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

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

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

 بیـفتنـد.

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

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

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 

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

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

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «مكنـــــــــــــــــــــــون! در كتــــــــابـــــــى » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 دد.عظیم گر

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 

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

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

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

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

 جلد رسید. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول
 

 مدینه فاضله

 وعده جامعه موعود در قرآن
 

 

 وعده حكومت صالحین

 

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

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

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

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

ان و از كفار و كند، امنیتى كه دیگر از منافقین و كید آنرا جایگزین ترسى كه داشتند، مى

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

 قـرار ندهند!

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

ان كه كنند و یكى آناند: یكى كسانى كه عمل صالح مىمؤمن و مؤمنین ایشان نیز دو طایفه

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

 باشند و هم اعمالشان صالح است. 

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

 دهند.تشكیـل مى

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

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

 بوده باشند. 
 

 مجتمع صالح، وارث زمین

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

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

ایشان است، نه « مجتمع صالح»صاحبان قوت و شوكت ارث بردند و این استخالف قائم به 
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 هاى قبل از ایشـان قـائم بـه مجتمـع بود. كه در امتچنانن، همبه افراد معینى از ایشا

مراد به تمكین دین مرضى آنان در زمین، این است كه دین پسندیده ایشان را پاى 

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

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

خوفشان به امنیت این است كه امنیت و سالم بر مجتمع آنان سایه بیفكند، به طورى كه نه 

از دشمنان داخلى بر دین و دنیاى خود بترسند و نه خارجى و نه از دشمنــى علنــى و نه 

 پنهانى!

گیرند، چیزى را شریك او نمى كنند وكه فرمود: خداى را عبادت مىمراد به این

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

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

  (1)گردد!

 . 217، ص: 29الـمیـــــزان ج:  -1
 

 جامعه موعود و مهدى موعود

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

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

از لكـه  كند كه جامعه به تمام معنى صالحى باشد:اى بر ایشان تكوین مىبه زودى جامعه

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

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

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

 رگـویــان؛ آزاد باشنــد!زو

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

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

ا كند، الجرم اگر مصداقى پیداى را به خود ندیده است، رسالت گشته تاكنون چنین جامعه

اى كه از رسول چون اخبار متواتــرهالسالم خواهــد بود، در روزگــار مهدى علیه

السالم در خصوصیات آن جناب وارد شده از بیت علیهمآله و ائمه اهلوعلیههللاخـدا صلى

دهد، البته این در صورتى است كه روى سخن را متوجه اى خبر مىانعقاد چنین جامعه

 السالم ! حق مطلب این است كه: انیم، نه تنها حضرت مهدى علیهمجتمع سالم بد

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

كنار بگذاریم،( آیه شریفه جز با اجتماعى كه به وسیله ظهور مهدى 

شـود، قـابل انطباق با هیچ مجتمعى دیگر السالم به زودى منعقد مىعلیه

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

 كـرد، فـرمـود:آیه را تـالوت مـى

ایشان، به خدا سوگند، شیعیان ما اهل بیتند، كه خدا این وعده خود را در حق » 

سازد و او مهدى این امت است و او كسى ایشان به وسیله مردى از ما منجز مى 

 اش فرمود: آله دربارهو علیههللااست كه رسول خدا صلى

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

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

 (1)«ظلم و جور شده باشد!

 . 224، ص: 29الـمیــــزان ج:  -1

 

 مشخصه یك جامعه صالح

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

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

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

 هـا بعد بـه وجـود آیـد، یـعنى: هـر چنـد كـه قـرن

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

 «و به معـــروف وادارنــد و از منكـر باز دارنـد و سرانجــام همه كارها با خداست!

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

 احیانا بر خالف طبعش كارى بر خالف صالح انجام دهد!

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

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

 آنان شود.راه 

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

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

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

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

  (1)از منكر اجرا شود!

 . 268، ص: 28الـمیـزان ج:  -1
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 وارثان نهایى زمین  :جامعه صالحان 

 

اِلُحوَن!» ْكِر اَنَّ االَْرَض یَِرثُها ِعباِدَى الصه بُوِر ِمْن بَْعِد الذهِ /  105« )َو لَقَْد َكتَْبنا ِفى الزَّ

 انبیاء( 

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

 «برند!مى 

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

 شود و بـركـات زنـدگى در زمـین مخـتـص ایشـان گـردد.

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

 شود كه:صـورت خـالصه مفـاد آیـه ایـن مـى

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

 «وى شرك نورزند، در آن زندگى كنند!ى را بندگـى كنند و بهخدا 

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

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

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

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

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

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

 م آخرت است:خودش از نعی

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

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

 «بخواهیم براى خود انتخاب كنیم!

 فرمود:  11كند كه در سوره مؤمنون آیه و آیه زیر نیز بدان داللت مى 

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

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

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

 . 185، ص: 28الـمیـزان ج:  -1

 
 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                    کتاب سی وچهارم: مدینة النبی – تاسیس جامعه صالح اسالمی 11

 فصل دوم

 

 اسالمىزیربناهاى جامعه صالح 

 

 

 فطرت و اسالم، دو زیربناى جامعه صالح

 

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

 اعراف( 
 

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

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

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

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

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

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

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

 / روم( 30« )دانند!ست آن دین قیـم و لكـن بیشتـر مـردم نمىاین ا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پس     كنند! آسمانى كه بر انبیاء و رسوالن خدا نازل شده بشر را به سوى آن دعوت مى

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

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

 و یا حكمى از احكام آن باشد! 
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به عبارت دیگر، آن چیزى كه به منطق دین الهى بشر به سوى آن دعوت شده، همانا 

كه كند، نه اینشرایع و سننى است كه مصالح او را در زندگى دنیوى و اخرویش تأمین مى

ع نموده و سپس ادعا كند كه این اى از معارف و شرایع از پیش خود وضاول مجموعه

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

اى از معارف و شرایع تقلیدى این را گفتیم تا كسى توهم نكند كه دین الهى مجموعه

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

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

 یـا افسـاد جامعه بشرى است.

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

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

كه مجموعه چناناى از قوانین مصلحه باشد، هموعهدانیم كه مجمآن دینى را صحیح مى

 دانیم! قوانیـن مصلحه را دین مى

كند. و پس دین بشر را جز به اصالح اعمال و سایر شئون اجتماعى خود دعوت نمى

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

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

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

 (1)تعالى است!

 . 180، ص: 16الـمیــــــــزان ج:  -1
 

 

 نقش انبیاء در تشكیل جوامع صالح

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

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

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

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

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

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

 گیرند، داراى تكامل تدریجى است.انسانى منشأ مى

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

باشد واحد اجتماعى كوچك نتیجه ازدواج است كه از نیرومندترین عوامل تشكیل اجتماع مى

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

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

ز این است كه انسان با تحمیل اراده و بسط سلطه خود، فرد عبارت ا« استخدام»
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دیگرى را در راه برطرف كردن نیازهاى خود به كار گیرد و از محصول كار او به نفع 

 خویش استفاده كند.

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

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

تــر و داراى مــال و اوالد زیادتــرى بوده باشــد و فـن حكـومــت و نیرومندتــر و شجاع

 سیاســت را بیش از دیگــران بدانـد.

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

ها بوده است. ع خواص دیگرى از قبیل استخدام و یا دفاع و غیر ایناجتماعى او به نف

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

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

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

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

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

 / بقره( 213)

 دهد:خداوند متعال با این دو آیه چنین خبر مى

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

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

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

 ها را تأمیــن و حفــظ نماید! یگـانگــى آنقوانیــن آسمانى خود وحــدت و 

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

فرماید كه بعد از آن ابراهیم و سپس موسى و بعد شریعت و كتاب است، دانسته و مى

 انــد:ـاد دعــوت كردهعیســى به ایـن امـر اقــدام نمـوده و مـردم را بــه اجتمــاع و اتح

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

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

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

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

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

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

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

  (1)صالحى را براى بشر تثبیت و تضمین كند.
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 تفسیر موضوعی المیزان                                                    کتاب سی وچهارم: مدینة النبی – تاسیس جامعه صالح اسالمی 14

 نقش توحید در تشكیل جامعه صالح

 

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

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

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

 دانند. از مـزایـاى حیـات مـى

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

داند و معتقــد است كه مؤثر و مفیــد به حــال این ـات واقعــى را حیات آخــرت مىحیـ

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

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

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

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

ها را دین توحید و یكتاپرستى قرار داده و وضع قانون را نیز بر همین مالك وحدت آن

ها در اعمال و افعال عدیل ارادهگذارى تنها به تاساس توحید نهاده است و در مرحله قانون

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

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

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

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

 احكـام الهـى كوشا باشند. 

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

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

 وحدت كاملى بین اجزاء این دین شده است.

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

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

باشــد و با این ترتیب پیداست كه تشر مىكلیــه اعمالــى كه مــردم به انجــام آن مكلفنــد، من

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

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

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

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

 (1)رسند.عقیده یكتاپرستى مى

 . 183، ص: 7الـمیــــزان ج:  -1
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 نقش اخالق و تقوى در جامعه صالح اسالمى

 

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

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

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

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

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

 دهد!كوشد، انجام مىصمیمانه در برقرارى نظم مى

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

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

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

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

اى گـرد خواهنـد آمـد مقدسش مبغوض است، به زودى همگان، به منظور محاكمه، در نقطه

 اعمال خود خواهند رسید.  و نیكوكار و بدكار به پاداش

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

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

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

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

 توحید است.

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

ها بپرهیزد، خواه كسى بفهمد یا نفهمد، خواه كسى او را ملزم به نیكوكارى بداند و از بدى

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

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

كند و معتقــد است كه روزى را در پیــش دارد داند و هر عملــى را حفــظ مىچیز را مى

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

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

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

 گرفته است.

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

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

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

بــرد و نه ممكن است به جایــى زنــد و نه خوابش مىنگهبــان دانایى است كه نه چرت مى

 ه نیســت! هــا و زمیـن اســت بـر او پوشیــدچه در آسمـاناز او پنـاه بـرد. آن

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

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

كردند و همین خود را آماده آمدند و به گناهان خود اقرار و سپس توبه مىر مىنزد پیغمب

نمودند، بدین منظور كه رضـایت الهى را به پذیرفتن حدود الهى، از قبیل كشتن و غیره مى

 خود جلب كنند و روحشان از آلودگى پاك شود.

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

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

  (1)زندگى و لذایـذ آن، كه از عزیزترین امور نزد انسان است، بگذرند! 
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 تعلیمات جامعه صالح

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

 عمران( / آل 104)

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

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

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

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

 و از خطر سقوط نجاتش بخشند. 

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

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

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

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

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

گــردد: زیرا اساس و بنیــان كالم الهى بر اساس چنــگ زدن به رشتــه فرموده، روشن مى

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

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

 چیز دیگــرى نخواهد بود. 

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

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

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

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

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

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

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

 . 285، ص: 6المیزان ج:  -1
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 فصل سوم
 

 مهاجرین و انصار
 

 دهندگان اولین جامعه صالح()تشكیل

 
 

 و تشكیل اولین جامعه صالح اسالمىمهاجرین اولیه  

 

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

 / نحل(  44تا  41)

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

 دهـــد.نیكـو در دنیـا و آخــرت مى وعــده

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

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

ها به عذاب و فتنه آنجا ایمن از شر مشركین و تعالى و رسولش انجام دادند و مدتى در آن

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

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

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

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

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

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

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

 وضعش چنین باشد. مجتمعــى وارد شوند و در آن منزل كنندكه

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

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

 كه آب و هـوایش خــوب بـوده است.تشكیل چنین مجتمعى بود، نه براى اینبود كه جاى 

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

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

  (1)گیـرنـد! شهـر بـه خــود مى

 . 115، ص: 24ـــزان ج: الـمی -1
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 سازندگان اولین جامعه صالح

 

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

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

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

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

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

 «و سـرانجام همـه كـارها بـا خـداست...!

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

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

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

 گشت!عملى مىمعروف و نهى از منكر، به

  

 چه كسانى در ساخت اولین جامعه صالح نقش داشتند؟

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

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

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

 به طورى كه انصار هیچ دخالتى در آن نداشته باشند.

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

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

ّللاه رآن مجید براى مهاجرین زمان رسولاند این صفت را ق)كسانى كه توهم كرده

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

  (1)هاست!( مخصوص آن

 . 267، ص: 28الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 بهترین امت

 

ٍة اُْخِرَجْت ِللنهاِس...!»  عمران(  / آل 110« )ُكْنتُْم َخْیَر اُمَّ

 شما بهترین امتى بودید كه براى مردم ظاهر گشتید!»

 كردید،امر به معروف مى
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 داشتید،و از منكر بـازمى

 !« آوردید و... و به خدا ایمان مى

كند قرآن شریف در آیه شریفه فوق مسلمانان اولى از مهاجرین و انصار را مدح مى

گرویدند و در راه پیشرفت آن كـوشش  كه در دوران ابتدایى و غربت اسالم به دین خدا

 فرماید:كـردند. در ادامه آیه مى

 آوردند، برایشان بهتر بود، اگر اهل كتاب هم ایمان مى» -

 ها اختالف كردند،لكن آن

 «شان مؤمـن و اكثـرشان فـاسقند!بعض

صــادق در روایــــات اســالمــــى دربــــاره مفهـــوم آیــه شـــریفــه از حضــــرت 

 السالم نقـــل شـــده كــه فـــرمــود:علیه

السالم شامل آنان شده است، آنان امتى مراد امتى است كه دعاى ابراهیم علیه» -

و « امت وسط»ها مبعوث گردانید، آنان ها و به آنها و از آنهستند كه خدا در آن 

 (1)« بهترین امتى هستند، كه براى مردم جهان نمودار شدند! 

 )نقل از ابى عمر و زبیرى در تفسیر عیاشى(

 . 292، ص: 6الـمیــــزان ج:  -1

  

 «ص»امت محمد 

 

شود: یك جا به معناى یك نفر معناى كلمه امت بر حسب اختالف موارد مختلف مى

آید، جاى دیگر به معناى عده معدود و جایى هم به معناى همه كسانى است كه به یـك مى

 اند.آوردهدین ایمان 

در عموم مردم كه به دعوت آن جناب ایمان  ««ص»امت محمد» اطالق كلمه 

اند، اطالقى است نوظهور. به این معنى كه بعد از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت آورده

امت گفت: از پرسید، امت كه هستى؟ مىاســالم این استعمال شایــع شد. و از هر كس مى

 كند:كند، عرض مىالسالم دعا مىكه ابراهیم علیهدر جایى آله!(وعلیههللا)صلى! محمدم

ـــةً ُمْسِلَمـــةً لَـــَك!» یَّتِنـا اُمَّ  / بقره( 128« )َربَّنــا َو اْجعَْلنـا ُمْسِلَمْیـِن لَـَك َو ِمـْن ذُر ِ

آله وعلیههللاجا منظور جز به معناى عده معدودى از آنان كه به رسول خدا صلىاین

تواند باشد، زیرا در این امت، فرعون صفتانى آمدند و رفتند و همیشه ایمان آوردند، نمى

هایى هستند كه دستشان به هیچ اثرى از آثار دین نرسیده هستند و نیز در میان امت، دجال

توهین  كه او رااند و به هیچ ولیى از اولیاء نرسیده مگر آنكه آن را محو كردهمگر آن

 اند!!نموده

 السالم روایت آمده كه:در تفسیر عیاشــى از زبیرى، از امـام صادق علیه

 بـه حضـرتـش عـرض كردم:» 
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 آله چه كسانى هستند؟ فرمود:وعلیههللابفـرمـاییـد امـت محمـد صلى -

خصوص بنى هاشمند! عرض كردم: چه دلیلى بر این معنا هست  «ص»امت محمد -

 آله تنهـا اهـل بیت اویند، نه دیگران؟ فرمود:وعلیههللامـد صلىكه امـت مح

ةً ُمْسِلَمةً لََك!» ـ قول خداى تعالى در قرآن:  یَّتِنا اُمَّ  «َو ِمْن ذُرهِ

السالم را مستجاب فرمود و زیرا وقتى خداى تعالى این دعاى ابراهیم و اسماعیل علیه

ن ذریه، رسولى از ایشان، یعنى از همین امت از ذریه او امتى مسلمان پدید آورد و در آ

مبعوث كرد، كه آیات او را براى آنان بخواند و ایشان را تزكیه نموده و كتاب و حكمت 

 بیاموزد!

كه ابراهیم دعاى اولش را به دعاى دیگر وصل كرد و از خدا براى و نیز بعد از آن

در نتیجه، امر آن رسول در ها درخواست نمود، تا امت، طهارت از شرك و از پرستش بت

فهمیم آن جا مىمیان امت نافذ و مؤثر واقع شود و امت از غیر او پیروى نكنند، از این

آله در آنان مبعوث شده، به غیر از ذریه وعلیههللاامامان و آن امت مسلمه، كه محمد صلى

 ابراهیم نیستند، چون ابراهیم درخواست كرد كه:

/  35« )كه اصنـام را بپرستیــم دور بــدار!فرزندانـم را، از اینخـدایــا، مــرا و »ـ 

 ابراهیم(

السالم در این روایت بسیار واضح و در نهایت درجه استدالل امام صادق علیه

اى در میان السالم از خدا خواست تا امت مسلمهكه ابراهیم علیهروشنى است. براى این

 دعایش كه گفت:اش به او عطـا كنـد و در آخـر ذریه

/  129« )پروردگارا، در میـان آن امت كه از ذریه مننــد رسولى مبعــوث فرمــا!»ـ 

 بقره(

آله است، اما نه امت وعلیههللاشود كه این امت مسلمه همانا امت محمد صلىفهمیده مى

معنا از  آله به معناى آن كسانى كه به او ایمان آوردند، چون این دووعلیههللامحمد صلى

اى كه مورد السالم بلكه امت مسلمهامت، معنایى است اعم از ذریه ابراهیم و اسماعیل علیه

 نظر آیـه اسـت، از ذریـه ابـراهیم بـاید باشد!

اش را از ضاللت كند كه ذریهاز سوى دیگر ابراهیم از پروردگارش درخواست مى

 است!« عصمت»و شرك دور بدارد و این همان 

السالم معصوم نبودند، زیرا ذریه او دانیم كه همه ذریه ابراهیم علیهمىو چون 

كه مردمى گمراه و مشرك « قریش»یا خصوص « ُمَضر»عبارت بودند از تمامى عرب 

( خصوص اهل عصمت از ذریه بودند. پس معلوم مى شود منظورش از فرزندان من )بُنَىَّ

 السالم !آله و عترت طاهرینش علیهموعلیههللااست، كه عبارتند از: رسول خدا صلى

هــا هستنــد كــه در دعــاى آله هــم تنهــا همیــنوعلیههللاپــس امــت محمــــد صلى

 (1)السالم منظــور بودند. ابـراهیــم علیه

 152، ص: 2المیزان ج:  -1

 و آیات و روایات مندرج در متن
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 امت وسط

 

ـــــةً َوَسطــــا...!َو َكــذِلــَك َجعَْلنـــ»  / بقــــره(  143« )اُكــــْم اُمَّ

المقدس به كعبه، ضمن بیان پاسخ قرآن كریم، در نقل واقعه تغییر قبله مسلمین از بیت

نامد و وظیفه امت وسط بـودن را مى« امت وسط»اعتراض یهود، امت اسالم را با تعبیر 

 فرماید: چنین تبیین مى

شما را امتى وسط قرار دادیم، تا شاهدان بر مردم باشید، و و این چنین، ما »  -

 «بـر شمـا شـاهد باشد! رسـول 

 اند.ـ وسط بودن امت به این معناست كه میان رسول و مردم واسطه 1

ـ وسط بودن امت دو نتیجه را به دنبال دارد: یعنى بر مردم شاهد هستند و رسـول  2

 جه و الزمه وسط بودن امت است.بر آنـان شـاهد است، كـه هـر دو نتی

السالم را حكایت آیه شریفه به حسب معنا مرتبط است به آیاتى كه دعاى ابراهیم علیه

اى است كه آن جناب از خدا در خواست كه شهادت از شئون امت مسلمهكرد و اینمى

 ـده... .نمــود، یعنى امتـى مسلمــان و تسلیم محض احكــام و اوامر خــدا و اجتبــاء شـ

ـ مــراد به شهید بــودن امت، این است كه شهــداى نامبــرده كه داراى خصوصیــات 

كه تك تك مردم این امت مرتبــه آن شهادت را مورد نظر باشند، در این امــت هستند، نه این

 دارا هستند.

كمترین مقامى كه این شهداى اعمال دارند این است كه تحت والیت خدا و در سایه  -

هاى طاغى و نه حتى نعمت او بوده و خود از اصحاب صراط مستقیم هستند، نه فرعون

افراد عادى و مؤمنین متوسط، زیرا چنین مقام كریم فقط كرامت خاصى است كه براى 

 (1)باشد! اولیاء طاهرین شایسته مى

 . 194، ص: 2الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 مدنیتى كه اسالم به ارمغان آورد!

 

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

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

كند و سپس مدنیتى را ها در دوران جاهلیت مىبه زندگى آنگاه اشاره شود و آنمتذكر مى

 شود:ها اعطاء فرموده، یادآور مىكه در مـجتمـع صالـح اسـالمى بـه آن

 و همگى به رشته الهى چنگ زنید!» -

 و پراكنده نشوید! 

 و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید،

 پیوند داد، هایتاندم كه دشمن بودید با همدیگر و خدا میان دلآن
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 و به موهبت او با هم برادر شدید، 

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

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

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

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

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

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

 نمـایـان بـود.

مثل آنان » -كند: یه مخاطبان را متوجه حال پیشینیان نیز فرموده، اضافه مىدر این آ

 «مباشید كه متفرق گشتند و اختالف پیدا كردند!

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

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

 شود.متذكر مى« بردید،از آتش به سر مى

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

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

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

 دادند. مىها سوقزندگى

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

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

 كنیــــم:جــا نقــل مــىالصــه در ایــنطــور خ

 آله فرمــــود:وعلیههللارسـول خدا صلى

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

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

 ت كه یك طرفش به دست حق،اى اسبزرگتر آن "كتاب خدا" كه وسیله -

 هاى شماست، و طرف دیگرش به دست

 به آن چنگ زنید كه هرگز گمراه نخواهید شد! 

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

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

 ام،ها را مسئلت كردهاز پروردگارم جدا نشدن آن -

 خواهیدشد!آن دو پیشى نگیرید كه گمراهپس بر 

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

 )به نقل طبرانى از زیدبن ارقم دره منثور(

 السالم فرمود:امـام باقر علیه

 رشته الهى همانا آل محمدند،» -

 باشند، كه مردم مأمور به تمسك به آن مى
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قُوا...!" كه خداى تعالى فرموده:چنانهم ِ َجمیعا َو ال تَفَرَّ  «"َو اْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللاه

 )نقل از تفسیر عیاشى(

 حدیث ثقلین

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

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

 . 283، ص: 6میــزان ج: الـ -1

 

 حاالت مسلمین اولیه

 

/ آل  199تا  190...!« )اِنَّ فى َخْلِق السَّمواِت َو االَْرِض َو... الَیاٍت الُوِلى االَْلباِب » 

 عمران( 

 دهد: قرآن مجید از احوال مسلمین اولیه، حال ابرار از مؤمنین را چنین تذكر مى
 

 سبحان هستند،ها همیشه به یاد خداى آن»  -

 كنند،و در آیات الهى تفكر مى

 برند،و از آتش دوزخ به خداى رحمن و رحیم پناه مى

 و از خداوند بخشنده آمرزش و بهشت را مسئلت دارند،

 كند،و خداى تعالى نیز دعاى آنان را مستجاب مى

 « بخشد!ها مىاند به آنچه را خواستهو آن

آید كه ابرار عقیده به خدا و روز قیامت و نبوت را دارا از این آیات به دست مى    

شده بودند و این عقاید از راه تفكر و نظر در آیات الهى برایشان پیدا شده بود و اما 

هاى دین را صرفا از راه ایمان به پیغمبر و تصـدیـق كارىدستورات مفصل و دقایق و ریزه

 فتـه بـودند. نبـوت او پـذیـر

از كفار مستثنى بوده و  پیروان حق از اهل كتابكه )البته آیات داللت دارد بر این

 ها نیز با مؤمنین هستند!(آن

آله اظهار ایمان كردند، پیغمبر آنان وعلیههللاوقتى كه ابرار در مقابل رسول خدا صلى

بر حذرشان داشت و به امورى  ها و مرگ بر كفررا به امورى آگاه كرد و از گناهان و بدى

از قبیل: مغفرت و رحمت و بهشتى كه خداوند به ابرار از مؤمنین وعده فرموده، ترغیبشان 

فرمود، پس از این مراحل آنان از خدا مسئلت نمودند كه گناهانشان را بیامرزد و از 

كه هایىوعده هایشان در گذرد و آنان را با ابرار از مؤمنین بمیراند و خواستند تا بهبدى

 ها را ضمانت نموده، نائل شوند!آنان داده و رسول گرامى او آنخداوند به

 كنـــــد:آیــات قــرآن شــریــف از ایمــان و تفكــرات آنــان چنیــــن نقـــل مـى

 ها و زمین و اختالف شب و روز،در خلقت آسمان» ـ 
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 خرد،هایى است براى صاحبانآیات و نشانه 

 ن كه ایستاده و نشسته و خوابیده بر پهلو خدا را یاد كنند،آنا 

 تفكر نمایند و گویند:ها و زمینو در خلقت آسمان 

 ها را به عبث نیافریدى! پروردگارا!  این -

 منزهى تو! پس ما را از عذاب آتش حفظ فرما! 

 اى!پروردگارا! تو آن كس را كه داخل آتش كنى، خوارش كرده -

 یــاورى نـخـواهـنـد داشـت! و ستمگران  

 اى را كه ندا داد براى ایمان:پروردگارا! ما شنیدیم منادى -

 كه به پروردگارتان ایمان بیاورید! پس ایمان آوردیم! 

 هاى ما را بپوشان! پس گناهان ما را بیامرز! و بدى 

 و ما را بـا نیكان محشورمان گردان! 

وسیله فرستادگانــت وعده فرمــودى به ما عنایــت چه را كــه بــه ـ پروردگــارا! آن

 كن! 

 و مــا را در روز قیامــت خــوار و ذلیــل مگــردان!

 كنــى! و محققــا تــو خلـف وعــده نمــى 

... پس آنان كه هجرت كردند و از شهر خود خارج شدند و در راه من اذیت كشیدند 

 هایشان را خواهیم پوشاند!طور مسلم بدىو جنگ كردند و كشتند و كشته شدند، به 

 هایــى كــه داراى نهرهــاى روان است، داخل خواهیــم كرد!و ایشان را در بهشت 

 دهــد! و این پاداشــى است كه خدا به ایشان مى 

 (1)عمران( / آل 195تا  190« )و بهتریــن پاداش نــزد خداســت!
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 در قـرآن« الذین آمنوا»

 

 / بقره(  104« )یا اَیَُّها الَّذیـَن آَمنُـوا!»

در قرآن كریم به كار !« یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا »در این آیه اولین بار است كه عبارت 

خطاب « یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا!»رفته و اولین موردى است كه خداى تعالى مؤمنین را با لفظ 

مورد دیگر تا آخر قرآن كریم این خطاب را تـكـرار  84است. بعد از این آیه در  فرموده

 فـرمـوده است.

تنها مختص به مؤمنین امت اسالم !« یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا »در قرآن كریم، خطاب 

اند، مانند: قوم نوح و قوم خطاب و تعبیر شده« قوم»هاى قبل از اسالم با كلمه است. امت

اند، مانند: اصحاب مدین و اصحاب رس. خطاب شده« اصحاب»ها گاهى هم با لفظ . آنهود

به كار رفته « یا بنى اسرائیل»و « اسرائیلبنى»السالم تعبیر در خصوص قوم موسى علیه
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 است.

چه قرآن شریف از عبارت شود كه آنشود، مشخص مى كه دقتكریم، چناندر قرآن

اراده فرموده « مؤمنین»نظر دارد غیر آن معنایى است كه از كلمه در « الَّذیَن آَمنُوا،» 

تمامى اهل ایمان به « الَّذیَن آَمنُوا،» شود كه منظور از است. از برخى آیات فهمیده مى

آله نیستند و چنان نیست كه همه را ولو هر جور كه باشند شامل وعلیههللارسول خدا صلى

 شود!

لُوَن،»عبارتند از « آَمنُوا! الَّذینَ »منظور از عبارت  یعنى طبقه اول « سهابِقُوَن االَوَّ

آله و در روزگار عسرت وعلیههللامسلمانان از مهاجر و انصار، كه در عهد رسول ّللاه صلى

اى است كه عبارت آبرومند و محترمانه« الَّذیَن آَمنُوا!»اسالم به آن جناب ایمان آوردند. پس 

 ن، طبقه مزبــور هستنــد.جا منظــور از آهمه

البته، ذكر عبارت فوق در اول یك آیه بر اساس تشریف و احترام است و منافاتى با 

كه به عنوان عمومیت تكالیف قرآن و وسعت معنا و مراد آن ندارد، بلكه در عین این

تا  احتــرام روى سخــن به ایشان كرد، در صــورت وجود قرینــه عموم دارندگــان ایمان را

 دهند: شـود. روایات اسالمى در این زمینه توضیح مىروز قیامــت شامل مى

ــه صلى»  آله فـــرمــــــــــود:وعلیههللارســـــول اللـه

باشد، نازل نفرمود، مگر « یا اَیَُّهاالَّذیَن آَمنُوا!»اى كه در آن آیههیچ  تعالىـ خداى

 «است! و امیر آندر رأس آن « ابیطالببنعلى» كه آن

 )نقل از ابن عباس در حلیه ابونعیم به نقل دره منثور(

اند این روایت، روایاتى دیگر را كه در شأن نزول آیاتى بسیار وارد شده، كه گفته

كند، اند، تأیید مىآله نازل شدهوعلیههللاالسالم و یا اهل بیت پیامبر صلىدرباره على علیه

 مانند: 

ٍة اُْخِرَجْت ِللنهاِس!ُكْنتُْم » ـ   عمران( و آیه:/ آل 110« )َخْیَر اُمَّ

 / بقـره( و آیـه:  143« )ِلتَـُكـونُـوا ُشَهــداَء َعلَـى النهاِس!» ـ 

ــــاِدقیــــَن!» ـ   (1)/ توبـه(  119« )َو ُكـــونُــوا َمـــَع الصه
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 طبقات اولیه مسلمین صدر اسالم 

 

لُــوَن ِمَن اْلُمهاِجریــَن َو االَْنصـاِر َو الَّذیَن اتَّبَعُوُهْم بِِاْحساٍن... »  .« َو السهابِقُــوَن االَوَّ

 / توبه( 100)

كه آیه شریفه كدام گروه از مهاجرین و انصار را تعریف و تمجید دربــاره این

 انــد:قاریــان و مفسـریــن اختالف نظــر بوده است. گروهــى گفتهكنــد، در بیــن مى

به پیشینیــان اول از مهاجر و پیشینیان اول از انصــار و كسانى كه ایشان را »ـ     

  «  پیروى كردند! نیكویى 
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را معنى داده است. برخى « تمامى انصار،»اند كه ولى برخى آن را طورى خوانده

اند: بعضى دیگر گفته« اند،ود كسانى هستند كه به دو قبله نماز گزاردهمقص» اند: گفته

« اند كه بیعت رضوان كرده باشند و بیعت رضوان بیعت در حدیبیه است،مقصود كسانى»

كسانى كه قبل »انــد: و بعــض دیگــر گفته« مقصود فقـط اهل بدرنـد،» اند: و برخى گفته

 «از هجرت مسلمان شدند.

ها تأییدى و دلیل لفظى در دست نیست. چیزى كه ممكن است از این قولیكچبراى هی

نماید، تأیید مى را تا حدىآیه شریفه آن تا حدى از لفظ خود آیه استشمام شود و در حقیقت 

 این است كه:

لُوَن!»مراد به  - كسانى اند كه قبل از هجرت ایمان آورده و پیش از « سابِقُوَن االَوَّ

اند. و همچنین كسانى كه به پیغمبر ایمان آورده و او را منزل در مهاجرت كردهواقعه ب

لُــونَ » و « سابِقُــونَ »دادنــد، زیرا موضــوع با دو وصــف  بیان شــده است و اسم از « االَوَّ

كه به خاطر ها برده نشــده است و این خــود اشعار دارد بر ایناشخــاص و یا عناویــن آن

 و نصــرت بوده كه سبقــت و اولویــت اعتبــار شــده اســت.  هجــرت

كه سابقون تمامى كسانى را كه در میان مسلمین كه از ابتداء طلوع پس به خاطر این

لُونَ »اسالم تا روز قیامت به ایمان سبقت جستند، شامل نشود، كلمه  در آیه آمده تا « االَوَّ

از سابقون اولون همان طبقه اولیه از مسلمین  مختص به مهاجرین و انصار شود و مقصود

 (1)صدر اسالم باشد. 
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 تابعین به احسان

َو الَّذیَن »خداى سبحان، طبقه سوم از اصناف سه گانه را در آیه فوق با عبارت: 

در نتیجه، تمامى ذكر فرمود و مقید نكرد به تابعین عصرى معین و « اتَّبَعُوُهْم بِِاْحساٍن!

 شود.مسلمین بعد از سابقون اولون را شامل مى

هایى كه راستى مؤمنند و نفاق ندارند، از ابتدا طلوع قهرا مؤمنین به دین اسالم و آن

 اسالم تـا روز قیـامت سه دسته شدند:
 

 ـ سابقون اولون از مهاجرین 1

 ـ سـابقـون اولون از انصـار 2

ایشـــــان بــه احســان، یعنــى دو طــایفــــه بــاال را بــه احســان )بــه ـ تــابعیــن  3

 حــق( پیـــروى كننــد.
 

ها پیشوا و پیشرو  هستند و بقیه چون صنف اول و دوم تابع نیستند، پس در حقیقت آن

تعریف « ْحساٍن،َو الَّذیَن اتَّبَعُوُهْم بِاِ »مسلمین تا روز قیامت تابعند. و چون طبقه سوم را به 

فرموده، معلوم است كه كسانى در نظرند كه با پیروى نیك آن دو طبقه را پیروى كردند، 
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ها كه در یعنى پیروى به حق، نه به عالقه شخصى یا به خاطر تعصب و همچنین آن

شان رعایت مطابقت را بكنند، یعنى عمل تابع كمال مطابقت را با عمل متبـوع داشته پیروى

 باشد.

ها كسانى بودند كه اساس دین اسالم را فتخار سابقین اولون هم به این است كه آنا

هاى آن را كه بنیانش استوار گردد و بیرقش به اهتزاز در آید، پایهاستوار كردند و قبل از آن

 بـه پـا داشتند. 

ها ر فتنهآله پیوستند و دوعلیههللاكه ایمان آورده و به رسول خدا صلىحال یا به این -

ها شكیبایى كردند و از دیار و اموال خود چشم پوشیدند و به حبشه و مدینه هجرت و شكنجه

 كردند.

كه آن حضرت را یارى نموده و او و مهاجرین با او را در شهر و و یا به این -

 (1)اى رخ دهد از دین خدا دفاع كردند!كه واقعههــاى خـود منـزل دادند و قبل از آنخـانه

 . 293، ص: 18الـمیزان ج:  -1

 

 : برقرارى والیت بین مهاجرین و انصاربرادر خواندگى

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

 / انفـال( 75تـا  72)

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

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

 آنان كه ایمان آوردند و هجرت كردند،» ـ 

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

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

 ها اولیاى بعض دیگرند،ایشانند كه بعضى از آن 

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

 .« كه هجرت كنند و... تا آن 

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

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

 طایفـــه انصـار است.« كردنـــد،

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

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

 برقرار فرمود.سبحان بین این دو طایفه والیت 

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

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

مسلمانان نافذ است، بنابراین همه مسلمانان نسبت به یكدیگر والیت دارند، یك مهاجر ولىه 
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ر و انصــار است، یك انصــارى ولىه همــه انصــار و مهاجرین است و دلیل تمامى مهاجــ

 كه والیت در آیه به طور مطلق ذكر شده است. ها این استهمه این

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

فرماید: كند و مىد، نفى مىمؤمنین مهاجرین و انصار و میان مؤمنین كه مهاجرت نكردن

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

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

 شما و آن قوم عهد و پیمانى نباشد.

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

كنـد. پــس ســازد كه كفار والیتشــان در میان خودشان است و به اهل ایمان تجــاوز نمىمى

 تواننــد آنـان را دوســت بدارنــد!مؤمنیـــن نمى

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

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

 به مصلحت تشریع والیت به آن نحوى كه تشریع فرمود.

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

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

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

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

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

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

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

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

 باالخره در آیه بعدى:

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

 «ها نیز از شما هستند!آن 

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

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

 نیز شركت داده است.
 

 نسخ والیت در ارث در برادرخواندگى

 متعال با آیه:خداى

 «!...ِ  احزاب(/6«)َو اُولُوا االَْرحاِم بَْعُضُهْم اَْولى بِبَْعٍض فى ِكتِب ّللاه

كند و آن را منحصر در والیت ارث را در میان ارحام و خویشاوندان تشریع مى 

 نمـاید و امـا بقیـه اقسـام والیت منحصر در ارحام نیست. ارحـام مى
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این آیه حكم سابــق را كه عبارت بــود از ارث بردن به سبب عقد برادرى نسخ 

آله حكــم ارث به وعلیههللاّللاه صلىكند. قبل از این آیه بعضى در اوایل هجرت رســول مى

كردنــد و بعــد از نــزول این آیــه موقـوف را در میــان مسلمانــان اجــرا مى« اخوت»

 (1)شد.

 . 231، ص: 17المیزان ج:  -1
 

 :  تقسیمات جغرافیایى ایمان و كفرداراالسالم

 

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

 نساء(/100تا  95)

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

كردند و گروهى ها شركت مىهایى در مدینه بودند كه با پیامبر خدا در جنگهمزمان گروه

ایى نیز بودند كه به حال شرك مانده بودند و نهایتا با مسلمین هنشستند و گروهها مىدر خانه

بود و شهر « داراالسالم»آمیز بسته بودند؛ در آن روزگار شهر مدینه پیمان زندگى مسالمت

هاى متفاوتى بودند بود و كسانى كه در این دو شهر اقامت داشتند داراى كیفیت« دارالكفر»مكه 

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

 مسلمانان بدانند.

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

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

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

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

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

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

 برافرازند و دین را به همگى اعالم كنند. 

 هـاى مورد خـطـاب آیـات بـه شرح زیـر بـودنـد:گــروه

 مجاهدین و قاعدین: - 1

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

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

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

 رفتند. و بـه جهـاد نمـىنشستنـد هـا مـىمنـزل

ها وعده خوبى داده، ولى البته از نظر درجه، خداوند سبحان به هر یك از این

 مجـاهـدین را بـر قاعـدیـن برتـرى بخشیـده است.

 ساكنیــن شهـر كفـر: - 2

و ستم، در ظلم دارند و از روى  اقامت هستند كه در سرزمین شرك كسانى دسته این
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 دسته جهنمى خواهند بود! كنند. ایننمىرت راه خدا هج

 مستضعفیــــــن: - 3

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

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

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

 مهاجرت ناتمام: - 4

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

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

 سـراغ ایشـان آمـده است. اجر اینان هم بر خداست!

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

آله وعلیههللانــزول این آیــات اوضــاع و احوالــى بــود كه مسلمیــن در عهــد پیغمبر صلى

 از هنگــام هجــرت بــه مدینه تا فتــح مكــه داشتنــد.

 

 آن روز دو سرزمین وجود داشت 

 آن: بود از شهرمدینه و حومه، كه عبارت اسالمسرزمینیكى 

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

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

 ، كه عبارت بود از مكه و حومه آن:سـرزمین شركدیگـرى 

قدم بودند و در امر دین، مزاحم مسلمانان بودند و آنان را به تپرستى ثابها بر بتاین

دادند، كه از دینشان برگردند، ولى این آیـات بـا مالك كردند و فریب مىسختى شكنجه مى

 كلـى كـه دارد همیشـه حاكـم بر مسلمیـن است.

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

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

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

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

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

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

 شود. وجه در این نامگذارى مراعات نمىاسالم به هیچ

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

 (1)كنـد كه داراى روح باشـد، نه صورت اسالم!! اعمـالى مى

 . 85، ص: 9المیزان ج:  -1
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 زنان مهاجر

 

«!...  / ممتحنه( 10« )یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اِذا جـاَءُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ
 

از تاریخ صدر اسالم دارد كه مسلمانان در مدینه قرآن مجید اشاره به آن زمانى 

ها زنانى نیز از آیند و در بین آناى به تدریج از مكه به مدینه مىاند و عدهقدرت گرفته

ها به قصد رود همه آنكنند، كه احتمال مىهمسرانشان جدا شده و به مدینه مهاجرت مى

خواهند بدین وسیله حل نمایند، لذا مىمسلمانى نباشد و برخى حتى مسائل خانوادگى خود را 

شـود و اش صادر مـىدستوراتى در این زمینه از طرف خداى تعالى به رسول گرامى

 فـرمـاید:مى

 اید! اى كسانى كه ایمان آورده»  -

 زنانى كه به عنوان اسالم و ایمان از دیار خود هجرت كرده و به سوى شما آمدند،

 ها داناتر است!خدا به صدق و كذب ایمان آن

 ها را امتحان بكنید،ها تحقیق كنید و آنشما باید از آن

 ها را بپذیرید و دیگر به شوهران كافرشان بر نگردانید،اگر به ایمانشان شناختید، آن

كه هرگز این زنان مؤمن بر آن شوهران كافر و آن شوهران كافر بر این زنان 

 مؤمن،

 اند، به آنان بپردازید،را كه شوهران خرج آنان كردهاى حالل نیستند! ولى مهر و نفقه

 و باكى نیست كه شما با آنان نكاح كنید، در صورتى كه مهر و اجرشان را بدهیــد،

و هرگــز متوســل بــه حفاظــت كافــران مشویــد! )یعنــى عهد ازدواج و دوستى و 

 «كـافـــران مـبندیـد!( نظایــر آن بـا 

دهد كه بعد از صلح حدیبیه نازل شده و ن آیه شریفه چنین دست مىسیاق و زمینه ای

آله و مردم مكه برقرار گردیده نوشته شده وعلیههللاهایى كه میان رسول ّللاه صلىدر عهدنامه

 است 

كــه اگر از اهل مكــه مردى ملحق به مسلمانــان شد، مسلمانان موظفند او را به اهل 

گر از مسلمانان مردى ملحق به اهــل مكه شــد، اهل مكه موظف مكــه برگردانند، ولى ا

 نیستند او را به مسلمانان برگردانند. 

آید كه بعضى از زنان مشركین مسلمان شده و به و نیز از آیه شریفه چنین بر مى

ها آمده و درخواست كرده سوى مدینه مهاجرت كرده بودند و همسر مشركشان به دنبال آن

آله وعلیههللاآله همسر آنان را برگرداند و رسول ّللاه صلىوعلیههللاول ّللاه صلىبودند كه رس

چه در عهدنامه آمده این است كه اگر مردى از طرفین به طرف در پاسخ فرموده بود كه آن

دیگر ملحق شود باید بر اساس قرارداد عمل شود، ولى در عهدنامه درباره زنان چیزى 

آله آن زن را به شوهــرش وعلیههللابــه همیــن مــدرك رســول ّللاه صلى نیامــده اســت و

 اى را كــه شوهـر به همســرش داده بــود به آن مــرد بــرگــردانیـــد.نــداد و حتــى مهریــه

شود و آیه فوق داللت بر احكامى ها مطالبى است كه از آیه شریفه استفاده مىاین
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نیز دارد و همچنین آیه شریفه این زنان را قبل از امتحان و پى بردن به مناسب این مطالب 

ایمانشان نیز مؤمنان خوانده، از این جهت بوده كه خود آنان تظاهر به اسالم و ایمان 

 كردند.مى

فهماند كه ایمان باعث انقطاع علقه زوجیت بین زن مؤمن و ضمنا خداى تعالى مى

/ ممتحنه(  10« )َو ال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكوافِِر!» آیه:  مرد كافر است و همچنین به حكم

آیند زنان كافر خود را رها كنند، مردان مسلمان باید در اولین روزى كه به اسالم در مى

 فرماید:كه زنان مشـرك باشند و یا یهود و نصارى و یا مجوس! در ادامه آیه مىچــه این

 همسران كافرتان نزد كفار مانده و از دست رفته باشد،اى از و اگر از شما مهریه»ـ 

 و همسرانتان به كفار پیوسته باشند،

 اگر مؤمنین در جنگ به غنیمتى رسیدند،

 «گـونـه افـراد را بـه همـان مقـدارى كـه از چنگشـان رفته، به آنان بدهند!مهریه ایــن

 / ممتحنه(  11) 

 شرایط بیعت زنان مهاجر

ره مباركه ممتحنه، خداى تعالى شرایط و حكم بیعت زنان مؤمن را سو 12در آیــه 

كننــد، تعیین فرمــوده است. در آن، آله هجرت مىوعلیههللاكه به سوى رســول ّللاه صلى

امورى را بر آنـان شـرط كـرده است كـه بعضـى مشتــرك بیـن زنــان و مــردان اســت، 

 ماننـد:

آله در كارهاى نیك؛ وعلیههللانكردن از رسول خدا صلى شرك نورزیدن، نافرمانى -

 بعضى دیگر ارتباطش با زنان بیشتر است، مانند:

احتراز جستن از سرقت و زنا و كشتن اوالد و اوالد دیگران را به شوهر نسبت  -

توانند دادن؛ كه این امور هر چند به وجهى مشترك بین زن و مرد است و مردان هم مى

ها با زنان بیشتر است، چون زنان به حسب مى را مرتكب شوند و لكن ارتباط آنچنین جرای

دار تدبیر منزلند و این زنانند كه باید عفت دودمان و خانواده را حفظ كننــد و این طبع عهده

 شود. زاده به وسیله آنان حاصل مىزناننــد كه نسل پـاك و فرزندان حالل

 شرط اول:

 خدا نباید بگیرند، نه بت، نه اوثان، نه ارباب اصنام! هیچ چیزى را شریك  -

 نیاز نیست!این شرطى است كه هیچ انسانى در هیچ حالى از این شرط بى

 شـرط دوم:

 از شــوهــران و از غـیـرشــوهـران چــیـزى نـدزدنـد! -

شود كه بیشتر منظور سرقت نكردن از شوهران مـــورد از سیاق آیه استفاده مى

 یـت اسـت.عـنـا

 شرط سوم و چهارم:
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 با گرفتن دوستان اجنبى و با هیچ كس دیگر زنا نكنند!  -

 و چنین نباشد كه از راه زنا حامله شوند،

 زاده را به شوهر خود ملحق سازند،آن وقت فرزند حرام

 اند!كه این عمل كـذب و بهتـانى است كـه بـا دست و پاى خود مرتكب شده
 
 

 كرد.اولى است كه از زنا جلوگیرى مىشرط غیر شرط این
 

 شرط پنجم:

 آله را معصیــــــــت نكننـــــــــــد!وعلیههللارســـول خــــــدا صلى

آله و وعلیههللاكه معصیت رسول خدا صلىنفرموده كه خدا را معصیت نكنند، با این

شود و این بدان جهت نافرمانى نسبت به آن جناب هم منتهى به نافرمانى خداى تعالى مى

كند، آله در مجتمع اسالمى سنت و باب مىوعلیههللاچه رسول خدا صلىبوده كه بفهماند: آن

شود و مخالفت با آن در حقیقت تخلف از براى جامعه اسالمى عملى معروف و پسندیده مى

 است.اعتباركردن آنسنت اجتماعى و بى

عبــارتــى « معصیت در معــروف،» ـارت شــود كه عبـاز ایــن بیــان روشن مى

شود و هم از قبیــل: نماز و روزه و زكــات مى« ترك معروف،» است كه هــم شامل 

گــرى زنــان، كــه از رســوم از قبیــل: تبــرج و عشــوه« ارتكــاب منكــر،» شــامـــل 

  (1)جاهلیــت اولــى است! 

 .132 ، ص:38الـمیـــــــــــزان ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 بحثى در جامعه اسالمى
 

 

 اجتماع از نظر اسالم

 

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

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

اعتنـا پایه اجتماع قرار داده است. اسالم در هیچ شأنى از شئون خود نسبت به اجتماع بى

 نبوده است. 

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

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

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

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

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

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

سوى مستقل واقعى داده، نداى آسمانى اسالم است، كه با یك سلسله آیات الهى مردم را به

 اجتماعى و پاكیزگى آن دعوت فرموده است:سعادت حیات

 این است راه من!»ـ 

 ! آن را پیروى كنید 

 هاى دیگر را پیروى مكنید،و راه

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

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

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

 امر به معروف كنند و از منكر باز دارند، 

 و اینان خود رستگارانند! 

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

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

 مؤمنین برادر یكدیگرند،»ـ 

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

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

 . 158، ص: 7الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 اتحاد و سازگارى در جامعه اسالمى

 

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

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

 اید،اى كسانى كه ایمان آورده»

 بردبارى كنید و با هم سازش و پیوند كنید، 

 «و از خدا بترسیــد، باشد كه رستگار شوید! 

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

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

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

 آورد. به یكدیگر پیوند خورده و نیروى عظیمى را به وجود مى

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

هاى معنوى خود را روى هم ریخته و كلیه شئون حیاتى خویش ه قدرتسختى الزم است ك

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

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

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

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

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

 اى نخواهد بود.جـانبه

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

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

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

 كرده است. و به طور دسته جمعى زندگى مى

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

 حجرات فرموده:سوره 13آیه 

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

 و دسته دسته و قبیله قبیله قرار دادیم،

 «تا یكـدیگـر را بشنـاسیـد!

 فرمـاید:در جـاى دیگـر مـى

 ها را در زندگى دنیا تقسیـم كردیم،ما خود روزى آن» -
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 دسته دیگر به مراتبى برترى دادیم،اى را بر و دسته

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

 او كسى است كه بشر را از آب ساخت،» -

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

 . 154، ص: 7الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 مرابطه فرد و اجتماع در اسال

 

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

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

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

 د: فـرمـایـتـعـالـى مـىخــداى

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

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

 فـــرقـــــان(
 

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

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

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

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

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

 نمایند.مى

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

 گوید: و مى معصیت اعتبــار فرمــوده

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

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

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

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

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

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

 كوشید تا پیغمبر خود را بگیرند،ر ملتى مىه» -

 را پایمال سازند،و در راه باطل خود با او جدال ورزند، تا حق

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

 براى هر ملتى رسولى است و وقتى كه آن رسول بیامد،»  -
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 / یونس(  47« )شود!شود و كسى ستم نمىحكم به عدل مى
 

هاى اشخاص بینیم، همان طور كه قرآن به داستانا توجه به این حقیقت است كه مىب

ها اهمیت داده است. و این در آن هنگام بوده است اهمیـت داده، بـیش از آن بـه تاریـخ ملـت

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

اند ها و اجتماعات نداشتهنزول قرآن هیچ توجهى به تاریخ ملتنویسان تا بعد از تاریخ

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

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

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

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

طور كه اشاره كردیم، این رابطه حقیقى كه بین فرد و اجتماع موجود خالصه همان

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

 سـازد.ارض بر آن غالب شده و مقـهـورش مىفردى برترى داشته و در صورت تع

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

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

 (1)است.گذاشته بنیان جامعه

 . 162، ص: 7ج:  الـمیــــــــــــــزان -1

 

 

 

 ضامن اجرائى احكام اجتماعى اسالم

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

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

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

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

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

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

 غرض و هدف مشترك اجتماع اسالمى از نظر قانونگزار آن!

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

 جدى باطنى براى حفظ و اجراى احكام اسالم است.

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

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

 دهند.خیر( بر رهبران كنونى اجتماعى بشر مخفى مانده است و بدان اهتمام نشان نمى
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اسالم در راه اجراى قوانین خویش، از نیروى این پلیس باطن، حداكثر استفاده را 

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

 (1)هـا برتـرى دارد! روش

 . 164، ص: 7الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 هاى اجتماعى اسالمدوام روش

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

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

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

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

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

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

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

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

تر است. آنان روش اجتماعى و تر و روش اجتماعى آن از نظر اساس محكمىغرب مترق

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

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

گاه از مرحله تئورى خارج نشده و آلى است كه هیچهامروز یك فرضیه صد در صد اید

 « توان پى و اساس یك اجتماع را مبتنى بر آن نمود...؟!نمى

 در پاسخ باید گفت: 

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

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

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

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

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

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

اى كه با سرشت افراد آمیخته شده بود به هاى كهنهوجود گذاشته و با عوامل مخالف و روش

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

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

ت بشر باز نموده و حكومت خود اند و جاى خود را در اجتماعاپیروزى را به دست آورده

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

 اند. شده و از بین رفته

هاى دینى و یا دنیوى، حتى روش دموكراسى و دهد كه تمام روشتاریخ نشان مى
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 انــد.شـكست را طــى نمودهنظـام اشتـراكى نیـز ایــن جـریــان مبـارزه و پیـروزى و 

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

 كمـونیستـى در جهـان معـاصـر، نـوشتـه شـده است.(

 فرماید:اشاره به همین معنى است آیه شریفه قرآن كریم كه مى

بیَن!ِفى االْ ُروا قَْد َخلَــْت ِمْن قَْبِلُكـْم ُسنٌَن فَسیـ»ـ    ْرِض فَاْنُظُروا َكْیَف كاَن عاقِبَةُ اْلُمَكذهِ

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

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

 عمران( / آل 137« )اند!!كردهتكذیــب  را 
 

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

 باشند!نیــك نمى

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

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

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

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

 اجتماعى باز شود!

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

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

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

ــر از تـها ریشه دوانیده است،( ضعیــفنفر از افراد بشر حكومت كرده و در قلب آن

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

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

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

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

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

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

كم و یكى پس از دیگرى به كه مردم كمتا ایننداشت، برنامه تبلیغاتى خود را شروع كرد، 

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

اى، كه صالحیت و پرهیزكارى بر آن حاكم بود، متشكل شدند و تا صورت اجتماع شایسته

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

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

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

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

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

 آورد!
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ین واقعیت عجیب كه این مطالب را دهیم به ا) خواننده عزیز را توجه مى -

عظیم ه نه جامعه اسالمى ایران انقالب عالمه بزرگوار زمانى در المیزان نگاشته ك

اسالمى آن با شایستگى تمام برقرار گشته و نه اه انداخته و نه حكومت خود را ر

 جامعه مردمساالر دینى آن در بین جوامع امروزى سر برافراشته است. 

از طرف دیگر هم هنوز حكومت كمونیستى شوروى از هم نپاشیده و حتى 

ن مرحوم این دلیل بر درك عمیق آ رسیده است وتحوالتى به فكر كسى هم نمى چنین 

هر ین چنینى آن است، كه مورد اعجاب از شایستگى روش اجتماعى اسالم و بیان ا

 دانشمندى است!(

 

 

 هاى اجتماعى اسالم بر جامعه انسانىتأثیر روش

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

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

 روش خــاص آن بـوده است.

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

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

طلع و باانصاف، نهضت تمدن جدید را یك اند، وگرنه ممكن نیست یك بحث كننده مرفته

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

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

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

 گونه توجهى به امر حكومت نداشته است. هیچ

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

 و اجتماعى بـدون اسـتثناء دخـالت كرده است!

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

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

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

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

امعه بشرى اسالم صالحیت خود را در ابراز صالحیت اسالم براى رهبرى ج

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

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

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

 (1)باشـد! دار شدن سـرپرستى امـور دنیـوى مـردم، نمـىاز عهده
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 . 165، ص: 7المیزان ج:  -1

 

 

 اختالف شعارهاى اجتماعى اسالم با غرب

 

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

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

 .پیروى كردن از اراده اكثریت استمتمدن عصر حاضر: 

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

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

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

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

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

 است، سعادت انسان نیز تأمین شده است. 

كه ما به سبب مختل باید دانست كه راحتى و آسایش بزرگ هم همین است، گو این

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

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

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

 آن نهفته است.

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

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

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

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

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

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

 نماید.ها، سلب مىهـا و درندگىشهوترانى

هایى سایر تالشكه به موازات برطرف كردن این حالت ممكن نیست مگر بعد از آن

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

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

 عالى اسالم را در جامعه مهیا سازد!
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 هدف جامعه متمدن امروز

. بدیهى است كه این بردارى از شئون مادى استامروز بهرههدف جامعه متمدن 

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

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

الف با هدف و غرض مادى او نباشد و به كند كه مخو خالصه در جایى پیروى از عقل مى

 همین جهت است كه مبناى وضع قوانین در دنیاى امروز اراده و تمایالت اكثریت است.

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

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

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

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

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

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

 با هرگونه فضیلت اخالقى و معارف عالى انسانیت بازى كنند. 

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

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

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

ها و مردان و زنان شوهردار و دختران و بین زنان و سگامورى كه امروزه در اروپا بین 

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

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

آور باشد، همان طور كه م مسخره و خندهبسا كه آداب و رسوم دین، در نظر این قبیل مرد

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

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

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

 

 لت سازگار بودن تمدن غرب با ذائقه مردمع

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

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

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

هایى كه اثبات مزیتى بر آن باشد، بلكه جمیع روشمخصوص به روش غرب نیست، تا این

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

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

 دادند. كرده، ترجیـــح مىدینـى، كـه آنـان را به ســوى حــق، دعوت مىهـاى روش
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پرستى مادى دارد و اگر این از جهت خضوعى است كه اصوالً بشر در مقابل بت

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

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

 در آمده است.

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

 فرماید:جا كه خداى تعالى مىآن، دهد، ریشه در آیات قرآنى داردمى

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

 ه(/ توب 34)

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

 فـرمــایــــــد:در تــوصــیــــف مــؤمـنـیـــــن مـى

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

 فــرمــایــد:ســـوره زخــــرف مـــى 78و در آیــــه 

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

هاى ایشان كه حق سازشى با تمایالت اكثریت و هوسدر این آیه اعتراف كرده به این

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

 فرماید:رد نموده و مى

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

 شد،هاى آنان مىاگر حق تابع هوس

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

 بلكه آنان را اندرز دادیم،

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

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

 فرماید:كنــد. و باز خـداونـد تعـالــى و تـبارك مىتصدیق مى
 

 بعــد از حــق، جـز گمــراهـى نیســت!»ـ 

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

 

 نقدى بر روش پیروى از اكثریت در اداره جامعه

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

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

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

ـود ایــن نامــوس طبیعى نیز، از مصادیق حــق است كــه خـمبــارزه با آن برخیــزد، چه آن
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 و چگونــه ممكن اســت چیزى كه خود مصداق حق است، حق را ابطال كند!؟ 

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

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

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

 شد.

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

شود و اگر هم ظاهرا تسلیم شود، این یك تسلیم واقعى باشد، تسلیم نمىبرخالف واقع مى

گردد، پس این تسلیم واسطه ترس یا حیا و یا جهات دیگر است كه تسلیم مى نیست، بلكه به

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

االتباع گوید كه نظر اكثریت همیشه حق و واجببیانى كه این معنى را افاده كرده و مى

 فرماید:ست كه مىنیست این آیه شریفه قرآن كریم ا

ِ كاِرُهوَن!» -      ِ َو اَْكثَُرُهْم ِلْلَحقه  بَْل جاَءُهْم بِاْلَحقه

 ها آمد،بلكه با دین حق به سوى آن  

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

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

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

 . 170، ص: 7المیزان ج:  -1

 

 تفرق در امت اسالمى

 

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

كه چگونه امت اسالمى فرقه فرقه خواهد شد و روایات نیز در این« مشهورات»از 

دور خواهد افتاد، روایت « ثقلین»آله و سفارش وعلیههللاخدا صلىاز راه و روش رسول 

هاى حدیث و روایت نقل شده است، كه امیرالمؤمنین على زیر است كه در اكثر كتاب

 السالم گفت:علیه

 آله شنیدم كه فرمود:وعلیههللااز رسول خدا صلى» -

 پیروان موسى بعد از او هفتاد و یك فرقه شدند، 

 ته از آنان اهل نجاتند،یك دس 

 هفتاد فرقه دیگر اهل آتشند! 

پیروان عیسى نیز بعد از او هفتاد دو فرقه شدند، كه یك دسته از آنان اهل نجاتند و  

 هفتاد و یك فرقه دیگر اهل آتشند!  

ها به زودى امت من هم بعد از خودم هفتاد و سه فرقه خواهند شد، كه یك فرقه آن

 « د و دو فرقه اهل آتش خواهند بود!اهل نجاتند و هفتا 

 بن مهران(السالم از طریق سلیمان)نقل از امام صادق علیه
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 آله فرمود:وعلیههللارسول خدا صلى

 روز قیامت جماعتى از اصحابم، یا گفت جماعتى از امتم،»ـ 

 شوند،شوند در حالى كه از ورودشان به حوض كوثر مانع مىبه من وارد مى

 دگارا، اینان اصحاب من هستند!؟ گویم: پرور

 فرماید: ندانى پس از تو چه كردند؟

 آنان به روش جاهلیت خود برگشتند،

 «لذا از ورودشان به حوض كوثر مانع شدند!

شود، با كثرت و تفاوتى كه دارند، تماما چه در زیر نقل مىروایات نامبرده و آن

ها و حوادثى كه پس از رسول اكـرم چه را كه در آینده اتفاق افتاد و همچنین فتنهآن

 آله پیـش آمـد آن را تصـدیق كرد!وعلیههللاصلى
 

 آله فرمود:وعلیههللارسول خدا صلى

 گیرید،هاى قبلى )یهود و نصارى( را پیش مىهاى امتشما عینا روش و سنت» -

 شوید،و از طریقه آنان حتى یك وجب منحرف نمى 

 شوید...حتى اگر آنان داخل سوراخ سوسمارى شده باشند، شما هم داخل مى 

 هاى اسالم را یك یك خواهید شكست! شما دستگیره 

 «" است!نماز" و آخرش "امانتشكنیـد "ها مىاول چیـزى كه از آن

 )نقل از تفسیر قمى و سایر كتب و صحاح(

 آله فرمود:وعلیههللارسول خدا صلى

 اندازه یك وجب از جماعت جدا شود،كسى كه » -

 كه بر گردد!حلقه اسالم را از گردن خود بیرون آورده، مگر آن 

 كسى هم كه بمیرد و مطیع امام و پیشواى جماعت نباشد، 

 « مردنش مردن جاهلیت خواهد بود! 

 )نقل از صحیح حاكم از ابن عمر(

 آله فرمود:وعلیههللارسول خدا صلى

 و امام و پیشواى زمان خود را نشناسد،كسى كه بمیرد » -

 «مردنش چون مـردن زمـان جاهلیت است! 

 (1)ایــن حدیث از روایــات مشهـــور شیعه و سنى است.
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