ «:و َجعَ ْلنا ُه ْم
ار! » (/41قصص)
أَئِ َّمةً یَ ْد ُ
عونَ ِإلَى النَّ ِ
آمدن قیامت و پیشوا شدن فرعون براى قومش و رفتنشان در آتش آنقدر حتمى و
یقینى است كه گویا واقع شده و شنونده آن را انجام شده حساب مىكند.
خداى تعالى در باره عذاب قبل از قیامت قوم فرعون فرموده :عرضه بر آتش
مىشوند یعنى صبح و شام آتش را به آنان نشان مىدهند ،و در باره عذاب روز قیامت آنها
فرموده  :فرمان مىرسد كه آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل سازید!
س ا ْل ِو ْر ُد ا ْل َم ْو ُرو ُد!» كلمه ورد به معناى آبى است كه انسان و حیوانات تشنه
« َو ِبئْ َ
به لب آن مىآیند و از آن مىنوشند.
الر ْف ُد ا ْل َم ْرفُو ُد !» (/99هود) یعنى قوم
« َو أُتْ ِبعُوا في ه ِذ ِه لَ ْعنَةً َو یَ ْو َم ا ْل ِقیا َم ِة ِبئْ َ
س ِ
فرعون امر فرعون را متابعت كردند ،لعنت خدایى هم آنان را متابعت كرد و لعنت خدا
عبارت است از دوری از رحمت او و رانده شدن از ساحت قرب او كه به صورت عذاب
غرق تجسم یافت ،ممكن هم هست بگوییم :لعنت ،حكمى است مكتوب از خداى تعالى در
نامه اعمالشان به اینكه از رحمت الهى دور باشند كه اثر این دورى از رحمت ،غرق شدن
در دنیا و معذب شدن در آخرت باشد.
الر ْف ُد ا ْل َم ْرفُو ُد !» یعنی آن عطیهاى كه در قیامت به آنان داده مىشود عطیه
« ِبئْ َ
س ِ
بدى است و آن آتش است كه اینان در آن افروخته مىشوند!()1
___________________________
 -1المیزان ج  10 :ص 572 :

انتظار مردم از پیشوایان
در كافى به سند خود از عباس بن هالل الشامى ،غالم ابى الحسن علیهالسالم از آن
جناب روایت كرد كه گفت :خدمت آقایم عرض كردم :فدایت شوم ،مردم چقدر دوست
مى دارند كسى را كه غذاى ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر خدا خشوع كند،
فرمود :مگر نمىدانى كه یوسف پیغمبر ،كه فرزند پیغمبر بود همواره قباهاى حریر ،آنهم
زربافت مىپوشید ،و در مجالس آل فرعون مىنشست و حكم مىكرد ،و مردم هم به لباس او
ایراد نمىگرفتند ،چون مردم محتاج لباس او نبودند ،مردم از او عدالت مىخواستند.
آرى مردم نیازمند پیشوایى هستند كه وقتى سخنى مىگوید راست بگوید ،و وقتى
حكمى مىكند عدالت را رعایت نماید ،زیرا خداوند نه طعام حاللى را حرام كرده و نه
شراب حاللى را حرام كرده ،او حرام را حرام و ممنوع كرده ،چه كم و چه زیاد ،حتى
خودش فرموده:
َ
َّللاِ الَّتي أ َ ْخ َر َج ِل ِعبا ِد ِه َو ال َّ
الر ْزق!» (/32اعراف) ()1
ط ِیبا ِ
« قُ ْل َم ْن َح َّر َم زینَة َّ
ت ِمنَ ِ
 -1المیزان ج  11 :ص 348 :
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حکومت و حکمت ،و مدیریت و تدابیر ذوالقرنین
علَ ْیكُم ِم ْنهُ ذِكرا ً» ،...
ین قُ ْل سأَتْلُوا َ
« َو یَسئَلُونَك عَن ذِى ا ْلقَ ْرنَ ِ
« از تو از ذو القرنین پرسند ،بگو :براى شما از او خبرى خواهم خواند ،ما به او در زمین
تمكین دادیم و از هر چیز وسیلهاى عطا كردیم ،پس راهى را تعقیب كرد ،چون به غروبگاه
آفتاب رسید آن را دید كه در چشمهاى گلآلود فرو مىرود و نزدیك چشمه گروهى را یافت،
گفتیم اى ذوالقرنین یا عذاب مىكنى یا میان آن طریقهاى نیكو پیش مىگیرى ،گفت :هر كه ستم
كند زود باشد كه عذابش كنیم و پس از آن سوى پروردگارش برند و سخت عذابش كند ،و هر
كه ایمان آورد و كار شایسته كند پاداش نیك دارد و او را فرمان خویش كارى آسان گوییم ،و
آنگاه راهى را دنبال كرد ،تا به طلوعگاه خورشید رسید و آن را دید كه بر قومى طلوع مىكند
كه ایشان را در مقابل آفتاب پوششى ندادهایم ،چنین بود و ما از آن چیزها كه نزد وى بود به
طور كامل خبر داشتیم ،آنگاه راهى را دنبال كرد ،تا وقتى میان دو كوه رسید مقابل آن قومى را
یافت كه سخن نمىفهمیدند ،گفتند :اى ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین تباهكارند
آیا براى تو خراجى مقرر داریم كه میان ما و آنها سدى بنا كنى ،گفت :آن چیزها كه پروردگارم
مرا تمكن آن را داده بهتر است مرا به نیرو كمك دهید تا میان شما و آنها حائلى كنم ،قطعات
آهن پیش من آرید تا چون میان دو دیواره پر شد گفت :بدمید تا آن را بگداخت گفت :روى
گداخته نزد من آرید تا بر آن بریزم ،پس نتوانستند بر آن باال روند ،و نتوانستند آن را نقب
زنند ،گفت :این رحمتى از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم بیاید آن را هموار
سازد و وعده پروردگارم درست است ،در آن روز بگذاریمشان كه چون موج در هم شوند و در
صور دمیده شود و جمعشان كنیم جمع كامل ،آن روز جهنم را كامال به كافران نشان دهیم،
همان كسان كه دیدگانشان از یاد من در پرده بوده و شنیدن نمىتوانستهاند ،مگر كسانى كه
كافرند پندارند كه سواى من بندگان مرا خدایان توانند گرفت كه ما جهنم را براى كافران محل
فرود آمدنى آماده كردهایم! » ( 83تا  /103کهف)

شىء سبَبا ً»،
« ِإنَّا َم َّكنَّا لَهُ فى اْل َ ْر ِ
ض َو َءات َ ْینَهُ ِمن كل ْ
تمكن در زمین به معناى قدرت تصرف در زمین است ،تصرفى مالكانه و دلخواه،
و استقرار و ثبات دادن است ثباتى كه باعث شود دیگر از مكانش كنده نشود و هیچ مانعى
مزاحمتش نتواند كند.
كلمه سبب به معناى وسیله است ،پس معناى ایتاء سبب از هر چیز این مىشود كه از
هر چیزى كه معموال مردم به وسیله آن متوسل به مقاصد مهم زندگى خود مىشوند ،از قبیل
عقل و علم و دین و نیروى جسم و كثرت مال و لشگر و وسعت ملك و حسن تدبیر و غیر
آن ،به او داده شده بود.
جمله مورد بحث منتى است از خداى تعالى كه بر ذو القرنین مىگذارد و با بلیغترین
بیان امر او را بزرگ مىشمارد.
نمونههایى كه خداوند تعالى از سیره و عمل و گفتار او نقل مىكند كه مملو از
حكمت و قدرت است شاهد بر همین است كه غرض بزرگ شمردن امر او است .
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« فَأَتْبَ َع سبَبا ً » ،یعنی وسیلهاى تهیه كرد كه با آن به طرف مغرب آفتاب سیر كند و
سیر كرد تا به مغرب آفتاب رسید .مراد از مغرب آفتاب ،آخر معموره آن روز از ناحیه
غرب است ،به دلیل اینكه مىفرماید :نزد آن مردمى را یافت.
الشم ِس  »، . . .یعنى در آنجا وسائلى براى سفر
« ث َّم أَتْبَ َع سبَبا ًَ ،حتى ِإذَا بَلَ َغ َمط ِل َع
ْ
تهیه دید ،و به سوى مشرق حركت كرد تا به صحرائى از طرف مشرق رسید ،و دید كه
آفتاب بر قومى طلوع مىكند كه براى آنان وسیله پوششى از آن قرار ندادیم .
و منظور از ستر آن چیزى است كه آدمى با آن خود را از آفتاب مىپوشاند و پنهان
مىكند ،مانند ساختمان و لباس و یا خصوص ساختمان ،یعنى مردمى بودند كه روى خاك
زندگى مىكردند ،و خانه اى كه در آن پناهنده شوند ،و خود را از حرارت آفتاب پنهان كنند
نداشتند و نیز عریان بودند و لباسى هم بر تن نداشتند.
و اگر لباس و بنا را به خدا نسبت داد و فرموده :ما براى آنان وسیله پوششى از آن
قرار ندادیم اشاره است به اینكه مردم مذكور هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودند كه
بفهمند خانه و لباسى هم الزم است و هنوز علم ساختمان كردن و خیمه زدن و لباس بافتن و
دوختن را نداشتند .
در حالى كه ما احاطه علمى و آگاهى از آنچه نزد او مىشد داشتیم .از عده و عدهاش
از آنچه جریان مىیافت خبردار بودیم.
ظاهرا احاطه علمى خدا به آنچه نزد وى صورت مىگرفت كنایه باشد از اینكه آنچه
كه تصمیم مىگرفت و هر راهى را كه مىرفت به هدایت خدا و امر او بود ،و در هیچ
امرى اقدام نمى نمود مگر به هدایتى كه با آن مهتدى شده ،و به امرى كه به آن مامور گشته
بود .
« ث َّم أَتْبَ َع سبَبا ًَ ،حتى إِذَا بَلَ َغ بَینَ الس َّد ْی ِن »،...كلمه سد به معناى كوه و هر چیزى
است كه راه را بند آورد و از عبور جلوگیرى كند ،و گویا مراد از دو سد در این آیه دو كوه
باشد
و در جمله « َو َج َد ِمن دُو ِن ِه َما قَ ْوما ً  »،...مراد از « ِمن دُونِ ِه َما »،نقطهاى نزدیك به
آن دوكوه است .و جمله « ال یَكا ُدونَ یَ ْفقَ ُهونَ قَ ْوالً »،كنایه از سادگى و بساطت فهم آنان
است
ض  »،...ظاهر این است
ین ِإنَّ یَأ ْ ُجو َج َو َمأ ْ ُجو َج ُم ْف ِ
س ُدونَ فى اْل َ ْر ِ
« قَالُوا یَذَا ا ْلقَ ْرنَ ِ
كه گویندگان این حرف همان قومى باشند كه ذو القرنین آنان را در نزدیكى دو كوه بیافت.
یاجوج و ماجوج دو طائفه از مردم بودند كه از پشت آن كوه به این مردم حمله
مىكردند ،و قتل عام و غارت راه انداخته اسیر مىنمودند.
قوم مذكور پیشنهاد كردند كه مالى را از ایشان بگیرد و میان آنان و یاجوج و
ماجوج سدى ببندد كه مانع از تجاوز آنان بشود.
در جواب آنان كه درخواست سدى كرده بودند براى این كه هم خواهش آنان را
اجابت كرده ،و هم وعده مافوق آن را داده باشد ،فرمود :آن مكنتى كه خدا به من داده بهتر
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است! این براى افاده استغناء ذو القرنین از كمك مادى ایشان است كه خود پیشنهادش را
كردند
مىخواهد بفرماید :ذو القرنین گفت آن مكنتى كه خدا به من داده ،و آن وسعت و
قدرت كه خدا به من ارزانى داشته ،از مالى كه شما وعده مىدهید بهتر است ،و من به آن
احتیاج ندارم .
« فَأ َ ِعینُونى ِبقُ َّوة  »،...گفت :من از شما خرج نمىخواهم و اما سدى كه خواستید
اگر بخواهید بسازم باید كمك انسانیم كنید ،یعنى كارگر و مصالح ساختمانى بیاورید ،تا آن را
بسازم  -و از مصالح آن آهن و قطر و نفخ با دمیدن را نام برده است -و به این معنایى كه
كردیم این مطلب روشن مىگردد كه مراد ایشان از پیشنهاد خرج دادن اجرت بر سد سازى
بوده در حقیقت خواستهاند به ذو القرنین مزد بدهند كه او هم قبول نكرده است .
« َءاتُونى ُز َب َر ال َحدِی ِد »،...یعنى بیاورید برایم قطعههاى آهن را تا در سد به كار
ببرم و این آوردن آهن همان قوتى بود كه از ایشان خواست.
و اگر تنها آهن را از میان مصالح سد سازى ذكر كرده و مثال اسمى از سنگ
نیاورده بدین جهت بوده كه ركن سد سازى و استحكام بناى آن موقوف بر آهن است.
ین قَا َل انفُ ُخوا »،می فرماید :او را به قوه و
و در جمله « َحتى إِذَا َ
ساوى بَینَ الص َدفَ ِ
نیرو مدد كرده و آنچه خواسته بود برایش آوردند ،پس سد را برایشان بنا كرده باال برد ،تا
میان دو كوه را پر كرد و گفت حاال در آن بدمید .مقصود این است كه دمهاى آهنگرى را
باالى سد نصب كنند ،تا آهنهاى داخل سد را گرم نمایند ،و سرب ذوب شده را در البالى
آن بریزند.
گفت :براى من قطر بیاورید تا ذوب نموده روى آن بریزم و البالى آن را پر كنم ،تا
سدى تو پر شود ،و چیزى در آن نفوذ نكند .
بعد از آنكه سد را ساخت یاجوج و ماجوج نتوانستند به باالى آن بروند ،چون بلند
بود ،و نیز به سبب محكمى نتوانستند آن را سوراخ كنند .
ذو القرنین -بعد از بناى سد -گفت :این سد خود رحمتى از پروردگار من بود ،یعنى
نعمت و سپرى بود كه خداوند با آن اقوامى از مردم را از شر یاجوج و ماجوج حفظ فرمود.
و این سد و این رحمت تا آمدن وعده پروردگار من باقى خواهد ماند ،وقتى وعده پروردگار
من آمد آن را در هم مىكوبد و با زمین یكسان مىكند.
این جمله از مالحم یعنى پیشگوییهاى قرآن است)1( .
_________________________
 -1المیزان ج  13 :ص 496 :
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بخش دوم
ارتباطات و پیام رسانی
در مدیریت کشور اسالمی
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فصل اول

پیام رسانی در مدیریت قرآنی
مقدمه ای بر روش های پیام رسانی در مدیریت
(از سید مهدی امین)

آغازین سخن آنکه در این بحث ،حواس ما جمع این نکته انتقادی تاریخی است که
نگذاریم نظریات مدیریتی غرب را به قرآن شریف تحمیل نمائیم ،هرچند که می دانیم
تکنیک های مدیریت مدون امروزی در غرب مخصوصا در آمریکا تدوین شده و کارآمدی
بسیار پر اهمیت پیدا کرده است.
قرآن شریف خود چنان آکنده از مفاهیم و دستورالعمل ها و ایده های مدیریت و
برنامه ریزی و پیام رسانی است که شگفت انگیز است ،و احتیاجی به تحمیل عقاید خارج
از خود را ندارد.
می توان گفت دین اسالم در همه مسائل ،روشها و اصول دانش های مورد نیاز بشر
را بیان کرده است ،ولی به ندرت دانش کاربردی آنها از طرف ما مسلمانها تدوین شده
است.
امروزه برای رساندن پیـــــــام ،نمی گویند شخصیت پیام رسان اگر معتبر باشد پیام
جا می افتد ،یا اگر خود پیام معتبر و مهم باشد ،شنونده به کمال و تمام آن را دریافت می
کند! بلکه پیام رسانی را به صورت یک دانش کاربردی و تکنیک خاص در آورده اند که
اگر آن را به کار گیریم ،مطمئن می شویم که پیام به جای صحیح خود رسیده و دریافت شده
و به کار بسته شده است!
در کاربرد پیام رسانی باید یک دائره کامل از – هدف پیام ،موضوع پیام ،نوع
مخاطبین ،مواد آموزشی ،وسیله ارائه پیام ،زمان و مکان پیام رسانی و غیره ،مورد
لحاظ قرار گیرد ،تا به رسد به مرحله بازخورد ( یعنی امتحانی در سطح گروهی منتخب
برای بررسی نتایج اجرا )،که پس از اصالح و اطمینان کامل از صحت کارکرد همه
عوامل باال ،اجرای برنامه اصالح شده در گروه های بزرگتر در سطح جامعه ،انجام شود.
در تفسیر آیه 135تا  138سوره آل عمران ،به کارگیری این روش را در قرآن
کریم درباره کاربرد فرامین و قوانین الهی در صدر اسالم و بازخورد نتایج آنها در اجرای
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برنامه های بعدی و بزرگتر پیامبر گرامی خدا مشاهده می کنیم:
َّللاَ فَاست َ ْغفَ ُروا ِلذُنُو ِب ِه ْم َو َمن
« َو الَّ ِذینَ إِذَا فَعَلُوا فَ ِحشةً أ َ ْو ظلَ ُموا أَنفُس ُه ْم ذَك َُروا َّ
صروا عَلى َما فَعَلُوا َو ُه ْم یَ ْعلَ ُمونَ »،
یَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب ِإال َّ
َّللاُ َو لَ ْم یُ ُّ
« نیكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمى به نفس
خویش كنند خدا را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار كنند،
كه هیچ كس جز خدا نمىتواند گناه خلق را بیامرزد ،و آنها هستند كه اصرار در
كار زشت نكنند چون به زشتى معصیت آگاهند».
( این از دأب قرآن (در تعلیم الهي اش )،مىباشد كه پیوسته در مدت نزولش (كه
بیست و سه سال طول كشید )،براى كلیات تعالیمش مواد اولیهاى قرار داده تا به آنها یا
بعضى از آنها عمل كنند ،همین كه مورد عمل قرار گرفت صورت عملى واقع شده را ماده
دوم براى تعلیم دومش قرار مىدهد ،و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصالح اجزا و
تركیبات فاسد ،آن عامل را وادار مىسازد كه بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد ،و به
این منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را ثنا مىگوید ،و در برابرش
وعده جمیل و شكر جزیل مىدهد ،پس كتاب هللا عزیز ،كتاب علم و عمل است ،نه كتاب
تئورى و فرضیه ،و نه كتاب تقلید كورانه!
 ...خداى سبحان در اولین بار كه مىخواهد مساله جهاد را تشریع كند كلیاتى از
ب َعلَ ْی ُك ُم ْال ِقتا ُل/216(»،بقره) و در این آیات مؤمنین را
جهاد را بیان نموده و مىفرمایدُ «:كتِ َ
به جهاد امر نموده ،مىفهماند كه این عمل بر آنان واجب شده ،آنگاه داستان جنگ بدر را به
عنوان اولین مشقى كه شاگرد نوشته تحویل مىگیرد ،و عیبهاى آن را گوشزد نموده مشقى
دیگر به نام جنگ احد به او مىدهد ،باز عیبهاى آن را مىگیرد ،و همچنان ادامه مىدهد تا
امت مسلمان در انجام این تكلیف ،بى عیب و ماهر شود ،و یا مىبینید خداى تعالى سرگذشت
انبیاى گذشته ،و امتهاى آنان را درس مىدهد ،نقاط ضعف و خطا و انحراف آنها را بیان
مىكند ،و حق مطلب و آنچه كه صحیح است معین نموده از امت اسالم مىخواهد تا آن طور
عمل كنند ،و آن سرگذشت غلط گیرى شده را دستور العمل خود قرار دهند)1( )!...
____________________________________________________________
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آغاز سوره یس:
یک دوره کامل از فن پیام رسانی و هدایت
 -1معرفی صاحب پیام و پیام رسان
ان ال َح ِك ِیم!»
سم َّ ِ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
الر ِح ِیم! یس! َو ا ْلقُ ْر َء ِ
« إِنَّك لَ ِمنَ ا ْل ُم ْرس ِلینَ ! عَلى ِص َراط ُّمست َ ِقیم! » ( 1تا / 4یس)

خداى تعالى در این آیه به قرآن حكیم سوگند مىخورد بر این كه رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از مرسلین است.
الر ِح ِیم!»
« ت َ ِنزی َل ا ْلعَ ِز ِیز َّ
« كه خداى عزیز و رحیم آن را نازل كرده!»(/5یس)
او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن بر او نازل كرده،
قرآن حكیم ،تا مردم را انذار كند ،و در نتیجه كلمه عذاب بر بعضى ،و كلمه رحمت بر
بعضى دیگر مسلم شود.
 -2مشخصات آورنده قرآن
« إِنَّك لَ ِمنَ ا ْل ُم ْرس ِلینَ ! عَلى ِص َراط ُّمست َ ِقیم! »
« كه تو به درستى و به یقین از مرسلین هستى!
و بر صراط مستقیم قرار دارى!» (3و/4یس)
جمله « ِإنَّك لَ ِمنَ ا ْل ُم ْرس ِلینَ !» مطلبى است كه به خاطر آن سوگند خورد.
«عَلى ِصرا َط ُّمست َ ِقیم! » مراد از صراط مستقیم آن طریقى است كه عابر خود را
به سوى خدا مىرساند ،یعنى به سعادت انسانىاش كه مساوى است با قرب به خدا و كمال
عبودیت.
 -3هدف تنزیل قرآن
« ِلتُنذ َِر قَ ْوما ً َّما أُنذ َِر َءابَا ُؤ ُه ْم فَ ُه ْم َ
غ ِفلُونَ !» (/6یس)
ما تو را تنها به این غرض فرستادیم و قرآن بر تو نازل كردیم كه مردمى را كه
پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند ،انذار كنى و بترسانى!
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 -4شناخت مخاطبین
الف :مخاطبینی که هدایت در آنها موثر نیست!

ْثر ِه ْم فَ ُه ْم ال یُ ْؤ ِمنُونَ »!...
« لَقَ ْد َح َّ
ق ا ْلقَ ْو ُل عَلى أَك ِ
« سوگند مى خورم كه فرمان عذاب بر بیشتر آنان صادر شده در نتیجه دیگر ایمان
نخواهند آورد!
ما به گردنشان غلهایى افكندهایم كه تا چانهشان را گرفته به طورى كه دیگر
نمىتوانند سر پایین آورده خود را ببینند!
ما از پیش رو و عقب سر سدى دورشان كشیده و ایشان را با آن پوشاندهایم دیگر
جایى را نمىبینند!
بنا بر این ،دیگر انذار كردن و نكردنت به حال ایشان یكسان است چه انذار بكنى
و چه نكنى ایمان نمىآورند!»(7تا /10یس)
ب :مخاطبینی که هدایت در آنها موثر است!

كریم!»
ب فَ َب ْ
الرحْ َمنَ ِبا ْلغَ ْی ِ
شى َّ
« ِإنَّ َما تُنذ ُِر َم ِن اتَّبَ َع الذ َ
شرهُ ِب َم ْغ ِف َرة َو أَجْ ر ِ
ِكر َو َخ َ
(/11یس)
معناى آیه این است كه :تو تنها كسى را انذار مىكنى ،یعنى انذارت تنها در كسى
نافع و مؤثر است كه تابع قرآن باشد ،و چون آیات قرآن تالوت مىشود ،دلش
متمایل بدان مىشود ،و از رحمان خشیتى دارد آمیخته با رجاء ،پس تو او را به
آمرزشى عظیم ،و اجرى كریم بشارت ده كه با هیچ مقیاسى اندازهگیرى نمىشود.
()1
______________________________________
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این بود آن مفاهیم و روش مدیریت پیام رسانی که در سوره مبارکه «یس» به کار
رفته است.
همین گونه است در آغاز خود قرآن شریف ،آغاز سوره مبارکه « بقره» ،که چنین
مفاهیم مدیریتی و پیام رسانی از :هدف و موضوع و مخاطبین و  ...در آن به کار رفته
است.
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در مدیریت پیام رسانی قرآن ،در این کتاب ،مطالب زیر در هفت فصل جداگانه
بررسی شده است:
 -1هدف های پیام قرآن،
 -2موضوع پیام،
 -3مخاطبین پیام قرآن،
 -4وسایل پیام رسانی قرآن ،
 -5توجه به زمان و مکان در پیام رسانی قرآن ،
 -6روشهای آموزشی قرآن،
 -7اصالح روش در مدیریت پیام رسانی قرآن( بازخورد).
در پایان این توضیحات ،ضروری می دانم این نکته را روشن سازم که:
اوالً ،مطالب این کتاب خالصه ای منتخب از تفسیر آیات قرآن شریف در
«تفسیرالمیزان» عالمه بزرگوار آیت هللا طباطبائی فقید است ،و در فیش برداری اولیه همین
خالصه متجاوز از هزار صفحه شده بود ،اجبارا ً از میان آنها این مقدار انتخاب مجدد گردیده
است و واضح است که شامل همه مطالب قرآن شریف در زمینه مدیریت و برنامه ریزی
نیست.
ثانیا ً  ،ترتیب مطالب به صورت فوق با توجه به عناوین مدیریت جدید در نظر
گرفته شده است لکن خود مطالب در مرحله نخست از قرآن مجید اتخاذ گردیده بعدا ً تحت
عناوین فوق دسته بندی گردیده است ،تا آنچه در اول این بحث گفتیم مراعات شود ،و نه تنها
مفاهیم و مطالب به قرآن شریف تحمیل نگردد ،بلکه آنچه در قرآن شریف است با ترتیب
تطبیقی و روال جدید بیان و روشن گردد!

سید مهدی امین

92

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

تفسیر موضوعی المیزان

فصل دوم

هدف های پیام قرآن
هدف اصلی نزول قرآن
الرحیم ! »
« ِب ْ
س ِم َّ
من َّ
َّللاِ َّ
الرحْ ِ
كالم خدا با این جمله آغاز شده است ،و چون كالم ،خود فعلى است از افعال ،و
ناگزیر داراى وحدتى است ،و وحدت كالم به وحدت معنا و مدلول آن است ،پس الجرم كالم
خدا از اول تا به آخرش معناى واحدى دارد ،و آن معناى واحد غرضى است كه به خاطر آن
غرض ،كالم خود را به بندگان خود القاء كرده است .حال آن معناى واحدى كه غرض از
كالم خداي تعالى است چیست؟
َّللاُ  -از سوى خدا به سوى
تاب ُمبینٌ  ،یَهْدي ِب ِه َّ
از آیه ... «:قَ ْد جا َء ُك ْم ِمنَ َّ
ور َو ِك ٌ
َّللاِ نُ ٌ
شما نورى و كتابى آشكار آمد ،كه به سوى خدا راه مىنماید15( »!...و/16مائده) و آیاتى دیگر ،كه
خاصیت و نتیجه از كتاب و كالم خود را هدایت بنـــــدگان دانسته ،فهمیده مي شود :كه آن
غرض واحد هدایت خلق است ،پس در حقیقت هدایت خلق با نام خدا آغاز شده ،خدائى كه
مرجع همه بندگان است ،خدائى كه رحمان است ،و به همین جهت سبیل رحمتش را براى
عموم بندگانش چه مؤمن و چه كافر بیان مىكند ،آن سبیلى كه خیر هستى و زندگى آنان در
پیمودن آن سبیل است ،و خدائى كه رحیم است ،و به همین جهت سبیل رحمت خاصهاش را
براى خصوص مؤمنین بیان مىكند ،آن سبیلى كه سعادت آخرت آنان را تامین نموده ،و به
دیدار پروردگارشان منتهى مىشود.
این ابتداء به نام خدا نسبت به تمامى قرآن بود ،كه گفتیم غرض از سراسر قرآن
یك امر است ،و آن هدایت است ،كه در آغاز قرآن این یك عمل با نام خدا آغاز شده است .
()1
____________________________________________________________
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راه وصول به هدف قرآن
صرا َ
َقیم !»
« ا ْه ِدنَا ال ِ ّ
ط ْال ُم ْست َ
« ما را بسوى صراط مستقیم هدایت فرما! »
صرا َ
علَ ْی ِه ْم َ
علَ ْی ِه ْم َو الَ الضَّالِّینَ !»
ط الَّذینَ أ َ ْنعَ ْم َ
غی ِْر ْال َم ْغ ُ
ضو ِ
ب َ
ت َ
« ِ
« صراط آنان كه برایشان انعام فرمودى ،نه آنان كه برایشان غضب كردى ،و نه
گمراهان!» ( 6و/7فاتحه)
از نظر عرف و اصطالح قرآن كریم ،خداي تعالى « صراط » را به وصف مستقیم
و استقامت توصیف كرده ،و آنگاه بیان كرده كه این صراط مستقیم را كسانى مىپیمایند كه
خدا بر آنان انعام فرموده است.
و صراطى كه چنین وصفى و چنین شانى دارد ،مورد درخواست عبادت كار ،قرار
گرفته ،و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده ،و بعبارت دیگر ،بنده عبادت كار از خدایش
درخواست مىكند كه عبادت خالصش در چنین صراطى قرار گیرد.
صراط مستقیم راهى است بسوى خدا ،كه هر راه دیگرى كه خالیق بسوى خدا
دارند ،شعبهاى از آنست ،و هر طریقى كه آدمى را بسوى خدا رهنمائى مىكند ،بهرهاى از
صراط مستقیم را دارا است ،باین معنا كه هر راهى و طریقهاى كه فرض شود ،به آن مقدار
آدمى را بسوى خدا و حق راهنمائى مىكند ،كه خودش از صراط مستقیم دارا و متضمن
باشد ،اگر آن راه بمقدار اندكى از صراط مستقیم را دارا باشد ،رهرو خود را كمتر بسوى
خدا مىكشاند ،و اگر بیشتر داشته باشد ،بیشتر مىكشاند ،و اما خود صراط مستقیم بدون هیچ
قید و شرطى رهرو خود را بسوى خدا هدایت مىكند ،و مىرساند!
هدایت عبارتست از داللت و نشان دادن هدف ،بوسیله نشان دادن راه ،و این خود
یك نحو رساندن به هدف است ،و كار خدا است ،چیزیكه هست خداي تعالى سنتش بر این
جریان یافته كه امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد ،و در مسئله هدایت هم وسیلهاى
فراهم مىكند ،تا مطلوب و هدف براى هر كه او بخواهد روشن گشته و بندهاش در مسیر
زندگى به هدف نهائى خود برسد.
صراط مستقیم از آنجائیكه امرى است كه در تمامى سبیلهاى مختـــــــلف
محفوظ مي باشد ،لذا صحیح است كه یك انسان هدایت شده ،باز هم بسوى آن هدایت شود،
خداي تعالى او را از صراط بسوى صراط هدایت كند ،باین معنا كه سبیلى كه قبال بسوى آن
هدایتش كرده بوده ،با هدایت بیشترى تكمیل نموده به سبیلى كه ما فوق سبیل قبلى است
هدایت فرماید ،پس اگر مىبینیم كه در آیات مورد بحث كه حكایت زبان حال بندگان هدایت
شده خدا است ،از زبان ایشان حــكایت مىكند ،كه همه روزه مي گویند « :ما را بسوى
صراط مستقیم هدایت فرما ! » نباید تعجب كنیم! ()1
____________________________________________________________
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هدف از انزال وحی
« َو َكذَ ِلك أ َ ْو َح ْینَا إِلَ ْیك قُ ْر َءانا ً ع ََربِیًّا ِلتُنذ َِر أ ُ َّم ا ْلقُ َرى َو َم ْن َح ْولَها َو تُنذ َِر یَ ْو َم ال َج ْمع ال
ق فى الس ِع ِیر!»
ق فى ال َجنَّ ِة َو فَ ِری ٌ
َر ْیب ِفی ِه فَ ِری ٌ
« و این چنین به سویت وحى كردیم قرآنى عربى را تا مردم مكه و پیرامون آن را
انذار كنى و از روز جمع (قیامت) كه شكى در آن نیست بترسانى ،روزى كه
دستهاى در بهشت و دستهاى در جهنم خواهند بود!»(/7شوری)
این آیه شریفه بطورى كه مالحظه مىفرمایید وحى را از نظر نتیجه و هدفش
معرفى مىكند ،كه وحى عبارت است از انذار مردم از طریق القاء الهى ،و نبوت هم همین
است ،پس وحى القائى است الهى به غرض نبوت و انذار .
ام القرى مكه مكرمه است .مراد از انذار مكه ،انذار اهل مكه است .و مراد از من
حولها سایر نقاط جزیرة العرب است ،یعنى آنهایى كه در خارج مكه زندگى مىكنند.
دعوت پیامبر اسالم در جهانى شدنش تدریجى و مرحله به مرحله بوده ،در مرحله
َشیرت َكَ ْاْل َ ْق َربینَ !» (/214شعرا) مامور بود تنها فامیل
اول به حكم آیه شریفهَ «:و أ َ ْنذ ِْر ع َ
خود را دعوت كند ،و در مرحله دوم به حكم آیه شریفه «:قُ ْرآنا ً ع ََر ِبیًّا ِلقَ ْوم
یَ ْعلَ ُمونَ !»(/3فصلت) مامور شده آن را به عموم عرب ابالغ كند ،و در مرحله سوم به حكم
وح َي ِإلَ َّي هذَا ا ْلقُ ْرآنُ ِْل ُ ْنذ َِر ُك ْم ِب ِه َو َم ْن بَلَغ!»(/19انعام) مامور شده آن را به عموم
آیهَ «:و أ ُ ِ
مردم برساند.
یكى از ادلهاى كه مىرساند كه چنین مراتبى در دعوت اسالم بوده ،آیه شریفه« :إِ ْن
ُ
ه َو ِإالَّ ِذك ٌْر ِل ْلعالَمینَ !» (/87ص) است)1( .
____________________________________________________________
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هدف خدا از رسالت رسول

هللا «ص»

« إِنَّا أ َ ْرس ْلنَك شا ِهدا ً َو ُمبَشرا ً َو نَذِیرا!»
« ما تو را فرستادیم تا شاهد امت باشى و امت را بشارت و انذار دهى!»
كرةً َو أ َ ِصیالً!»
« ِلت ُ ْؤ ِمنُوا ِب َّ
سب ُحوهُ بُ َ
الِلِ َو َرسو ِل ِه َو تُعَ ِز ُروهُ َو ت ُ َوقِ ُروهُ َو ت ُ ِ
« تا شما امت به خدا و رسول ایمان آورده او را یارى و احترام كنید و صبح و
شام تسبیحش گویید!»(8و/9فتح)
در این آیات خداى سبحان پیامبر خود را از در تعظیم و تكریم چنین معرفى مىكند
كه او را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستاده ،اطاعت او اطاعت خدا ،و بیعت با او
بیعت با خدا است.
مراد از شاهد بودن آن جناب ،شهادتش بر اعمال امت ،یعنى بر ایمان و كفر و عمل
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صالح و طالح آنها است.
مساله شهادت رسول خدا صلىهللاعلیه وآله وسلّم در قرآن كریم مكرر آمده مراد از
آن حمل شهادت در دنیا است ،و اما اداء شهادتها جایش در آخرت است.
مبشر بودن آن جناب به این بود كه افراد با ایمان و با تقوى را به قرب خدا و ثواب
جزیل او بشارت مىداد.
و نذیر بودنش بدین جهت بود كه كفار و اعراض كنندگان را به عذاب دردناك خدا
انذار و تخویف مىكرد.
در ادامه می فرماید :ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم تا مردم به
خدا و رسولش ایمان آورند ،و او را با دست و زبان یارى كنند و تعظیم و تسبیح بنمایند هم
در بامدادان و هم در عصر)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 407 :

هدف رسالت رسوالن
نز ْلنَا َمعَ ُه ُم ا ْل ِكتَب َو ا ْل ِم َ
ت َو أ َ َ
یزانَ
« لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا ُرسلَنَا بِا ْلبَیِنَ ِ
أَ َ
َّللاُ َمن
س شدِی ٌد َو َمنَافِ ُع ِللنَّ ِ
اس َو ِلیَ ْعلَ َم َّ
نز ْلنَا ال َحدِی َد فِی ِه بَأ ْ ٌ
ى ع َِزیز!»
إِنَّ َّ
َّللاَ قَ ِو ٌّ

سط َو
ِلیَقُو َم النَّاس بِا ْل ِق ِ
ب
نصرهُ َو ُرسلَهُ ِبا ْلغَ ْی ِ
یَ ُ

« ما رسوالن خود را همراه با معجزات روشن گسیل داشتیم ،و با ایشان كتاب و
میزان نازل كردیم تا مردم را به عدالت خوى دهند ،و آهن را كه نیروى شدید در
آن است و منافع بسیارى دیگر براى مردم دارد نازل كردیم ،تا با سالحهاى آهنین
از عدالت دفاع كنند ،و تا خدا معلوم كند چه كسى خدا و فرستادگان او را ندیده
یارى مىكند ،آرى خدا خودش هم نیرومند و عزیز است!» ( /25حدید)
این آیه مطلب تازهاى از سر گرفته ،و با آن معناى تشریع دین از راه ارسال رسل و
انزال كتاب و میزان را بیان مىكند و مىفرماید كه :غرض از این كار این است كه مردم به
قسط و عدالت عادت كرده و خوى بگیرند ،و نیز به این وسیله و با انزال حدید امتحان
شوند ،و برایشان معلوم شود كه چه كسى خداى نادیده را یارى مىكند ،و چه كسى از یارى
او مضایقه مىنماید ،و نیز بیان كند كه امر رسالت از آغاز خلقت مستمرا در بشر جریان
داشته ،و به طورمداوم از هر امتى جمعى هدایت یافته ،و بسیارى فاسق شدهاند .
منظور از كتاب ،وحیى است كه صالحیت آن را دارد كه نوشته شود و به صورت
كتاب در آید( نه اینكه كتاب جلد شده از آسمان بفرستد )،بلكه دستوراتى است كه مىشود آن
را نوشت ،دستوراتى كه مشتمل است بر معارفى دینى ،از قبیل عقاید حق و اعمال صالح ،و
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این كتابهاى آسمانى كه معنایش معلوم شد ،عبارتند از پنج كتاب :كتاب نوح  ،كتاب ابراهیم ،
كتاب تورات  ،كتاب انجیل  ،و كتاب قرآن)1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 300 :
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فصل سوم

موضوع پیام
آموزش ادب عبودیت
ب ا ْلعالَ َ
مین! »
« ا ْل َح ْم ُد ِ َّلِلِ َر ِ

( /2حمد)

خداي تعالى در سوره « حمد » به بنده خود یاد مىدهد كه چگونه حمدش گوید ،و
چگونه سزاوار است ادب عبودیت را در مقامى كه مىخواهد اظهار عبودیت كند ،رعایت
نماید.
براى اینكه حمد توصیف است ،و خداى سبحان خود را از توصیف واصفان از
َّللا ا ْل ُم ْخلَصینَ  -خدا
َّللا َ
ع َّما یَ ِصفُونَ  ،إِالَّ ِعبا َد َّ ِ
س ْبحانَ َّ ِ
بندگانش منزه دانسته ،و فرمودهُ «:
منزه است از آنچه توصیفش مىكنند ،مگر بندگان مخلص او !» (159و/160صافات) .

آنچه كه ادب بندگى اقتضاء دارد ،این است كه بنده خدا پروردگار خود را به همان
ثنائى ثنا گوید كه خود خدا خود را به آن ستوده ،و از آن تجاوز نكند ،همچنان كه در حدیث
مورد اتفاق شیعه و سنى از رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم رسیده كه در ثناى خود مىگفت:
پروردگارا من ثناء تو را نمىتوانم بشمارم و بگویم ،تو آنطورى كه بر خود ثنا كردهاى!
پس اینكه در آغاز سوره مورد بحث فرمود «:الحمد هلل!» تا به اخر ،ادب عبودیت
را مىآموزد ،و تعلیم مىدهد كه بنده او الیق آن نبود كه او را حمد گوید ،و فعال كه مىگوید،
به تعلیم و اجازه خود او است ،او دستور داده كه بندهاش بگوید)1( .
_______________________________________________
 -1المیزان ج  1 :ص 31 :
.

شناخت اصول عبادت و بندگی ،و معارف و قوانین الهی
صرا َ
َقیم !»
« ا ْه ِدنَا ال ِ ّ
ط ْال ُم ْست َ

« ما را بسوى صراط مستقیم هدایت فرما! »

صرا َ
علَ ْی ِه ْم َ
علَ ْی ِه ْم َو الَ الضَّالِّینَ !»
ط الَّذینَ أ َ ْنعَ ْم َ
غی ِْر ْال َم ْغ ُ
ضو ِ
ب َ
ت َ
« ِ

« صراط آنان كه برایشان انعام فرمودى ،نه آنان كه برایشان غضب كردى ،و نه گمراهان!»
( 6و/7فاتحه)
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سوره حمد اصال براى عبادت درست شده ،و در قرآن هیچ سورهاى نظیر آن دیده
نمي شود:
اول اینكه سوره مورد بحث از اول تا به آخرش كالم خدا است ،اما در مقام نیابت از
بندهاش ،و اینكه بندهاش وقتى روى دل متوجه بسوى او مي سازد ،و خود را در مقام عبودیت
قرار مي دهد  ،چه مي گوید.
دوم اینكه این سوره به دو قسمت تقسیم شده ،نصفى از آن براى خدا ،و نصفى دیگر
براى بنده خدا است.
سوم اینكه این سوره مشتمل بر تمامى معارف قرآنى است ،و با همه كوتاهیش
بتمامى معارف قرآنى اشعار دارد ،چون قرآن كریم با آن وسعت عجیبى كه در معارف
اصولیش ،و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست ،از اخالقش گرفته تا احكام ،و
احكامش از عبادات گرفته تا سیاسات ،اجتماعیات ،وعدهها ،وعیدها ،داستانها و
عبرتهایش ،همه و همه بیاناتش ،به چند اصل بر مىگردد ،و از آن چند ریشه جوانه
مىزند:
اول توحید ،دوم نبوت ،سوم معاد و فروعات آن ،و چهارم هدایت بندگان بسوى آنچه
مایه صالح دنیا و آخرتشان است ،و این سوره با همه اختصار و كوتاهیش ،مشتمل بر این
چند اصل مي باشد ،و با كوتاهترین لفظ ،و روشنترین بیان ،به آنها اشاره نموده است )1(.
______________________________
 -1المیزان ج  1 :ص 64 :

والیت حق الهی
ع ْقبا ً ! »
یر ُ
یر ث َ َوابا ً َو َخ ٌ
« ُهنَا ِلك ا ْل َو َالیَةُ َّلِلِ ال َحق ُه َو َخ ٌ
« در آنجا یارى كردن خاص خداى حق است كه پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نیكتر است!»
(/44کهف)

سیاق آیات مورد بحث بیان این حقیقت است كه زمام تمامى امور به دست خدا است
و او است كه خالق و مدبر هر امرى است ،و غیر از او هر چه هست جز سراب و وهم
چیزى دیگرى نیست.
در این آیه والیت به معناى نصرت نیست ،بلكه به معناى مالكیت تدبیر است كه
معنایى عمومى است ،و در تمامى مشتقات این كلمه جریان دارد .بنا بر این ،معناى آیه این
مىشود كه :در هنگام احاطه هالكت و از كار افتادن اسباب نجات از سببیت و تاثیر و
روشن گشتن عجز و زبونى انسانى كه خود را مستقل و مستغنى از خدا مىپنداشت كامال
روشن مى شود كه والیت همه امور انسانها و هر موجود دیگرى و ملك تدبیر آن تنها از آن
خدا است ،چون او یگانه معبود حق است ،و معبود حق است كه تمامى تدابیر و تاثیراتش
همه بر اساس حق و واقع است ،و سایر اسباب ظاهرى كه بشر گمراه آنها را شركاى خدا
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در مساله تدبیر و تاثیر مىپندارند ،در ناحیه ذات خودشان باطلند و مالك هیچ اثرى از آثار
خود نیستند ،تنها آن اثرى را دارا هستند و از خود بروز مىدهند كه خداى سبحان اذن داده
باشد ،و تملیكشان كرده باشد )1( .
___________________________
 -1المیزان ج  13 :ص 440 :

بنیان جامعه صالح
ض ك َم ا
« َو َ
َّللاُ الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِمنك ْم َو ع َِملُوا الص ِل َح ِ
ت لَیَست َ ْخ ِلفَنَّ ُه ْم فى اْل َ ْر ِ
ع َد َّ
ار ت َضى ل َ ُه ْم َو لَیُبَ ِدلَن ُهم ِمن
است َ ْخ لَف ال َّ ِذ ی َن ِم ن قَبْ ِل ِه ْم َو لَی ُ َم ِك ن َ َّن لَ ُه ْم ِد ین ُه ُم ال َّ ِذ ى ْ
شركُونَ بى ش ْیئا ً َو َمن كفَ َر بَ ْع َد ذَ ِلك فَأُولَئك ُه ُم
بَ ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أ َ ْمنا ً یَ ْعبُدُونَنى ال یُ ِ
سقُونَ !»
ا ْلفَ ِ
« خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهاند وعده كرده كه شما را در این
سرزمین جانشین دیگران كند ،آنچنان كه اسالف و گذشتگان آنان را جانشین كرد ،و نیز دینشان
را آن دینى كه براى ایشان پسندیده استقرار دهد و از پى ترسى كه داشتند امنیت روزیشان
فرماید تا مرا عبادت كنند و چیزى را با من شریك نكنند و هر كس پس از این كافر شود آنان
خود عصیانپیشگانند!»
(/55نور)

این آیه وعده جمیل و زیبایى است براى مؤمنین كه عمل صالح هم دارند ،به آنان
وعده مىدهد كه به زودى جامعه صالحى مخصوص به خودشان برایشان درست مىكند و
زمین را در اختیارشان مىگذارد و دینشان را در زمین متمكن مىسازد ،و امنیت را
جاىگزین ترسى كه داشتند مىكند ،امنیتى كه دیگر از منافقین و كید آنان و از كفار و
جلوگیریهایشان بیمى نداشته باشند ،خداى را آزادانه عبادت كنند ،و چیزى را شریك او قرار
ندهند.
آنچه از همه مطالب بر آمد این شد كه خداى سبحان به كسانى كه ایمان آورده و
عمل صالح انجام مىدهند  ،وعده مىدهد كه به زودى جامعهاى برایشان تكوین مىكند كه
جامعه به تمام معنا صالح باشد ،و از لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك باشد ،زمین را ارث
برد و در عقاید افراد آن و اعمالشان جز دین حق ،چیزى حاكم نباشد ،ایمن زندگى كنند،
ترسى از دشمن داخلى یا خارجى نداشته باشند ،از كید نیرنگ بازان ،و ظلم ستمگران و
زورگویى زورگویان آزاد باشند .
و این مجتمع طیب و طاهر با صفاتى كه از فضیلت و قداست دارد هرگز تاكنون در
دنیا منعقد نشده ،و دنیا از روزى كه پیامبر صلىهللاعلیه وآلهوسلّم مبعوث به رسالت گشته
تاكنون ،چنین جامعهاى به خود ندیده ،ناگزیر اگر مصداقى پیدا كند ،در روزگار مهدى
علیهالسالم خواهد بود ،چون اخبار متواترى كه از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و ائمه
اهل بیت علیهمالسالم در خصوصیات آن جناب وارد شده از انعقاد چنین جامعهاى خبر
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مىدهد.
پس حق مطلب این است كه اگر واقعا بخواهیم حق معناى آیه را به آن بدهیم (و همه
تعصبات را كنار بگذاریم )،آیه شریفه جز با اجتماعى كه به وسیله ظهور مهدى علیهالسالم
به زودى منعقد مىشود قابل انطباق با هیچ مجتمعى نیست )1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  15 :ص 215 :
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فصل چهارم

مخاطبین پیام قرآن
مخاطبین هدایت قرآن
دى ِل ْل ُمتَّقین!»
تاب ال َر ْی َ
« الم .ذ ِلكَ ا ْل ِك ُ
ب فی ِه ُه ً

« این كتاب كه در آن هیچ نقطه ابهامى نیست راهنماى كسانى است كه تقواى فطرى خود را
دارند»،

صالةَ َو ِم َّما َر َز ْقنا ُه ْم یُ ْن ِفقُونَ »،
ب َو یُقی ُمونَ ال َّ
« الَّذینَ یُ ْؤ ِمنُونَ بِا ْلغَ ْی ِ
« آنها كه به عالم غیب ایمان دارند و با نماز كه بهترین مظهر عبودیت است خدا را عبادت و با
زكات كه بهترین خدمت بنوع است وظائف اجتــــــماعى خود را انجام مي دهند1 ( ».تا/3بقره)
متقین عبارتند از مؤمنین ،چون تقوى از اوصاف خاصه طبقه معینى از مؤمنین

نیست ،و اینطور نیست كه تقوى صفت مرتبهاى از مراتب ایمان باشد كه دارندگان مرتبه
پائینتر ،مؤمن بى تقوى باشند ،و در نتیجه تقوى مانند احسان و اخبات و خلوص ،یكى از
مقامات ایمان باشد ،بلكه صفتى است كه با تمامى مراتب ایمان جمع مي شود ،مگر آنكه
ایمان ،ایمان واقعى نباشد.
از اوصاف معرف تقوى ،تنها پنج صفت را ذكر مىكند ،و آن عبارتست از ایمان به
غیب ،اقامه نماز ،انفاق از آنچه خداى سبحان روزى كرده ،و ایمان به انچه بر انبیاء خود
نازل فرموده و بتحصیل یقین به آخرت  ،و دارندگان این پنج صفت را به این خصوصیت
توصیف كرده :كه چنین كسانى بر طریق هدایت الهى و داراى آن هستند.
این طرز بیان بخوبى مىفهماند كه نامبردگان بخاطر اینكه از ناحیه خداى سبحان
هدایت شدهاند ،داراى این پنج صفت كریمه گشتهاند( ،سادهتر اینكه ایشان متقى و داراى پنج
صفت نامبرده نشدهاند ،مگر بهدایتى از خداي تعالى )،آنگاه كتاب خود را چنین معرفى
دى ِل ْل ُمتَّقین! »
مىكند كه :هدایت همین متقین است « ...ال َر ْی َ
ب فی ِه ُه ً
پس مىفهمیم كه هدایت كتاب ،غیر آن هدایتى است كه اوصاف نامبرده را در پى
داشت ،و نیز مىفهمیم كه متقین ،داراى دو هدایتند ،یك هدایت اولى كه بخاطر آن متقى
شدند ،و یك هدایت دومى كه خداى سبحان بپاس تقوایشان بایشان كرامت فرمود.
و چون هدایت دومى متقین ،بوسیله قرآن صورت مىگیرد ،معلوم مي شود هدایت
اولى قبل از قرآن بوده ،و علت آن سالمت فطرت بوده است.
پس شخصي كه سالمت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ایمان به موجودى غایب از
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حس خودش دارد :موجودیكه هستى خودش و هستى همه عالم ،مستند به آن موجود است.
این پنج صفتى كه خداي تعالى آنها را زمینه هدایت قرآنى خود قرار داده ،صفاتى
است كه فطرت سالم در آدمى ایجاد مىكند ،و در آیات مورد بحث بدارندگان چنین فطرتى
وعده مي دهد كه بزودى بوسیله قرآنش ایشانرا هدایت مىكند ،البته هدایتى زائد بر هدایت
فطرتشان ،پس اعمال پنجگانه نامبرده ،متوسط میان دو هدایتند ،هدایتى سابق بر آن اعمال ،و
هدایتى الحق به آنها ،و اعتقاد صادق و اعمال صالح میان دو هدایت واسطهاند ،بطوریكه
اگر بعد از هدایت فطرت ،آن اعتقاد و آن اعمال نباشد ،هدایت دومى دست نمىدهد)1(.
____________________________________________________

 -1المیزان ج  1 :ص 70 :

تعلیم و هدایت هر گروهی به اندازه دانش آنها
اس َو َب ِینات ِمنَ ا ْل ُهدى َو ا ْلفُ ْرقان !»
« َ
دى ِللنَّ ِ
شه ُْر َر َمضانَ الَّذي أ ُ ْن ِز َل فی ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُه ً

« ماه رمضان ،كه در آن براى راهنمایى مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن
حق از باطل ،قرآن نازل شده است !»(  /185بقره)

كلمه ناس  -كه عبارت است از طبقه پائین افراد جامعه كه سطح فكرشان نازلترین
اس ال
سطح است -بیشتر در همین طبقه اطالق مىشود چنانكه آیهَ ُِ « :و ل ِكنَّ أ َ ْكث َ َر النَّ ِ
یَ ْعلَ ُمونَ  -ولى بیشتر مردم نمىدانند/187(»،اعراف) و آیهَ « :و تِ ْلكَ ْاْل َ ْمثا ُل نَ ْ
اس َو ما
ض ِربُها ِللنَّ ِ
یَ ْع ِقلُها ِإالَّ ا ْلعا ِل ُمونَ  -این مثَلها را براى مردم مىزنیم و آنها را جز دانایان درنمىیابند/43( »،عنکبوت)
اطالق گردیده ،معلوم مىشود ناس معنائى اعم از علما و غیر علما دارد .
و این اكثریت همانهایند كه اساس زندگیشان بر تقلید است و خود نیروى تشخیص و
تمیز در امور معنوى به وسیله دلیل و برهان را ندارند ،و نمىتوانند از راه دلیل میان حق و
باطل را تشخیص دهند ،مگر آنكه كسى دیگر ایشان را هدایت نموده حق را بر ایشان روشن
سازد ،و قرآن كریم همان روشنگرى است كه مىتواند براى این طبقه حق را از باطل جدا
كند ،و بهترین هدایت است.
اما خواصى از مردم كه در ناحیه علم و عمل تكامل یافتهاند ،و استعداد اقتباس از
انوار هدایت الهیه و اعتماد به فرقان میان حق و باطل را دارند ،قرآن كریم براى آنان بینات
و شواهدى از هدایت است ،و نیز براى آنان جنبه فرقان را دارد ،چون این طبقه را به سوى
حق هدایت نموده ،حق را برایشان مشخص مىكند ،و روشن مىكند كه چگونه باید میان حق
َّللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
سال ِم َو
سبُ َل ال َّ
ضوانَهُ ُ
و باطل فرق گذاشت ،همچنانكه فرمود «:یَهْدي ِب ِه َّ
یُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ال ُّ
ستَقیم -تا خدا بدان هر كس را كه در
ظلُما ِ
ْدیه ْم إِلى ِصراط ُم ْ
ت إِلَى النُّ ِ
ور بِ ِإ ْذنِ ِه َو یَه ِ
پى خشنودى اوست به راههاى سالمت هدایت كند و به فرمان خود از تاریكى به روشناییشان ببرد و آنان
را به راه راست هدایت كند/16( ».مائده)

دى » و میان « بَ ِینات ِمنَ ا ْل ُهدى » مقابله انداخت،
از اینجا علت اینكه چرا میان« ُه ً
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روشن مى گردد ،چون مقابله میان آن دو مقابله میان عام و خاص است ،قرآن براى بعضى
افراد هدایت ،و براى بعضى دیگر بیّناتى از هدایت است )1( .
____________________________________________________

 -1المیزان ج  2 :ص 30 :

کشف توانائی های افراد و انتظار عملکرد متناسب آنها
سبَت!»
سبَتْ َو َ
َّللاُ نَ ْفسا ً إِالَّ ُو ْ
علَ ْیها َما ا ْكت َ َ
سعَها لَها ما َك َ
ف َّ
« ال یُك َِل ُ
« خدا هیچ كس را جز به اندازه طاقتش مكلف نمىكند .نیكیهاى هر كس از آن خود اوست و
بدیهایش از آن خود اوست!» (/286بقره)

وسع آدمى ،یعنى طاقت و ظرفیت قدرت او .اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و
طاعت ،تحقق نمىپذیرد ،مگر در چهارچوب قدرت و اختیار انسان و این افعال مقدور و
اختیارى است كه انسان به وسیله آن براى خود نفع و یا ضرر كسب مىكند ،پس كسب ،خود
بهترین دلیل است بر اینكه آنچه آدمى كسب كرده و متصف به آن شده ،وسع و طاقت آنرا
داشته است .
َّللاُ نَ ْفسا ً إِالَّ
ف َّ
پس از آنچه گفتیم این معنا به خوبى روشن شد كه جمله « :ال یُك َِل ُ
سعَها!» كالمى است مطابق با سنتى كه خداوند در بین بندگانش جارى ساخته ،و زبان
ُو ْ
همان سنت است ،و آن سنت این است كه از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یك از بندگان
خود تكلیف كرده كه در خور فهم او باشد ،و از اطاعت آن مقدارى را تكلیف كرده كه در
خور نیرو و توانائى بنده باشد ،و نزد عقال و صاحبان شعور نیز همین سنت و روش معمول
و متداول است ،و نیز روشن گردید كه معناى جمله نامبرده درست با كالمى كه در آیه قبل
س ِم ْعنا َو أ َ َط ْعنا »،منطبق است ،نه چیزى از آن
از رسول و مؤمنین حكایت كرد كه گفتندَ «:
كم دارد و نه زیاد)1( .
____________________________________________________

 -1المیزان ج  2 :ص 684 :

ایمان واقعی و ثبات قدم مخاطبین
« الَّ ِذینَ قَا َل لَ ُه ُم النَّاس ِإنَّ النَّاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَ ْ
شو ُه ْم فَ َزا َد ُه ْم ِإی َمنا ً َو قَالُوا
اخ ْ
َّللاُ َو ِن ْع َم ا ْل َوكی ُل!»
َحسبُنَا َّ
« آن مؤمنانى كه چون مردمى منافق به آنها گفتند لشكر بسیارى از تمام مشركین مكه علیه شما
مؤمنان فراهم شده از آنان در اندیشه و بر حذر باشید ( ،این تبلیغات و مكر دشمن به جاى آن
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كه بیم در دل آنها افكند )،بر ایمانشان بیفزود و گفتند در مقابل همه دشمنان تنها خدا ما را
كفایت است و نیكو یاورى است!»

َّللاُ ذُو
ضونَ َّ ِ
َّللا َو َّ
« فَانقَلَبُوا بِنِ ْع َمة ِمنَ َّ
َّللاِ َو فَضل لَّ ْم یَ ْمسس ُه ْم سو ٌء َو اتَّبَعُوا ِر َ
فَضل ع َِظیم!»
« پس آن گروه از مؤمنان به نعمت و فضل خدا روى آوردند و بر آنان هیچ الم و رنجى پیش
نیامد و پیرو رضاى خدا شدند و خداوند صاحب فضل و رحمت بى منتها است! »
(174و/175آل عمران)

آیات شریفه در باره داستانى نازل شده كه بعد از پایان جنگ احد پیش آمد ،كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم با بقیه اصحابش ،مشركین را تعقیب كرد.
سر اینكه مىفرماید گفتار منافقین ایمان مؤمنین را بیشتر كرد ،این است كه در طبع
ّ
آدمى نهفته است كه وقتى از ناحیه كسى و یا كسانى نهى مىشود از اینكه تصمیمى را كه
گرفته عملى سازد ،در صورتى كه به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد نسبت به تصمیم
خود حریصتر مىشود و همین حریصتر شدن باعث مي شود كه نیروهاى خفتهاش بیدار و
تصمیمش قویتر شود ،و هر چه آنان بیشتر منعش كنند و در منع اصرار بورزند او
حریصتر و در عملى كردن تصمیم خود جازمتر شود ،و این در مورد كسى كه خود را
محق و سزاوار دانسته و در كارهایش خود را معذور بداند ،تاثیر بیشترى دارد تا در مورد
دیگران ،و لذا مؤمنین صدر اسالم و غیر ایشان را مىبینیم كه در اطاعت از امر خدا هر
چه بیشتر مورد مالمت و منع مانعین قرار مىگرفتند ایمانشان قوىتر و در تصمیم خود
محكمتر و در نبرد شجاعتر مىشدند.
َّللاُ َو نِ ْع َم ا ْل َوكی ُل!» یعنى خداى تعالى براى ما كافى است .و اینكه
« َو قَالُوا َحسبُنَا َّ
َّللاُ »،اكتفاى ما به خدا به حسب ایمان است ،نه به حسب اسباب خارجى ،كه
گفتندَ « :حسبُنَا َّ
سنت الهیه آن را جارى ساخته ،و كلمه« وكیل» به معناى كسى است كه امر انسانرا به
نیابت از انسان تدبیر مىكند .بنابر این مضمون آیه بر مىگردد به معناى آیه زیر ،كه
مىفرماید:
َّللاَ با ِل ُغ أ َ ْم ِر ِه !» (/3طالق)
« َو َم ْن یَت َ َو َّك ْل َ
َّللاِ فَ ُه َو َح ْ
سبُهُ إِنَّ َّ
علَى َّ
َّللا َو فَضل لَّ ْم
و به همین جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود « :فَانقَلَبُوا ِبنِ ْع َمة ِمنَ َّ ِ
یَ ْمسس ُه ْم سو ٌء »،...تا تصدیق وعده خداى تعالى باشد ،آنگاه به حمد و ستایش آنان پرداخت،
َّللاُ ذُو فَضل ع َِظیم!»
ضونَ َّ ِ
َّللاَ ،و َّ
و فرمودَ « :و اتَّبَعُوا ِر َ
ون ِإن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِینَ !»
« ِإنَّ َما ذَ ِل ُك ُم الش ْیطنُ ی َخ ِوف أ َ ْو ِلیَا َءهُ فَال ت َخافُو ُه ْم َو َخافُ ِ
« این سخنان شیطان است كه به وسیله آن دوستانش را مىترساند شما مسلمانان از آن بیم و
اندیشه مكنید و از من بترسید اگر اهل ایمان هستید!» (/175آل عمران) ()1
____________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 99 :
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وظایف اجتماعی مؤمنین
َّللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !»
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا
اصبروا َو صا ِب ُروا َو َرا ِبطوا َو اتَّقُوا َّ
ُ
« اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت سفارش كنید و مهیا و
مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشید ،باشد كه پیروز و رستگار گردید!» (/200آل
عمران)

اصبروا َو صابِ ُروا َو َرابِطوا َو اتَّقُوا ،همه
امرهائى كه در این آیه آمده یعنى أمر
ُ
مطلق و بدون قید است ،در نتیجه صبرش ،هم شامل صبر بر شدائد مىشود و هم شامل
صبر در اطاعت خدا ،و همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر حال منظور از آن صبر تك
تك افراد است ،چون دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله – صابروا  -آورده كه در
مواردى استعمال مىشود كه ماده فعل بین دو طرف تحقق مىیابد.
و مصابره عبارت است از اینكه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیتها را تحمل كنند و
هر یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست
دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد و این معنا امرى است كه هم در فرد( اگر
نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود )،محسوس است و هم در اجتماع ( اگر نسبت
به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود )،چون باعث مىشود كه تك تك افراد نیروى
یكدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها یكى شود.
و رابطوا مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است ،چون مصابره عبارت بود از
وصل كردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت است از همین
وصل كردن نیروها  ،اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد ،بلكه همه نیروها و كارها،
در جمیع شؤون زندگى دینى ،چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی.
و چون مراد از مرابطه این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود
برسد - ،و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو ،به تنهائى و علم من و تو به تنهائى ،و
هر فضیلت دیگر افراد ،به تنهائى سعادت آور هست ،ولى بعضى از سعادت را تامین
اصبروا
مىكند و بعضى از سعادت ،سعادت حقیقى نیست - ،به همین جهت دنبال سه جمله :
ُ
َّللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ! » كه البته منظور از این
َو صا ِب ُروا َو َرا ِبطوا اضافه كردَ « :و اتَّقُوا َّ
فالح هم فالح تام حقیقى است)1( .
____________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 143 :

انتخاب مخاطبین و نشانه های صالحیت آنها
لى َو ال ش ِفی ٌع
« َو أَنذ ِْر بِ ِه الَّ ِذینَ ی َخافُونَ أَن یحْ ُ
شروا إِلى َربِ ِه ْم لَ ْیس لَ ُهم ِمن دُونِ ِه َو ٌّ
لَّعَلَّ ُه ْم یَتَّقُونَ !»
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« كسانى را كه در دل از محشور شدن در روزى كه جز خداوند ولى و شفیعى نیست ترس دارند
با این قرآن بترسان ،باشد كه بپرهیزند!»

علَ ْیك ِم ْن
عونَ َربَّ ُهم بِا ْلغَدَو ِة َو ا ْلعَشى یُ ِری ُدونَ َوجْ َههُ َما َ
طر ِد الَّ ِذینَ یَ ْد ُ
« َو ال ت َ ُ
طر َد ُه ْم فَتَكُونَ ِمنَ الظ ِل ِمینَ !»
شىء َو َما ِم ْن ِحسابِك َ
شىء فَت َ ُ
علَ ْی ِهم ِمن ْ
ِحسابِ ِهم ِمن ْ

« و كسانى را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مىخوانند و جز رضاى او منظورى
ندارند از خود طرد مكن و بدان كه از حساب ایشان چیزى بر تو و از حساب تو چیزى برایشان
نیست كه آنان را از خود برانى ،و در نتیجه از ستمكاران بشوى!» (51تا/54انعام)

درست است كه مساله انذار امرى است عمومى به شهادت اینكه مىفرمایدَ «:و
وح َي إِلَ َّي هذَا ا ْلقُ ْرآنُ ِْل ُ ْنذ َِر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن بَلَغ!»(/19انعام) اال اینكه ترس از قیامت در دل
أُ ِ
كسانى كه از آن مىترسند كمك مؤثرى است براى قبول دعوت پیغمبر ،زیرا همین ترس از
عذاب دعوت وى را به فهمشان نزدیك مىكند ،از این رو امر به انذار را اختصاص به
همینها داد ،تا هم دعوت را تاكید و تشدید كند و هم پیغمبر اكرم را تحریك نماید كه در باره
دعوت آنان مسامحه روا ندارد ،و آنان را با كسانى كه از قیامت باك ندارند ،به یك چشم
ننگرد ،بلكه اینطور اشخاص را در امر دعوت به عنایت بیشترى اختصاص دهد ،زیرا
موقف اینان به حق نزدیكتر و امید ایمان آوردنشان بیشتر است ،بنابر این ،آیه شریفه مورد
بحث و سایر آیاتى كه امر عمومى به انذار مىكند ،روى هم یك معنا را افاده مىنمایند و آن
این است كه عموم مردم را انذار كن و لیكن كسانى را كه از قیامت مىهراسند ،بیشتر!
چون بناى دعوت دینى ،بر اساس حشر و بپاداشتن میزان نیك و بد و مجازات و
پاداش است ،و اثر این دعوت در اشخاص بر حسب تفاوت و شدت و ضعف احتمال حشر و
مجازات مختلف مىشود.
آنچه از ظاهر سیاق آیه بر مىآید و آیه بعدى هم آنرا تایید مىكند ،این است كه
مشركین معاصر رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،از آنجناب توقع داشته و پیشنهاد
مىكردهاند كه :این یك مشت فقیر و بیچارهاى كه دور خود جمع كردهاى ،متفرق ساز! و از
روى نخوت و غرور انتظار داشتند كه پیغمبرانشان اغنیا را دور خود جمع كرده ،فقرا و
بىنوایان را ،با اینكه از صمیم دل ایمان آوردهاند ،از خود دور سازند.
عونَ َربَّ ُهم ِبا ْلغَدَو ِة َو ا ْلعَشى یُ ِری ُدونَ َوجْ َههُ »،مؤمنین هستند ،و
مراد از« الَّ ِذینَ یَ ْد ُ
اگر صریحا نفرموده :مؤمنین بلكه وصف آنانرا كه همان دعاى صبح و شام و یا نماز صبح
و شامشان است ذكر كرده براى این بوده كه بفهماند ارتباط و دوستىشان نسبت به خداى
تعالى در امرى است كه جز خدا كسى در آن مداخله ندارد)1( .
--------------------------------------------------------

 -1المیزان ج  7 :ص 99 :

اختیار انتخاب گمراهی و هدایت
علَ ْیكُم
« قَ ْد َجا َءكُم َب
س ِه َو َم ْن ع َِم َى فَعَلَ ْی َها َو َما أَنَا َ
صر فَ ِلنَ ْف ِ
صائر ِمن َّر ِب ُك ْم فَ َم ْن أ َ ْب َ
ُ
ب َح ِفیظ!»
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« از پروردگارتان بصیرتها به سوى شما آمده هر كه بدید براى خویش دیده و هر
كه كور بوده به ضرر خویش بوده و من نگهبان شما نیستم!»(/104انعام)
كلمه بصیرت به معناى بینه و داللتى است كه به وسیله آن هر چیز آنطور كه هست
دیده شود .بعضى گفتهاند كه كلمه بصیرت نسبت به قلب به منزله بینایى نسبت به چشم سر
است ،و این دیدن و ندیدن كه در آیه شریفه است مجازا به معناى علم و جهل و یا ایمان و
كفر است.
ّ
این خطابى است كه پیغمبر صلىهللاعلیهوآلهوسلم به مردم كرده که این برهان و
احتجاجهاى روشنى كه اقامه كردیم مایه بصیرتى بود كه از جانب خداوند براى شما به
سوى من وحى شده ،و سپس فرموده :شما اى مشركین در كار خود مختارید اگر خواستید با
این احتجاجات بصیرت بیابید ،و اگر نخواستید نسبت به فهم آن به همان كورى خود باقى
بمانید.
ح ِفیظ  -من صاحب اختیار شما و دلهاى شما
منظور از اینكه فرمودَ «:و َما أَنَا َ
علَ ْیكُم ب َ
نیستم!» حفظ تكوینى آنان را از خود نفى مىكند ،چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
ناصح مردم است نه مالك دلهاى آنان)1( .
____________________________________________________

 -1المیزان ج  7 :ص 417 :

حدود مسئولیت پیامبر در مورد ایمان افراد
یه ْم بِ َو ِكیل!»
علَ ْی ِه ْم َح ِفیظا ً َو َما أَنت َ
شركُوا َو َما َجعَ ْلنَك َ
« َو لَ ْو شا َء َّ
َّللاُ َما أ َ َ
عل َ ِ

« اگر خدا مىخواست شرك نمىآوردند  ،ما ترا نگهبان نكردهایم و عهدهدار امور ایشان
نیستى!» (/107انعام)

نظام عالم تشریع هم مانند نظامى است كه در عالم تكوین برقرار است ،و همچنانكه
در سراسر عالم تكوین قانون و سنت و علیت و معلولیت برقرار است و با آنكه مشیت
پروردگار مطلق است همواره در ایجاد موجودات و احداث حوادث بر وفق نظام علت و
معلول تعلق مىگیرد و آن حادثهاى را احداث مىكند كه علتى اقتضاى حدوث آنرا داشته
باشد یعنى شرایط حدوثش موجود و موانع آن مفقود بوده باشد .
همچنین در عالم تشریع كسى را هدایت مىكند كه از ناحیه خودش تقاضاى هدایت
داشته باشد ،و به آن كسى رحم مىكند كه از او رحم بخواهد ،و اما كسى كه از هدایت و
رحم او اعراض مىكند او را هدایت ننموده ترحم نمىكند.
البته هدایت به معناى نشان دادن راه شامل هدایت همه افراد انسان مىشود ،و لیكن
هدایت به معناى رسانیدن به مطلوب مختص كسانى است كه در صدد تحصیل آن برآمده
بخواهند از این موهبت الهى بهرهمند شوند ،و با فسق و فجور و كفر و عناد راه خود را
منحرف نسازند ،چنین كسانى به پاكیزهترین زندگانى زنده خواهند شد ،و اما آنانكه پیرو
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هواى نفس خویشند و با حق دشمنى نموده و خود را بزرگتر از خدا پنداشته ،با خدا مكر و
به آیات خدا استهزا مى كنند چنین كسانى را خداوند از رسیدن به مطلوب كه همان سعادت
زندگى است محروم نموده ،آنان را در عین داشتن علم به عواقب كار خویش دچار شقاوت و
ضاللت مىكند و دلهایشان را به كفر مهر مىكند تا براى همیشه روى نجات نبینند .
این است سنت پروردگار در نظام تشریع ،و اگر اینطور نبود قطعا نظام اسباب و
قانون علیت و معلولیت باطل گشته و جاى خود را به گزاف و هرج و مرج مىداد ،مصالح
و حكم و هدفها لغو مى شد ،و فساد این نظام به نظام تكوین هم سرایت نموده آنرا نیز باطل
مى كرد ،براى اینكه برگشت تشریع باألخره به تكوین است ،اگر فساد در این رخنه كند قطعا
به آن نیز سرایت مىكند .
مثال اگر چنانچه خداوند كفار را طورى مىآفرید كه به اضطرار مجبور به قبول
ایمان مى بودند و راه دیگرى جز این نبود تا بدان راه بیفتند انسان هرگز در دو راهى ایمان
و كفر قرار نمى گرفت ،و اختیارى كه وسیله تحصیل ایمان است باطل شده نیك و بد از بین
مىرفت و همه افراد بشر كامل و بدون نقص مىشدند ،و همه در قرب پروردگار و داشتن
كرامت یكسان مىگردیدند ،و معلوم است كه در چنین فرضى دیگر معنایى براى دعوت انبیا
و تربیت و تكمیل نمىماند ،و از طرفى اختالف مراتب استعدادها و اختالف اعمال و احوال
و ملكات از بین مىرفت ،و در نتیجه نظام انسانى و نظامى كه به آن احاطه داشته و در آن
كار مىكند به نظام دیگرى متبدل مىشد كه در آن نه از انسانى خبرى بود نه از درك و
شعور خاص انسانى  -دقت فرمائید! ()1
____________________________________________________

 -1المیزان ج  7 :ص 431 :

وقتی که مخاطبین خسته می شوند!
عد َُّوك ْم
« قَالُوا أُوذِینَا ِمن قَ ْب ِل أَن تَأ ْ ِتیَنَا َو ِمن بَ ْع ِد َما ِجئْتَنَا قَا َل عَسى َربُّ ُك ْم أَن یُ ْه ِلك َ
نظر ك ْیف ت َ ْع َملُونَ !»
َو یَست َ ْخ ِلفَك ْم فى اْل َ ْر ِ
ض فَیَ َ
« اسرائیلیان به موسی گفتند :پیش از آمدن تو به رسالت و هم بعد از آن در رنج و شكنجه
بودهایم ،موسى گفت شاید پروردگارتان دشمنانتان را هالك كند و شما را در این سرزمین
جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل مىكنید؟»( /129اعراف)

غرض بنى اسرائیل این بوده كه شكایت خود را به موسى عرضه داشته و بگویند ما
چه قبل از آمدنت و چه بعد از آمدنت آن عذاب و شكنجهاى كه از فرعونیان مىدیدیم هنوز
هم مىبینیم ،و از آن وعدهاى كه خداوند داده بود كه به دست تو از دست فرعونیان نجات
پیدا مىكنیم خبرى نشد.
ض »،این جمله حكایت
« قَا َل عَسى َربُّ ُك ْم أَن یُ ْه ِلك َ
عد َُّوك ْم َو یَست َ ْخ ِلفَك ْم فى اْل َ ْر ِ
جوابى است كه موسى از شكایت بنى اسرائیل داده ،و خاطر آنان را بدین وسیله تسلیت داده
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و امیدوارشان ساخته است ،در حقیقت تكرار همان كالم آیه قبلى است كه فرمود« :
لِل  -از خدا كمك جویید و صبور باشید كه زمین متعلق به خدا
الِل َو
اصبروا إِنَّ اْل َ ْرض َّ ِ
است َ ِعینُوا بِ َّ ِ
ُ
است/128(» ! ...اعراف)

گویا خواسته است بفرماید :اینكه به شما دستور دادم كه در راه رسیدن به هدف از
خدا بترسید حرف زنده اى بود كه هرگز غیر آن را از من نخواهید شنید ،اگر به آن دستور
عمل كنید امید این هست كه خداوند دشمنان شما را هالك كرده و زمین را بعد از ایشان به
شما واگذار كند.
آرى ،اگر مى خواهید خداوند شما را جانشین آنان در زمین قرار بدهد باید بدانید كه
خداوند چنین كارى را بیهوده نمىكند ،و شما را بدون هیچ قید و شرطى بر آنان ترجیح
نمىدهد ،و اگر شما را به آرزویتان برساند براى این است كه ببیند رفتار شما چگونه خواهد
بود ،و این همان معنایى است كه آیه شریفهَ «:و تِ ْلكَ ْاْلَیَّا ُم نُدا ِولُها بَ ْینَ النَّ ِ
اس َو ِلیَ ْعلَ َم َّ
َّللاُ
هداء /140(»،...آل عمران) در مقام افاده آن است)1(.
الَّذینَ آ َمنُوا َو یَت َّ ِخذَ ِم ْن ُك ْم ُ
شَ
____________________________________________________

 -1المیزان ج  8 :ص 288 :

نمونه امت هدایت یافته
« َو ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا أ ُ َّمةٌ ی ْه ُدونَ بِا ْل َحق َو بِ ِه یَ ْع ِدلُونَ »،
« از كسانى كه آفریدهایم جماعتى هستند كه به حق هدایت مىكنند و بدان باز
مىگردند!»(/181اعراف)

خصوصیتى كه در این آیه است این است كه در سیاق تقسیم مردم به دو قسم گمراه
و مهتدى ،و بیان اینكه مالك در دو قسم شدن مردم دعوت خدا به اسماء حسنى و الحاد در
آن است ،قرار گرفته ،و همین قرار گرفتن در این سیاق داللت مىكند بر اینكه در نوع
انسانى افرادى كم و یا زیاد وجود دارند
كه بطور حقیقت مهتدى شدهاند ،چون كالم در اهتداء و ضاللت حقیقى و مستند به صنع خدا
است ،و معلوم است كه خداوند وقتى كسى را هدایت كرد آن كس مهتدى حقیقى است .و
اهتداء حقیقى جز بوسیله هدایت حقیقى كه منحصرا كار خداى سبحان است صورت
نمىگیرد.
هدایت حقیقى الهى به هیچ وجه از مقتضاى خود تخلف ننموده و مستلزم عصمت از
گمراهى است ،و كسى كه به سوى حق هدایت شود واجب مىشود كه با كس دیگر جز خدا
هدایت نشود  -دقت بفرمایید!
بنا بر این ،اِسناد هدایت به این امت خالى از داللت بر این نیست كه امت مزبور
مردمى هستند كه از ضاللت مصونند ،و خداوند ایشان را از گمراهى حفظ مىكند ،حال یا
مقصود جمیع افراد امتى است كه در آیه به ایشان اشاره شده ،كه در این صورت باید مراد
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از آن انبیاء و اوصیاء ایشان باشند ،و یا آنكه مراد از امت بعض افراد امت است و كل به
وصف بعضى توصیف شده است.
و مطلبى كه آیه شریفه در صدد افهام آن مىباشد  -و خدا داناتر است  -این است كه:
ما شما مردم را به امرى واقع نشدنى و خارج از طاقت بشر امر نمىكنیم ،براى اینكه در
میان همین شما مردم امتى هستند كه حقیقتا به هدایت به حق مهتدى شدهاند ،چون خداوند به
هدایت خاصه خود تكریمشان كرده است )1( .
____________________________________________________

 -1المیزان ج  8 :ص 452 :

مشخص ساختن مخاطبین قرآن
« طه ! َما أ َ َ
علَ ْیك ا ْلقُ ْر َءانَ ِلتَشقَى!»
نز ْلنَا َ
« طه ! ما قرآن را به تو نازل نكردیم كه در رنج افتى!»

كرةً ِل َمن ْ
یخشى!»
« إِال ت َ ْذ َ

« آن جز یادآورى براى كسى كه بیم مىكند نیست!»(1تا/3طه)

این آیات با نوعى تسلیت از رسول خدا شروع مىشود ،تا جان شریف خود را در
واداشتن مردم به قبول دعوتش به تعب نیندازد ،زیرا قرآن نازل نشده براى اینكه آن جناب
خود را به زحمت بیندازد ،بلكه آن تنزیلى است الهى كه مردم را به خدا و آیات او تذكر
مىدهد تا شاید بیدار شوند و غریزه خشیت آنان هوشیار گردد ،آنگاه متذكر شده به وى ایمان
بیاورند و تقوى پیشه كنند ،پس او غیر از تبلیغ وظیفه دیگرى ندارد ،اگر مردم به ترس
آمدند و متذكر شدند كه هیچ ،و گر نه یا عذاب استیصال و خانمان برانداز منقرضشان
مىكند ،و یا اینكه به سوى خداى خود برگشت نموده در آن عالم به وبال ظلم و فسق خود
مىرسند ،و اعمال خود را بدون كم و زیاد مىیابند ،و به هر حال نمىتوانند با طغیان و
تكذیب خود خداى را عاجز سازند .
كرةً ِل َمن ْ
یخشى »،كلمه تذكره به معناى ایجاد ذكر (یادآورى) در شخصى
« إِال ت َ ْذ َ
است كه چیزى را فراموش كرده ،و چون انسان كلیات حقایق دین را به فطرت خود در
مىیابد ،مثال مىفهمد كه خدایى هست ،و آن هم یكى است ،چون ممكن نیست واجب الوجود
دو تا باشد ،و مىداند كه الوهیت و ربوبیت منحصر در او است و مساله نبوت و معاد و غیر
آن را به وجدان خود درك مىكند ،پس این كلیات ودائعى است كه در فطرت هر انسانى
سپرده شده ،چیزى كه هست انسان به خاطر اینكه به زندگى زمینى مىچسبد و به دنبال
اشتغال به خواستههاى نفس از لذائذ و زخارف آن سرگرم مىشود ،دیگر در دل خود جایى
خالى براى غرائز فطرى خود نمىگذارد ،در نتیجه آنچه را خدا در فطرت او ودیعه گذاشته
فراموش مىكند ،و اگر دوباره در قرآن این حقایق خاطر نشان مىشود ،براى یادآورى نفس
است تا بعد از فراموشى دوباره به یادش آید .
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با بیانى كه گذشت دلیل این كه چرا تذكره را در این آیه مقید به قید « ِل َمن ْ
یخشى»،
كرد معلوم شد ،چون مراد از این قید ،كسى است كه طبعا نگرانى و ترس دارد ،یعنى قلبش
مستعد ظهور خشیت باشد ،به طورى كه اگر كلمه حق را شنید نگران بشود ،و چون تذكر و
تذكرهاى (قرآن) به او برسد در باطنش خشیتى پدید آید ،و در نتیجه ایمان آورد ،و با تقوى
شود )1( .
____________________________________
 -1المیزان ج  14 :ص 163 :

بهترین گروه تربیت یافته در دامن اسالم ،و عملکرد آنان
« قَ ْد أ َ ْفلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ! »
« همانا اهل ایمان پیروز و رستگار شدند!» (/1مومنون)

شعُونَ »،
« الَّ ِذینَ ُه ْم فى
صالته ْم َخ ِ
ِ
« مؤمنین همانهایند كه در نماز خاضع و خاشعند/2( »،مومنون)

خشوع به معناى تاثیر خاصى است كه به افراد مقهور دست مىدهد ،افرادى كه در
برابر سلطانى قاهر قرار گرفتهاند ،به طورى كه تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاى
دیگر قطع مىشود و ظاهرا این حالت حالتى است درونى كه با نوعى عنایت ،به اعضاء و
جوارح نیز نسبت داده مىشود  ،مانند كالم رسول خدا صلىهللاعلیه وآله وسلّم  -به طورى
كه روایت شده  -درباره شخصى كه در نمازش با ریش خود بازى مىكرد فرمود :اگر دلش
داراى خشوع مىبود جوارحش نیز خاشع مىشد .و نیز مانند كالم خداى تعالى كه
لرحْ من(»،طه )108/كه خشوع را به صوت نسبت داده
مىفرمایدَ « :و َخ َ
شع َ ِ
ت ْاْلَصْواتُ ِل َّ
است.
این آیه تا آخر آیه نهم اوصاف مؤمنین را مىشمارد ،اوصاف ایمانى كه زنده و فعال
باشد ،و آثار خود را داشته باشد ،تا غرض مطلوب از آن حاصل شود.
و آن اثر ،فالح و رستگارى است كه دارنده چنین ایمانى نماز را بپا مىدارد ،چون
نماز عبارت است از توجه كسى كه جز فقر و ذلت ندارد به درگاه عظمت و كبریایى و منبع
عزت و بهاى الهى .
و الزمه چنین توجهى این است كه :نمازگزار متوجه به چنین مقامى ،مستغرق در
ذلت و خوارى گشته و دلش را از هر چیزى كه او را از قصد و هدفش باز مىدارد بر كند.
پس اگر ایمان نمازگزار ایمانى صادق باشد در هنگام توجه به ربش هم او را یكى
مىكند ،آن هم معبود اوست و اشتغالش به عبادت ،او را از هر كار دیگرى باز مىدارد.
آرى  ،شخص فقیرى كه فقرش نه تنها از جهت درهم و دینار است ،بلكه سراپاى
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ذاتش را گرفته وقتى در برابر غنیى قرار مىگیرد كه غنایش را به هیچ مقیاس نمىتوان
اندازه گرفت ،چه مىكند ؟ و ذلیل وقتى متوجه عزت مطلقه مىگردد ،عزتى كه آمیخته با
ذلت و خوارى نیست  ،چه حالتى از خود نشان مىدهد؟
و این همان معنایى است كه كتاب كافى و دیگران آوردهاند كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در گفتگویش با حارثة بن نعمان فرمود :براى هر حقى حقیقتى ،و
براى هر صواب نورى است....
« َو الَّ ِذینَ ُه ْم ع َِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِرضونَ »،
« و آنهایند كه از لغو روى گردانند/3( »،مومنون)

كار لغو آن كارى است كه فایده نداشته باشد ،و بر حسب اختالف امورى كه فایده
عاید آنها مىشود مختلف مىگردد .چه بسا فعلى كه نسبت به امرى لغو ،و نسبت به امرى
دیگر مفید باشد ،پس كارهاى لغو در نظر دین ،آن اعمال مباح و حاللى است كه صاحبش
در آخرت و یا در دنیا از آن سودى نبرد و سر انجام آن ،منتهى به سود آخرت نگردد مانند
خوردن و آشامیدن به انگیزه شهوت در غذا كه لغو است ،چون غرض از خوردن و نوشیدن
گرفتن نیرو براى اطاعت و عبادت خدا است.
بنابر این اگر فعل هیچ سودى براى آخرت نداشته باشد ،و سود دنیایىاش هم سر
انجام منتهى به آخرت نشود ،چنین فعلى لغو است و به نظرى دقیقتر ،لغو عبارت است از
غیر واجب و غیر مستحب.
خداى عز و جل در وصف مؤمنین نفرموده كه به كلى لغو را ترك مىكنند ،بلكه
فرموده :از آن اعراض مىكنند ،چون هر انسانى هر قدر كه با ایمان باشد در معرض
لغزش و خطا است ،و خدا هم لغزشهاى غیر كبائر را ،در صورتى كه از كبائر اجتناب
شود بخشیده است.
به همین جهت خدا مؤمنین را به این صفت ستوده كه از لغو اعراض مىكنند ،و
اعراض غیر از ترك به تمام معنا است.
ایمان واقعى همین اقتضاء را دارد ،چون سر و كار ایمان هم با ساحت عظمت و
كبریایى و منبع عزت و مجد و بهاء است و كسى كه متصف به ایمان است جز به زندگى
سعادتمند ابدى و جاودانه اهتمام نمىنماید ،و اشتغال نمىورزد مگر به كارهایى كه حق آن
را عظیم بداند ،و آنچه را كه فرومایگان و جاهالن بدان تعلق و اهتمام دارند عظیم
نمىشمارد ،و در نظر او خوار و بى ارزش است و اگر جاهالن او را زخم زبان بزنند و
مسخره كنند ،به ایشان سالم مىكند ،و چون به لغوى بر خورد كند آبرومندانه مىگذرد.
و از همین جا روشن مىشود كه وصف مؤمنین به اعراض از لغو كنایه است از
علو همت ایشان ،و كرامت نفوسشان.
« َو الَّ ِذینَ ُه ْم ِل َّ
لزكَو ِة فَ ِعلُونَ »،
« و آنانند كه زكات دادن را تعطیل نمىكنند/4( »،مومنون)
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نام بردن زكات با نماز ،قرینه است بر اینكه مقصود از زكات همان معناى معروف
انفاق مالى است ،نه معناى لغوى آن كه تطهیر نفس از رذائل اخالقى مىباشد.
دادن زكات هم از امورى است كه ایمان به خدا اقتضاى آن را دارد ،چون انسان به
كمال سعادت خود نمىرسد مگر آنكه در اجتماع سعادتمندى زندگى كند كه در آن هر
صاحب حقى به حق خود مىرسد.
و جامعه روى سعادت را نمىبیند مگر اینكه طبقات مختلف مردم در بهرهمندى از
مزایاى حیات و برخوردارى از امتعه زندگى در سطوحى نزدیك به هم قرار داشته باشند .و
انفاق مالى به فقراء و مساكین از بزرگترین و قویترین عاملها براى رسیدن به این هدف
است.
وج ِه ْم َح ِفظونَ »،
« َو الَّ ِذینَ ُه ْم ِلفُ ُر ِ
« و همانهایند كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ مىكنند/5( »،مومنون)

حفظ فروج كنایه از اجتناب از مواقعه نامشروع است ،از قبیل زنا و لواط و یا جمع
شدن با حیوانات و امثال آن.
« إِال عَلى أ َ ْز َو ِج ِه ْم أ َ ْو َما َملَكَت أ َ ْی َمن ُه ْم فَ ِإن ُه ْم َ
ومینَ »،
یر َملُ ِ
غ ُ
« مگر از همسران و یا كنیزان خود كه در مباشرت با این زنان مالمتى ندارند/6( » .مومنون).

ازواج به معناى زنان حالل ،و « َما َملَكَت أ َ ْی َمن ُه ْم »،به معناى كنیزان مملوك است
و معنایش این است كه مواقعه با زنان خود و یا با كنیزان مملوك مالمت ندارد.
« فَ َم ِن ا ْبتَغَى َو َرا َء ذَ ِلك فَأُولَئك ُه ُم ا ْلعَا ُدونَ »،
« و كسى كه غیر از این زنان را به مباشرت طلبد البته ستمكار و متعدى خواهد بود»،
(/7مومنون)

وقتى مقتضاى ایمان این شد كه به كلى فروج خود را حفظ كنند مگر تنها از دو
طایفه از زنان ،پس هر كس با غیر این دو طایفه مساس و ارتباط پیدا كند ،متجاوز از حدود
خدا شناخته مىشود ،حدودى كه خداى تعالى براى مؤمنین قرار داده است.
عونَ »،
« َو الَّ ِذینَ ُه ْم ْل َ َمنَ ِت ِه ْم َو َ
ع ْه ِد ِه ْم َر ُ
« و آنهایند كه امانت و عهد خود را رعایت مىكنند/8( »،مومنون)

آیه مورد بحث مؤمنین را به حفظ امانت و خیانت نكردن به آن و حفظ عهد و
نشكستن آن ،توصیف مى كند و حق ایمان هم همین است كه مؤمن را به رعایت عهد و
امانت وادار سازد ،چون در ایمان معناى سكون و استقرار و اطمینان نهفته است و وقتى
انسان كسى را امین دانست و یقین كرد كه هرگز خیانت ننموده پیمان نمىشكند ،قهرا دلش
بر آنچه یقین یافته مستقر و ساكن و مطمئن مىشود و دیگر تزلزلى به خود راه نمىدهد.
ته ْم ی َحافِظونَ »،
« َو الَّ ِذینَ ُه ْم عَلى صلَ َو ِ
« و آنهایند كه نمازهاى خود را از هر منافى محافظت مىكنند/9( »،مومنون)

اینكه فرموده :نماز را محافظت مىكنند خود قرینه این است كه مراد محافظت از
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عدد آن است پس مؤمنین محافظت دارند كه یكى از نمازهایشان فوت نشود و دائما مراقب
آنند .حق ایمان هم همین است كه مؤمنین را به چنین مراقبتى بخواند.
« أُولَئك ُه ُم ا ْل َو ِارثُونَ »،
« نامبردگان ،آرى تنها ایشان وارثانند»،

« الَّ ِذینَ یَ ِرثُونَ ا ْل ِف ْرد َْوس ُه ْم فِی َها َخ ِل ُدونَ »،
« آنان كه بهشت فردوس را ارث برده و هم ایشان در آن جاودانند!»
(10تا/11مومنون)

بهم ُّمش ِفقُونَ »،
« إِنَّ الَّ ِذینَ ُهم ِم ْن َخشیَ ِة َر ِ

« همانا آن مؤمنانى كه از خوف پروردگارشان هراسانند!»(/57مومنون)

به ْم یُ ْؤ ِمنُونَ »،
« َو الَّ ِذینَ ُهم بِئ َایَا ِ
ت َر ِ

« و آنهایى كه به آیات پروردگارشان ایمان مىآورند!»(/58مومنون)

منظور از آیات ،هر چیزى است كه بشر را به سوى خداى تعالى رهنمون شود كه
یكى از آنها رسوالن خدایند كه حامل رسالت اویند .یكى دیگر كتاب و شریعت ایشان است
كه نبوتشان را تایید مىكند.
شركُونَ »،
به ْم ال یُ ِ
« َو الَّ ِذینَ ُهم بِ َر ِ
« و آنهایى كه به پروردگارشان شرك نمىورزند!»(/59مومنون)

ایمان به آیات خدا هم در ایشان اثرى دارد و آن این است كه وادارشان مىكند
شركاء را از او نفى كنند و كسى را جز او نپرستند ،چون ایمان به آیات او ایمان به شریعت
او است ،شریعتى كه عبادت او را تشریع مىكند ،و نیز ایمان به ادلهاى است كه توحید در
ذات و در ربوبیت و الوهیت او را اثبات مىنماید.
به ْم َر ِجعُونَ »،
« َو الَّ ِذینَ یُ ْؤت ُونَ َما َءاتَوا َّو قُلُوب ُه ْم َو ِجلَةٌ أَن ُه ْم إِلى َر ِ
« و آنهایى كه از آنچه خدایشان داده مىدهند در حالى كه باز از روزى كه به خداى خود باز
(/60مومنون)
مىگردند ترسانند!»

مؤمنین كسانى هستند كه آنچه مىدهند -و یا بنا به آن تفسیر دیگر آنچه از اعمال
صالح بجا مىآورند -در حالى انجام مىدهند و به جا مىآورند كه دلهایشان ترسناك از این
است كه به زودى به سوى پروردگارشان بازگشت خواهند كرد ،یعنى باعث انفاق كردنشان
و یا آوردن اعمال صالح همان یاد مرگ ،و بازگشت حتمى به سوى پروردگارشان است و
آنچه مىكنند از ترس است .
در این آیه شریفه داللت است بر اینكه مؤمنین عالوه بر ایمان به خدا و به آیات او
ایمان به روز جزا نیز دارند ،پس تا اینجا صفات مؤمنین متعین شد و خالصهاش این شد كه
تنها :به خدا ایمان دارند و براى او شریك نمىگیرند و به رسوالن او و به روز جزا هم
ایمان دارند ،و به همین جهت عمل صالح انجام مىدهند.
ت َو ُه ْم لَها سابِقُونَ !»
سر ُ
یرا ِ
عونَ فى ال َخ َ
« أُولَئك یُ ِ
« چنین كسانى در خیرات شتاب نموده بدان سبقت مىگیرند!»( /61مومنون)
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مؤمنینى كه وصفشان را كردیم در خیرات و اعمال صالح سرعت نموده ،و به سوى
آن سبقت مىجویند ،یعنى از دیگران پیشى مىگیرند ،چون همه مؤمنند و الزمه آن همین
است كه از یكدیگر پیشى گیرند.
از نظر این آیات خیرات عبارت است از اعمال صالح ،اما نه هر عمل صالح ،بلكه
عمل صالحى كه از اعتقاد حق منشا گرفته باشد.
خیرات اینها است كه مىبینیم مؤمنین بر سر آن از یكدیگر سبقت مىگیرند ،نه آنچه
نزد كفار از مال و اوالد است ،و ایشان آنرا خیرات پنداشتهاند ،خیال كردهاند به خاطر
احترامى كه نزد خدا دارند خدا در دادن خیرات به ایشان سرعت كرده است.
ق ِبال َحق َو ُه ْم ال یُظلَ ُمونَ !»
نط ُ
ب یَ ِ
« َو ال نُ ِ
كلف نَ ْفسا ً إِال ُوسعَ َها َو لَ َد ْینَا ِكت َ ٌ
« و ما هیچ كس را بیش از توانایىاش تكلیف نمىكنیم و نزد ما كتابى است كه به حق گویا است
و هیچ كس به هیچ وجه ستم نخواهد شد!» ( /62مومنون)

در دین خدا به هیچ عمل و اعتقاد طاقتفرسا تكلیف نشده ،یعنى هیچ حكمى حرجى
ناشى از مصلحتى حرجى تشریع نشده ،و همین خود منتى است كه خداى سبحان بر بندگان
خود نهاده ،و در آیه مورد بحث با تذكر دادن آن دلهاى بشر را به سوى اوصاف مؤمنین
تشویق نموده است .
كلف نَ ْفسا ً إِال ُوسعَ َها »،داللت بر این معنا و بیش از این مىكند
آیه شریفه « َو ال نُ ِ
چون عالوه بر اینكه تشریع احكام حرجى -از قبیل رهبانیت ،و قربانى كردن اوالد -را نفى
كرده ،تكلیفى را هم كه در اصل حرجى نیست ولى در خصوص موردى حرجى شده -مانند
ایستاده نماز خواندن براى مریض -را نیز نفى كرده ،با اینكه امتنان خدا با نفى قسم اولى به
تنهایى تمام بود)1( .
____________________________________
 -1المیزان ج  15 :ص  3 :و 53

جامعه ای با تسلیم عمومی به خدا
عد ٌُّو
طن إِنَّهُ لَك ْم َ
طو ِ
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ا ْد ُخلُوا فى الس ْل ِم كافَّةً َو ال تَتَّبِعُوا ُخ َ
ت الش ْی ِ
ُّم ِبینٌ »،
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید بدون هیچ اختالفى همگى تسلیم خدا شوید و زنهار گامهاى
شیطان را پیروى مكنید كه او براى شما دشمنى آشكار است!»

ع ِز ٌ
یز َحكی ٌم»،
َّللاَ َ
« فَ ِإن َزلَ ْلتُم ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْك ُم ا ْلبَ ِینَت فَا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
« پس اگر بعد از این همه آیات روشن كه برایتان آمد داخل در سلم نگردید و باز هم پیروى
گامهاى شیطان كنید بدانید كه خدا غالبى شكست ناپذیر و حكیمى است كه هر حكمى در باره شما
(207و/208بقره)
براند به مقتضاى حكمت مىراند!»
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این آیات راه تحفظ و نگهدارى وحدت دینى در جامعه انسانى را بیان مىكنند ،و آن
این است كه مسلمانان داخل در سلم شوند ،و تنها آن سخنانى كه قرآن تجویز كرده بگویند ،و
آن طریقه عملى را كه قرآن نشان داده پیش گیرند ،كه وحدت دینى از بین نمىرود ،و
سعادت دو سراى انسانها رخت برنمىبندد ،و هالكت به سراغ هیچ قومى نمىرود ،مگر به
خاطر خارج شدن از سلم ،و تصرف در آیات خدا ،و جابجا كردن آنها ،كه در امت بنى
اسرائیل و امتهاى گذشته دیگر دیده شد ،و به زودى نظیر آن هم در این امت جریان خواهد
ریب!»
یافت ولى خداى تعالى این امت را وعده نصرت داده و فرموده «:أَال إِنَّ نَص َْر َّ
َّللاِ قَ ٌ
(/214بقره)

از آنجائى كه خطاب به خصوص مؤمنین شده ،آن سلمى هم كه به سویش دعوت
كرده به معناى تسلیم در برابر خدا و رسول شدن است ،و امرى است متعلق به مجموع امت
و به فرد فرد آنان ،پس هم بر یك یك مؤمنین واجب است و هم بر مجموع آنان پس سلمى كه
بدان دعوت شدهاند عبارت شد از تسلیم شدن براى خدا  ،بعد از ایمان به او.
پس بر مؤمنین واجب است امر را تسلیم خدا كنند ،و براى خود صالح دید و استبداد
برأى قائل نباشند و به غیر آن طریقى كه خدا و رسول بیان كردهاند طریقى دیگر اتخاذ
ننمایند ،كه هیچ قومى هالك نشد مگر به خاطر همینكه راه خدا را رها كرده ،راه هواى نفس
را پیمودند ،راهى كه هیچ دلیلى از ناحیه خدا بر آن نداشتند ،و نیز حق حیات و سعادت
جدى و حقیقى از هیچ قومى سلب نشد مگر به خاطر اینكه در اثر پیروى هواى نفس ایجاد
اختالف كردند )1( .
__________________________________________
 -1المیزان ج  2 :ص 150 :

عدم تبعیض در انتخاب مخاطبین
ِیرتَك اْل َ ْق َر ِبینَ !»
« َو أَنذ ِْر َ
عش َ
« و خویشان نزدیكت را بترسان !» ( /214شعرا)

عشیره انسان ،قرابت و خویشان او است و اگر خویشاوندان آدمى را عشیره
خواندهاند ،از این باب است كه با آدمى معاشرت دارند و آدمى با آنان معاشرت مىكند.
و اگر بعد از نهى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از شرك و انذارش ،در جمله
مورد بحث ،عشیره اقربین ،یعنى خویشاوندان نزدیكتر را اختصاص به ذكر داد ،براى افاده
و اشاره به این نكته است كه در دعوت دینى استثناء راه ندارد و این دعوت ،قوم و خویش
نمىشناسد و فرقى میان نزدیكان و بیگانگان نمىگذارد و مداهنه و سهلانگارى در آن راه
ندارد و چون سنن و قوانین بشرى نیست ،كه تنها در بیگانگان و ضعفاء اجراء شود ،بلكه
در این دعوت حتى خود رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیز با امتش فرقى ندارد ،تا چه
رسد به اینكه میان خویشاوندان پیغمبر با بیگانگان فرق بگذارد ،بلكه همه را بندگان خدا و
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خدا را موالى همه مىداند )1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  15 :ص 466 :

اختالف سطح مخاطبین در دریافت رزق و معارف دینی
ض َو لَ ِكن یُ ِنز ُل بِقَدَر َّما یَشا ُء إِنَّهُ
الر ْز َ
ق ِل ِعبَا ِد ِه لَبَغَ ْوا فى اْل َ ْر ِ
« َو لَ ْو بَسط َّ
َّللاُ ِ
یر»،
یر بَ ِص ٌ
ِب ِعبَا ِد ِه َخ ِب ُ
لى ا ْل َح ِمی ُد!»
« َو ُه َو الَّذِى یُ ِنز ُل ا ْلغَ ْیث ِمن بَ ْع ِد َما قَنَطوا َو یَ ُ
نشر َرحْ َمتَهُ َو ُه َو ا ْل َو ُّ

« و اگر خدا رزق را براى همه بندگانش فراخ مىكرد در زمین طغیان مىكردند ،و لیكن هر چه
را بخواهد به اندازه نازل مىكند ،چون او از وضع بندگانش با خبر و بینا است!»
رحمت خود را
« و او كسى است كه بعد از نومیدى خلق برایشان باران مىفرستد ،و
گسترش مىدهد ،و تنها او سرپرستى ستوده است!» ( /28شوری)

اگر خداى تعالى رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سیر شوند ،شروع
مىكنند به ظلم كردن در زمین ،چون طبیعت مال این است كه وقتى زیاد شد طغیان و
ست َ ْغنى !» (6و/7علق) و به همین جهت
اْل ْنسانَ لَیَ ْطغى ،أ َ ْن َرآهُ ا ْ
استكبار مىآوردَ «:كالَّ ِإنَّ ْ ِ
خداى تعالى رزق را به اندازه نازل مىكند ،و به هر كس به مقدارى معین روزى مىدهد،
چون او به حال بندگان خود خبیر و بصیر است ،مىداند كه هر یك از بندگانش استحقاق چه
مقدار از رزق دارد ،و چه مقدار از غنى و فقر مفید به حال او است ،همان را به او مىدهد.
همچنین معارف حقه و شرایع آسمانى كه منشا همه آنها وحى است نیز رزق مقسوم
است! آن نیز از ناحیه خدا نازل مىشود ،و خداوند به وسیله آن نیز مردم را امتحان مىكند،
چون همه در عمل به آن معارف و بكار بستن آنها یكسان نیستند ،همچنان كه در بكار بستن
نعمتهاى صورى یكسان نیستند!
همچنین این سنت را در معارف عالیهاى كه در باطن معارف ظاهرى و ساده دین
نهفته جارى ساخته است ،به همین نحو كه گفتیم آنها را در باطن اینها قرار داده ،چون اگر
همه آنها را مانند اینها بى پرده بیان مىكرد ،عموم مردم طاقت تحملش را نمىداشتند و فهم
آنان از دركش عاجز مى ماند ،و بدین جهت آنها را در باطن معارف ساده قرار داد تا افراد
انگشتشمارى كه استعداد درك آنها را دارند ،درك كنند .
و هر دو سنخ معارف را در قالبى از الفاظ درآورده كه هر كس به قدر فهم و
ظرفیتش از آن الفاظ استفاده مىكند ،همچنان كه خداى تعالى این معارف را كه در قرآن
كریم است به بارانى مثل زده كه از آسمان مىریزد ،و دلهاى مردم را به زمینهاى مختلف
ماء ما ًء فَسالَتْ
س ِ
مثل زده كه هر یك به قدر ظرفیت خود از آن استفاده مىكند «:أ َ ْن َز َل ِمنَ ال َّ
أ َ ْو ِدیَةٌ بِقَد َِرها!»(/17رعد)
و همچنین احكام و تكالیف شرعى را یكسان بر همه مردم تحمیل نكرد ،چون اگر

118

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هشتم :اداره کشور اسالمی -روش های مدیریت

مىكرد بعضى از مردم تاب تحملش را نمىداشتند ،و به همین جهت آنها را به مقتضاى
ابتالآتى كه هر فردى از افراد دارد تقسیم كرد تا هر كس به تكلیفى كه متوجه خود او است
عمل كند)1( .
____________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 81 :

گروه بندی مخاطبین :حزب هللا و حزب شیطان
طن أَال إِنَّ ِح ْزب
« استَحْ َوذَ َ
علَ ْی ِه ُم الش ْیطنُ فَأَنسا ُه ْم ِذك َْر َّ
َّللاِ أُولَئك ِح ْزب الش ْی ِ
س ُرونَ !»
طن ُه ُم الخا ِ
الش ْی ِ
« شیطان بر آنان مسلط شده یاد خدا را از دلهایشان برده اینان حزب شیطانند آگاه كه حزب
شیطان زیانكارند!» (/19مجادله)

...
َّللاَ َو َرسولَهُ َو لَ ْو كانُوا
الِلِ َو ا ْلیَ ْو ِم االَ ِخ ِر یُ َوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ
تج ُد قَ ْوما ً یُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ
« ال ِ
وبه ُم االی َمنَ َو أَیَّ َد ُهم
َءابَا َء ُه ْم أ َ ْو أ َ ْبنَا َء ُه ْم أ َ ْو ِإ ْخ َونَ ُه ْم أ َ ْو َ
عش َ
ِیرت ُه ْم أُولَئك كتَب فى قُلُ ِ
َّللاُ عَن ُه ْم َو
ضى َّ
ِب ُروح ِم ْنهُ َو یُد ِْخلُ ُه ْم َجنَّت تجْ ِرى ِمن تحْ ت َها اْل َ ْن َه ُر َخ ِل ِدینَ فِی َها َر َ
َّللاِ ُه ُم ال ُم ْف ِل ُحونَ !»
َرضوا َ
َّللاِ أَال إِنَّ ِح ْزب َّ
ع ْنهُ أُولَئك ِح ْزب َّ
...
« هیچ قومى نخواهى یافت كه ایمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عین حال با كسانى كه
با خدا و رسولش دشمنى مىكنند دوستى كند هر چند دشمن خدا و رسول پدران و یا فرزندان و
یا برادرانشان و یا قوم و قبیلهشان باشد ،براى اینكه خداوند در دلهایشان ایمان را نوشته و به
روحى از خودش تاییدشان كرده و در جناتى كه نهرها در زیر درختانش جارى است داخلشان
مىكند تا جاودانه در آن باشند خدا از ایشان راضى شد و ایشان از خدا راضى شدند اینان

حزب خدایند  ،آگاه ! كه تنها حزب خدا رستگارند!»

(/22مجادله)

وبه ُم االی َمانَ َو أَیَّ َد ُهم ِب ُروح ِم ْنهُ !»
« أُولَئك كتَب فى قُلُ ِ
كلمه اولئك اشاره به مردمى است كه به خاطر ایمانى كه به خدا و روز جزا دارند با
دشمنان خدا هر چند پدر و یا پسر یا برادرشان باشد دوستى نمىكنند .و این آیه تصریح و
نص در این است كه چنین كسانى مؤمنین حقیقى هستند .خداى تعالى این گونه انسانها را به
روحى از خود تقویت نمود.
نكتهاى كه در اینجا هست این است كه روح به طورى كه از معناى آن به ذهن تبادر
مىكند عبارت است از مبدأ حیات ،كه قدرت و شعور از آن ناشى مىشود ،بنا بر این ،اگر
عبارت « َو أَیَّ َد ُهم بِ ُروح ِم ْنهُ !» را بر ظاهرش باقى بگذاریم ،این معنا را افاده مىكند كه
در مؤمنین به غیر از روح بشریت كه در مؤمن و كافر هست ،روحى دیگر وجود دارد كه
از آن حیاتى دیگر ناشى مىشود ،و قدرتى و شعورى جدید مىآورد ،و به همین معنا است
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اس َك َم ْن َمثَلُهُ ِفي
كه آیه «:أ َ َو َم ْن كانَ َم ْیتا ً فَأَحْ یَ ْیناهُ َو َجعَ ْلنا لَهُ نُورا ً یَ ْمشي ِب ِه ِفي النَّ ِ
ال ُّ
خارج ِم ْنها /122( »،...انعام) به آن اشاره نموده ،و نیز آیه شریفه زیر به آن
ظلُما ِ
ت لَ ْی َ
س بِ ِ
اشاره نموده ،مىفرمایدَ « :م ْن ع َِم َل صا ِلحا ً ِم ْن ذَكَر أ َ ْو أ ُ ْنثى َو ُه َو ُم ْؤ ِمنٌ فَلَنُحْ ِییَنَّهُ َحیاةً
َطیِبَةً/97( »،نحل) و حیات طیبى كه در آیه است مالزم با اثر طیب است .اثر حیات  -كه
قدرت و شعور است  -در زندگى طیب ،طیب خواهد بود ،و وقتى قدرت و شعور طیب شد،
آثارى كه متفرع بر آن است یعنى اعمالى كه از صاحب چنین حیاتى سر مىزند ،همه طیب
و صالح خواهد بود ،و این قدرت و شعور طیب ،همان است كه در آیه سوره انعام كه چند
َّللاَ َو
سطر پیش گذشت از آن تعبیر به نور كرد ،و همچنین آیه «:یا أَیُّ َها الَّذینَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
شونَ ِب ِه !» (/28حدید)
سو ِل ِه یُ ْؤتِ ُك ْم ِك ْفلَ ْی ِن ِم ْن َرحْ َمتِ ِه َو یَجْ عَ ْل لَ ُك ْم نُورا ً ت َ ْم ُ
ِ
آمنُوا ِب َر ُ
و این حیات ،زندگى خاصى است كریم كه آثارى خاص و مالزم با سعادت أبدى
انسان دارد ،حیاتى است وراء حیاتى كه مشترك بین مؤمن و كافر است ،و آثارش هم
مشترك بین هر دو طایفه است.
پس این زندگى مبدئى خاص دارد ،و آن روح ایمانى است كه آیه شریفه آن را
روحى سواى روح مشترك بین مؤمن و كافر مىداند.
َّللا ُه ُم ال ُم ْف ِل ُحونَ !»
َّللاِ أَال ِإنَّ ِح ْزب َّ ِ
« أُولَئك ِح ْزب َّ
این جمله تشریف و بزرگداشتى است از همان افراد مخلص ،مىفرماید :اینها كه
داراى ایمانى خالصند حزب خداى تعاالیند ،همچنان كه آن منافقین كه در ظاهر اظهار اسالم
مىكنند ،و در باطن كفار و دشمنان خدا را دوست مىدارند ،حزب شیطانند ،كه آنها
زیانكارانند!
در جمله فوق دوباره اسم ظاهر حزب هللا را به جاى ضمیر ذكر كرد ،تا كالم جنبه
مثلى معروف بخود بگیرد)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 338 :
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فصل پنجم

وسایل پیام رسانی قرآن

قرآن عربی ،وسیله آموزش برای فهم مخاطبین
ب ا ْل ُمبِین!
« حم! َو ا ْل ِكت َ ِ
ِإنَّا َجعَ ْلنَهُ قُ ْر َءنا ً ع ََر ِبیًّا لَّعَلَّك ْم ت َ ْع ِقلُونَ !
لى َح ِكی ٌم!»
َو إِنَّهُ فى أُم ا ْل ِكت َ ِ
ب لَ َد ْینَا لَعَ ٌّ

«حم! سوگند به كتاب مبین!
كه ما آن را خواندنى عربى كردیم ،شاید تعقل كنید!
و سوگند كه این خواندنى قبال در ام الكتاب نزد ما بود ،كه مقامى بلند و فرزانه دارد!»
(1تا/4زخرف)

اینكه قرآن را كتابى مبین خوانده ،بدین جهت است كه قرآن طریق هدایت را ظاهر
تاب ِت ْبیانا ً ِلك ُِل ش َْيء !» (/89نحل) و یا خودش ظاهر و روشن است،
مىكندَ «:و نَ َّز ْلنا َ
علَ ْیكَ ا ْل ِك َ
و نقطه ضعفى در آن نیست!
معناى قرانا عربیا َ این است كه این كتابى است كه به لغت عربى قرائت مىشود.
جمله « لَّعَلَّك ْم ت َ ْع ِقلُون!» غایت و غرض جعل آن كتاب را بیان مىكند .همین كه امید
تعقل و فهمیدن مردم را غایت و غرض جعل مذكور قرار داده ،خود شاهد بر این است كه
قرآن قبل از آنكه به زبان عربى درآید ،در مرحلهاى از كینونت(هستى)وجود داشته كه در
آن مرحله عقول بشر دسترسى بدان نداشته است)1( .
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 121 :

قرآن کریم ،کتابی مکنون ،و علم به معارف آن
« إِنَّهُ لَقُ ْر َءانٌ ك َِری ٌم ،فى ِكتَب َّم ْكنُون»،
« این قرآنى است ارجمند! كه قبال در كتابى پنهان از بشر بود»،

«ال یَ َمسهُ إِال ا ْل ُمط َّه ُرونَ  ،ت َ ِنزی ٌل ِمن َّرب ا ْلعَلَ ِمینَ !»
« كه جز پاكان كسى از آن آگاه نیست ،تنزیلى از ناحیه رب العالمین است!»
(79و/80واقعه)
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از توصیف خداى تعالى قرآن را به لفظ كریم و بدون هیچ قید  -البته با در نظر
داشتن اینكه مقام آیه مقام مدح است  -چنین بر مىآید كه قرآن به طور مطلق كریم و محترم
است ،و هم نزد خدا كریم و عزیز است ،و هم بدین جهت كریم است كه صفاتى پسندیده
دارد ،و هم بدین جهت كه سودرسان براى خلق است ،سودى كه هیچ چیز جاى آن را
نمىگیرد ،چون مشتمل بر اصول معارفى است كه سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین
مىكند .
و جمله فى كتاب مكنون توصیف دوم قرآن است ،مىفرماید :قرآن محفوظ و مصون
از هر دگرگونى و تبدیل است ،چون در كتابى است كه آن كتاب اینطور است و آن كتاب
عبارت است از لوح محفوظ ،همچنان كه در جاى دیگر فرموده « :بَ ْل ُه َو قُ ْرآنٌ َمجی ٌد ،في
لَ ْوح َمحْ فُوظ!»(212و/22بروج)
آن كتاب مكنون كه قرآن در آن است و یا قرآنى كه در آن كتاب است ،از دسترس
اغیار و ناپاكان محفوظ است ،و به جز پاكان كسى با آن مساس ندارد .
از همینجا مىفهمیم كه منظور از مس قرآن دست كشیدن به خطوط آن نیست ،بلكه
علم به معارف آن است ،كه جز پاكان خلق كسى به معارف آن عالم نمىشود ،چون فرموده
قرآن در كتابى مكنون و پنهان است.
منظور از مطهرون كسانى هستند كه خداى تعالى دلهایشان را از هر رجس و پلیدى
یعنى از رجس گناهان و پلیدى ذنوب پاك كرده ،و یا از چیزى كه از گناهان هم پلیدتر و
عظیمتر و دقیقتر است ،و آن عبارت است از تعلق به غیر خداى تعالى ،و این معناى از
تطهیر با كلمه مس كه گفتیم به معناى علم است مناسبتر از طهارت به معناى پاكى از
حدث و یا خبث است ،و این خیلى روشن است!
پس مطهرون عبارتند از كسانى كه خداى تعالى دلهایشان را پاك كرده ،مانند مالئكه
گرامى و برگزیدگانى از بشر كه در باره آنان فرموده:
ت َو یُ َط ِه َر ُك ْم ت َ ْ
طهیرا ً!»(/33احزاب)
ب َ
س أ َ ْه َل ا ْلبَ ْی ِ
« إِنَّما یُری ُد َّ
َّللاُ ِلیُ ْذ ِه َ
الرجْ َ
ع ْن ُك ُم ِ
جمله « ت َ ِنزی ٌل ِمن َّرب ا ْل َعلَ ِمینَ !» وصف دیگرى است براى قرآن ،و قرآن كتابى
است نازل شده از ناحیه خدا به سوى شما ،آن را نازل و در خور فهم شما كرد ،تا آن را
بفهمید و تعقل كنید ،بعد از آنكه كتابى بود مكنون كه جز پاكان كسى با آن مساس نداشت .
()1
__________________________________________

 -1المیزان ج  19 :ص 236 :

فرشته وحی ،وسیله نزول وحی قرآن
« ِإنَّهُ لَقَ ْو ُل َرسول ك َِریم ،ذِى قُ َّوة ِعن َد ذِى ا ْلعَ ْر ِش َم ِكینُّ ،مطاع ث َّم أ َ ِمین!»
« كه قرآن گفتار فرستاده بزرگوار خداست (جبرئیل امین) فرشتهاى ارجمند كه نزد صاحب
عرش مقامى دارد،و فرمانش براى سایر فرشتگان مطاع است!»
(19تا /21تکویر)
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نزول قرآن به رسالت فرشتهاى آسمانى و جلیل القدر و عظیم المنزلت و امین در
وحى ،یعنى جبرئیل صورت گرفته ،كه بین او و خداى عز و جل هیچ حاجز و مانعى ،و
بین او و رسول خدا هیچ واسطهاى نیست ،و نه از ناحیه خودش ،و نه از ناحیه هیچ كس
دیگر انگیزهاى كه نگذارد وحى را بگیرد ،و یا اگر گرفت نگذارد حفظش كند ،و یا اگر
حفظش هم كرد ،نگذارد آن را به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم برساند ،وجود ندارد.
آن شخصى هم كه قرآن بر او نازل شده ،و براى شما آن را تالوت مىكند ،همان
كسى است كه سالها همنشین او بودهاید ،و حال و وضع او بر شما پوشیده نیست ،او فرشته
حامل وحى را به چشم خود دیده ،و وحى را از او گرفته و خودش هم چیزى از وحى را
كتمان نكرده و نمىكند و آن را تغییر نمىدهد)1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  20 :ص 354 :

مأموریت رسول هللا «ص»
َّللاَ ْ
الدینَ !»
مخ ِلصا ً لَّهُ ِ
« قُ ْل إِنى أ ُ ِم ْرت أ َ ْن أ َ ْعبُ َد َّ
« بگو من مامور شدهام كه خدا را بپرستم و دین را خالص براى او بدانم!»

« َو أ ُ ِم ْرت ْل َ ْن أَكُونَ أ َ َّو َل ا ْل ُمس ِل ِمینَ !»
« و نیز مامورم كه اولین مسلمان باشم!»

عذَاب یَ ْوم ع َِظیم»،
« قُ ْل ِإنى أ َ َخاف ِإ ْن عَص ْیت َربى َ
« بگو من مىترسم در صورت نافرمانىام از امر خدا دچار عذاب روزى عظیم گردم!»

َّللاَ أ َ ْعبُ ُد ْ
مخ ِلصا ً لَّهُ دِینى!»
« قُ ِل َّ
« بگو من تنها خدا را مىپرستم و دین خود را براى او خالص مىسازم!»
(11تا  /14زمر)

در این آیات رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را دستور مىدهد به مردم ابالغ كند
كه اگر ایشان را به توحید و اخالص دین براى خدا مىخواند ،بدان جهت است كه او مامور
از طرف خداست ،و نیز مامور شده است كه خود او هم مانند سایرین به این دعوت پاسخ
مثبت دهد ،چیزى كه هست این فرق را با سایرین دارد كه او باید اولین كس باشد به اسالم
آوردن و تسلیم در برابر آنچه به سویش دعوت مىكند ،و خالصه به چیزى دعوت كند كه
خودش قبل از دعوت دیگران به آن ایمان داشته باشد حال چه اینكه مردم دعوتش را بپذیرند
و یا آن را رد كنند.
َّللاَ ْ
الدینَ !»
مخ ِلصا ً لَّهُ ِ
« قُ ْل إِنى أ ُ ِم ْرت أ َ ْن أ َ ْعبُ َد َّ
« َو أ ُ ِم ْرت ْل َ ْن أَكُونَ أ َ َّو َل ا ْل ُمس ِل ِمینَ !»
در آیه مورد بحث مىخواهد بفرماید :به ایشان بگو آنچه من بر شما تالوت كردم كه
باید خدا را بپرستم و دین خدا را خالص كنم ،هر چند خطاب در آن متوجه من است ،و لیكن
باید متوجه باشید كه این صرف دعوت نیست كه من فقط شنوندهاى باشم و مامور باشم كه
خطاب خدا را به شما برسانم ،و خودم هیچ وظیفهاى دیگر نداشته باشم ،بلكه من نیز مانند
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یك یك شما مامورم او را عبادت نموده ،دین را براى او خالص سازم.
باز تكلیف من به همینجا خاتمه نمىیابد ،بلكه مامورم كه قبل از همه شما در برابر
آنچه بر من نازل شده تسلیم باشم ،و به همین جهت قبل از همه شما من تسلیم شدهام ،و اینك
بعد از تسلیم شدن خودم به شما ابالغ مىكنم)1( .
____________________________________________

 -1المیزان ج  17 :ص 374 :

آسان و روان شدن قرآن به زبان رسول هللا
شر بِ ِه ا ْل ُمت َّ ِقینَ َو تُنذ َِر بِ ِه قَ ْوما ً لُّدًّا !»
« فَ ِإنَّ َما یَ ْ
سرنَهُ بِ ِلسانِك ِلتُبَ َ
« این قرآن را به زبان تو جارى و روان كردهایم تا پرهیزكاران را به وسیله آن نویدرسانى و
گروه سخت سر را بترسانى!»( /97مریم)

كلمه تیسیر به معناى تسهیل است ،و از این فهمیده مىشود كه مىخواهد از سابقهاى
خبر دهد كه با آن سابقه تالوت و فهم قرآن دشوار بوده ،همچنانكه در جاى دیگر در باره
بین ،إِنَّا َجعَ ْلناهُ قُ ْرآنا ً ع ََربِیًّا
كتابش از مثل چنین حالتى خبر داده و فرموده « حمَ ،و ا ْل ِكتا ِ
ب ا ْل ُم ِ
ب لَ َد ْینا لَعَ ِل ٌّي َحكی ٌم !» (1تا /4زخرف) كه در آن خبر مىدهد
لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ َ ،و ِإنَّهُ في أ ُ ِم ا ْل ِكتا ِ
از اینكه اگر قرآن به آن حال كه بود (و اكنون نیز هست )،نزد خدا باقى مىماند و او را به
این صورت كه فعال هست عربى و خواندنیش قرار نمىداد هیچ امیدى نمىرفت كه مردم آن
را بفهمند و همچنان على( بلند پایه) و حكیم( غیر قابل فهم و تعقل) مىماند .
از اینجا این معنا تایید مىشود كه منظور از تیسیر و آسان كردن آن ،این است كه
آن را به لسان عربى ،كه لسان مادرى آن حضرت است ،بر زبانش جارى كرد ،پس آیه
مورد بحث از این حقیقت خبر مىدهد كه خداى تعالى قرآن را به زبان او جارى كرد ،یعنى
آسان كرد تا تبشیر و انذار مردم آسان باشد)1( .
 -1المیزان ج  14 :ص 161 :

وحی ،وسیله نزول آیات الهی به رسول هللا«ص» و سایر پیامبران
َّللاُ ا ْلعَ ِز ُ
ت َو
یز الحْ َُ ِكی ُم ،لَهُ َما فى الس َم َو ِ
« َكذَ ِلك یُ ِ
وحى ِإلَ ْیك َو ِإلى الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِلك َّ
لى ا ْلعَ ِظی ُم!»
َما فى اْل َ ْر ِ
ض َو ُه َو ا ْلعَ ُّ

« این چنین خداى عزیز حكیم به سوى تو و به سوى انبیاى قبل از تو وحى مىفرستاد ،خدایى
كه آنچه در آسمانها و در زمین است ملك او است و او على و عظیم است!» (3و/4شوری)

سوره شوری پیرامون مساله وحى سخن مىگوید كه خود نوعى تكلم از ناحیه خداى
وحى إِلَ ْیك
سبحان با انبیاء و رسل او است .همچنان كه مىبینیم در آغاز مىفرمایدَ «:كذَ ِلك یُ ِ
َّللاُ إِالَّ
َّللاُ »،...و در آخر هم مىفرمایدَ «:و ما كانَ ِلبَشَر أ َ ْن یُك َِل َمهُ َّ
َو إِلى الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِلك َّ
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ع ِل ٌّي َحكی ٌم !»
وح َي ِب ِإ ْذنِ ِه ما یَشا ُء إِنَّهُ َ
َوحْ یا ً أ َ ْو ِم ْن َو ِ
سوالً فَیُ ِ
راء ِحجاب أ َ ْو یُ ْر ِ
س َل َر ُ
(/51شوری)
و نیز در بین سوره هم چند نوبت سخن از وحى مىآورد ،یكجا مىفرمایدَ « :و كَذ ِلكَ
ق ِفي
ب فی ِه فَری ٌ
أ َ ْو َح ْینا إِلَ ْیكَ قُ ْرآنا ً ع ََربِیًّا ِلت ُ ْنذ َِر أ ُ َّم ا ْلقُرى َو َم ْن َح ْولَها َو ت ُ ْنذ َِر یَ ْو َم ا ْل َج ْم ِع ال َر ْی َ
ِین ما
عیر!» (/7شوری) و جایى دیگر مىفرماید « :ش ََر َ
ا ْل َجنَّ ِة َو فَری ٌ
ق ِفي ال َّ
س ِ
ع لَ ُك ْم ِمنَ الد ِ
الدینَ
ص ْینا ِب ِه إِ ْبرا ِهی َم َو ُموسى َو ِعیسى أ َ ْن أَقِی ُموا ِ
صى ِب ِه نُوحا ً َو الَّذِي أ َ ْو َح ْینا إِلَ ْیكَ َو ما َو َّ
َو َّ
َّللاُ یَجْ ت َ ِبي الَ ْی ِه َم ْن یَشا ُء َو یَ ْهدِي إِلَ ْی ِه
َو ال تَتَفَ َّرقُوا فِی ِه َكبُ َر َ
علَى ا ْل ُمش ِْر ِكینَ ما ت َ ْدعُو ُه ْم إِلَ ْی ِه َّ
ق َو ا ْلمیزانَ َو ما
یب!» (/13شوری) و نیز مىفرمایدَّ «:
َّللاُ الَّذي أ َ ْن َز َل ا ْل ِك َ
َم ْن یُ ِن ُ
تاب ِبا ْل َح ِ
ریب !» (/17شوری)
یُدْریكَ لَعَ َّل ال َّ
ساعَةَ قَ ٌ
بنا بر این مساله وحى موضوعى است كه در این سوره محور كالم قرار گرفته
است .مقتضاى اینكه گفتیم محور اصلى غرض این سوره بیان وحى و تعریف حقیقت آن و
اشاره به هدف آن و نتائجى كه دارد مىباشد ،این است كه اشاره با كلمه كذلك اشاره به
شخص وحى باشد یعنى وحى خصوص این سوره به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،در
نتیجه تعریف مطلق وحى نیز هست ،چون مطلق وحى را تشبیه كرده به وحیى كه به آن
اشاره نموده ،و به مخاطب نشان داده ،در نتیجه مضمون آیه مثل این مىشود كه بگوییم
انسان مثل زید است ،در اینجا نیز مىفرماید :وحى بطور كلى مثل وحى همین سوره است .
و بنا بر این ،جمله «  ...إِلَ ْیك َو إِلى الَّذِینَ ِمن قَ ْب ِلك »،در معناى این است كه فرموده
باشد الیكم جمیعا ،یعنى نظیر وحى این سوره ،به همه شما امتهاى بشرى وحى مىشد .و
اگراینطور نفرمود ،براى این بود كه داللت كند بر اینكه وحى یك سنت الهى است كه
همواره در نسلهاى بشر جریان داشته ،و یك مطلب نوظهور و بىسابقه نیست .
و معناى آیه این است كه :وحیى كه ما به خصوص شما انبیاء یكى پس از دیگرى
مىفرستیم ،یك سنت جارى و دیرینه است ،مثل همین وحیى كه در گرفتن این سوره دارى
مىبینى !
به ْم َو یَست َ ْغ ِف ُرونَ
« تَكا ُد الس َموت یَتَفَ ْ
طرنَ ِمن فَ ْوقِ ِهنَّ َو ا ْل َملَئكَةُ یُ ِ
سب ُحونَ ب َح ْم ِد َر ِ
الر ِحی ُم !»
ِل َمن فى اْل َ ْر ِ
ض أَال إِنَّ َّ
ور َّ
َّللاَ ُه َو ا ْلغَفُ ُ
« این وحى آن قدر عظیم است كه مبدأ نزولش یعنى آسمانها ،نزدیك است از باال شكافته شود و
مالئكه هم كه مىبینند خداوند بندگان خود را مهمل نگذاشته به منظور هدایتشان وحى
مىفرستد ،او را تسبیح و حمد مىگویند و براى سكنه زمین استغفار مىكنند ،و اعالم مىدارند
كه بدانید خدا آمرزگار رحیم است!»
(/5شوری)

مراد از پاره پاره شدن آسمانها از باالى سر مردم شكافتن آنها است به وسیله وحیى
كه از ناحیه خداى على عظیم نازل مىشود ،و فرشتگان آن وحى را از همه آسمانها عبور
مىدهند تا به زمین نازل كنند ،چون مبدأ وحى خداى سبحان است ،و آسمانها راههایى است
به سوى زمین.
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آیه شریفه در مقام بزرگداشت كالم خدا از این جهت كه در هنگام نزولش از آسمانها
عبور مىكند ،در مقام بزرگداشت وحى است ،از حیث اینكه مالئكه حامل آن به سوى زمین
هستند.
ض!» مالئكه از خداى
به ْم َو یَست َ ْغ ِف ُرونَ ِل َمن فى اْل َ ْر ِ
« َو ا ْل َملَئكَةُ یُسبِ ُحونَ ب َح ْم ِد َر ِ
سبحان درخواست مى كنند كه براى ساكنین زمین از طریق وحى دینى تشریع كند ،و آنگاه
به وسیله آن دین ایشان را بیامرزد! ()1
_________________________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 9 :

حامالن کتاب و حکمت و نبوت
ُالء فَقَ ْد
تاب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ فَ ِإ ْن یَ ْكفُ ْر بِها هؤ ِ
« أُولئِكَ الَّذینَ آت َ ْینا ُه ُم ا ْل ِك َ
سوا بِها بِكافِرینَ !»
َو َّك ْلنا بِها قَ ْوما ً لَ ْی ُ
« آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ایشان داده بودیم ،پس اگر این قوم به
آن كافر شوند ،ما قومى را كه هرگز كافر نشوند بر گماریم!» (/89انعام).

در هر جاى قرآن كریم ،كه كتاب به انبیا علیهمالسالم نسبت داده شده مقصود صحفى
است كه شرایع دینى در آن نوشته شده ،و انبیا علیهمالسالم با آن شرایع در بین مردم و در
موارد اختالفات آنان حكم مىكردهاند.
و حكم در لغت به معناى برقراركردن نسبت تصدیقیه در بین اجزاى كالم است،
ولی معنایى كه با ظاهر آیه  -و مخصوصا قرینهاى كه همراه آن است یعنى لفظ كتاب -
سازش دارد ،معناى قضاوت است.
بنا بر این ،مراد از دادن كتاب و حكم ،فرستادن شرایع دین و حكم كردن بر طبق
آنها میان مردم خواهد بود.
اما نبوت كه مراد از آن ،دریافت اخبار غیب است به عنایت خاص خداوند ،و آن
اخبارى است وابسته به ماوراى حس و محسوس مانند یگانگى خدا و فرشتگان و روز
رستاخیز.
و اینكه خداوند این سه كرامت (كتاب و حكم و نبوت) را  -كه سلسله جلیل پیامبران
را به آن سرافراز فرموده -در سیاق آیاتى قرار داده كه هدایت او را بیان مىكند داللت دارد
كه این سه ،از آثار هدایت خاص خداوند است كه به آن وسیله شناخت خدا و آیات وى تمام
مىشود.
گویا گفته شده :آن هدایتى كه پیغمبران را بر آن گرد آوردیم و به سبب آن بر
جهانیان برترى دادیم همانست كه ایشان را به راهى راست درآورده و مىآموزد به ایشان
كتابى را كه شامل احكام و شرایع خدا است ،و همان هدایت است كه ایشان را پا بر جا
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داشته و براى حكم میان مردم نصب مىكند و اخبار غیب و نهان را به ایشان گزارش
مىدهد )1( .
___________________________________________

 -1المیزان ج  7 :ص 347 :

مبلغین دینی ،وسیله نشر پیام قرآن
« َو ما كانَ ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ِلیَ ْن ِف ُروا كَافَّةً فَلَ ْو ال نَفَ َر ِم ْن ك ُِل ِف ْرقَة ِم ْن ُه ْم طا ِئفَةٌ ِلیَتَفَقَّ ُهوا ِفي
ِین َو ِلیُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم إِذا َر َجعُوا إِلَ ْی ِه ْم لَعَلَّ ُه ْم یَحْ ذَ ُرونَ !»
الد ِ

« و نتوانند مؤمنان كه همگى به سفر روند .چرا از هر گروهى دستهاى به سفر نروند تا دانش
دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند ،باشد كه از زشتكارى حذر
كنند! » (/122توبه)

می فرماید :براى مؤمنین سایر شهرستانهاى غیر مدینه جایز نیست كه همگى به
جهاد بروند ،چرا از هر شهرى یك عده بسوى مدینةالرسول كوچ نمىكنند تا در آنجا احكام
دین را یاد گرفته و عمل كنند ،و در مراجعت هموطنان خود را با نشر معارف دین انذار
نموده ،آثار مخالفت با اصول و فروع دین را گوشزد ایشان بكنند ،تا شاید بترسند ،و به تقوا
بگرایند .
از اینجا معلوم مىشود كه :اوال مقصود از تفقه در دین فهمیدن همه معارف دینى از
اصول و فروع آن است ،نه خصوص احكام عملى ،كه فعال در لسان علماى دین كلمه فقه
اصطالح در آن شده ،بدلیل اینكه مىفرمایدَ «:و ِلیُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم  -و قوم خود را انذار كنند »،و
معلوم است كه انذار با بیان فقه اصطالحى ،یعنى با گفتن مسائل عملى صورت نمىگیرد،
بلكه احتیاج به بیان اصول عقاید دارد .
و ثانیا معلوم مىشود كه وظیفه كوچ كردن براى جهاد ،از طلبه علوم دینى برداشته
شده ،و آیه شریفه به خوبى بر این معنا داللت دارد)1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  9 :ص 550 :
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فصل ششم

توجه به زمان و مکان
در پیام رسانی قرآن

نزول آیات قرآن نسبت به مقتضیات زمان و مکان
علَ ْی ِه ا ْلقُ ْر َءانُ ُج ْملَةً َو ِح َدةً كذَ ِلك ِلنُث َ ِبت ِب ِه فُؤَادَك َو
« َو قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَ ْوال نُ ِز َل َ
َرت َّ ْلنَهُ ت َ ْرتِیال !»
« و آنان كه كافر شدند گفتند :چرا قرآن یكجا بر او نازل نشد؟ چنین نازل شد تا قلب تو را به آن
استوارى دهیم ،و آن را به نظمى دقیق منظم كردیم!»
(/32فرقان)

به طور كلى تعلیم هر علمى و مخصوصا علمى كه مربوط به عمل باشد از این راه
صورت مى گیرد كه معلم مسائل آن علم را یكى یكى به شاگرد القاء كند ،تا همه فصول و
ابوابش تمام شود.
در چنین صورت است كه بعد از تمام شدن تعلیم و تعلم ،یك صورت اجمالى از
مسائل در ذهن شاگرد نقش مىبندد.
البته همانطور كه گفتیم صورت اجمالى نه تفصیلى و در نتیجه در مواقع احتیاج باید
دوباره به مسائلى كه خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن را درك كند ،چون با صرف
تلقى از معلم ،در نفس مستقر نمىشود به طورى كه نفس بر آن معلومات نشو و نماء نموده
و آثار مطلوب بر آن مترتب شود بلكه محتاج است به اینكه وقت احتیاج به آن فرا رسد و آن
معلومات را عمال پیاده كند.
با این بیان روشن مىگردد كه تعلیم ،غیر از تثبیت در فؤاد است ،فرق است بین
اینكه طبیب یك مساله بهداشتى را به شاگرد خود بطور نظرى یاد دهد و بین اینكه همین
مساله را در بالین مریضى بطور عملى به او بیاموزد و از مریض نشانههاى مرض را
بپرسد و او پاسخ دهد و این پاسخ و پرسش را با قواعدى كه به شاگرد درس داده تطبیق كند
كه در این صورت آنچه مىگوید با آنچه مىكند تطبیق كرده است.
معارف الهى كه دعوت اسالمى متضمن آن بوده و قرآن كریم به آن ناطق است
شرایع و احكامى است عملى و قوانینى است فردى و اجتماعى كه حیات بشریت را با
سعادت همراه مىكند ،چون مبنى بر اساس اخالق فاضلهاى است كه مرتبط است با معارف
كلى الهى كه آن نیز بعد از تجزیه و تحلیل به توحید منتهى مىگردد ،همچنان كه توحید هم
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اگر تركیب شود به صورت همان معارف و دستورات اخالقى و احكام عملى جلوه مىكند.
در چنین مكتبى بهترین راه براى تعلیم و كاملترین طریق و راه تربیت این است
كه :آن را به تدریج بیان نماید و هر قسمت آن را به حادثهاى اختصاص دهد كه احتیاجات
گوناگونى به آن بیان دارد و آنچه از معارف اعتقادى و اخالقى و عملى كه مرتبط با آن
حادثه مىشود بیان كند ،و نیز متعلقات آن معارف از قبیل اسباب عبرتگیرى و پندگیرى از
سرگذشتهاى گذشتگان و سر انجام كسانى كه به غیر آن دستور عمل كردند و سر نوشت
طاغیان و مشركینى كه از عمل به آن معارف سرپیچى نمودند ،را بیان نماید.
اتفاقا قرآن كریم هم همین رویه را دارد ،یعنى آیات آن هر یك در هنگام احساس
حاجت نازل شده ،در نتیجه بهتر اثر گذاشته است ،همچنان كه خود قرآن فرمودهَ «:و قُ ْرآنا ً
اس عَلى ُمكْث َو نَ َّز ْلناهُ ت َ ْنزیالً/106( »،اسرا) و نیز همین معنا مورد
فَ َر ْقناهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َ
علَى النَّ ِ
نظر آیه مورد بحث است كه مىفرماید«:كذَ ِلك ِلنُث َ ِبت ِب ِه فُؤَادَك »،و خدا داناتر است)1( .
__________________________________________

 -1المیزان ج  15 :ص 290 :

نقش تدریج ،و زمان و مکان در ابالغ وحی قرآن
« َو َكذَ ِلك أ َ ْو َح ْینَا إِلَ ْیك قُ ْر َءانا ً ع ََر ِبیًّا ِلتُنذ َِر أ ُ َّم ا ْلقُ َرى َو َم ْن َح ْولَها َو تُنذ َِر یَ ْو َم ال َج ْمع ال
ق فى الس ِع ِیر!»
ق فى ال َجنَّ ِة َو فَ ِری ٌ
َر ْیب ِفی ِه فَ ِری ٌ
« و این چنین به سویت وحى كردیم قرآنى عربى را تا مردم مكه و پیرامون آن را انذار كنى و از
روز جمع (قیامت) كه شكى در آن نیست بترسانى ،روزى كه دستهاى در بهشت و دستهاى در
جهنم خواهند بود!»(/7شوری)

ام القرى مكه مكرمه است .مراد از انذار مكه ،انذار اهل مكه است .و مراد از من
حولها سایر نقاط جزیرة العرب است ،یعنى آنهایى كه در خارج مكه زندگى مىكنند .مؤید
این معنا كلمه عربیا ً است ،چون مىفرماید :بدین جهت قرآن را عربى نازل كردیم كه عربى
زبانها را انذار كنى.
در اینجا این سؤال پیش مىآید كه اگر غرض از نازل كردن قرآن فقط انذار عرب
زبانها باشد با جهانى بودن قرآن نمىسازد .
جوابش این است كه دعوت پیامبر اسالم در جهانى شدنش تدریجى و مرحله به
َشیرت َكَ ْاْل َ ْق َربینَ !» (/214شعرا)
مرحله بوده ،در مرحله اول به حكم آیه شریفهَ «:و أ َ ْنذ ِْر ع َ
مامور بود تنها فامیل خود را دعوت كند ،و در مرحله دوم به حكم آیه شریفه «:قُ ْرآنا ً ع ََربِیًّا
ِلقَ ْوم یَ ْعلَ ُمونَ !»(/3فصلت) مامور شده آن را به عموم عرب ابالغ كند ،و در مرحله سوم به
وح َي إِلَ َّي هذَا ا ْلقُ ْرآنُ ِْل ُ ْنذ َِر ُك ْم ِب ِه َو َم ْن بَلَغ!»(/19انعام) مامور شده آن را به
حكم آیهَ «:و أ ُ ِ
عموم مردم برساند.
یكى از ادلهاى كه مىرساند كه چنین مراتبى در دعوت اسالم بوده ،آیه شریفهِ « :إ ْن
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ُه َو إِالَّ ِذك ٌْر ِل ْلعالَمینَ !» (/87ص) است ،چون آن طورى كه از سیاق سوره برمىآید خطاب
در آن به كفار قریش است ،مىفرماید :این قرآن هدایت و تذكر براى تمام عالمیان است و
اختصاص به یك قوم و دو قوم ندارد ،و چون كتابى است همگانى دیگر معنا ندارد كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از عرب مطالبه اجر و پاداش كند.
عالوه بر اینكه در این معنا هیچ حرفى نیست كه دعوت به اسالم شامل اهل كتاب و
مخصوصا یهود و نصارى نیز مىشود ،چون در قرآن بارها به اهل كتاب خطابها كرده ،و
ایشان را به پذیرفتن دین دعوت فرموده است .و نیز مسلم تاریخ است كه مردمى از غیر
عرب اسالم را پذیرفتهاند ،مانند سلمان ایرانى ،و بالل حبشى ،و صهیب رومى.
و این آیه شریفه بطورى كه مالحظه مىفرمایید وحى را از نظر نتیجه و هدفش
معرفى مىكند ،كه وحى عبارت است از انذار مردم از طریق القاء الهى ،و نبوت هم همین
است ،پس وحى القائى است الهى به غرض نبوت و انذار )1( .
_________________________

 -1المیزان ج  18 :ص 19 :

نزول قرآن آیه به آیه ،به مقتضای شرایط زمان و مکان
اس عَلى ُمكْث َو نَ َّز ْلنَهُ ت َ ِنزیالً !»
« َو قُ ْر َءانا ً فَ َر ْقنَهُ ِلت َ ْق َرأَهُ عَلى النَّ ِ
« و قرآن را به تدریج فرستادیم تا آن را به تدریج براى مردم بخوانى و آن را نازل كردیم نازل
كردنى كامل !» ( /106اسری)

معناى«فَ َر ْقنا َهُ» یعنى قرآن را آیه آیه و سوره سوره نازل كردیم .مكث نیز بر همین
معنا داللت مىكند.
لفظ آیه با صرفنظر از سیاق آن تمامى معارف قرآنى را شامل مىشود ،و این معارف
در نزد خدا در قالب الفاظ و عبارات بوده كه جز به تدریج در فهم بشر نمىگنجد ،لذا باید به
تدریج كه خاصیت این عالم است نازل گردد تا مردم به آسانى بتوانند تعقلش كرده حفظش
نمایند.
نزول آیات قرآنى به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه ،به خاطر تمامیت یافتن
استعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و احكام فرعى و عملى آن است ،و به
مقتضاى مصالحى است كه براى بشر در نظر بوده ،و آن این است كه علم قرآن با عمل به
آن مقارن باشد ،و طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود ،معارفش را یكى پس
از دیگرى درك نماید.
خداى تعالى كتاب خود را به سورهها و سورههایش را به آیات تفریق نمود ،البته بعد از
آنكه به لباس واژه عربى ملبسش نمود ،و چنین كرد تا فهمش براى مردم آسان باشد ،آنگاه
آن كتاب را دسته دسته و متنوع به چند نوع نموده و مرتبش كرد و سپس یكى پس از دیگرى
هر كدام را در موقع حاجت بدان و پس از پدید آمدن استعدادهاى مختلف در مردم و به كمال
رس یدن قابلیت آنان براى تلقى هر یك از آنها نازل كرد ،و این نزول در مدت بیست و سه
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سال صورت گرفت تا تعلیم با تربیت و علم با عمل همسان یكدیگر پیش رفته باشند )1( .
______________________________________________

 -1المیزان ج  13 :ص 305 :
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فصل هفتم

روش های آموزشی قرآن
روش آموزش اصول دعوت
ى أَحْ ُ
سن إِ َّن َربَّك
« ا ْد ُ
ع إِلى س ِبی ِل َر ِبّك بِ ِ
الح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِعظ ِة ال َحسنَ ِة َو َجد ِْل ُهم بِالَّتى ِه َ
عن س ِبی ِل ِه َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَدِینَ !»
ُه َو أ َ ْعلَ ُم ِب َمن ض َّل َ
« با فرزانگى و پند دادن نیكو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طریقى كه نیكوتر
است مجادله كن كه پروردگارت كسى را كه از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او هدایت
یافتگان را بهتر شناسد!» (/125نحل)

شكى نیست در اینكه از آیه استفاده مىشود كه این سه قید ،یعنى حكمت و موعظه و
مجادله ،همه مربوط به طرز سخن گفتن است ،رسول گرامى مامور شده كه به یكى از این
سه طریق دعوت كند كه هر یك براى دعوت ،طریقى مخصوص است ،هر چند كه جدال به
معناى اخصش دعوت به شمار نمىرود.
حكمت  -به معناى اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است.
موعظه یعنی كارهاى نیك طورى یادآورى شود كه قلب شنونده از شنیدن آن بیان،
رقت پیدا كند ،و در نتیجه تسلیم گردد.
جدال عبارت از سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جوئى است .
دقت در این معانى به دست مىدهد كه مراد از حكمت( وهللا اعلم )،حجتى است كه
حق را نتیجه دهد آنهم طورى نتیجه دهد كه هیچ شك و وهن و ابهامى در آن نماند ،و
موعظه عبارت از بیانى است كه نفس شنونده را نرم ،و قلبش را به رقت در آورد ،و آن
بیانى خواهد بود كه آنچه مایه صالح حال شنونده است از مطالب عبرتآور كه آثار پسندیده
و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد ،دارا باشد.
و جدال عبارت است از :دلیلى كه صرفا براى منصرف نمودن خصم از آنچه كه بر
سر آن نزاع مىكند بكار برود ،بدون اینكه خاصیت روشنگرى حق را داشته باشد ،بلكه
عبارت است اینكه آنچه را كه خصم خودش به تنهایى و یا او و همه مردم قبول دارند بگیریم
و با همان ادعایش را رد كنیم.
بنا بر این ،این سه طریقى كه خداى تعالى براى دعوت بیان كرده با همان سه طریق
منطقى ،یعنى برهان و خطابه و جدل منطبق مىشود.
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چیزى كه هست خداى تعالى موعظه را به قید « ا ْل َم ْو ِعظ ِة ال َحسنَ ِة  »،مقید ساخته و
جدال را هم به قید« بِالَّتى ِه َى أَحْ سنُ  »،مقید نموده است ،و این خود داللت دارد بر اینكه
بعضى از موعظهها حسنه نیستند ،و بعضى از جدالها حسن(نیكو) و بعضى دیگر احسن(
نیكوتر) و بعضى دیگر اصال حسن ندارند و گر نه خداوند موعظه را مقید به حسن و جدال
را مقید به احسن نمىكرد.
راه خداى تعالى اعتقاد حق و عمل حق است و پر واضح است كه دعوت به حق
بوسیله موعظه ،مثال از كسى كه خودش به حق عمل نمىكند و به آنچه موعظه مىكند،
متعظ نمىشود هر چند به زبان دعوت به حق است ولى عمال دعوت به خالف حق است،
همچنین دعوت به حق بوسیله مجادله با مسلمات كاذب خصم ،هر چند اظهار حق است ،و
لیكن چنین مجادلهاى احیاء باطل نیز هست و یا مىتوانى باالتر از این بگویى ،و آن این
است كه چنین مجادله اى احیاء حق است با كشتن حقى دیگر ،مگر اینكه منظور از چنین
مجادلهاى صرف مناقضه باشد نه احیاء حق.
از اینجا روشن مىشود كه حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احیاء حق مورد
نظر است ،و حسن اثر وقتى است كه واعظ خودش به آنچه وعظ مىكند متعظ باشد ،و از
آن گذشته در وعظ خود آنقدر حسن خلق نشان دهد كه كالمش در قلب شنونده مورد قبول
بیفتد ،قلب با مشاهده آن خلق و خوى ،رقت یابد و پوست بدنش جمع شود و گوشش آن را
گرفته و چشم در برابرش خاضع شود .
و اگر از راه جدال دعوت مىكند باید كه از هر سخنى كه خصم را بر رد دعوتش
تهییج مىكند و او را به عناد و لجبازى واداشته بر غضبش مىاندازد بپرهیزد و مقدمات
كاذب را هر چند كه خصم راستش بپندارد بكار نبندد مگر همانطور كه گفتیم جنبه مناقضه
داشته باشد ،و نیز باید از بى عفتى در كالم و از سوء تعبیر اجتناب كند و به خصم خود و
مقدسات او توهین ننماید و فحش و ناسزا نگوید و از هر نادانى دیگرى بپرهیزد چون اگر
غیر این كند درست است كه حق را احیاء كرده اما همانطور كه فهمیدید با احیاء باطل و
كشتن حقى دیگر احیاء كرده است ،و جدال ،از موعظه بیشتر احتیاج به حسن دارد ،و
بهمین جهت خداوند موعظه را مقید كرده به حسن ولى جدال را مقید نمود به احسن!
این را هم بگوییم كه ترتیب در حكمت و موعظه و جدال ترتیب به حسب افراد
است ،یعنى از آنجایى كه تمامى مصادیق و افراد حكمت خوب است لذا اول آن را آورد
چون موعظه دو قسم بود :یكى خوب ،و یكى بد ،و آنكه بدان اجازه داده شده موعظه خوب
است ،لذا دوم آن را آورد ،و چون جدال سه قسم بود ،یكى بد ،یكى خوب ،یكى خوبتر ،و از
این سه قسم تنها قسم سوم مجاز بود لذا آن را سوم ذكر كرد ،و آیه شریفه از این جهت كه
كجا حكمت ،كجا موعظه ،و كجا جدال احسن را باید بكار برد ،ساكت است و این بدان جهت
است كه تشخیص موارد این سه به عهده خود دعوتكننده است ،هر كدام حسن اثر بیشترى
داشت آن را باید بكار بندد .
و ممكن است كه در موردى هر سه طریق بكار گرفته شود ،و در مورد دیگرى دو
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طریق و در مورد دیگرى یك طریق ،تا ببینى حال و وضع مورد چه اقتضایى داشته
باشد)1(.
_______________________________________
 -1المیزان ج  12 :ص 534 :

اصول آموزش و تعلیم
س ُخونَ فى ا ْل ِع ْل ِم یَقُولُونَ َءا َمنَّا بِ ِه ك ٌّل ِم ْن ِعن ِد
الر ِ
« َ ...و َما یَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِویلَهُ إِال َّ
َّللاُ َو َّ
ب!»
َر ِبنَا َو َما یَذَّك َُّر ِإال أُولُوا اْل َ ْلبَ ِ
« ...و تاویل آن را نمىدانند مگر خدا و راسخین در علم ،مىگویند به همه قرآن ایمان داریم كه
همهاش از ناحیه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آیات پند نمىگیرند!»( /7آل
عمران) .

تعلیم عبارت از هدایت معلمى خبیر نسبت به ذهن متعلم است ،و كارش این است كه
ذهن متعلم را به آن معارفى كه دستیابى به آن برایش دشوار است ارشاد كند ،و نمىتوان
گفت ت علیم عبارت از ارشاد به فهم مطالبى است كه بدون تعلیم ،فهمیدنش محال باشد ،براى
اینكه تعلیم آسان كردن راه و نزدیك كردن مقصد است ،نه ایجاد كردن راه ،و آفریدن مقصد.
معلم در تعلیم خود مىخواهد مطالب را جورى دستهبندى شده تحویل شاگرد دهد كه
ذهن او آسانتر آنرا دریابد ،و با آن مانوس شود ،و براى درك آنها در مشقت دستهبندى
كردن و نظم و ترتیب دادن قرار نگرفته ،عمرش و موهبت استعدادش هدر نرفته ،و احیانا
اس ما نُ ِز َل
به خطا نیفتد .و این آن حقیقتى است كه امثال آیهَ «:و أ َ ْن َز ْلنا إِلَ ْیكَ ِ
الذك َْر ِلتُبَ ِینَ ِللنَّ ِ
تاب َو ا ْل ِح ْك َمة/129( »،...بقره) بر آن داللت
ِإلَ ْی ِه ْم /44 ( »،...نحل) و آیهَ َ « :و یُعَ ِل ُم ُه ُم ا ْل ِك َ
دارد.
به حكم این آیات رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تنها چیزى از كتاب را به بشر
تعلیم مىداده و برایشان بیان مىكرده كه خود كتاب بر آن داللت مىكند ،و خداى سبحان
خواسته است با كالم خود آن را به بشر بفهماند ،و دستیابى بر آن براى بشر ممكن است،
نه چیزهائى را كه بشر راهى به سوى فهم آنها ندارد ،و ممكن نیست آن معانى را از كالم
خداى تعالى استفاده كند)1( .
 -1المیزان ج  1 :ص 132 :

اختیاری بودن دعوت دینی
صرنَا َو ال
صبروا عَلى َما ك ُِذبُوا َو أُوذُوا َحتى أَتَا ُه ْم نَ ُ
« َو لَقَ ْد ك ُِذبَت ُرس ٌل ِمن قَ ْب ِلك فَ ُ
َّللاِ َو لَقَ ْد َجا َءك ِمن نَّبَ ِإى ا ْل ُم ْرس ِلینَ !»
ُمبَ ِد َل ِلك ِل َم ِ
ت َّ
« ما سرگذشت انبیاى سلف را در قرآن براى تو شرح دادهایم ،و تو مي دانى كه آنان نیز به مثل
تو تكذیب شدند ،و در برابر تكذیب قوم خود آنقدر صبر كردند تا آنكه نصرت ما شامل حالشان
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شد ،در باره تو نیز رفتار ما همین خواهد بود و كسى نمىتواند سنت ما را تغییر دهد!»
(/34انعام)

دعوت دینى دعوتى است كه باید در محیط آزاد و با حفظ اختیار اشخاص صورت
گیرد ،تا هر كه مىخواهد ایمان آورد و هر كه مىخواهد كفر ورزد ،و چون دعوت دینى
اساسش بر اختیار است ،قدرت و مشیت حتمى الهى در آن دخالت نمىكند ،و اشخاص را
مجبور به قبول نمىسازد ،و گرنه خداوند مىتوانست تمامى افراد بشر را بر هدایت مجتمع
سازد.
می فرماید :اینان نمىتوانند بر تو غلبه كرده و حجت تو را به وسیله حجتى دیگر
ابطال نمایند ،اینان كارى كه مىكنند این است كه به آیات خدا ظلم نموده و آنرا انكار
مىنمایند و سرانجام به سوى خدا بازگشت خواهند نمود)1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  7 :ص 87 :

نرمش در تبلیغ
« ا ْذ َهبَا إِلى فِ ْرع َْونَ إِنَّهُ طغَى ،فَقُوال لَهُ قَ ْوالً لَّیِنا ً لَّعَلَّهُ یَتَذَك َُّر أ َ ْو ْ
یخشى!»
« به سوى فرعون روید كه طغیان كرده است ،و با او به نرمى سخن بگویید ،شاید اندرز گیرد
یا بترسد!»(43و/44طه)

مراد از اینكه فرمود « :و با او به نرمى سخن بگویید »،این است كه در گفتگوى با
فرعون از تندى و خشونت خوددارى كنند ،كه همین خویشتن دارى از تندى ،واجبترین
آداب دعوت است)1( .
______________________________
 -1المیزان ج  14 :ص 189 :

استفاده از مثالهای روشن در تفهیم مطالب
نظرونَ إِلى االبِ ِل ك ْیف ُخ ِلقَت؟»
« أ َ فَال یَ ُ
« راستى این منكرین خدا و قیامت چرا در باره شتر زیر پاى خود نظر نمىكنند
خلق شده؟»

اء َك ْیف ُر ِف َعت؟»
« َو ِإلى الس َم ِ
« و به آسمان كه چسان برافراشته شده؟»

الجبَا ِل َك ْیف نُ ِصبَت؟»
« َو إِلى ِ
« و به كوهها كه چسان پاى بر جا و استوار شده؟»

سط َحت؟»
ض َك ْیف ِ
« َو إِلى اْل َ ْر ِ
« و به زمین كه چسان گسترده گشته ؟» (17تا/ 20غاشیه)

كه چسان
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در این آیه منكرین ربوبیت خداى تعالى را نخست دعوت مىكند به اینكه در كیفیت
خلقت شتر نظر و دقت كنند كه چگونه خلق شده ،و خداى تعالى آن را چگونه از زمینى
مرده و فاقد حیات و بى شعور به این صورت عجیب در آورده ،صورتى كه نه تنها خودش
عجیب است ،بلكه اعضا و قوا و افعالش نیز عجیب است ،و این هیكل درشت را مسخر
انسانها كرده (،یك كودك از انسانها افسارش را مىكشد ،و به هر جا بخواهد مىبرد )،و
انسانها از سوارى و باركشى و گوشت و شیر و پوست و كركش و حتى از بول و پشكلش
استفاده مىكنند ،آیا هیچ انسان عاقلى به خود اجازه مىدهد كه احتمال معقول بدهد كه شتر و
این فوایدش به خودى خود پدید آمده باشد ،و در خلقت او براى انسان هیچ غرضى در كار
نبوده ،و انسان هیچ مسؤولیتى در برابر آن و سایر نعمتها ندارد؟
و اگر در بین همه تدابیر الهى و نعمتهایش خصوص تدبیر در خلقت شتر را ذكر
كرد ،از این جهت است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده و جزو اولین سورههایى
است كه به گوش مردم عرب مىخورد ،و در مكه در آن ایام داشتن شتر از اركان اصلى
زندگیشان بوده.
چرا به آسمان نمىنگرند كه چگونه افراشته شده ،و به قندیلهاى پر نور چون
خورشید و ماه و ستارگان درخشنده آراسته گشته ،و در زیر آن كره هوا قرار داده شده كه
مایه بقاى هر جاندار است و بدون تنفس آن هوا زنده نمىماند.
چرا به كوهها نمىاندیشند كه چگونه ایستادهاند ،و ریشههاى آنها مانند میخ اجزاى
زمین را بهم میخكوب كرده ،و از مخازن آن چشمهها و نهرها جارى مىشود ،و معادن را
در سینه خود حفظ مىكنند.
و چرا به وضع خلقت زمین فكر نمىكنند كه چگونه گسترده شده ،به طورى كه
شایسته سكنى براى بشر گشته و نقل و انتقال در آن آسان و انواع تصرفات صناعى كه
انسانها دارند در آن مسیر گشته است؟ پس تدابیر كلى همهاش بدون هیچ شكى مستند به
خداى تعالى است ،بنا بر این ،او رب آسمان و زمین و موجودات بین آنها است! در نتیجه
رب عالم انسانى هم او است كه بر انسانها واجب است ربوبیتش را گردن نهند ،و یگانه در
ربوبیتش بدانند و تنها او را بپرستند ،و چگونه واجب نباشد با اینكه در پیش رویشان عالم
آخرت و غاشیه را دارند كه به حسابشان رسیدگى شده ،جزاى نیك و بدشان را مىبینند! ()1
__________________________________________

 -1المیزان ج  20 :ص 459 :
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فصل هشتم

اصالح روش در مدیریت پیام رسانی قرآن

اِعمال روش بازخورد در پیام رسانی قرآن
َّللاَ فَاست َ ْغفَ ُروا ِلذُنُوبِ ِه ْم َو َمن
« َو الَّ ِذینَ إِذَا فَعَلُوا فَ ِحشةً أ َ ْو ظلَ ُموا أَنفُس ُه ْم ذَك َُروا َّ
صروا عَلى َما فَعَلُوا َو ُه ْم یَ ْعلَ ُمونَ !»
یَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب ِإال َّ
َّللاُ َو لَ ْم یُ ُّ
« نیكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمى به نفس خویش كنند خدا
را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار كنند ،كه هیچ كس جز خدا نمىتواند
گناه خلق را بیامرزد ،و آنها هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زشتى معصیت
آگاهند!» (/135آل عمران)

...
ع ِقبَةُ ا ْل ُمك َِذ ِبینَ !»
انظروا َك ْیف كانَ َ
ِیروا فى اْل َ ْر ِ
ض فَ ُ
« قَ ْد َخلَت ِمن قَ ْب ِل ُك ْم سنَنٌ فَس ُ
« پیش از شما مللى بودند و رفتند ،در اطراف زمین گردش كنید و ببینید كه آنان كه وعدههاى
خدا را تكذیب كردند چگونه هالك شدند!» (/137آل عمران)

اس َو ُهدًى َو َم ْو ِعظةٌ ِل ْل ُمت َّ ِقین ! »
« َهذَا بَیَانٌ ِللنَّ ِ

« این كتاب خدا و آیات مذكوره حجت و بیانى است براى عموم مردم و راهنما و پندى براى
پرهیزكاران!» (/138آل عمران)

خداى سبحان در این آیات بعد از دعوت به خیر و نهى از شر ،مسلمانان را به شیوه
و روشى هدایت مىفرماید كه اگر آنرا شیوه خود كنند هرگز به ورطه هالكت( كه در ا ُ ُحد
گریبانگیرشان شد )،گرفتار نمىشوند.
و این همان است كه خداى تعالى مسلمین را به آن ترغیب و تشویق كرده و سپس
ترغیب مىكند كه از پروردگارشان به خاطر گناهان و زشتىها منقطع نگردند ،و اگر احیانا
عملى كردند كه مورد رضاى پروردگارشان نیست ،این نقیصه را با توبه و برگشتن بسوى
او تدارك و تالفى كنند ،بار دوم و بار سوم هم همین طور بدون اینكه كسالت و سستى از
خود نشان دهند ،و با این دو امر است كه حركت و سیرشان در راه زندگى پاك و سعادتمند،
مستقیم مىشود ،و دیگر گمراه نمىشوند ،و در پرتگاه هالكت قرار نمىگیرند .
و این بیان به طورى كه مالحظه مىفرمائید بهترین طریقى است كه انسان بعد از
ظهور نقص و صدور گناه به وسیله آن به سوى تكمیل نفس خود هدایت مىشود ،و بهترین
راهى است در عالج رذائل نفسانى كه بسا مىشود آن رذائل بدون آگاهى خود آدمى به دل او
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رخنه مى كند و دلهاى آراسته به فضائل را دچار انحطاط و سقوط نموده ،سرانجام به هالكت
مىرساند.
قرآن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم مىداند.
این از دأب قرآن (در تعلیم الهیش) مىباشد كه پیوسته در مدت نزولش( كه بیست و
سه سال طول كشید )،براى كلیات تعالیمش مواد اولیهاى قرار داده تا به آنها یا بعضى از
آنها عمل كنند ،همین كه مورد عمل قرار گرفت صورت عملى كه واقع شده را ماده دوم
براى تعلیم دومش قرار مىدهد ،و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصالح اجزا و
تركیبات فاسد ،آن عامل را وادار مىسازد كه بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد ،و به
این منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را ثنا مىگوید ،و در برابرش
وعده جمیل و شكر جزیل مىدهد ،پس كتاب هللا عزیز ،كتاب علم و عمل است ،نه كتاب
تئورى و فرضیه ،و نه كتاب تقلید كورانه!
پس َمث َل كتاب خداى تعالى مثل معلمى است كه كلیات علمى را در كوتاهترین بیان و
كمترین لفظ به شاگردانش بیان مىكند ،و دستور مىدهد كه به آن عمل كنند( و در تخته سیاه
و یا دفتر تكالیف خود بنویسند )،آنگاه نوشته آنان را تجزیه و تحلیل مىكند و به اجزاى اولیه
بر مىگرداند ،زمانى كه صحیح آن را از فاسدش جدا نمود به شاگرد مىگوید :این جزء را
درست پاسخ دادهاى و این جزء را درست پاسخ ندادهاى ،فالن جزءش فاسد و فالن جزءش
صحیح است ،و آنگاه او را نصیحت مىكند تا بار دیگر آن خطاها را تكرار نكند ،و در
برابر اجزائى كه درست انجام داده آفرین مىگوید ،و تشویق مىكند ،و با وعده و
سپاسگزارى خود ،دل گرمش مىسازد و مجددا دستور مىدهد تا بار دیگر آن تكلیف را
انجام دهد ،و این روش را همچنان ادامه مىدهد تا شاگرد در فن خود كامل گشته ،زحماتش
به نتیجه برسد .
و اگر كسى در حقایق قرآنى دقت و تدبر كند ،در همان اولین برخوردش این معنائى
را كه ما خاطر نشان ساختیم درك مىكند ،و مىبیند كه مثال خداى سبحان در اولین بار كه
علَ ْی ُك ُم
ب َ
مىخواهد مساله جهاد را تشریع كند كلیاتى از جهاد را بیان نموده و مىفرمایدُ «:كتِ َ
ا ْل ِقتا ُل!»(/216بقره) و در این آیات مؤمنین را به جهاد امر نموده ،مىفهماند كه این عمل بر
آنان واجب شده ،آنگاه داستان جنگ بدر را به عنوان اولین مشقى كه شاگرد نوشته تحویل
مىگیرد ،و عیبهاى آن را گوش زد نموده مشقى دیگر به نام جنگ احد به او مىدهد ،باز
عیبهاى آن را مىگیرد ،و همچنان ادامه مىدهد تا امت مسلمان در انجام این تكلیف ،بى
عیب و ماهر شود ،و یا مىبیند خداى تعالى سرگذشت انبیاى گذشته ،و امتهاى آنان را
درس مىدهد ،نقاط ضعف و خطا و انحراف آنها را بیان مىكند ،و حق مطلب و آنچه كه
صحیح است معین نموده از امت اسالم مىخواهد تا آن طور عمل كنند ،و آن سرگذشت غلط
گیرى شده را دستور العمل خود قرار دهند .
در آیات مورد بحث نیز همین روش به كار رفته است ،در آیه  137همین سوره
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هشدار مىدهد كه گذشتگانى بودهاند و چنین و چنان كردهاند ،و در آیه  146روشنتر سخن
گفته ،مىفرماید آنها هم قتال و كارزار داشتهاندو شما نیز باید آماده كارزار شوید)1(.
____________________________________________________________

 -1المیزان ج  4 :ص 23 :
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