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

شود و نیز  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثرخود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

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

تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، 

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 

اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن  بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)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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 64 مبارزه و مقاومت در اسالم  فصل ششم: 

 بالهای عمومی و طرز برخورد با آن

 67 معرفی جهاد اسالمی  فصل هفتم: 

 مقدمه تفسیری بر: معرفی جهادی که خدا فرمان داده است!
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  جهادى كه قرآن بدان فرمان داده است!گفتاری در جهاد اسالمی و معرفى 

 78 جهاد و دفاع از نظر اجتماعی  فصل هشتم: 

 درباره: جهاد و دفاع  بحث اجتماعى

 81 سختی و کراهت ظاهری جنگ و جهاد  فصل نهم: 

 نظر اسالم درباره جنگ و جهاد و کراهت ظاهری آن

 84 تأثیر جهاد در حیات دینی  فصل دهم: 

 مقدمه تفسیری بر : تاثیر قتال و جهاد در حیات دینی  

 88 منشأ دفاع در فطرت  فصل یازدهم: 

 بحثی درباره دفاع و فطرى بودن آن

 بقای موجودات و غلبه حق درباره :  تنازع در  بحث علمى و اجتماعى

 و اما نظریه كلى فلسفى در این باب :

 انحصار غلبه در معارف حقه و دین حق 

 98 جنگ در میان امت پیامبران  فصل دوازدهم: 

 جنگ در امت ها بعد از پیامبران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و یکم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در حکومت و روش اداره کشور 5

 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 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 

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

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

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. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  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   

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

 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!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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  بارهگفتارهای عالمه طباطبائی در
 

 حکومت
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 پیش گفتار
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 4عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 20و 19و  18و  17)جلدهای 

دمه تفسیری بر مق» مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده، در این مجموعه گنجانده شد. در 

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 حکومت دینی
 

 

 

 بحث علمى درباره:

 حکومت دینی

 

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

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

ملك و بگو اى پیامبر:  بارالها !  اى خداى ملك هستى! به هر كس بخواهى » 

گیرى و به هر كس بخواهى عزت و دهى و از هر كس بخواهى مىسلطنت مى

كنى، خدایا هر خیر و نیكوئى بدست بخشى و هر كه را بخواهى خوار مىاقتدار مى

 آل عمران(/26« )تو است و تو بر هر چیزى توانائى!

 

ن اى است كه بشر در هیچ حالى از آاعتبار اصل ملكیت از اعتبارات ضروریه

نیاز نیست ، چه در حال فردى و چه در حال جمعى، ریشه این اعتبار ملكیت باالخره بى

 شود به اعتبار اختصاص . منتهى مى

این وضع ِملك) به كسره میم( است و اما ُملك) به ضمه میم( كه به معناى سلطنت 

نیاز بى بر افرادى از انسانها است ، آن نیز از اعتبارات ضرورى است كه انسان از آن

نیست ، لیكن آن چیزى كه بشر در آغاز بدان نیازمند است ، همانا تشكیل اجتماع است ، اما 

اى اجتماع از جهت تالیف و بافت آن از اجزاى بسیار كه هر یك براى خود هدفى و اراده

غیر هدف و خواست دیگران دارد ، نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن، براى اینكه تك تك 

اجتماع خواستهاى متباین و مقاصدى مختلف دارند، افراد به خاطر همین اختالفهایشان  افراد

خواهد آنچه در دست دیگران است برباید  و بر رود ، هر فردى مىآبشان در یك جوى نمى

سایرین غلبه كند  و بر حدود سایرین تجاوز نموده ، حقوق آنان را هضم كند و در نتیجه 

و اجتماعى را كه به منظور تامین سعادت زندگى تشكیل یافته وسیله   هرج و مرج پدید آورد

درمان كند ،  معلوم است كه این خواست ، خواست بدبختى و هالكت ساخته و دوا را درد بى

اى براى رفع این غائله نیست ، مگر خواهند و هیچ چارهیك فرد نیست ، همه همین را مى

ب و قاهر فراهم كند تا سایر قوا را تحت الشعاع خود اى غالاینكه اجتماع براى خود قوه
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قرار داده و تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد و در نتیجه قواى سركش را كه 

خواهند بر دیگران تجاوز نمایند به حد وسط برگردانیده ، افراد ضعیف را نیز از مرحله مى

قواى جامعه از نظر قوت و ضعف ضعف نجات داده ، به حد وسط برساند ،  سرانجام تمام 

برابر و نزدیك به هم شوند ،  آنگاه هر كدام از آن قوا را در جاى خاص خودش قرار داده ، 

  . هر صاحب حقى را به حقش برساند

از آنجائى كه انسانیت در هیچ حالى و حتى در هیچ آنى از فكر استخدام دیگران  

خواهد انسانهاى دیگر را به نى همواره مىشود  و به بیانى كه گذشت هر انساخالى نمى

خدمت خود بگیرد ، تاریخ هیچ اجتماعى را در اعصار گذشته سراغ ندارد كه خالى از 

مردانى خودكامه و مسلط بر سایر افراد آن جامعه باشد ، تا آنجا كه افراد را به قید بردگى 

كه وضع جوامع را نشان داده  خود كشیده ، جان و مال آنان را تملك كرده باشد بلكه تا آنجا

وجود چنین افرادى را بنام َمِلك) پادشاه( ضبط كرده است  و بعضى از فوائد بر وجود چنین 

شده ، هر چند كه خود آنان و درباریان و یاوران و افراد خودكامه و سركش مترتب مى

اند كه به شتهلشكریانشان نیز افرادى طاغى و متجاوز از حق بودند ، ولى این فایده را دا

منظور حفظ سلطنت و ملك خود همه افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند 

 تا كسى نیروى تجاوز به حقوق دیگران را نداشته باشد . 

چون اگر چنین افرادى در جامعه پیدا شوند امروز به حقوق مردم كوچه و بازار 

و سلطنت را از چنگ او كنند  و فردا به خود پادشاه یاغى گشته ، ملك تجاوز مى

  . ، همانطور كه خود پادشاه نیز سلطنت خود را از دیگران گرفتآورنددرمى

دا در اثر تضعیف دولت وقت، كوتاه سخن اینكه جوامع بشرى از ترس اینكه مبا

هاى دیگر بر سر آنان بتازند ، ناگزیر بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند  و دولت

شت تا بشر به این راه حل فكر با آن روش ظالمانه خو كنند  و این خو كردن به ظلم نگذا

ومت مردم بر ، كه اصال حكومت یك فرد خودكامه بر همه افراد جامعه چرا ؟ و چرا حككند

مردم را طرح نریزند : بلكه به جاى فكر كردن در این باره خود را سرگرم كردند به مدح و 

ثناى همان دولت جائر و ظالم البته این تا موقعى بود كه ظلم و جور سلطان از حد نگذرد  و 

 . رداختندپشید به تظلم و شكایت مىككارد به استخوان مردم نرسد  و اما اگر كار به اینجا مى

بله چه بسا از این خودكامگان كه نام پادشاه یا رئیس بر خود نهاده بودند دستخوش   

شدند  و آنگاه مردم در اثر نداشتن یك هاى شوم دیگرى مىهالكت یا قتل یا سرنوشت

كرده ، زمامدار احساس فتنه و فساد نموده ، اختالل نظام و وقوع هرج و مرج تهدیدشان مى

كلفت دیگر را روى كار آورند  و زمام امور اجتماع را به دست شدند یك گردنناگزیر مى

  . گرفتشد  و تعدى و تحمیل را از سر مىوى دهند  و باز آن شخص ، پادشاه مى

اجتماعات بشرى همواره وضعى این چنین داشت ، تا آنكه از سوء سیرت این 

فرد بر جامعه همین است ، كه او را ها به تنگ آمد  و فهمید ، كه طبع حكومت یك حكومت

سازد ، بدین جهت ناگزیر شد قوانینى در خصوص تعیین وظائف خودكام و مستبد مى

ها وضع كند و پادشاهان دنیا را مجبور كرد تا از آن قوانین تبعیت كنند ، از آن بعد حكومت
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ن قوانین ها به اصطالح سلطنت مشروطه شد  و مردم در نگهدارى و نظارت بر آسلطنت

 مراقبت كامل داشتند . 

دانست ، كه بعد از یكى از مواد این قوانین این بود كه سلطنت را موروثى مى

كند ، چون دید وقتى پادشاه بر اریكه سلطنت آزمایشها دید اینهم سعادت او را تامین نمى

نماید ،  او را از سلطنت خلع تواندسوار شد هر قدر هم ظلم و تعدى و بدرفتارى كند نمى

چون به حكم قانونى كه خودش درست كرده سلطنت موروثى است ، لذا در این قانون هم 

تجدید نظر نموده ، سلطنت را به ریاست جمهور تبدیل كرد ، در نتیجه ملك دائمى مشروط ، 

مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام و امتهاى مختلف انواعى از دولتهاى 

باشند ، كه داعى آنها از تشكیل چنان نظامها نیز فرار از مظالمى بوده كه از  ناشناخته داشته

هاى قبلى دیده بودند  و چه بسا انواعى دیگر از رژیمها كه فعال فهم ما آنرا تشخیص رژیم

  . دهد ولى در قرون آینده روى كار بیایندنمى

این مساله یعنى  لیكن آنچه از تمامى این تالشها كه جوامع بشرى در راه اصالح

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 

ن نیاز بداند ، به شهادت اینكه تاكنوتواند خود را از داشتن رژیم و یا مقام سرپرستى بىنمى

دهد همواره براى خود حكومت و رژیمى نیاز ندانسته و تا آنجا كه تاریخ بشر نشان مىبى

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 

 ها و هدفهاى مختلف در یك اراده و یك مقام است . و عدم تمركز ارادهلوازم نداشتن رژیم 

و این بحث ، تفصیل همان اشاره اجمالى است كه در آغاز بحث نموده و گفتیم كه 

  . ملك از اعتبارات ضروریه زندگى اجتماعى انسانها است

صدد و این اعتبار نظیر سایر موضوعات اعتبارى است كه همواره اجتماع بشر در 

تكمیل و اصالح و رفع نواقص آن و زدودن آثار ناسازگار با سعادت انسانیت آن برآمده 

  . است

كه البته مقام نبوت در این اصالح سهم كاملترى را داشته ، چون این مساله در علم 

اى كه بین عامه و خاصه مردم انتشار یابد ، در االجتماع مسلم است كه هر سخن و نظریه

غریزه خود انسانها سرچشمه گرفته باشد  و قریحه آنرا بپسندد  و نفوس ،  صورتى كه از

ترین سبب و عامل براى یكسان كردن اى باشند ، این سخن قوىمنتظر چنین سخن و نظریه

هاى متشتت و پراكنده را تواند جمعیتتمایالت متفرقه است  و بهتر از هر عامل دیگر مى

ها یكى گردد و هیچ عاملى بض و بسطها یكى شود ، ارادهمتحد و یكدست كند ، بطورى كه ق

 و هیچ دشمنى نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت كند . 

ترین عهد تاریخ ظهورش ، مردم این نیز ضرورى و بدیهى است كه نبوت از قدیم

كرده  و به سوى بندگى خدا و تسلیم در خوانده و از ظلم منعشان مىرا به سوى عدل مى

كرده،  نموده و از پیروى فراعنه طاغى و مستكبرین قدرت طلب نهى مىاو تشویق مى برابر
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این دعوت از قرون متمادى ، قرنى بعد از قرن دیگر  و در امتى بعد از امت دیگر ادامه 

داشته ، هر چند كه از نظر وسعت و ضیق دعوت در امتهاى مختلف و زمانهاى متفاوت 

ه مثل چنین عاملى قوى ، قرنهاى متمادى در بین اجتماعات اختالف داشته  و محال است ك

 بشرى وجود داشته باشد و در عین حال هیچ اثرى به جاى نگذارد . 

كه به انبیا  هائىاى از وحىبینیم قرآن كریم در این باره قسمت عمدهبا اینكه مى

به پروردگارش  السالم شده ، حكایت نموده ، مثال از نوح حكایت كرده كه در شكوهعلیهم

 گفت:مى

 رب انهم عصونى و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده اال خسارا!» 

 نوح(/22و21«)و مكروا مكرا كبارا و قالوا ال تذرن آلهتكم!

 فرماید :و نیز جدال بین آنجناب و بزرگان و قومش را حكایت نموده ، مى

 قالوا ا نومن لك و اتبعك االرذلون؟» 

 كانوا یعملون! قال و ما علمى بما

  شعرا(/113تا111«)ان حسابهم اال على ربى لو تشعرون!

 السالم حكایت كرده كه به قوم خود فرمود:و از هود علیه  

 ا تبنون بكل ریع آیة تعبثون!» 

 و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون!

 شعرا(/130تا128« )و اذا بطشتم بطشتم جبارین!

 ه به قوم خود فرمود:السالم حكایت كرده كو از صالح علیه

 فاتقوا هللا و اطیعون!» 

 و ال تطیعوا امر المسرفین!

  شعرا(/152تا150«)الذین یفسدون فى االرض و ال یصلحون!

 

پیامبر اولوا  السالمتواند منكر این سخن ما باشد ، با اینكه موسى علیهچه كسى مى

با فرعون و روش جائرانه او قیام بینیم كه در دفاع از بنى اسرائیل به معارضه العزم را مى

خیزد ، بعد از بینیم كه به معارضه با نمرود برمىالسالم را مىكرده ، قبل از او ابراهیم علیه

بینیم كه هر یك علیه خود سران عصر او عیسى بن مریم علیهماالسالم و سایر انبیا را مى

ا تقبیح نموده و مردم را از خود قیام نموده و سیره ظالمانه سالطین و عظماى عصر خود ر

 داشتند. اطاعت مفسدین و پیروى طاغیان برحذر مى

تا اینجا اشاراتى بود كه به سیره انبیاى قبل از اسالم نمودیم  و اما پیامبر اسالم و 

كتاب مقدسش قرآن كریم ، در رابطه به دعوتش به سرپیچى از اطاعت مفسدین  و نپذیرفتن 

عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و طغیان داده بر كسى پوشیده ذلت و نیز اخبارى كه از 

  . نیست

 از آن جمله در باره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده:

 ا لم تر كیف فعل ربك بعاد! ارم ذات العماد!» 
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 یخلق مثلها فى البالد! و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد! التى لم

 البالد! فاكثروا فیها الفساد!و فرعون ذى االوتاد! الذین طغوا فى 

  فجر(/14تا6«)فصب علیهم ربك سوط عذاب! ان ربك لبالمرصاد!

  . و از این قبیل آیات كه در قرآن كریم بسیار است

 

و اما ُملك) به ضمه میم( كه گفتیم آن نیز از اعتباراتى است كه مجتمع انسانى 

ترین آن در اثباتش این آیه است ، كه لنیاز نبوده است ، بهترین بیان و كامهیچگاه از آن بى

 فرماید:بعد از شرح داستان طالوت مى

على  و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض و لكن هللا ذو فضل» 

 بقره(/251« )العالمین!

  . كندكه در سابق گفتیم چگونه این آیه شریفه به وجهى بر مدعاى ما داللت مى

بسیارى است كه متعرض ُملك) به ضمه میم( یعنى والیت و  و در قرآن كریم آیات

وجوب اطالعت والى و مسائلى دیگر مربوط به والیت شده است  و آیاتى دیگر است كه 

 فرماید:ملك و والیت را موهبت و نعمت شمرده ، مثال مى

 فرماید:نسا( و یا مى/54«)و آتیناهم ملكا عظیما!» 

 مائده( و یا فرموده:/20«)م یوت احدا من العالمین!و جعلكم ملوكا و آتیكم ما ل» 

  . بقره( و آیاتى دیگر از این قبیل/247!«)و هللا یؤتى ملكه من یشاء » 

چیزى كه هست قرآن مساله سلطنت و حكومت را به شرطى كرامت خوانده كه با 

شود تقوا توام باشد ، چون در بین تمامى امورى كه ممكن است از مزایاى حیات شمرده 

 كرامت را منحصر در تقوا نموده:

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان » 

 حجرات(/13« )اكرمكم عند هللا اتقیكم!

تواند با مالك تقوا بر و چون حساب تقوا تنها به دست خدا است ، هیچ كسى نمى

هیچ فخرى براى احدى بر احدى نیست ، براى  دیگران بزرگى بفروشد ، به همین جهت پس

اینكه اگر كسى بخواهد به امور مادى و دنیوى بر دیگران فخر كند كه امور دنیوى فخر 

ندارد  و قدر و منزلت تنها از آن دین است ، اگر بخواهد با امور اخروى فخر بفروشد كه 

 آنهم به دست خداى سبحان است!

 ) و به قول آن شاعر: 

 « سنگریزه قرب دارد یا عقیق!  -داند در این بحر عمیق كس نمى» 

ماند ،  انسانى كه داراى پس دیگر چیزى كه انسان با آن فخر بفروشد باقى نمى  

تر نعمت ملك و سلطنت است از نظر یك مسلمان نه تنها افتخارى ندارد ، بلكه بارش سنگین

سنگین بر آید و مالزم عدالت و تقوا باشد تر است ، بله اگر از عهده این بار و زندگیش تلخ

  . دهدتر از دیگران دارد  و خدا ثواب بیشترى به او مىالبته نزد پروردگارش اجرى عظیم

 اى است كه اولیاى دین مالزم آن بودند.و این همان سیره صالحه
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ما این معنا را در بحثى مستقل و جداگانه كه در باره سیره رسول خدا 

و اهل بیت طاهرینش ایراد خواهیم كرد با روایاتى صحیح اثبات نموده  وسلّموآلهیهعلهللاصلى

سازیم كه آن حضرات از ملك و سلطنت بیش از جنگ با جبابره چیزى و روشن مى

عایدشان نشد ، همواره در این تالش بودند كه با طغیان طاغیان  و استكبار آنان معارضه 

 راه بیندازند .  نموده ، نگذارند در زمین فساد

و به همین جهت قرآن مردم را دعوت به این نكرده كه در مقام تاسیس سلطنت و 

تشیید بنیان قیصریت و كسرویت برآیند ، بلكه مساله ملك را شانى از شؤون مجتمع انسانى 

داند  و این وظیفه را به دوش اجتماع نهاده است ، همانطور كه مساله تعلیم و یا تهیه مى

 براى ترساندن كفار را وظیفه عموم دانسته است. نیرو 

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

 نموده و فرموده است:

 «و ان هذا صراطى مستقیما، فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله!» 

 انعام(/153)

 و نیز فرموده: 

الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم اال نعبد اال هللا و ال نشرك به قل یا اهل » 

شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللا، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 

 ال عمران(/64)  «مسلمون!

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

اى دینى داند كه جامعهیگانه شدن، از جوامع تنها آن جامعه را معتبر مىسوى تسلیم خداى 

دهند و در برابر هر قصر مشیدى باشد و جوامع دیگر كه هر یك شریكى براى خدا قرار مى

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

اى ، وطنى جداگانه قائلند ، خرافاتى دیگر از یفهمرز و حدودى جغرافیائى و براى هر طا

دانند ، طرد نموده ، چنین اجتماعى را از درجه اعتبار این قبیل را جزء مقدسات خود مى

 داند . ساقط مى

  227ص :    3المیزان ج : 

 

 

 بحث فلسفى درباره:

  حکومت
 

هیچ شكى نیست در اینكه خداى تعالى تنها كسى است كه سلسله علیت جاریه در 

شود و او است كه هر علتى را علت كرده و رابطه بین او و میان عالم به او منتهى مى

هاى مربوط به علت و معلول ، این اجزاى عالم و سراپاى آن رابطه علیت است. در بحث

خواهند ، به این ها علت نمىها است ، نیستىا در هستىمعنا مسلم و روشن شده كه علیت تنه
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معنا كه وجود حقیقى معلول وجودى است كه از علت ترشح شده  و اما غیر وجود حقیقى او 

و امورى كه چیزى جز اعتبار نیستند ، از قبیل ماهیت و ملكیت و امثال آن، چیزهائى كه از 

یستند ، تا محتاج علت باشند. این مطلب به علت ترشح كنند نیستند  و اصال از سنخ وجود ن

دهد كه هر چیزى كه وجود حقیقى ندارد معلول هم عكس نقیض منعكس شده ، نتیجه مى

  . شودنیست  و چون معلول نیست، به واجب الوجود هم منتهى نمى

اینجا است كه مساله استناد بعضى از امور اعتباریه محض ، به خداى تعالى مشكل 

یرا قرار شد امور اعتباریه محض اصال وجود حقیقى نداشته باشند  و وجود و شود ، زمى

ثبوتشان تنها وجودى اعتبارى و فرضى باشد آرى اینگونه امور از ظرف فرض و اعتبار 

 كند  و چیزى كه حقیقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدایش مستند كرد ؟ . تجاوز نمى

نهى فرمود ؟ و فالن قانون را وضع كرد ، با پس چطور بگوییم خدا امر كرد و 

اند ؟ و نیز چگونه بگوییم ، خدا مالك و داراى اینكه امر و نهى و وضع ، همه امور اعتباریه

  عزت و رزق و غیر ذلك است ؟

كند این است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقیقى پاسخى كه حل این مشكل مى

ند كه آن آثار به بیانى كه مكرر گذشت اسامى این امور را سهمى ندارند  و لیكن آثارى دار

اند ، كه در حقیقت ، این آثار منسوب و مستند به خداى حفظ نموده  و خود امورى حقیقى

كند  و تعالى است ،  این استناد است كه استناد آن امور اعتباریه را به خدا نیز اصالح مى

 یه نامبرده را هم به خدا نسبت دهیم . شود كه بتوانیم امور اعتبارمصحح آن مى

مثال ملك كه در بین ما اهل اجتماع امرى است اعتبارى و قراردادى ،  در هیچ جاى 

خوریم ، بلكه حقیقتش همان موهومى بودن آن است ، ما از معناى آن به وجود حقیقى برنمى

ارى كه جز با آن ملك دهیم براى رسیدن به آثار حقیقى و خارجى  و آثآن را وسیله قرار مى

، را امرى حقیقى و واقعى فرض نكنیمتوانیم بدان دست یابیم ، اگر آن امر موهوم موهوم نمى

بینیم ، خارجى همین است كه به چشم خود مى رسیم  و آن آثاربه آن نتائج واقعى نمى

مال گویند  و در دیگران اعتوانگران به خاطر داشتن آن ملك موهوم به دیگران زور مى

كنند  و آنان كه این ملك موهوم را سطوت و قدرت نموده  و به حقوق دیگران تجاوز مى

توانیم شوند  و نیز به وسیله همین ملك موهوم است كه مىندارند ، دچار ضعف و ذلت مى

هر فردى را در مقامى كه باید داشته باشد قرار داده ، حق هر صاحب حقى را بدهیم و 

  . ینها را بر آن امر موهوم مترتب سازیمآثارى دیگر نظیر ا

لیكن از آنجا كه حقیقت معناى ملك و اسم آن مادام كه آثار خارجیش مترتب است 

آثار خارجیه به علل خارجیش عین استناد ملك به آن علل است ،   باقى است ، لذا استناد این

اش و در آثار خارجیههمچنین عزت كه همه حرفهائى كه در باره ملك زده شد در باره آن و 

استناد آن به علل واقعیش جریان دارد  و همچنین در سایر امور اعتباریه از قبیل امر و نهى 

  . و حكم و وضع و غیر ذلك
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گردد كه همه امور اعتباریه به خاطر اینكه آثارش مستند به از اینجا روشن مى

البته استنادى كه الئق ساحت قدس خداى تعالى است ، خود آنها نیز استنادى به خدا دارند ، 

 و عزت او بوده باشد.

  234ص :    3المیزان ج :  
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 فصل دوم

 

 رهبر و مسئول جامعه اسالمی

 
 

 

 بحثی در شناخت

 مسئول کشور اسالمی

 

سوَل َو أُولى »  َ َو أَِطیعُوا الرَّ األَْمِر ِمنكْم  فَِإن تَنََزْعتُْم یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

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

  «أَْحسُن تَأِْویالً!

اید خدا را اطاعت كنید و رسول و كارداران خود هان اى كسانى كه ایمان آورده» 

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

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

 « ن بهتر و سرانجامش نیكوتر است!روز جزا ایمان دارید این برایتا

 نساء(/59) 

 

در این آیه فروعى را متذکر می شود كه با آن اساس مجتمع اسالمى را مستحكم 

سازد و آن عبارت است از تحریك و ترغیب مسلمانان در این كه چنگ به ائتالف و مى

  نمایند!و رسول او واگذار  دهد به حكمیت خدااتفاق بزنند و هر تنازعى كه رخ مى

اى است كه جمله« اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول!» جاى هیچ تردیدى نیست كه آیه:

به عنوان زمینه چینى براى مطلب بعدى آورده شده و آن مطلب عبارت است از این كه 

دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه كنند، هر چند كه آیه 

كه جنبه آن زمینه چینى را دارد، مضمونش اساس و زیربناى همه مورد بحث در عین حال 

فان تنازعتم » دلیل بر زمینه بودنش ظاهر تفریعى است كه جمله: شرایع و احكام الهى است!

هاى بر جمله مورد بحث دارد و نیز بعد از آن، جمله...!« ء فردوه الى هللا و الرسول فى شى

 گیرى شده، یكجا فرموده:مله مورد بحث نتیجهبعد است كه یكى پس از دیگرى از ج

 و دنبالش فرموده:نسا(/60)...!«  ا لم تر الى الذین یزعمون » 

 نسا( و بعد از آن فرموده:/64...!«)و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن هللا » 

 نسا(/65...!«)فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم » 

دیدى نیست كه خداى تعالى از این دستور كه مردم او را اطاعت و نیز جاى هیچ تر 
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كنند منظورى جز این ندارد كه ما او را در آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوى ما وحى 

 كرده اطاعت كنیم و معارف و شرایعش را به كار بندیم  و اما رسول گرامیش دو جنبه دارد:

ر طریق قرآن به او وحى فرموده ، یعنى جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غی -1

همان جزئیات و تفاصیل احكام كه آن جناب براى كلیات و مجمالت كتاب و متعلقات آنها 

 تشریع كردند ، و خداى تعالى در این باره فرموده:

 نحل(/44«)و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم!» 

 «ا تو براى مردم جزئیات آنها را بیان كنى!ما كلیات احكام را بر تو نازل كردیم ت» 

 

یك دسته دیگر از احكام و آرایى است كه آن جناب به مقتضاى والیتى كه بر  -2 

كردند و خداى تعالى در مردم داشتند و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر مى

 این باره فرموده:

 نسا(/105«)لتحكم بین الناس بما اراك هللا!» 

  «اندازد حكم كنى!در بین مردم به آنچه خداى تعالى به فكرت مى تا» 

 

با آن بر ظواهر قوانین  وسلّموآلهعلیههللاو این همان رایى است كه رسول خدا صلى

بست و كرد و همچنین آن رایى است كه در امور مهم به كار مىقضا در بین مردم حكم مى

، را به كار بزند قبال مشورت بكند خواهد آن راىمىخداى تعالى دستورش داده بود كه وقتى 

 و فرموده:

 ال عمران(/159«)و شاورهم فى االمر، فاذا عزمت فتوكل على هللا!» 

خواهى در باره آن تصمیم بگیرى نخست مشورت با مردم در هر امرى كه مى» 

 «بكن و همینكه تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن!

 

را در مشورت شركت داده ، ولى در تصمیم گرفتن فرمایید كه مردم مالحظه مى

  شركت نداده  و تصمیم خود آن جناب) به تنهایى( را معتبر شمرده است!

 

توانید به خوبى بفهمید كه اطاعت رسول معنایى  حال كه به این معنا توجه كردید مى

 علیههللاو اطاعت خداى سبحان معنایى دیگر دارد، هر چند كه اطاعت از رسول خدا صلى

، زیرا او ، چون تشریع كننده تنها خدا است در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست وسلّم وآله

 است كه اطاعتش واجب است ، همچنان كه در آیه:

 نسا(/64«)و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن هللا!» 

ه وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته ، پس بر مردم واجب است ك

كند  و رسول را در دو ناحیه اطاعت كنند ، یكى ناحیه احكامى كه به وسیله وحى بیان مى

  نماید!دیگر احكامى كه خودش به عنوان نظریه و رأى صادر مى
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 اولی االمر کیست؟ -1
 

اى از وحى ندارند و كار آنان تنها صادر اى كه باشند، بهرهاولى االمر هر طایفه

رسد و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان ه به نظرشان صحیح مىنمودن آرایى است ك

بر مردم واجب است ، همان طور كه اطاعت رسول در آرایش و اقوالش بر مردم واجب 

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

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

اولى االمر را نام نبرد، بلكه وجوب رد و تسلیم را مخصوص به خدا و رسول كرد و 

 فرمود:

ء فردوه الى هللا و الرسول ، ان كنتم تؤمنون باهلل و الیوم فان تنازعتم فى شى» 

 نسا(/59...!«)االخر 

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

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

شود مورد خطاب بودند ، پس بدون شك معلوم مى...!« یا ایها الذین آمنوا » فرمود:مى

با شخص ولى امر  منظور از نزاع هم ، نزاع همین مؤمنین است و تصور ندارد كه مؤمنین

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

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

 دهدفرض این است كه ولى امر و صاحب رأى در بین آنان است!( پس اگر نزاعى رخ مى

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

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

حكم باید به احكام دین برگشت كند و احكامى كه در قرآن و سنت بیان شده و قرآن و سنت 

گوید : م را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند، وقتى ولى امر مىبراى كسى كه حك

كنند قول او نیز حجتى است قطعى ، چون فرض این است كه آیه كتاب و سنت چنین حكم مى

شریفه ، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى 

 كند . االخره به كتاب و سنت برگشت مىنیاورده ، پس گفتار اولى االمر نیز ب

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

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

وارد نزاع را فرمود در هر عصرى مثابت در كتاب و سنت را نسخ نمایند و گرنه باید مى

به ولى امر آن عصر ارجاع دهید و دیگر معنا نداشت بفرماید موارد نزاع را به كتاب و 

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

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

هیچ مرد مؤمن و زن  -امرهم و من یعص هللا و رسوله فقد ضل ضالال مبینا 

رسد كه وقتى خدا و رسول او ، امرى را مورد حكم قرار دهند ، اى را نمىمؤمنه
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د  و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانن

 احزاب( /36«)كند به ضاللتى آشكار گمراه شده است!

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

و به حكم این آیه شریفه تشریع عبارت است از قضاى خدا و اما قضاى رسول، یا 

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

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

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

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

و تنها امتیازى كه با سایرین دارند این است كه حكم خدا و رسول یعنى كتاب و سنت ندارند 

به آنان سپرده شده ، لذا خداى تعالى در آیه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد ، نام آنان 

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

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

 « اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم!

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

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

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

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

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

شود این سخن عینا در اولى االمر نیز با عصمت رسول تصور ندارد و محقق نمى تعالى جز

هایى از جهت یابد ، چیزى كه هست نیروى عصمت در رسول از آنجا كه حجتجریان مى

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

ست و ممكن است كسى توهم كند كه اولى االمرى كه ظاهرا در اولى االمر این طور نی

نامشان در این آیه آمده الزم نیست معصوم باشند و معناى آیه شریفه بدون عصمت اولى 

 شود . األمر هم درست مى

توضیح این كه آن چیزى كه خداى تعالى در این آیه مقرر فرموده ، حكمى است كه 

تمع مسلمین به وسیله آن از این كه دستخوش به مصلحت امت جعل شده ، حكمى است كه مج

شود، این چیزى زاید بر والیت و اختالف و تشتت گشته از هم متالشى گردد حفظ مى

بینیم عموم ها و مجتمعات نیست  و همان چیزى است كه مىسرپرستى معهود در بین امت

ارند ، یعنى یكى دآن را در بین خود معمول مى -چه اسالمى و چه غیر اسالمى  -مجتمعات 

دهند از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب االطاعه بودن و نفوذ كلمه مى

دانند او هم مثل خودشان جایز الخطا است و در احكامى كه در حالى كه از همان اول مى

است ، راند اشتباه هم دارد  و لیكن هر جا كه جامعه فهمید حكم حاكم بر خالف قانون مى

سازد و هر جا كه یقین به خطاى او كند  و او را به خطایى كه كرده آگاه مىاطاعتش نمى

كند و اگر بعدها داد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مىنداشت و تنها احتمال مى
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كند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند و با خود فكر مى

كاریهاى گاه به گاه كلمه آن قدر بزرگ و مهم است ، كه مفسده اشتباه مصونیت از تشتت

  . كندحاكم را جبران مى

و آیه  -حال اولى األمر در آیه شریفه و وجود اطاعت آنان نیز به همین حال است ، 

خداى تعالى  -كند ، چیزى زاید بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمى

دم از اولى االمر را بر مؤمنین واجب فرموده ، اگر احیانا ولى امرى بر خالف طاعت مر

كتاب و سنت دستورى داد ، مردم نباید اطاعتش كنند و حكم این چنین او نافذ نیست ، براى 

اى كلى به دست عموم مسلمین داده  و قاعده -وسلّم وآلهعلیههللااین كه رسول خدا صلى

 فرموده:

 «لمخلوق فى معصیة الخالق!ال طاعة » 

 «دهد نباید اطاعت شود!هیچ مخلوقى در فرمانى كه به معصیت خدا مى» 

اند و با همین دستور است كه اطالق آیه و این دستور را شیعه و سنى روایت كرده

 شود . تقیید مى

و اما اگر عالما عامدا حكم بر خالف قرآن نكرد ، بلكه خطا كرد  و به غلط چنین 

ى را راند ، اگر مردم فهمیدند كه حكمش اشتباه است  او را از راه خطا به سوى حق حكم

گردانند  و اگر مردم نفهمیدند و تنها احتمال دادند كه ممكن یعنى حكم كتاب و سنت بر مى

كنند همان طور است حكمى كه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مى

كردند  و وجوب اطاعت حاكم در این نوع احكام الف نیست اجرا مىدانستند مخكه اگر مى

هیچ عیبى ندارد ، براى همان كه گفتیم حفظ وحدت در امت و بقاى سیادت و ابهت آن آن 

كند ، همچنان كه در اصول ها را تدارك مىقدر مهم است كه مفسده این مخالف كتاب و سنت

حجتند ، در  -قبیل خبر واحد و بینه و امثال آن  از -فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهریه 

 حالى كه احكام واقعیه به حال خود باقى است . 

اش به گوییم اگر احتماال طریق ظاهرى بر خالف واقع از آب در آمد ، مفسدهو مى

  . شودوسیله مصلحتى كه در حجیت طرق ظاهرى هست تدارك مى

جب است ، هر چند كه معصوم نباشند و و سخن كوتاه این كه اطاعت اولى االمر وا

احتمال فسق و خطا در آنان برود ، چیزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند 

دهند و در كنند و اگر از آنان خطا ببینند به سوى كتاب و سنت ارجاعشان مىاطاعتشان نمى

كنند كه ممكن نمى كنند و فكرسایر احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مى

است فالن حكم او بر خالف حكم خداى تعالى باشد ، تنها مالحظه مخالفت ظاهرى را 

تر در نظر دارند  و آن عبارت است از مصلحت اسالم و كنند ، چون مصلحتى مهممى

  . مسلمین و حفظ وحدت كلمه آنان

اگر در بیانى كه  این بود آن توهمى كه گفتیم ممكن است كسى بكند  و خواننده عزیز

شود ، براى این كه هر چند كه پایگى آن مىما براى آیه كردیم دقت فرماید كامال متوجه بى

ممكن است ما این تقریب را در تقیید اطالق آیه به صورت فسق قبول كنیم و بگوییم اطالق 
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ال طاعة » كه فرمود: وسلّموآله علیههللاآیه مورد بحث به وسیله كالم رسول خدا صلى

شود ، مانند آیه رساند تقیید مىو آیات قرآنى كه این معنا را مى« لمخلوق فى معصیة الخالق!

اعراف( و آیاتى /28« )كند!خداى تعالى امر به فحشا نمى -ان هللا ال یامر بالفحشاء » شریفه:

 دیگر از این قبیل . 

یر این حجیت و همچنین ممكن است و بلكه واقع هم همین است كه در شرع نظ

ظاهریه كه گفته شد جعل شده باشد ، مثال اطاعت فرماندهان جنگ را كه از طرف رسول 

شدند بر سربازها واجب كرده باشد  و نیز اطاعت وسلّم منصوب مىوآلهعلیههللاخدا صلى

حكامى را كه آن جناب براى بالدى از قبیل مكه و یمن معین كرد  و یا در مواقعى كه خود 

ساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد  و یا فتواى كرد در مدینه جانشین خود مىىسفر م

هاى ظاهرى دیگرى را قرار داده باشد  و مجتهد را بر مقلد او حجت كرده باشد  و یا حجت

اى از كند ، زیرا صحیح بودن مسالهلیكن این جعل حجیت ظاهرى ، آیه شریفه را مقید نمى

  . ك مطلب است و مدلول ظاهر آیه قرآن بودنش مطلبى دیگر استمسائل به خودى خود ی

كند وجوب اطاعت این اولى االمر بر مردم آنچه آیه مورد بحث بر آن داللت مى

است  و در خود آیه و در هیچ آیه دیگر قرآنى چیزى كه این وجوب را مقید به قیدى و 

اطیعوا هللا و اطیعوا » ریفه: مشروط به شرطى كند وجود ندارد ، تا برگشت معناى آیه ش

و اطیعوا اولى االمر منكم فیما لم یامروا » به این آیه شود كه:« الرسول و اولى االمر منكم!

و یا به « اند!و اولى االمر خود را نیز اطاعت كنید مادام كه امر به معصیت نكرده -بمعصیة 

و اولى االمر خود را نیز  -بخطائهم  و اطیعوا اولى االمر منكم ما لم تعلموا» این آیه شود كه:

و اما اگر شما را به معصیت امر « اطاعت كنید، مادام كه علم به خطاى آنها نداشته باشید!

اند دیگر اطاعتشان بر شما واجب نیست ، كردند و یا یقین كردید كه در حكم خود خطا كرده

نید و كجى آنها را راست بلكه بر شما واجب است كه آنان را به سوى كتاب و سنت برگردا

 این نیست . « و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم!» ... كنید!  مسلما معناى آیه شریفه:

تر از قید مورد بحث بوده  عالوه بر این كه خداى سبحان در مواردى كه قید ، روشن

د تر از طاعت مورد بحث بوده آن قید را ذكر كرده مثال در مورو طاعت هم كم اهمیت

و وصینا االنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداك لتشرك بى ما » احسان به پدر و مادر فرموده:

عنکبوت( با این حال چطور ممكن است در آیه مورد /8«)لیس لك به علم فال تطعهما...!

بحث كه مشتمل بر أسى از اساس دین و اصلى از اصول آن است ، اصلى كه رگ و ریشه 

شود ، هیچ قیدى از قیود را نیاورد  و بطور مطلق دان منتهى مىهمه سعادتهاى انسانى ب

 «خدا و رسول و اولى االمر خود را اطاعت كنید!» بفرماید: 

از این هم كه بگذریم آیه شریفه بین رسول و اولى االمر را جمع كرده  و براى هر 

با این كه « كم!و اطیعوا الرسول و اولى االمر من:» دو یك اطاعت را ذكر نموده و فرمود 

رود كه امر به معصیت كند و یا گاهى در در مورد رسول حتى احتمال این نیز نمى

خصوص حكمى دچار اشتباه و غلط گردد ، اگر در مورد اولى االمر این احتمال برود به 

بینیم در هیچ وجه نباید براى جلوگیرى از این احتمال قیدى نیاورد ، پس ما همین كه مى
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اى جز این نداریم كه بگوییم آیه شریفه از هر قیدى نیز قیدى نیاورده ، چارهمورد آنان 

مطلق است  و الزمه مطلق بودنش همین است كه بگوییم همان عصمتى كه در مورد رسول 

منظور از اولى مسلم گرفته شد ، در مورد اولى االمر نیز اعتبار شده باشد  و خالصه كالم 

 .  وسل م داراى عصمتندوآلهعلیههللاند كه مانند رسول خدا صلىاالمر ، آن افراد معینى هست

 

 چیست ؟« اولى األمر» در عنوان« امر» حال ببینیم منظور از كلمه

منظور از آن ، آن شان و آن كارهایى است كه با دین مؤمنین مخاطب به این خطاب  

كند ، مؤید این كه برگشت مى و یا به دنیاى آنان ارتباط دارد  و مستقیم و غیر مستقیم به آن

در هر دو به « امر» منظور از امر چنین شانى است وسیع ، دو آیه زیر است ، كه كلمه

 فرماید:معناى امور دنیایى است ، در یكى مى

 ال عمران(/159!«)و شاورهم فى االمر » 

 فرماید:و در دیگرى در مدح مردم با تقوا مى

 (شوری/38«)و امرهم شورى بینهم!» 

فرمان باشد ، كه در « امر» و هر چند كه ممكن است به وجهى منظور از كلمه

 مقابل نهى است ، لیكن این احتمال بعید است . 

 

 مفهوم کلمه اولی االمر -2

 

و ظاهر این قید این است كه « منكم» كلمه اولى االمر در این آیه مقید شده به قید

از افعال عموم باشد نظیر )بودن و امثال آن(  ظرفى باشد به اصطالح مستقر، یعنى عامل آن

و معنایش این باشد كه اطاعت كنید اولى األمرى را كه از خودتان باشد و این قید به همان 

جمعه( به /2«)هو الذى بعث فى االمیین رسوال منهم!» در آیه:« منهم» معنایى است كه قید

 السالمكه از حضرت ابراهیم علیهآن معنا است و هم چنین در آیات زیر و نیز در دعایى 

رسوالن  بقره( و نیز در باره/129«)ربنا و ابعث فیهم رسوال منهم!» فرماید:نقل كرده مى

 اعراف(/35«)رسال منكم یقصون علیكم آیاتى!» الهى فرموده:

 

 رد نظرات غیر وارد در باره مفهوم اولی االمر -3

 

را متوجه مردود بودن گفتار بعضى از  منظور ما از این گفتار این است كه خواننده

بكنیم ، آن مفسر که گفته:) از این كلمه كه اولى االمر مقید « منكم» مفسرین در معناى كلمه

شود كه: اولى األمر نیز فردى از افراد معمولى جامعه است ، به آن شده به خوبى استفاده مى

ت  و مثل خود شما گاهگاهى گناه فرماید اولى األمر را كه فردى مثل خود شما مؤمن اسمى

  كند اطاعت كنید.(و خطا مى
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از اولى األمر را « عصمت» مفسر نام برده با این تفسیر خواسته است اعتبار مساله

  بیندازد.

مطلب دیگرى كه در باره كلمه اولى األمر مورد بحث قرار گرفته ، این است كه 

 ت؟كه دارد چیس« مصادیقى» معناى این كلمه از نظر

اى هایى هستند كه هر دستهآیا با این كه این كلمه اسم جمع است ، منظور دسته دسته

كنند  و یا منظور فرد به عنوان اهل حل و عقد در هر عصرى امور مسلمین را اداره مى

 گیرند؟فرد معصومین اند ، كه یكى پس از دیگرى زمام امور مسلمین را به دست مى

رسد این است كه منظور فرد فرد به ذهن مى آنچه در بدو نظر احتمالش

اند كه اطاعتشان بر خلق واجب شده  و یكى پس از دیگرى زمام امور را به دست معصومین

گرفتند و وجوب اطاعتشان بر مردم را تنها از نظر لفظ به جمع آنان نسبت داده در حقیقت 

در آن استعمال كرده همان معناى جامعى از معصومین در نظر گرفته و لفظ اولى األمر را 

گوییم:) نمازهایت را بخوان!( یا ) بزرگانت را طور كه خود ما نیز در گفتگوهاى خود مى

اطاعت كن!( یا ) گوش به فرمان بزرگان قومت باش!( با این كه هر وقت انسان نماز 

دادن  خواند نه همه نمازها را و همچنین اطاعت از بزرگان قوم  و گوشبخواند یك نماز مى

 به سخنان بزرگتر خود . 

یكى از سخنان عجیب كه در این مورد گفته شده گفتار فخر رازى است كه گفته 

شود است اگر منظور از اولى األمر خصوص ولى امر معصوم باشد ، این اشكال وارد مى

كه الزاما بایستى جمع را بر مفرد حمل كنید  و بگویید منظور از كلمه اولى االمر ولى امر 

 .  باشد ، این خالف ظاهر استمى

عجیب بودن گفتار وى در این است كه چگونه غفلت كرده از این كه استعمال جمع 

در مفرد چیز نوظهورى نیست ، هم در لغت شایع است  و هم قرآن كریم پر است از آن ،  

 نماییم:اینك چند نمونه آنرا نقل مى

 قلم(/8«)فال تطع المكذبین!» 

 فرقان(/25«)فال تطع الكافرین!» 

 احزاب(/67«)نا سادتنا و كبراءنا!انا اطع» 

 شعرا(/151«)و ال تطیعوا امر المسرفین!» 

 بقره(/238«)حافظوا على الصلوات!» 

 حجر(/88«)و اخفض جناحك للمؤمنین!» 

اى كه یا در اثبات یا در نفى ، یا در اخبار و یا در انشاء و از این قبیل موارد مختلفه

 كلمه جمع در مفرد استعمال شده است . 

آنچه از حمل جمع بر فرد ، خالف ظاهر است این است كه لفظ جمع را اطالق كنند 

و « علما را احترام كن!» و یكى از آحاد آن را اراده نمایند، مثال پدرى به فرزندش بگوید:

منظورش از علما فقط یك عالم باشد ، به طورى كه اگر فرزند ، عالمى دیگر را احترام 

ن كى به تو گفتم این آقا را احترام كنى ، منظورم از علما فقط و فقط نماید اعتراض كند كه م
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فالن عالم است! نه این كه حكم را طورى روى جمع ببرد كه یك حكمش به عدد موضوعاتى 

علماى » منحل به احكامى متعدد شود ، مثل این كه همان پدر به فرزندش بگوید: كه دارد

این را نیز » یا « این عالم را احترام كن!» شود:ىكه معنایش چنین م« شهر را احترام كن!

و همچنین به طورى كه اگر فرضا در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر « احترام نما!

» گوید:خواسته باشد هزار بار گفتار خود را تكرار كند به جاى آن یك بار بطور كلى مى

ف ظاهر نیست بلكه مطابق این طور سخن گفتن نه تنها خال« علماى شهر را احترام كن!

  . ظاهر است

هایى كه متعلق یعنى همین -اند كه مراد از كلمه : اولى االمر البته این احتمال را داده

اى معدود مجموع من حیث المجموع هیات حاكمه باشد ، هیاتى كه از عده -وجوب اطاعتند 

ن معنا كه هر یك به قدر شود و هر یك از آنان فردى از اولى االمرند ، به ایتشكیل مى

خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاثیر دارد ، یكى رئیس همه لشگرها  و یكى رئیس 

ها و یكى رئیس فالن قسمت از اجرائیات دولت  و یكى تك تك لشگرها ، یكى رئیس دانشگاه

رئیس قسمت دیگر آن است ، بلكه احتمال دارد كه مراد از اولى االمر همان طور كه 

صاحب المنار گفته همه اهل حل و عقد جامعه باشند ، یعنى كسانى كه امت به آنها وثوق و 

اطمینان دارند، چه علما ،  رؤساى لشگر ،  تجار ،  صنعت گران ،  كشاورزان كه مصالح 

كنند و چه رؤساى كارگران ،  احزاب ،  مدیران جراید مورد عمومى امت را تامین مى

 ه آنها . احترام و هیات تحریری

پس این كه احتمال دادیم معناى اولى االمر أهل حل و عقد باشد منظورمان این 

گردد  و لیكن همه اشكال در اى كه از افراد موجه امت تشكیل مىاست، یعنى هیات اجتماعیه

  توان مضمون همه آنها را بر این احتمال تطبیق داد یا نه ؟این است كه آیا مى

داللت دارد بر عصمت اولى األمر حتى  -ور كه توجه فرمودید همان ط -آیه شریفه 

اند این معنا را قبول دارند  و ناگزیر از مفسرینى هم كه آیه را با احتمال باال تفسیر كرده

 قبول آنند . 

پرسیم با این كه اعتراف دارید كه آیه شریفه داللت بر عصمت اولى و ما از آنان مى

خواهید بگویید هاى حاكمه تطبیق دهید آیا مىید آن را با افراد هیاتتواناالمر دارد چگونه مى

شود) تك تك افراد این هیات معصومند و چون چنینند قهرا هیات جمعى آنان نیز معصوم مى

توانید بكنید زیرا در چون مجموع چیزى جز افراد نیست!( كه هرگز چنین ادعایى را نمى

است حتى یك روز هم پیش نیامده كه جمعیت اهل حل و طول قرنها كه بر امت اسالم گذشته 

عقد همه معصوم بر انفاذ امرى از امور امت بوده باشند  و چون چنین چیزى سابقه ندارد 

 پس محال است كه خداى عز و جل امت را مامور به چیزى بكند كه مصداق خارجى ندارد . 

حقیقى است نه صرف  خواهید بگویید عصمت مستفاد از آیه كه یك صفتىو یا مى

فرض و اعتبار، قائم به هیات حاكمه هست نه به تك تك افراد  و خالصه كالم این كه هیات 

معصوم است ، هر چند كه تك تك افراد معصوم نباشند ، بلكه گناه كه سهل است شرك به 

ل خدا نیز بورزند و عینا مانند سایر افراد مردم كه صدور هر گناهى و كفرى از آنان محتم
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و ممكن است ، مردم مكلف به اطاعت این افراد نیستند ، تا از كافر و گنه كار اطاعت كرده 

اند و نظریه و رایى كه از این فرد فرد صادر باشند ، بلكه مكلف به اطاعت هیات حاكمه

شود ممكن است خطا باشد و امت را به سوى ضاللت و معصیت دعوت كند ولى نظریه مى

  كند!ر عصمتى كه برایش فرض كردیم جز به راه صواب دعوت نمىهیات حاكمه به خاط

گوییم این نیز تصورى است محال  و چگونه تصور اگر منظور شما این است ، مى

به یك صفت حقیقى متصف گردد ،  -یعنى هیات حاكمه  -شود كه یك موضوع اعتبارى مى

ت امرى است اعتبارى و امر با اینكه آنچه در خارج وجود و حقیقت دارد افرادند  و هیا

 شود و نه گنه كار ! اعتبارى نه معصوم مى

شود نه صفت افراد خواهید بگوئید عصمتى كه از آیه شریفه استفاده مىو یا مى

هیات حاكمه است  و نه صفت خود هیات ، بلكه حقیقت آن عبارت از این است كه خداى 

گذارد امر به معصیت كنند و رایى به ىكند  و نمتعالى این هیات را از انحراف حفظ مى

خطا بدهند ، همچنان كه خبر متواتر محفوظ از كذب است ، با این كه مصونیت از كذب نه 

صفت تك تك مخبرین است  و نه صفت هیات اجتماعى آنان، بلكه حقیقت عصمت خبر از 

خداى كذب این است كه عادت بر محال بودن دروغ آن جارى شده  و به عبارتى دیگر 

 . كه دروغى و خطایى در آن واقع شودكند ، از این تعالى خبرى را كه متواتر است حفظ مى

راى اولى االمر نیز مانند خبر متواتر است یعنى خطا به هیچ وجه در آنان راه پیدا 

كند ، هر چند كه تك تك خبر واحد و تك تك هیات حاكمه و نیز هیات آنان متصف به نمى

ام عصمت نیستند ، با این بیان دیگر چه اشكالى دارد كه عصمت اولى صفت زایدى به ن

االمر نیز از قبیل عصمت خبر واحد باشد ، آیه شریفه هم داللت بر بیش از این ندارد تنها 

رود ، بلكه همیشه این مقدار گویایى دارد كه رأى هیات حاكمه اولى االمر ، به خطا نمى

خود عنایتى است از خداى تعالى بر این امت ، مؤید این موافق با كتاب و سنت است و این 

ال تجمع » وسلّم رسیده، كه فرموده:وآلهعلیههللاتوجیه روایتى است كه از رسول خدا صلى

 « شوند!امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى -امتى على خطاء 

خود گوییم اوال حدیثى كه براى تایید گفته اگر منظورتان این است در پاسخ مى

آوردید به فرضى كه صحیح باشد و مجعول نباشد هیچ ارتباطى با مورد بحث ما ندارد ، 

براى « امت»كند نه اهل حل و عقد ، كلمه زیرا در حدیث آمده كه امت بر خطا اتفاق نمى

نیز براى خود معنایى دیگر دارد ، شما چه « اهل حل و عقد» خود معنایى دارد  و كلمه

همه امت « امت» از كلمه وسلّموآلهعلیههللان كه مراد رسول خدا صلىدلیلى دارید بر ای

نیست ، بلكه مراد اهل حل و عقد است؟ عالوه بر این كه در حدیث آمده كه امت بر خطا 

خواهید آن را معنا كنید به این كه خطا از اجتماع امت بر كنند  و شما مىاجتماع و اتفاق نمى

  . یر آن معنا استداشته شده  و این معنا غ

اى از مسائل آنقدر فراگیر آید این است كه خطاى در مسالهآنچه از حدیث بر مى

شود كه همه امت را به سوى خود بكشاند ، بلكه دائما كسانى در بین آنان خواهند بود كه نمى

، شوند و یا بعضى از آنانرو حق مىپیرو حق و بر حق باشند ، حال یا همه امت بر حق و پی
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هر چند آن بعض ، یك نفر معصوم باشد ، در نتیجه مضمون روایت نامبرده موافق است با 

آیات و روایاتى كه داللت دارند بر این كه دین اسالم و ملت حق ، از صفحه زمین برانداخته 

 فرماید:شود ، بلكه تا روز قیامت باقى خواهد ماند ، نظیر آیه زیر كه مىنمى

انعام(و نیز /89«)ء فقد وكلنا بها قوما لیسوا بها بكافرین!فان یكفر بها هؤال» 

 فرماید:مى

 فرماید:زخرف(و نیز مى/28« )و جعلها كلمة باقیة فى عقبه!» 

 فرماید:حجر( و نیز مى/9« )انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون!» 

« و انه لكتاب عزیز، ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه!» 

 فصلت( و آیاتى دیگر از این قبیل . /42و41)

وسلّم وآلهعلیههللاصلى و مضمون روایت مورد بحث اختصاصى به امت محمد

رساند و آن روایاتى است كه از طرق مختلف ، بلكه روایات صحیحى خالف آن را مىندارد

امت یهود به »  -اش این است كه خالصه -وسلّم نقل شده كه وآلهعلیههللااز رسول خدا صلى

هفتاد و یك فرقه منشعب شد و نصارا به هفتاد و دو فرقه و مسلمانان به هفتاد و سه فرقه 

 « ها در هالكتند مگر یكى!شوند و همه این فرقهمنشعب مى

و سخن كوتاه این كه اگر سند روایت مورد بحث درست باشد هیچ بحثى در متن آن 

هیچ ارتباطى با بحث ما ندارد ، زیرا بحث ما در  كند كهنیست ، زیرا مطلبى را بیان مى

گوییم اگر منظور از كلمه اولى االمر باره عصمت اهل حل و عقد از امت اسالم است ، مى

اهل حل و عقد باشد باید همه آنان معصوم باشند ، در حالى كه چنین چیزى نه بوده و نه 

  . خواهد بود

شود اهل حل و عقد از مسلمانان در گوییم: آن چه عاملى است كه باعث مىمى

 دهند معصوم باشند؟ آرایى كه مى

 ها فرق هست ؟و مگر بین این عده با اهل حل و عقد سایر امت

هایى كه و مگر تنها مسلمانان چند نفرى به نام اهل حل و عقد دارند؟ تمامى امت

ها و عشایر ، چند یلهتاكنون در بشر تشكل یافته  و حتى همه اجتماعات كوچك و بلكه همه قب

اند ، چون اند كه مسایل گره خورده امت را حل و مسائل خالف آن را عقد كردهنفرى داشته

باالخره در هر جمعیت و امتى چند نفرى نیرومند و صاحب نفوذ و آگاه به مسائل اجتماعى 

 كنند . امت خود رسیدگى مى

ذشته تاریخ را و همچنین خواننده محترم اگر در تاریخ جستجو كند  و حوادث گ

دهد بنگرد موارد بسیار زیادى را پیدا ها و قبایل رخ مىحوادث عصر حاضر را كه در امت

اند اى دور هم جمع شدهخواهد كرد كه اهل حل و عقد هر امت در مسائل مهم مملكتى و قبیله

اجرایش  و بعد از مشورت و بگومگوها ، یك رأیى را پسندیده و به دنبال آن به مرحله

هاى اند حال یا خوب از آب در آمده  و یا خطا بوده، پس خطا هر چند در نظریهگذاشته

هاى اجتماعى و لیكن آراى اجتماعى هم ، چنان نیست كه فردى بیشتر است ، تا در نظریه

هیچ خطایى در آن راه نداشته باشد ، این شما و این تاریخ و این شما و این حوادث عصر 
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دهند بر مصادیق بسیار بسیار زیادى كه آراى اهل حل و عقد هر دو شهادت مىخود ما كه 

 خطا از آب در آمده است . 

پس اگر بین اهل حل و عقد مسلمین با اهل حل و عقد سایر جوامع تفاوتى هست  و 

اهل حل و عقد مسلمین مصون از خطا و معصوم از غلط و اشتباهند از این باب نیست كه 

تر عادتا خطا در آن راه ندارد ، بلكه به اعتراف خود شما از این باب است نظیر خبر متوا

كه خداى تعالى از خطا بودنش جلوگیرى كرده ، پس عامل در مصونیت اهل حل و عقد یك 

عامل عادى معمولى نیست ، بلكه از سنخ عوامل خارق العاده  و خالصه از باب معجزه 

ه این امت اختصاص یافته و این امت را حفظ شود كه كرامتى باهر باست و معلوم مى

كند و از رخنه كردن هر شر و فسادى در جماعت مسلمین و در نتیجه از تباهى وحدت مى

نماید و باالخره سببى است معجز و الهى و هم سنگ قرآن كریم ، كلمه آنان جلوگیرى مى

با زندگى امت اسالم سببى است كه تا قرآن زنده است آن سبب نیز زنده است و رابطه آن 

اى است كه قرآن با زندگى این امت دارد ، چیزى كه هست قرآن با زندگى نظیر رابطه

علمى و معارفى این امت رابطه دارد  و آن سبب الهى و معجز با زندگى عملى امت داراى 

 رابطه است!! 

آن  خوب وقتى سبب ، چنین سببى است ، باید قرآن كریم حدود آن سبب و سعه دایره

را بیان كند و این منت را هم بر بشر بگذارد همان طور كه خداى تعالى بر بشر منت نهاد و 

وسلّم را فرستاد و وظیفه امت را معلوم كرد ، وآلهعلیههللابراى هدایت او قرآن و محمد صلى

باید در همان قرآن وظیفه اجتماعى این عده كه نامش اهل حل و عقد است را نیز براى خود 

اهل حل و عقد بیان كند ، همانطور كه براى پیغمبرش آن را بیان كرد و نیز الزم است كه 

به امت خود و مخصوصا به نیكان از اصحاب خود بیان  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

كند ، كه اهل حل و عقد بعد از من كه عنوانشان در قرآن اولى األمر است چه كسانیند  و چه 

رند ، حد و مرزشان  و سعه دایره عملشان چیست  و چقدر است، آیا هیات حاكمه حقیقتى دا

و یا بگو اهل حل و عقد و یا بگو اولى االمر در هر عصرى یكدسته هستند ، براى تمامى 

قلمرو اسالم و یا در هر جمعیتى اسالمى یك عده اولى االمر خواهند بود ، مثال اعراب یك 

ها یك عده و همچنین هر جمعیتى یك عده اولى االمر براى ، شرقىعده ، آفریقائیها یك عده 

 خود دارند ، تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حكم برانند! 

و نیز الزم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب ، نسبت به این مساله اهتمامى 

 وسلّموآلهعلیههللاخدا صلىداشته باشند ، با یكدیگر بنشینند بحث كنند و در آخر از رسول 

 بخواهند ، كه اولى االمر كیانند ؟ توضیح

و آیا یك عده براى همه مسلمانان جهانند؟ و یا براى هر جمعیتى یك عده اولى االمر 

اند ، آن خواهند بود همچنان كه روایات پر است از سؤالهائى كه اصحاب از آن جناب كرده

ه بقدر این مساله اهمیت نداشته و در قرآن كریم نیز از آن اى كهم سؤالهاى پیش پا افتاده

یعنى هالل هر ماه است ، كه « أهله» سؤالها چند نمونه آمده ، از آن جمله سؤال از

است كه در « انفاق»بقره(و از آن جمله سؤال از /189« )یسئلونك عن االهلة....» فرموده:
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 انفال(/1«)یسئلونك عن االنفال؟» و یا  بقره(/215«)یسئلونك ما ذا ینفقون؟» قرآن آمده:

آیا بین خود و خدا جاى این سؤال نیست كه چرا اصحاب از این كه اولى االمر 

اند؟ و یا سؤال معصوم و یا بگو اهل حل و عقد معصوم چه كسانیند هیچ سؤالى نكرده

ما  اند ولى دست بازیگران سیاست با آن سؤالها بازى كرده و در نتیجه به دستكرده

دانیم مساله اولى االمر توان گفت كه خیر چنین چیزى نبوده با این كه مىنرسیده؟ و آیا مى

شدن خبرى نبوده كه با هوا و هوس اكثریت مردم آن روز مخالفت داشته باشد ، بلكه كمال 

موافقت را داشته ، هر كسى عالقمند بوده كه از طرف خدا و رسولش عضوى از اعضاى 

  باشد ، پس چرا مساله را به كلى متروك گذاشتند تا از یادها بردند!!اهل حل و عقد 

شرم داشتند از  وسلّموآلهعلیههللااز سوى دیگر گیرم كه در زمان رسول خدا صلى

چیزى بپرسند ، چرا  وسلّموآلهعلیههللااین كه در باره اولى االمر و جانشین رسول خدا صلى

هایى كه یكى پس از دیگرى هایى كه پیش آمد و فتنهالفبعد از رحلت آن حضرت در اخت

اند و باال گرفت سخنى از این اهل حل و عقد به میان نیامد و چرا در بگومگوهایى كه كرده

ها را به دست ما تاریخ اسالم كلمه به كلمه آن را ضبط كرده و حتى حرف به حرف آن

شود، نه در ابى و هیچ كتابى دیده نمىرسانده ، اسمى و اثرى از اهل حل و عقد در هیچ خط

بین قدماى مفسرین ، نه صحابه و نه تابعین ، فقط و فقط در طول این چهارده قرن آقاى فخر 

 رازى و بعضى از علماى بعد از وى از این ماجرا خبر دار شدند؟ 

نكته جالب توجه اینجا است كه خود فخر رازى همین اشكال ما را بر گفتار خود 

اجماع مركب یعنى اظهار قول  -این بیان كه این وجه مخالف با اجماع مركب است  كرده به

اند و هر دسته اى كه علماى اسالم در آن مساله دو دسته شدهاى سوم، در مسالهو نظریه

اند، كه الزمه آن نفى نظریه سوم است، در نتیجه تمامى علماى اى را اختیار كردهنظریه

زیرا  -م مخالفند و بر خالف آن اجماعى مركب از دو طایفه دارند اسالم با این نظریه سو

 كند:اقوال در معناى اولى االمر از چهار قول تجاوز نمى

 اند،یكى این كه اولى االمر خلفاى چهارگانه -1

 دوم این كه امراى لشگرند، -2

 سوم این كه علماى اسالمند، -3

 چهارم این كه ائمه معصومینند! -4

پس گفتن این كه اولى االمر هیات حاكمه معصومند قول پنجمى است ، كه مخالف با 

 همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند . 

دهد كه در حقیقت این نظریه به نظریه سوم چیزى كه هست خودش جواب مى

هاى خود را پنبه رشتهكند ، نه این كه قول پنجمى باشد و خودش با این جواب برگشت مى

 كند!مى

پس همه این شواهدى كه آوردیم داللت دارد بر این كه مساله عصمت امتیاز اهل 

حل و عقد نیستو چنان نیست كه خداى عز و جل به این عده از مسلمانان از راه معجزه 

 اى شریف و موهبتى عزیز داده باشد ، كه هرگز به خطا نروند، مگر این كه بگویند:عطیه
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شود ، بلكه اصوال تربیت عمومى اسالم بر این عصمت منتهى به عاملى خارق العاده نمى

شود ، كه اهل حل و ریزى شده ، كه خود به خود این نتیجه بر آن مترتب مىاساسى دقیق پى

شوند ، به این معنا كه بر یك مساله خالف واقع و اشتباهى عقدش دچار غلط و خطا نمى

 گردند . دهند دچار خطا نمىند  و در آنچه فتوا و نظریه مىشومتفق القول نمى

و این احتمال عالوه بر این كه باطل است ، چون با ناموس عمومى منافات دارد  و 

آن این است كه ادراك كل اهل حل و عقد چیزى جز ادراكهاى فرد فرد آنان نیست و وقتى 

نیز جایز الخطا خواهند بود ، عالوه بر فرد فرد اهل حل و عقد ممكن الخطا باشند كل ایشان 

این ، اشكالى دیگر نیز بر آن وارد است  و آن این است كه اگر راى اولى االمر به این معنا 

اى شكست ناپذیر دارد ، باید هیچگاه از اثر اینچنین پشتوانه -یعنى به معناى اهل حل و عقد 

و فسادهایى كه عالم اسالمى را پر  دادن تخلف نكند  و اگر چنین است پس این همه اباطیل

  شود ؟ و از كجا سرچشمه گرفته است؟ساخته به كجا منتهى مى

 وسلّموآله علیههللاو چه بسیار مجالس مشورتى كه بعد از رحلت رسول خدا صلى

تشكیل گشت و در آن مجالس أهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند و براى امرى از امور 

اى را تصویب كردند و راه رسیدن به هدف را نیز پیش متفقا نظریهمشورت كردند و 

تر كردن مسلمانان عاید اسالم نكردند و تر شدن خود و بدبختاى جز گمراه، ولى ثمرهفتندگر

خیلى طول نكشید كه بعد از رحلت آن جناب نظام الهى و عادالنه اسالم را به نظامى 

 امپراطورى و دیكتاتورى مبدل كردند!

هایى كه واننده عزیز براى این كه به این گفته ما یقین حاصل كند الزم است فتنهخ

ها خونهاى به بپا خاست و در نتیجه آن فتنه وسلّموآلهعلیههللابعد از رحلت رسول خدا صلى

ناحقى كه بر زمین ریخت و ناموسها كه به باد رفت و اموالى كه دستخوش غارت گردید و 

الم تعطیل شد و حدودى كه باطل گشت بررسى دقیق نموده سپس در مقام احكامى كه از اس

یابى كند و آن وقت از خود بپرسد آیا جز این است كه یكتا جستجو از منشا آن بر آمده ، ریشه

ها همان آراى اهل حل و عقد از امت بود ؟ و آیا جز این بود كه عامل تمامى این بدبختى

ها را بر گردن مردم هایى گرفتند و همان تصمیمود تصمیمنشستند و طبق هوا و هوسهاى خ

 بیچاره تحمیل نمودند ؟ 

گذارى شده آرى این بود حال آن ركن اساسى كه به زعم آقایان دین خدا بر آن پایه

مسلمانان را مامور به « و اولى االمر منكم!» بود و باز به زعم آقایان خداى تعالى در جمله

سى یعنى اهل حل و عقد كرد اهل حل و عقدى كه به نظر آقایان اطاعت از این ركن اسا

)حال اگر معصوم نبودند چه همان كسانى بودند كه آیه مورد بحث معصومشان خوانده 

شدند؟ و چه بالى دیگرى را كه بر سر اى را مرتكب مىكردند؟ و چه گناه به جا ماندهمى

 داند!( آوردند ، خدا مىاند مىدین نیاورده

اى جز این نداریم پس اگر مراد از كلمه اولى االمر ، اهل حل و عقد باشد هیچ چاره  

كه بگوییم: اولى االمر نیز مانند سایر مردم جایز الخطایند چیزى كه هست از آن جایى كه 

برجستگان جامعه و گروهى فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند ، خطایشان خیلى 
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، كرده كه از این دسته اطاعت كنید اگر قرآن كریم مردم را امر كمتر از مردم عامى است و

با اینكه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر كردن از موارد خطا بوده، چون 

 ترى كه همان حفظ وحدت مسلمین است در نظر بوده است. مصلحت مهم

باشد ، كه حال اگر حكمى بكنند كه مغایر با حكم كتاب و سنت و مطابق با مصلحتى 

خود آنان آن را براى امت صالح تشخیص دادند ، مثال حكمى از احكام دین را به غیر آن 

شد تفسیر كنند و یا حكمى را مطابق صالح زمان خود یا صالح طبع امت چه قبال تفسیر مى

و یا وضع حاضر دنیا تغییر دهند ، باید امت اسالم آن حكم را پیروى كنند و باید دین هم ، 

، خواهدع و ترقى اجتماع او را نمىن حكم را بپسندد ، چون دین چیزى جز سعادت مجتمهما

هاى بعد نیز همین معنا هاى اسالمى در صدر اسالم و حكومتهمچنان كه از سیره حكومت

 خورد . به چشم مى

وسلّم وآلهعلیههللاكه از هیچ حكمى از احكام دایر در زمان رسول خدا صلى

ها و سنتى از سنن آن جناب حكم نكردند ، مگر اى از سیرهو بر طبق سیره جلوگیرى نشد 

وسلّم را اجرا وآله علیههللاشد كه چرا حكم رسول خدا صلىآن كه وقتى از ایشان سؤال مى

زنید در پاسخ این علت را آوردند كه كنید ؟ و چرا سیره و سنت آن حضرت را بكار نمىنمى

حقى از حقوق امت  و این كه صالح حال امت را در این تشخیص  حكم سابق مزاحم بود با

دادیم كه حكم جدید را جارى كنیم ، تا حال امت را به صالح آورد و یا گفتند سنت و روش 

 تر بود!! جدید با آمال و آرزوهایى كه امت در سعادت زندگى خود داشت موافق

و چنان نیست كه ما از  -اندبعضى از دانشمندان به این مطلب كفرآمیز تصریح كرده

خلیفه حق دارد به خاطر حفظ صالح امت بر خالف صریح دین  -الزمه كلمات آنان بفهمیم

  . عمل كند

و بنا بر این پس دیگر هیچ فرقى بین ملت اسالم با سایر مجتمعات به اصطالح 

ه چند نفرى را ماند ، ملت اسالم هم جمعیتى خواهد بود كهاى فاضله باقى نمىمترقى و مدینه

كنند تا طبق قوانین مجتمع بر حسب آن چه متناسب با مقتضیات احوال و موجبات انتخاب مى

  . بینند حكم كننداوضاع مى

كند كه دین را یك سنت اجتماعى و معلوم است كه این طرز فكر از مغزى ترشح مى

ه در قالب دین و به داند و بس و معتقد است كه دین در واقع همان سنت اجتماعى است كمى

ها دستخوش دگرگونى است و محكوم شكل آن در آمده و در نتیجه آن نیز مانند همه سنت

است به آن چه متن اجتماعات بشرى و هیكل آن حكم كند  و وقتى خود اجتماع در حال 

یابد ، پس در حقیقت دین تطور تدریجى از نقص به كمال است ، سنت آن نیز تطور مى

ثل أعالیى است كه جز بر زندگى انسان چهارده قرن قبل از این انطباق ندارد ، اسالم یك م

ها مجسم اثرى است باستانى كه وضع دوران نبوت و نزدیكیهاى آن دوران را براى امروزى

 سازد . مى

پس اسالم هم یك حلقه از زنجیرى است كه نامش مجتمعات بشرى است ، همانطور 

هایى كه داشتند از بین رفتند این حلقه نیز محكوم به از بین رفتن ها با سنتكه همه آن حلقه
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است ، دیگر امروز شایسته نیست بنشینیم و در باره معارف آن بحث كنیم، مگر به همان 

نشینند و در باره طبقات االرض شناسى مىمالكى كه دانشمندان و متخصصین در علم زمین

كنند چیزهایى تحت االرض استخراج مى هایى كه از طبقاتبحث نموده  و از فسیل

  .فهمندمى

و ما هم با كسانى كه چنین اعتقادى در باره اسالم دارند بحثى نداریم ، زیرا براى او 

معنا ندارد  ...!« اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم » بحث كردن از آیه شریفه:

ر تمامى اصول و فروع دین كه تاكنون به اى دو این اعتقاد اعتقادى است كه اثرى ریشه

گذارد و معارف دین را چه اعتقادیش و چه اخالقیش  و چه عملیش را به دست ما رسیده مى

 دهد! كلى به باد مى

و واى به آن وقتى كه ما حوادث گذشته اسالم را بر این اصل حمل كنیم ، و بگوییم 

و در فرض فوت آن جناب سر زد  و آن  وسلّموآلهعلیههللاصلىآنچه در زمان رسول خدا 

اختالفهایى كه راه انداختند  و نیز آن تصرفهایى كه خلفا در بعضى از احكام و بعضى از 

وسلّم كردند  و آن چه كه در زمان معاویه و بقیه بنى وآلهعلیههللاهاى رسول خدا صلىسیره

، اد مبنا و اساسش همین نظریه بودهها و بعد از آنان رخ دىامیه و پس از آنان در عهد عباس

 آورد . معلوم است كه چه نتیجه حیرت انگیزى به بار مى

اند ، گفتارى است كه یكى دیگر از حرفهاى عجیبى كه در باره آیه مورد بحث زده

ى االمر اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اول» اند كه آیه شریفه:بعضى از نویسندگان گفته

آیه  اند ، داللت ندارد و خالصه اینبیش از آنچه كه مفسرین با اختالفى كه دارند گفته« منكم!

 شود!دلیل بر فضیلت كسى نمى

خواهد زیرا اوال واجب بودن اطاعت اولى االمر) حال اولى االمر هر كس كه مى

كه اطاعت از  باشد،( به هیچ وجه دلیل بر برترى آنان از سایرین نیست ، همان طور

شود ، چون جباران دیكتاتور و ستمكار ، در صورتى كه مجبور باشیم بر ما نیز واجب مى

اگر اطاعت نكنیم از شرشان ایمن نخواهیم بود و اطاعت ما دلیل نیست بر این كه آن جباران 

  . خونخوار نزد خدا از ما افضلند

حكامى كه موقوف به وجود و ثانیا حكمى كه در آیه آمده چیزى زیادتر از سایر ا

موضوعاتند ندارد نظیر وجوب انفاق بر فقیر و حرمت اعانه و كمك به ظالم كه وقتى این 

كند كه فقیرى و ظالمى پیدا بشود نه این كه ما در به در بگردیم و گونه احكام فعلیت پیدا مى

 او اجتناب بورزیم . فقیر پیدا كنیم و یا از این جا و آن جا ظالمى را پیدا كنیم و از یارى 

و به نظر ما فساد این دو وجهى كه نویسنده نامبرده ذكر كرده براى خواننده روشن 

است ، زیرا صرف نظر از این كه اولى االمر را به سالطین جبار و ظالم معنا كرده ، كه 

گوییم : وى غفلت كرده از این كه فسادش به خوبى روشن گردید ، در باره وجه اولش مى

كند از اطاعت ستمكاران ، مسرفین ، كافران و این ن كریم پر است از آیاتى كه نهى مىقرآ

محال است كه با این حال خود خداى تعالى امر كند به اطاعت از آنان و تازه یك چیزى را 

هم اضافه كند و آن این كه اطاعت چنین عناصر فاسدى را دوش به دوش اطاعت خدا و 
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اگر فرض كنیم كه منظور از اطاعت در باره اولى االمر اطاعت اطاعت رسول قرار دهد و 

فرمود: ) و خدا اجازه به كرد و مثال مىاى به آن مىاجبارى و از روى تقیه است باید اشاره

اال ان » اى دیگر فرموده:آن داده كه اولى االمرتان را نیز اطاعت كنید!( همچنان كه در آیه

ان( نه این كه امر كند به اطاعت از آنان و در نتیجه امر ال عمر/28!«)تتقوا منهم تقاة 

 صریح كردن به آن همه محذورهاى غیر قابل توجیه متوجه بشود . 

و اما وجه دوم ، آن نیز اساسش همان وجه اول است و اما اگر آیه شریفه را به آن 

است كه  وجه معنا نكنیم ، بلكه فرض كنیم كه وجوب اطاعت اولى االمر كردن براى این

اولى األمر ، شانى در دین خدا دارند و به بیانى كه مفصال گذشت معصوم از گناه و خطا 

هستند و محال است خداى تعالى امر به اطاعت كسانى بكند كه در خارج هیچ مصداقى 

خواهد اس اساس مصالح دینى و خالصه حكمى را بیان كند ، كه اى كه مىندارند و یا در آیه

شود ، متعلق و موضوع این حكم را كسانى مجتمع به هیچ وجه اصالح نمى بدون آن حال

شود ، با قرار دهد كه واجد شرطى باشند كه احیانا و اتفاقا آن شرط براى كسى حاصل مى

این كه خواننده عزیز توجه فرمود كه احتیاج مجتمع بشرى به اولى األمر عین احتیاجى است 

 ت از سرپرست داشتن امت .كه به رسول دارد و آن عبارت اس

گوییم : از آن چه گذشت براى خواننده اینك به اول بحث پیرامون آیه برگشته مى

را حمل كنیم بر جماعتى كه براى « و اولى االمر منكم!» توانیم جمله:روشن شد كه ما نمى

ل حل شوند  و معنا ندارد بفرماید هیات اجتماعیه اهحل و عقد امور جامعه دور هم جمع مى

و عقد را اطاعت كنید ، حال این فرمان را به هر معنایى كه تفسیرش بكنیم باالخره معناى 

 دهد . درستى دست نمى

و  -به ناچار باید بگوییم منظور از اولى االمر افرادى از امتند كه در گفتار 

به عین همان معنایى كه  -معصومند  و به راستى اطاعتشان واجب است   -كردارشان 

اطاعت خدا و رسولش واجب است و چون ما قدرت تشخیص و پیدا كردن این افراد را 

كه خود خداى تعالى در كتاب مجیدش و یا به زبان شویم به این بناچار محتاج مى -نداریم 

رسول گرامیش این افراد را معرفى كند و به نام آنان تصریح نماید ، قهرا آیه شریفه با 

در روایاتى كه از طرق ائمه اهل  وسلّموآلهعلیههللاشود كه رسول خدا صلىكسانى منطبق مى

 رموده اولى االمر اینان هستند . بیت علیهم السالم تصریح به نام آنان كرده و ف

اند : اولى األمر خلفا و یا امیران جنگ و یا علماى بزرگ و اما این كه بعضى گفته

ها این است باشند، جواب همه این نظریهكنند مىكه مردم از اقوال و آراى آنان پیروى مى

برده شد بدون اشكال كه اوال آیه شریفه داللت دارد بر عصمت اولى االمر و طبقاتى كه نام 

اند و اى از امت معتقد به عصمت آن جنابكه طایفه السالمعصمت نداشتند مگر على علیه

 ثانیا اقوال نام برده هیچ یك همراه دلیل نیست . 
 

  اند چند اشكال است:و اما اشكاالتى كه به قول پیروان ائمه اهل بیت كرده

ت علیهم السالم احتیاج به معرفى اول این كه اولى االمر بودن ائمه اهل بی -1

اى صریح از ناحیه خداى تعالى و پیامبر گرامى او دارد و اگر چنین معرفى
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صورت گرفته بود ، امت اسالم كه سهل است ، حتى دو نفر هم بعد از رسول 

  كردند.در باره آنان اختالف نمى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

    از این اشكال این است كه هم در كتاب آمده  و هم در سنت ، اما كتاب آیه جواب

اش بحث خواهیم كرد ان شاء و آیاتى دیگر كه به زودى در باره« تطهیر» و آیه « والیت» 

  هللا تعالى

مثل » فرمود: وسلّموآلهعلیههللاكه در آن رسول خدا صلى« حدیث سفینه» اما سنت، 

صفت اهل بیت من نظیر  -ل سفینة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرقاهل بیتى كمث

كشتى نوح است، كه هر كس سوار آن شد نجات یافت و هر كس از سوار شدنش تخلف 

 «ورزید غرق گردید!

انى » وسلّم در آن حدیث فرمود:وآلهعلیههللاكه رسول خدا صلى« حدیث ثقلین»و 

من  -و عترتى، اهل بیتى، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا تارك فیكم الثقلین كتاب هللا 

گذارم، كتاب خدا و عترتم را، كه اهل براى بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما مى

كه « بیت منند، در صورتى كه بعد از من به آن دو تمسك بجویید هرگز گمراه نخواهید شد!

كردیم گذشت آنجا كه در باره محكم و متشابه بحث مىشرح و بسط آن در جلد سوم المیزان، 

 -6» و باز نظیر احادیثى كه از طرق شیعه و سنى روایت شده، كه انشاء هللا در بحث: 

 ذیالً از نظر خواننده خواهد گذشت . « روایاتی درباره تعیین و تشخیص اولی االمر مسلمین،

ط بر این است كه مردم اشكال دوم این است كه اطاعت اولى االمر كردن منو -2

آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تكلیف مردم به اطاعت از آنان تكلیف به ما 

الیطاق است ، وقتى مشروط به این شرط شد ، آیه شریفه آن شرط را دفع 

 كند ، چون آیه مطلق است . مى

این  گردد ، براىاز این اشكال این است كه عین این اشكال به خود وى بر مى جواب

كه اطاعت همانطور كه او گفته مشروط به معرفت است ، آن هم به طور مطلق ، تنها فرقى 

گوید : اولى االمر و اهل حل و عقد را كه بین گفتار او با گفتار ما هست ، این است كه او مى

دهیم و هیچ احتیاج به معرفى و بیان خدا و شناسیم و مصداقش را تشخیص مىخود ما مى

گوید ، زیرا اولى االمر گناهكار چه احتیاج به معرفى خدا و نداریم و راست هم مى رسول او

گوییم شناختن اولى االمر بى گناه و معصوم از هر معصیت و رسولش دارد ، ولى ما مى

خطا احتیاج به معرفى خدا و رسول او دارد ، پس هم قول ما و هم قول صاحب اشكال 

مطلق است در آن شرطى نیامده و ما هر دو آن را مشروط مخالف با آیه است ، زیرا آیه 

 كردیم ، پس دیگر جا ندارد كه مساله شرط را او بر ما اشكال كند . 

عالوه بر این كه معرفت به غرضى كه شرط شمرده شود ، از قبیل سایر شروط 

ف نیست ، چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تكلیف است نه مربوط به خود تكلیف و یا مكل

تر بگویم تا تكلیف به مكلف نرسد و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پیدا به آن ، ساده

شود) هر چند كه خود تكلیف و مكلف به آن هیچ شرطى نداشته نكند ، تكلیف منجز نمى

باشد،( و اگر معرفت مثل سایر شرایط قید تكلیف یا مكلف به آن بود و نظیر استطاعت در 
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بود ، دیگر واجبات به ف است و وجود آب براى وضو كه قید تكلیف است مىحج كه قید مكل

داشت ، چون تكلیف شد  و اصال تكلیف مطلقى وجود نمىدو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمى

هر قدر هم كه بى قید و شرط باشد باالخره مشروط به شرایط عامه یعنى علم و قدرت و 

 ى تكالیف مقیدند در حالى كه چنین نیست . امثال آن هست ، پس باید بگوییم تمام

اند این است كه ما اشكال سومى كه به پیروان ائمه اهل بیت علیهم السالم كرده -3

كنیم دسترسى به امام معصوم و دریافت علم دین در این عصرى كه زندگى مى

از او نداریم و همین خود دلیل است بر این كه آن كسى كه خدا اطاعتش را بر 

ن امت به چنین امامى دسترسى جب كرده امام معصوم نیست ، چوامت وا

  د.ندار

این اشكال این است كه اگر امروز امت اسالم دسترسى به امام معصوم ندارد  جواب

تقصیر خود او است زیرا این امت اسالم بود كه به سوء اختیارش و با اعمال زشتى كه كرد 

بهره كرد و این محرومیتش مستند به معصوم بى كند ، خود را از امامو امروز هم دارد مى

خدا و رسول نیست ، پس تكلیف پیروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده و این رفتار ، 

ماند كه امتى پیامبر خود را به دست خود بكشد، امت اسالم و سپس این گفتارمان مثل این مى

امبرت عمل نكردم براى این بود كه آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد ، كه به دستور تو و پی

 توانستم پیغمبرت را اطاعت كنم چون در بین ما نبود . نمى

گوییم : گردد ، با این بیان كه مىعالوه بر این كه عین این اشكال به خود او بر مى

اى در تحت لواى اسالم تشكیل دهیم ، تا آن چه اهل حل و توانیم امت واحدهما امروز نمى

 گیرند در بین خود اجرا كنیم . م مىعقد تصمی

» فرماید:اشكال چهارمشان این است كه خداى تعالى در همین آیه مورد بحث مى -4

نسا( و اگر مراد از /59...!«  )ء فردوه الى هللا و الرسول فان تنازعتم فى شى

ء فردوه ... فان تنازعتم فى شى» فرمود:اولى االمر امام معصوم بود ، باید مى

 «االمام! الى

این اشكال این است كه در بیان سابق گذشت كه گفتیم منظور همان رد بر  جواب

  . امام است ، به آن تقریبى كه گذشت

گویند : فایده امام اشكال پنجم این است ، آنها كه قائل به امام معصومند ، مى -5

و  معصوم و پیروى از او این است كه در زیر سایه او از ظلمت تفرقه و نزاع

دشمنى و خالف نجات یافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادرى برسند ، در حالى 

كه آیه شریفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى االمر كرده و فرموده اگر 

نزاعى بین شما رخ داد به اولى االمر مراجعه كنید ، پس اولى االمر معصوم هم 

گویند اولى االمر باید ن امامیه كه مىتواند وحدت كلمه بیاورد ، پس بنابر اینمى

  بینند ؟معصوم باشد چه فایده زایدى در وجود امام معصوم مى

این اشكال از آن چه گذشت روشن شده ، براى این كه تنازعى كه در آیه  جواب

در احكام والیت ، كه امام آن را  شریفه آمده تنازع مؤمنین در احكام كتاب و سنت است ، نه
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كند  و ما در سابق گفتیم كه غیر آید به عنوان ولى مسلمین صادر مىكه پیش مى در حوادثى

اى كه با هم نزاع از خدا و رسول او كسى اختیار تشریع حكم ندارد ، حال اگر دو طایفه

دارند توانستند حكم كتاب و سنت را بفهمند باید آن را از كتاب و سنت استنباط و استخراج 

د از امام معصوم كه در فهم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد كنند و اگر نتوانستن

داشتند ، هر چه را  وسلّموآلهعلیههللااى كه معاصرین رسول خدا صلىبپرسند ، نظیر سیره

فهمیدند به همان عمل وسلّم مىوآلهعلیههللاخودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا صلى

 پرسیدند . مى وسلّموآلهعلیههللااز رسول خدا صلىفهمیدند كردند و هر جا نمىمى

پس حكم اولى االمر در اطاعت حكم رسول است ، همان طور كه آیه نیز بر این 

نیست و اولى االمر  وسلّموآلهعلیههللاكرد  و حكم تنازع در عصرى كه رسول صلىداللت مى

است ، همچنان كه آیه  وسلّموآلهیهعلهللاهست ، همان حكم تنازع در زمان رسول خدا صلى

مورد بحث و آیات بعدى نیز بر این معنا داللت دارد ، به این معنا كه آیه مورد بحث حكم 

بعدى حكم آن  كند  و آیاتوسلّم را بیان مىوآلهعلیههللاتنازع در زمان غیبت رسول هللا صلى

  . را در زمان حضور آن جناب

پس مساله رد تنازع به خدا و رسول كه در آیه آمده مختص به صورتى است كه 

اگر شما مؤمنین در بین خود  -فان تنازعتم» مؤمنین با یكدیگر تنازع كنند ، چون آیه دارد:

اگر اولى االمر خودشان در بین خود  -فان تنازع اولوا االمر» و نفرموده:« نزاع كردید!

و معلوم است كه معناى رد به رسول در « فان تنازعوا!» ود:و نیز نفرم« نزاع كردند!

این است كه از رسول خدا  وسلّموآلهعلیههللازمان حضور رسول هللا صلى

توانند از اند بپرسند و یا خود اگر مىاى كه در آن نزاع كردهحكم مساله وسلّموآلهعلیههللاصلى

بت آن جناب این است كه از امام حكم آن را كتاب و سنت استنباط نمایند و در زمان غی

فان تنازعتم » توانند خودشان استنباط كنند كه بیانش گذشت، پس جمله:بپرسند و یا اگر مى

 آنطور كه اشكال كننده پنداشته كالمى زاید و بى فایده نیست . ...!« ء فى شى

 

 اولی االمر واقعی کیست؟ -4

 

به خوبى روشن شد كه مراد از اولى االمر پس از همه مطالب گذشته این معنا 

رجالى معین از امت است كه حكم هر یك از آنان در وجوب اطاعت حكم رسول هللا 

است و این معنا در عین حال منافات با عمومیتى كه به حسب لغت از  وسلّموآلهعلیههللاصلى

ع از این لفظ عام آن معناى شود ندارد و هیچ اشكالى ندارد كه شارلفظ اولى االمر فهمیده مى

خاص را اراده كرده باشد ، چون قصد مفهومى از مفاهیم از یك لفظ ، مطلبى است و قصد 

مصداقى كه آن مفهوم با آن منطبق است مطلبى دیگر است ، نظیر مفهوم رسول كه معنایى 

وینده است عام و كلى و در آیه مورد بحث نیز در همان معنا استعمال شده ، ولى منظور گ

  . است وسلّموآلهعلیههللااز این لفظ عام رسول خدا محمد بن عبد هللا صلى
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 مرجع حل اختالف مسلمین -5

 

 نسا(/59...!«)ء فردوه الى هللا و الرسول فان تنازعتم فى شى» 

شد ، آیه استفاده مى این جمله تفریع و نتیجه گیرى از حصرى است كه از مورد

كرد ، از آنجایى كه اطاعت خدا و رسول كردن را واجب مى...!« اطیعوا هللا » چون جمله

شود كه منظور اطاعت در مواد دینى است ، كه متكفل رفع همه اختالفهایى از آن فهمیده مى

است است كه ممكن است در دین خدا پیدا بشود و نیز بر آورنده هر حاجتى است كه ممكن 

ماند كه مردم در آن مورد به غیر خدا و رسول او پیش بیاید ، دیگر موردى باقى نمى

شود كه شما مردم باید تنها و تنها خدا و رسول مراجعه كنند ، در نتیجه معناى كالم چنین مى

و اولى األمر را اطاعت كنید نه طاغوت را و این همان حصرى است كه گفتیم از آیه 

فرماید : پس اگر در و نتیجه آن ، مضمون جمله مورد بحث است كه مى  شوداستفاده مى

 امرى تنازع كردید آن را به خدا و رسول رد كنید . 

كند از این كه مراد از تنازع و از این كه خطاب را متوجه مؤمنین كرده كشف مى

االمر اتفاق  هم ، تنازع مؤمنین در بین خودشان است ، نه تنازعى كه فرضا بین آنها و اولى

بیفتد و یا بین خود اولى االمر رخ دهد ، چون فرض اولى یعنى تنازع مؤمنین با اولى االمر 

با مضمون آیه سازگار نیست كه اطاعت اولى االمر را بر آنان واجب كرده و همچنین 

كند  سازد چون معنا ندارد خداى تعالى اطاعت كسانى را بر امت واجبفرض دوم با آیه نمى

بین خودشان تنازع رخ دهد ، زیرا اگر اولى االمر در بین خود تنازع كنند قطعا یكى بر كه 

كند كه حق و دیگرى بر باطل خواهد بود و خداى تعالى چگونه اطاعت كسى را واجب مى

خود بر باطل است ، عالوه بر این كه اگر منظور تنازع اولى االمر در بین خودشان بود پس 

پس اگر در چیزى تنازع » حث خطاب را متوجه مؤمنین كرد و فرمود:چرا در جمله مورد ب

 «كردید آن را به خدا و رسول برگردانید...!

این كلمه هر چند عمومیت دارد همه احكام و دستورات خدا و « ء شى» و اما كلمه

خواهد باشد و لیكن جمله بعد كه شود ، هر چه مىرسول و اولى االمر را شامل مى

ء فهماند كه مراد از كلمه شىبه ما مى« پس آن را به خدا و رسول برگردانید!» :فرمایدمى

تواند در آن به مورد تنازع ، چیزى است كه اولى االمر در باره آن استقالل ندارد و نمى

رأى خود استبداد كند  و خالصه كالم اینكه منظور نزاع مردم در آن احكام و دستوراتى 

كند ، مثل این كه دستورشان بدهد به كوچ ر دایره والیتش اجرا مىنیست كه ولى امرشان د

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 

 را رها كرده ، به خدا و رسولش مراجعه كنید . تنازع كردید ، ولى امر خود 

خصوص احكام « ءشى» بنا بر این آیه شریفه داللت دارد بر این كه مراد از كلمه

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

ین گونه تصرفات در احكام كند ، انفاذ و حكمى را كه باید حاكم بداند ، نسخ كند ، چون ا
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دینى خاص خدا و رسول او است  و آیه شریفه مثل صریح است در این كه احدى را 

اند تصرف كند رسد كه در حكمى دینى كه خداى تعالى و رسول گرامى او تشریع كردهنمى

 و در این معنا هیچ فرقى بین اولى االمر و سایر مردم نیست . 

بقره( این جمله تشدید و تاكید همان حكمى است كه /59.!«)..ان كنتم تؤمنون باهلل » 

جمله قبل بیان كرد و اشاره است به این كه مخالفت این دستور از فسادى كه در مرحله ایمان 

شود این دستور ارتباط مستقیم با ایمان دارد و مخالفت آن گردد ، معلوم مىباشد ناشى مى

، كندو رسولش مىظاهر به صفات ایمان به خدا كند از این كه شخص مخالف اگر تكشف مى

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

  . داللت دارد

بقره( یعنى بر گرداندن حكمى كه در آن تنازع /59!«)ذلك خیر و احسن تاویال » 

بهتر « دا و رسول و اولى االمراطاعت خ» دارید ، به خدا و رسول او بهتر است و یا 

است! و كلمه تاویل در اینجا به معناى مصلحت واقعى است ، كه حكم مورد بحث از آن 

 شود !گیرد  و سپس مترتب بر عمل مىمنشا مى

  614ص :    4المیزان ج : 

 

 

 

 روایاتی درباره:

 تعیین و تشخیص اولی االمر مسلمین

 

روایت كرده كه وى به سند خود از جابر بن عبد هللا در تفسیر برهان از ابن بابویه 

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

نسا( را بر پیامبر گرامیش محمد /59«)هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم!

عرضه داشتم: یا رسول هللا خدا و رسولش نازل كرد، من به آن جناب  وسلّموآلهعلیههللاصلى

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

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

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

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

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

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

اش ه حسن بن على،  در آخر، همنام من محمد است، كه هم نامش نام من است و هم كنیهآنگا

كنیه من است، او حجت خدا است بر روى زمین و بقیة هللا و یادگار الهى است در بین 

بندگان خدا!  او پسر حسن بن على است، او است آن كسى كه خداى تعالى نام خودش را به 

گستراند! او است كه از نى همه بالد مشرقش و مغربش مىدست او در سراسر جهان یع
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بسیارى از آنان از اعتقاد به امامت او بر  -كند، غیبتى كه شیعیان و اولیایش غیبت مى

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

 ایمان آزموده باشد!

ضه داشتم: یا رسول هللا! آیا در حال غیبتش سودى به حال كند عرجابر اضافه مى

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

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

 ا باشد! شوند هر چند كه در پس ابرهمند مىخورشید بهره

اى جابر این از اسرار نهفته خدا است!  از اسرارى است كه در خزینه علم خدا 

 پنهان است، تو نیز آن را از غیر اهلش پنهان بدار و جز نزد اهلش فاش مساز!

مؤلف قدس هللا سره: و نیز در همان كتاب از نعمانى نقل كرده كه او به سند خود از 

السالم حدیثى به همین معنا روایت كرده است، على بن هسلیم بن قیس هاللى از على علی

ابراهیم نیز آن را به سند خود از سلیم از آن جناب نقل كرده و در این میان از طرق شیعه و 

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

اقف گردد، باید به كتاب ینابیع الموده و كتاب اگر خواننده عزیز بخواهد به همه آن روایات و

 غایة المرام بحرانى و غیر این دو مراجعه نماید . 

 السالممؤلف قدس سره: و در تفسیر عیاشى از عمرو بن سعد از ابى الحسن علیه

ن ابیطالب و اوصیاى بعد از حدیثى مثل این آمده و در آن چنین آمده: اولى االمر على ب

 . اویند

 السالمابن شهر آشوب روایت شده كه گفت: حسن بن صالح از امام صادق علیه و از

  است! وسلّموآلهعلیه هللااز این آیه پرسید فرمود: منظور امامان از اهل بیت رسول هللا صلى

 السالممؤلف قدس سره: نظیر این حدیث را صدوق از ابى بصیر از امام باقر علیه

كه امام فرمود: امامان از فرزندان على و فاطمه هستند كه تا روز  نقل كرده و در آن آمده

  قیامت خواهند بود!

السالم روایت آمده كه در تفسیر عیاشى از عبد هللا بن عجالن از امام ابى جعفر علیه

فرمود: این آیه در باره « اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم!» در تفسیر آیه:

 -جانشین آنان  -در باره ائمه نازل شده، كه خداى تعالى آنان را در جاى انبیا على و نیز 

كنند ، و نه چیزى را كه حالل است قرار داده، با این تفاوت كه آنان نه چیزى را حالل مى

 كنند . تحریم مى

مؤلف قدس سره : این استثنا كه در روایت آمده همان چیزى است كه ما در ذیل   

رامون آیه داشتیم خاطر نشان ساخته ، گفتیم : تشریع جز به دست خدا و رسول بحثى كه پی

  او نیست!

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

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

نازل شده چرا نام على و  السالمگویند اگر در باره على علیهم مىعرضه داشتم: مرد
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فرمود: به ایشان بگویید به همان دلیل كه  السالمبیتش در قرآن نیامده؟ امام ابو جعفر علیهاهل

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

وسلّم نماز را براى مردم تفسیر كرد و به همان وآلهعلیههللانبرد، تا آن كه رسول خدا صلى

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

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

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

من كنت مواله فهذا » وسلّم بود كه فرمود:وآلهعلیههللا نام آنانرا نبرد، این رسول خدا صلى

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

اوصیكم بكتاب هللا و » بیتش فرمود:مه اهلو نیز در باره ه«  موالى او است! -االمر منكم

من  -اهل بیتى انى سالت هللا ان ال یفرق بینهما حتى یوردهما على الحوض فاعطانى ذلك 

ام بین آن بیتم، من از خداى تعالى خواستهكنم به كتاب خداى تعالى و اهلشما را وصیت مى

د كند و خداى تعالى این دو را جدایى نیندازد، تا هر دو را كنار حوض، به من وار

پس شما اى مسلمانان به اهل بیت من چیز یاد » و نیز فرمود:« درخواستم را به من داد!

ندهید، كه آنان اعلم از شمایند، اهل بیت من شما را تا قیامت از هیچ در هدایتى بیرون 

 وسلّموآلههعلیهللا و اگر رسول خدا صلى« سازند!كنند و به هیچ در ضاللتى داخل نمىنمى

كرد كه اولى االمر چه كسانى هستند قطعا آل عباس و آل عقیل و آل فالن ساكت بیان نمى

كردند، ولى چون خداى تعالى در كتابش نشستند و ادعاى خالفت و اولى االمرى مىنمى

انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا » نازل كرده بود، كه

دانستند كه منظور از اهل بیت على و حسن و حسین و فاطمه علیهم زاب( همه مىاح/33!«)

ام سلمه دست على و فاطمه و در خانه  وسلّموآله علیههللاالسالم هستند، چون رسول خدا صلى

حسن و حسین صلوات هللا علیهم را گرفت و داخل كسائشان كرد و ام سلمه عرضه داشت: 

تم؟ فرمود: تو عاقبت بخیرى، ولى ثقل من و اهل من و اهل بیت من آیا من از اهل تو نیس

 اینهایند! تا آخر حدیث.

در این معانى وارد شده  السالممؤلف قدس سره:  روایاتى كه از ائمه اهل بیت علیهم

اى اكتفا، كردیم و كسانى بسیار زیاد است ، و ما از هر صنف آن روایات تنها به ذكر نمونه

  . توانند به جوامع حدیث مراجعه نماینده همه آنها واقف شوند مىكه مایلند ب

 و اما اقوالى كه از قدماى مفسرین روایت شده، سه نظریه است:

 اول این كه: اولى االمر خلفایند، -1

 دوم این كه : امراى ارتشند،  -2

 سوم این كه: مراد از آن علمایند،  -3

است اولى االمر همه اصحاب اى كه از ضحاك نقل شده این است كه گفته نظریه -4

وسلّم هستند، برگشتش به قول سوم است ، چون وآلهعلیههللارسول خدا صلى

عبارتى كه از ضحاك نقل شده چنین است : مراد از اولى االمر ، اصحاب 

اند ، كه داعیان اسالم و راویان احادیثند و  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى
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خواهد بگوید علت این كه گفتم اولى االمر ت كه مىظاهر این عبارت این اس

اصحابند ، این است كه اصحاب علم دارند ، پس برگشت قول ضحاك به همان 

 قول سوم است.

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

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

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

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

یر طبرى و امثال آن دو مراجعه توانید به تفسیر الدرالمنثور و تفسرا تصدیق كنید ، مى

 نمایید.

 654ص :    4المیزان ج : 
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 فصل سوم

 

 رهبری و روش حکومت در اسالم

 
 

  رهبر جامعه اسالمى چه كسى است و چگونه روشى دارد ؟
 

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

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

 كرده بود  و دلیل این والیت و وجوب اطاعت ، صریح قرآن است!  به آیات زیر

 دقت فرمائید:

 نسا(و آیه:/95« )و اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول!» 

 نسا(/105«)لتحكم بین الناس بما اریك هللا!» 

 احزاب(/6«)بالمؤمنین من انفسهم!و النبى اولى » 

 ال عمران(/31«)و قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا!» 

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

  . اسالمى و یا تمامى آن شؤون است

سب كند این است و بهترین راه براى دانشمندى كه بخواهد در این باب اطالعاتى ك  

را مورد مطالعه و دقت قرار دهد ،  وسلّموآلهعلیههللاكه نخست سیره رسول خدا صلى

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 ، چون اگر از این راه وارد شود 

دلیلى از ذوق قرآن و تنزیل الهى در یكى دو جمله انتزاع خواهد كرد كه لسانى گویا و كافى 

و بیانى روشن و وافى داشته باشد ، آنچنان گویا و روشن كه هیچ دلیلى دیگر آن هم در یك 

 جمله به آن گویائى و روشنى یافت نشود . جمله و دو 

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

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

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

 به تنهائى ، مانند آیات زیر: وسلّموآلهعلیههللاصلى

 بقره(/43«)و اقیموا الصلوة!» 

 بقره(/195«)و انفقوا فى سبیل هللا!» 

 بقره(/183«)كتب علیكم الصیام!» 
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و لتكن منكم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن » 

 ال عمران(/104«)المنكر!

 مائده(/35«)سبیله!و جاهدوا فى » 

 حج(/78«)و جاهدوا فى هللا حق جهاده!» 

 نور(/2«)الزانیة و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما!» 

 مائده(/38«)و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما!» 

 بقره(/179«)و لكم فى القصاص حیوة!» 

 طالق(/2«)و اقیموا الشهادة هلل!» 

 ال عمران(/103«)فرقوا!و اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال ت» 

 شوری(/13!«)ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه » 

و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقلبتم على » 

 «اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر هللا شیئا و سیجزى هللا الشاكرین!

 ال عمران(/144) 

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

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

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

بر بعضى دیگر مزیت  یابد اختیارش هم به دست ایشان است ، بدون اینكه بعضىتشكیل مى

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

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

 شود:آیه زیر به خوبى استفاده مى

 «انثى بعضكم من بعض! انى ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر او» 

 ال عمران( /195)

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

اجتماع دارد ، همانطور كه تكوینا منوط به اراده خدا است ، تشریعا و قانونا نیز منوط به 

گذارد و در جاى مىاجازه او است و او هیچ عملى از اعمال فرد فرد مجتمع را بى اثر ن

 خوانیم:دیگر قرآن مى

 اعراف(/128« )ان االرض هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین!»  

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

 كه او صاحب دعوت و هدایت و تربیت است:

 جمعه(/2!«)هم و یعلمهم الكتاب و الحكمة یتلوا علیهم آیاته و یزكی» 

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

  . و سرپرستى امور دنیا و آخرتشان ، مادام كه در بینشان باشد

لیكن چیزى كه در اینجا نباید از آن غفلت ورزید ، این است كه این طریقه و رژیم 

حكومت و یا بگو امامت بر امت غیر رژیم سلطنت است ، كه مال خدا را  از والیت و
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دهد هر كارى كه غنیمت صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته ، اجازه مى

خواست با اموال عمومى بكند و هر حكمى كه دلش خواست در بندگان خدا براند ، چون 

كشى مادى وضع شده باشد ست كه بر اساس بهرههائى نیرژیم حكومتى اسالم یكى از رژیم

و حتى دموكراسى هم نیست ، چون با دموكراسى فرقهاى بسیار روشن دارد ، كه به هیچ 

  . گذارد ، آن را نظیر دموكراسى بدانیم ، و یا با آن مشتبه كنیموجه نمى

ت یكى از بزرگترین تفاوتها كه میان رژیم اسالم و رژیم دموكراسى هست این اس

گیرى مادى است ، قهرا روح كه در حكومتهاى دموكراسى از آنجا كه اساس كار بهره

كشى از دیگران در كالبدش دمیده شده و این همان استكبار بشرى است استخدام غیر و بهره

دهد ، حتى انسانهاى دیگر را  و كه همه چیز را تحت اراده انسان حاكم و عمل او قرار مى

د از هر راهى كه خواست انسانهاى دیگر را تیول خود كند و بدون هیچ دهبه او اجازه مى

ها و آرزوهائى كه از سایر انسانها دارد مسلط باشد، این قید و شرطى بر تمامى خواسته

بعینه همان دیكتاتورى شاهى است كه در اعصار گذشته وجود داشت ، چیزى كه هست 

خوانند ، بلكه امروز دموكراسیش مى گفتند واسمش عوض شده و آن روز استبدادش مى

استبداد و ظلم دموكراسى بسیار بیشتر است ، آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولى 

تر از آن در اسمى و لباسى زیبا جلوه كرده ، یعنى استبداد با لباس امروز مسماى زشت

چگونه بر سر بینیم خوانیم و هم با چشم خود مىدموكراسى و تمدن كه هم در مجالت مى

 دارد . ها و اجحافات و تحكماتى را در باره آنان روا مىتازد  و چه ظلمملل ضعیف مى

فراعنه مصر و قیصرهاى امپراطورى روم  و كسراهاى امپراطورى فارس ، اگر 

گفتند ، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به دلخواه خود در آن كردند ، اگر زور مىظلم مى

 -گرفتند  كردند و احیانا اگر مورد سؤال قرار مى، تنها در رعیت خود مى كردندعمل مى

آوردند كه این ظلم و زورها الزمه سلطنت كردن و تنظیم امور در پاسخ عذر مى -البته اگر 

شود براى این است كه مصلحت عموم تامین شود و اگر مملكت است ، اگر به یكى ظلم مى

گردد و شخص امپراطور معتقد بود كه نبوغ مملكت حاكم نمىجز این باشد سیاست دولت در 

و سیاست و سرورى كه او دارد ، این حق را به او داده و احیانا هم بجاى این عذرها با 

گفت اگر بار دیگر این اعتراض را كرد) و حتى به فرزند خود مىشمشیر خود استدالل مى

 آورم!( از تو بشنوم شمشیر را به عضو پر مؤثرت فرو مى

هاى ضعیف برقرار است دقت ها و ملتامروز هم اگر در روابطى كه بین ابرقدرت

بینیم كه تاریخ و حوادث آن درست براى عصر ما تكرار شده و باز هم تكرار كنیم ، مى

شود ، چیزى كه هست شكل سابقش عوض شده ، چون گفتیم كه در سابق ظلم و زورها مى

شود كه در عین حال شد، ولى امروز به حق اجتماعها اعمال مىمىبر تك تك افراد اعمال 

روح همان روح  و هوا همان هوا است و اما طریقه و رژیم اسالم منزه از اینگونه هواها 

در فتوحات و پیمانهائى است كه آن جناب با ملل  است ، دلیل روشنش سیره رسول خدا

  . مغلوب خود داشته است

هاى به اصطالح دموكراسى و بین رژیم حكومت كه بین رژیم یكى دیگر از تفاوتها
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بینیم ، هیچ یك اسالمى هست این است كه تا آنجا كه تاریخ نشان داده و خود ما به چشم مى

هاى غیر اسالمى خالى از اختالف فاحش طبقاتى نیست ، جامعه این رژیمها را از این رژیم

و ثروتمند و صاحب جاه و مقام  و طبقه دیگر دهد ، یكى طبقه مرفه ، دو طبقه تشكیل مى

گردد ، فقیر و بینوا و دور از مقام و جاه و این اختالف طبقاتى باالخره منجر به فساد مى

براى اینكه فساد الزمه اختالف طبقاتى است، اما در رژیم حكومتى و اجتماعى اسالم افراد 

ر بعضى دیگر برترى داشته باشند  باشند ، چنین نیست كه بعضى باجتماع همه نظیر هم مى

و یا بخواهند برترى و تفاخر نمایند ، تنها تفاوتى كه بین مسلمین هست همان تفاوتى است كه 

قریحه و استعداد اقتضاى آن را دارد و از آن ساكت نیست و آن تنها و تنها تقوا است كه 

 فرماید:الى است كه مىزمام آن به دست خداى تعالى است نه به دست مردم  و این خداى تع

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان » 

 فرماید:حجرات( و نیز مى/13!«)اكرمكم عند هللا اتقیكم 

  مائده(/48«)فاستبقوا الخیرات!» 

ئیس و با این حساب در رژیم اجتماعى اسالم بین حاكم و محكوم ، امیر و مامور ، ر

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 

  وسلّم است كه تحیت و سالم بر صاحب آن سیره باد!لهوآعلیههللاصلى

اى خاص و ممتاز در جامعه نیست ، تفاوت دیگر اینكه قوه مجریه در اسالم طایفه

بلكه تمامى افراد جامعه مسؤول اجراى قانونند ، بر همه واجب است كه دیگران را به خیر 

هاى دیگر كه به افراد جامعه مدعوت و به معروف امر و از منكر نهى كنند ، به خالف رژی

ها بسیار است كه دهد ، البته فرق بین رژیم اجتماعى اسالم، با سایر رژیمچنین حقى را نمى

  . بر هیچ فاضل و اهل بحثى پوشیده نیست

تمام آنچه گفته شد در باره رژیم اجتماعى اسالم در زمان حیات رسول خدا 

د از رحلت آن جناب مساله ، مورد اختالف واقع شد، یعنى وسلّم بود و اما بعوآلهعلیههللاصلى

و زمامدار و ولى مسلمین با  وسلّموآلهعلیههللااهل تسنن گفتند: انتخاب خلیفه رسول خدا صلى

خود مسلمین است، ولى شیعه یعنى پیروان على بن ابى طالب صلوات هللا علیه گفتند: خلیفه 

 وسلّموآلهعلیههللااز ناحیه خدا و شخص رسول هللا صلى موسلّ وآلهعلیههللارسول خدا صلى

تعیین شده و بر نام یك یك خلفا تنصیص شده است و عدد آنان دوازده امام است كه اسامیشان 

تواند در آنجا به و دلیل امامتشان بطور مفصل در كتب كالم آمده است) و خواننده مى

 استداللهاى دو طایفه اطالع یابد!( 

و بعد  وسلّموآلهعلیههللالیكن بهر حال امر حكومت اسالمى بعد از رسول خدا صلى

از غیبت آخرین جانشین آن جناب صلوات هللا علیه یعنى در مثل همین عصر حاضر ، بدون 

هیچ اختالفى به دست مسلمین است ، اما با در نظر گرفتن معیارهائى كه قرآن كریم بیان 

 ه:نموده و آن این است ك
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 مسلمین باید حاكمى براى خود تعیین كنند .  :اوال 

 وسلّموآلهعلیه هللاآن حاكم باید كسى باشد كه بتواند طبق سیره رسول هللا صلى :ثانیا

  . حكومت نماید و سیره آن جناب سیره رهبرى و امامت بود نه سیره سلطنت و امپراطورى

   .باید احكام الهى را بدون هیچ كم و زیاد حفظ نماید ثالثا:

در مواردى كه حكمى از احكام الهى نیست) از قبیل حوادثى كه در  :و رابعا

آید،( با مشورت عقالى قوم تصمیم بگیرند كه زمانهاى مختلف یا مكانهاى مختلف پیش مى

 وسلّموآلهعلیههللاصلى ابیانش گذشت، دلیل بر همه اینها آیات راجع به والیت رسول خد

 فرماید:، به اضافه آیه شریفه زیر كه مىاست

 احزاب( /21!«)لقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسنة » 

  143ص :    4المیزان ج : 
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 فصل چهارم

 

 امام و امامت در اسالم  

 

 

 امام کیست و امامت چیست؟

 

ً  قَاَل َو ِمن َو إِِذ اْبتَلى إِْبَرِهیَم »  ُهنَّ  قَاَل إِنى َجاِعلُك ِللنَّاِس إَِماما َربُّهُ بِكِلَمٍت فَأَتَمَّ

یَّتى  قَاَل ال یَنَاُل َعْهِدى الظِلِمینَ   !«ذُر ِ

حد كامل آن ه هائى بیازمود و او بو چون پروردگار ابراهیم، وى را با صحنه» 

ابراهیم گفت: از  !ام خواهم كردوى گفت: من تو را امه امتحانات را انجام بداد، ب

 !«رسدستمگران نمىه امامت برسان فرمود عهد من به ام نیز كسانى را بذریه

 بقره( /124)     

را به چند خصیصه اختصاص داده، یكى به امامت و  السالمخدایتعالى ابراهیم علیه

  . یكى به بناى كعبه و دیگر بعثتش براى دعوت بدین توحید

شریفه اشاره دارد باینكه خداي تعالى مقام امامت را به او داد و این واقعه در این آیه 

تولد اسماعیل و  اتفاق افتاده ، در دوران پیریش و بعد از السالماواخر عمر ابراهیم علیه

و بعد از آنكه اسماعیل و مادرش را از سرزمین فلسطین بسر زمین مكه  السالماسحاق علیه

 .منتقل كرد

 

 امتحانات شایستگی قبل از اعطای مقام  امامت -1

 

 ...!«َو إِِذ اْبتَلى ِإْبَرِهیَم َربُّهُ » 

 ...!«هائى بیازمودو چون پروردگار ابراهیم، وى را با صحنه» 

 

را از قبیل اطاعت و شجاعت و  کسیاثر امتحان این است كه صفات باطنى 

 را ظاهر سازد.  آنصفات متقابل  همچنینسخاوت و عفت و علم و مقدار وفاء، 

عمل است كه  .گیرداى عملى صورت نمىهمین جهت امتحان، جز با برنامهه ب

 یاست درست و راست باشد، ا كه ممكن سازد، نه گفتارصفات درونى انسان را ظاهر مى

 و قلم(/17!«)انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة »همچنان كه در آیه: !دروغ و خالف واقع

  است. امتحان با عمل صورت گرفته بقره(/249...!«)ان هللا مبتلیكم بنهر »آیه:
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بفرضى كه منظور  ،اگر در آیه مورد بحث امتحان ابراهیم را بوسیله كلمات دانسته

از كلمات الفاظ بوده باشد ، باز بدان جهت است كه الفاظ وظائف عملى براى آنجناب معین 

و  »كرده ، همچنان كه در آیه :ها حكایت مىو دستور العمل مي كرده  و از عهد و پیمانها

بقره(منظور از گفتن ، معاشرت كردن /83) !«به مردم نكو بگوئید -قولوا للناس حسنا 

  !است ، مي خواهد بفرماید : با مردم به نیكى معاشرت كنید

 

 مفهوم امتحان با کلمه  -2

 

ُهنَّ »   ...!«َو إِِذ اْبتَلى ِإْبَرِهیَم َربُّهُ بِكِلَمٍت فَأَتَمَّ

حد كامل آن ه هائى بیازمود و او بو چون پروردگار ابراهیم، وى را با صحنه» 

 ...!«امتحانات را انجام بداد

هر چند در قرآن كریم بر موجودات و اعیان خارجى اطالق شده، نه بر « كلمه » 

اى از او كه نامش و كلمه  - بكلمة منه اسمه المسیح عیسى بن مریم »مانند:الفاظ و اقوال، 

لكن همین نیز بعنایت قول و لفظ است، باین معنا  ال عمران(و/45) !«عیسى بن مریم بود

خلق شده ،  !«نكُ  »السالم با كلمه و قول خدا كه فرمود:كه مي خواهد بفرماید: مسیح علیه

  - عیسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فیكون ان مثل »همچنان كه فرمود:

پس  !مثل عیسى نزد خدا ، مثل آدم است كه او را از خاك بیافرید ، و سپس فرمود: بباش

  ال عمران(/59!«)موجود شد

این نه تنها در داستان مسیح است ، بلكه هر جا كه در قرآن لفظ كلمه را بخدا نسبت 

 است ، مانند آیه: « فیكون !كن »همین قول داده ، منظورش 

 

 انعام(/34!«)و ال مبدل لكلمات هللا »

 و آیه:!« تواند دهدكسى كلمات خدا را تغییر نمى »

 یونس(و آیه:/64)!« تبدیلى براى كلمات خدا نیست -ال تبدیل لكلمات هللا  »

 انفال(/7!«)سازدخدا با كلمات خود حق را محقق مى  -بكلماته  یحق الحق »

 :و آیه 

 یونس(/96!«)ان الذین حقت علیهم كلمة ربك ال یؤمنون »

 و آیه: !«آورندآنها كه عذاب پروردگارت علیه آنان حتمى شده، ایمان نمى »

 و آیه: زمر(/71!«)و لكن كلمه عذاب حتمى شده  -و لكن حقت كلمة العذاب  »

 غافر(/6!«)حاب النارو كذلك حقت كلمة ربك على الذین كفروا، انهم اص »

چنین كلمه پروردگارت بر كسانى كه كافر شدند محقق گشت كه اصحاب  و این »

 و آیه: !«آتشند

 شوری(/14!«)و لوال كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى، لقضى بینهم »

اگر نبود كه كلمه خدا قبال براى مدتى معین گذشته بود، هر آینه قضاء بین آنان  »
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 و آیه: !«شدرانده مى

 توبه(و آیه:/40)!« كلمه خدا همواره دست باال است  -و كلمة هللا هى العلیا  »

و  ص(/84!«)گویمگفت حق اینست كه ... و حق مى -قال فالحق و الحق اقول  »

 آیه:

 نحل(/40!«)ء اذا أردناه، أن نقول له كن فیكونانما قولنا لشى »

ن بگوئیم: ه آست كه با د كنیم، اینچیزى كه بخواهیم ایجاه تنها گفتار ما ب »

 !« و آن چیز موجود شود ! بباش

 

این عنایت كه ه قول و سخن است، ب «كلمه » موارد منظور از لفظ كه در همه این

خواهد به شنونده كه گوینده آنچه را مى ست از اینا كند، چون قول عبارت كار قول را مي

 اعالم بدارد، یا باو خبر بدهد و یا از او بخواهد. 

 

 مفهوم تمام شدن کلمه  -3

 

توصیف  «تمام » شود كه در كالم خداى تعالى كلمه و یا كلمات به وصفبسیار مى

 شود، مانند آیه:مى

 عام(ان/115!«)و تمت كلمة ربك صدقا و عدال ال مبدل لكلماته »

كلمه پروردگارت از درستى و عدل تمام شد، هیچ كس نیست كه كلمات او را  »

 و آیه: !«دگرگون سازد

 اعراف(/137!«)و تمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائیل »

 !«كلمه حسناى پروردگارت بر بنى اسرائیل تمام شد »

 

شود كه  زند هنوز تمام نیست، وقتى تمام مياش سر مىكلمه وقتى از گوینده گویا

 شود. وقت است كه تمام و صدق مى لباس عمل بپوشد، آن

و این معنا منافات ندارد با اینكه قول او فعلش باشد ، براى اینكه حقایق واقعى 

آنچه را كه خدا خواسته حكمى دارد  و عنایات كالمى و لفظى حكمى دیگر دارد ، بنا بر این 

براى پیامبرانش و یا افرادى دیگر فاش سازد ، بعد از آن كه سرى و پنهان بوده  و یا 

خواسته چیزى را بر كسى تحمیل كند و از او بخواهد ، باین اعتبار این اظهار را قول و 

و اطالق  كند  و نتیجه خبر امر و نهى را داردنامیم ، براى اینكه كار قول را مىكالم مى

  . قول و كلمه بر مثل این عمل شایع است

در آیه مورد بحث ، قضایائى است كه ابراهیم با آنها آزمایش شد  «كلمات » مراد به

و عهدهائى است الهى ، كه وفاى بدانها را از او خواسته بودند ، مانند قضیه كواكب ،  بتها ، 

 آتش ،  هجرت ،  قربانى كردن فرزند  و غیره . 

اگر در آیه مورد بحث نامى از این امتحانات نبرده ، براى این بود كه غرضى به و 
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چون از آن امتحانات پیروز در آمدى ما تو را امام  »ذكر آنها نداشته ، بله همین كه فرموده:

فهماند كه آن امور امورى بوده كه لیاقت آنجناب را براى مقام امامت مى «!خواهیم كرد

  . اثبات مي كرده ، چون امامت را مترتب بر آن امور كرد

ها كه بر شمردیم ، همان كلمات بوده و اما تمام كردن كلمات به چه پس این صحنه

 معنا است؟ 

ردد ، معنایش این مي شود بابراهیم برگ «اتمهن » گوئیم اگر ضمیر دردر پاسخ مى

خواست انجام داد و امتثال كه ابراهیم آن كلمات را تمام كرد ، یعنى آنچه را خدا از او مى

نمود و اما اگر ضمیر در آن بخداى تعالى برگردد ، همچنانكه ظاهر هم همین است ، آنوقت 

ال ابراهیم كرد و معنا این مي شود كه خدا آن كلمات را تمام كرد ، یعنى توفیق را شامل ح

 مساعدتش فرمود تا همانطور كه وى مي خواست دستورش را عمل كند . 

 

 حقیقت  امامت چیست؟  -4

 

 « ً  !«  قَاَل إِنى َجاِعلُك ِللنَّاِس إَِماما

 بقره(/124! «)گفت: من تو را امام خواهم كرد» 

 

كردارش پیرویش  واو اقتداء نموده، در گفتار ه امام یعنى مقتدا و پیشوائى كه مردم ب

 . كنند

 آن حقیقت كه در تحت عنوان امامت است چیست ؟ 

برد ، دنبالش متعرض نخست باید دانست كه قرآن كریم هر جا نامى از امامت مى

هدایت مي شود ، تعرضى كه گوئى مي خواهد كلمه نامبرده را تفسیر كند ، از آن جمله در 

 فرماید:ضمن داستانهاى ابراهیم مى

و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و كال جعلنا صالحین و جعلنا هم ائمة یهدون  »

 انبیا(/73و72!«)بامرنا

ابراهیم، اسحاق را دادیم و عالوه بر او یعقوب هم دادیم و همه را صالح ه ما ب  »

 !« امر ما هدایت كننده قرار دادیم و مقرر كردیم كه امامانى باشند ب

 فرماید:و نیز مى

 انبیا(/73!«)و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بایاتنا یوقنون »

كردند و این مقام را امر ما هدایت مىه و ما از ایشان امامانى قرار دادیم كه ب »

  !«داشتند یات ما یقین ميه آكردند و ببدان جهت یافتند كه صبر مى

   

آید وصفى كه از امامت كرده ، وصف تعریف است و مي كه از این دو آیه بر مى

خواهد آنرا بمقام هدایت معرفى كند از سوى دیگر همه جا این هدایت را مقید بامر كرده و با 

این قید فهمانده كه امامت بمعناى مطلق هدایت نیست ، بلكه بمعناى هدایتى است كه با امر 
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 اش فرموده:این امر هم همانست كه در یكجا در باره گیرد وخدا صورت مى

ء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون فسبحان الذى بیده ملكوت كل شى »

و او  !ن چیز بگوید بباشه آامر او وقتى اراده چیزى كند تنها همین است كه ب  -

دست او ه كه ملكوت هر چیز ب پس منزه است خدائي !هست شود

 یس(/82!«)است

 و نیز فرموده:

هم چون چشم بر  امر ما جز یكى نیست آن - و ما امرنا اال واحدة كلمح بالبصر »

 قمر( /50!«)هم زدن

امر الهى كه آیه اول آنرا ملكوت نیز خوانده ، وجه دیگرى از خلقت است كه امامان 

قیود زمان و با آن امر با خداى سبحان مواجه مي شوند ، خلقتى است طاهر و مطهر از 

آنست و آن غیر  !«كن » مكان و خالى از تغییر و تبدیل و امر همان چیزیست كه مراد بكلمه

از وجود عینى اشیاء چیز دیگرى نیست  و امر در مقابل خلق یكى از دو وجه هر چیز 

محكوم به تغیر و تدریج و انطباق بر قوانین حركت و  ، خلق آن وجه هر چیز است كهتاس

 .این احكام نیسته ، ولى امر در همان چیز ، محكوم بزمان است 

 !این بود اجمالى از معناى امر

 

اى است كه با امرى ملكوتى كه در اختیار دارد و كوتاه سخن آنكه امام هدایت كننده

كند ، پس امامت از نظر باطن یك نحوه والیتى است كه امام در اعمال مردم دارد هدایت مى

انبیاء و رسوالن و مؤمنین صرف راهنمائى از طریق نصیحت و  و هدایتش چون هدایت

موعظه حسنه و باألخره صرف آدرس دادن نیست ، بلكه هدایت امام دست خلق گرفتن و 

  . براه حق رساندن است

قرآن كریم كه هدایت امام را هدایت بامر خدا ، یعنى ایجاد هدایت دانسته ، در باره 

و اینكه هدایت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت  هدایت انبیاء و رسل و مؤمنین

 فرماید:است ، مى

و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم فیضل هللا من یشاء و یهدى من  »

زبان قومش تا برایشان بیان كند و سپس ه هیچ رسولى نفرستادیم مگر ب -یشاء 

 ابراهیم(/4)!« واهد گمراه كندخداوند هر كه را بخواهد هدایت و هر كه را بخ

 :و در باره راهنمائى مؤمن آل فرعون فرموده

كس كه ایمان آورده  و آن  -و قال الذى آمن یا قوم اتبعون اهدكم سبیل الرشاد  »

!« راه رشد رهنمون شومه مرا پیروى كنید تا شما را ب ! قوم بود بگفت: اى

 فرموده:و نیز در باره وظیفه عموم مؤمنین غافر( /38)

الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا  فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى »

كنند، تا در غربت تفقه در اى كوچ نمىچرا از هر فرقه طائفه - الیهم لعلهم یحذرون

را بیم دهند، باشد  گردند ایشانسوى قوم خود بر مىه دین كنند و در نتیجه وقتى ب
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 توبه(/122!«)شوندكه قومش بر حذر 

 

 اهمیت صبر و یقین در مسئله امامت -5

 

مطلب دیگري كه باید تذكر داد این است كه خداى تعالى براى موهبت امامت سببى 

 معرفى كرده  و آن عبارتست از صبر و یقین و فرموده:

 سجده(/24...!«) لما صبروا و كانوا بایاتنا یوقنون »

كه بحكم این جمله ، مالك در رسیدن بمقام امامت صبر در راه خداست ، و  

رساند كه شایستگان مقام فراموش نشود كه در این آیه ، صبر مطلق آمده و در نتیجه مى

آید ، تا مقام عبودیت و پایه هائیكه براى آزمایششان پیش مىامامت در برابر تمامى صحنه

 كنند، در حالیكه قبل از آن پیشامدها داراى یقین هم هستند . بندگیشان روشن شود ، صبر مى

گیریم ، حال باید ببینیم این یقین چه یقینى است ؟ و چون سراغ آنرا از قرآن مى

 فرماید:بینیم در باره همین ابراهیمى كه در آخر بمقام امامتش رسانیده ، مىمى

 !«ون من الموقنینو كذلك نرى ابراهیم ملكوت السموات و االرض و لیك »

تا چنین و  )و ما این چنین ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم »

 انعام(/75!«)و نیز از موقنان گردد (چنان شود،

فهماند كه نشان دادن ملكوت به فرمائید ، بظاهرش مىاین آیه بطوریكه مالحظه مى

و افاضه فرماید ، پس معلوم مي شود یقین ابراهیم مقدمه بوده براى اینكه نعمت یقین را بر ا

 :هیچ وقت از مشاهده ملكوت جدا نیست ، همچنانكه از ظاهر آیه

 تکاثر(/6و5!«)كال لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم »

 !«دیدید دانستید حتما دوزخ را مي نه، اگر شما به علم یقین مي »

 و آیات:

 ... كال انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون كال بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون» 

كال ان كتاب االبرار لفى علیین و ما ادریك ما علیون كتاب مرقوم، یشهده 

 مطففین(/15و14) !«المقربون

نه، اینها همه بهانه است علت واقعى كفرشان این است كه اعمال زشتشان بر  »

نه،  ... اندس پردهنه، ایشان امروز از پروردگار خود در پ!  دلهاشان چیره گشت

دانى علیین چیست؟ كتابى است كه كتاب ابرار در علیین است و تو نمى بدرستي

 !« بینندنوشته شده، كه تنها مقربین آن را مى

شود ، چون این آیات داللت دارد بر اینكه مقربین كسانى هستند این معنا استفاده مى

اى مانع از دیدن پروردگارشان دل ، پردهكه از پروردگار خود در حجاب نیستند ، یعنى در 

یقین بخدا  ندارند  و این پرده عبارتست از معصیت و جهل و شك و دلواپسى، بلكه آنان اهل

 بینند . هستند  و كسانى هستند كه علیین را مي بینند، همچنان كه دوزخ را مى

عالم ملكوت و سخن كوتاه اینكه امام باید انسانى داراى یقین باشد ، انسانى كه 
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 ، برایش مكشوف باشد  و با كلماتى از خداى سبحان برایش محقق گشته باشد 

 

  . ملكوت عبارتست از همان امر  و امر عبارتست از ناحیه باطن این عالم

 

داللتى !« یهدون بامرنا »فهمیم كه جمله:با در نظر گرفتن این حقیقت ، بخوبى مى

شود ، عبارتست از دلها ، و روشن دارد ، بر اینكه آنچه كه امر هدایت متعلق بدان مى

پس امام كسى است كه باطن دلها و اعمال  ،زند اعمالى كه بفرمان دلها از اعضاء سر مى

و معلوم است كه دلها و اعمال   است  و از او غایب نیست و حقیقت آن پیش رویش حاضر

ر موجودات داراى دو ناحیه است، ظاهر و باطن  و چون گفتیم باطن دلها و نیز مانند سای

ال جرم امام بتمامى اعمال بندگان چه خیرش و چه شرش ، اعمال براى امام حاضر است 

   .آگاه است ، گوئى هر كس هر چه مي كند در پیش روى امام مي كند

ادت و سبیل شقاوت و نیز امام مهیمن و مشرف بر هر دو سبیل ، یعنى سبیل سع

 فرماید: است ، كه خداى تعالى در این باره مى

 اسری(/71!«)یوم ندعوا كل اناس بامامهم »

 !«خوانیمروزى كه هر دسته مردم را با امامشان مى» 

ها از ظاهر آن منظور از این امام ، امام حق است ، نه نامه اعمال ، كه بعضى

 اند . پنداشته

شود ، مردم را ها ظاهر مىكسى است كه در روزى كه باطن پس بحكم این آیه امام

دهد ، همچنانكه در ظاهر و باطن دنیا نیز مردم را بسوى خدا سوق بطرف خدا سوق مى

پست امامت پستى نیست كه  فهماند : كهداد و آیه شریفه عالوه بر این نكته این را نیز مىمى

ار از آن خالى باشد بلكه در تمام ادوار و هاى بشرى و عصرى از آن اعصاى از دورهدوره

 !اعصار باید وجود داشته باشد ، مگر اینكه نسل بشر بكلى از روى زمین برچیده شود

كل  » گوئیم : از كلمهشود ؟ مىمى خواهى پرسید : این نكته از كجاى آیه استفاده

فهماند در هر دوره و هر جا كه انسانهائى باشند ، امامى نیز هست كه این جمله مى «اناس 

  . كه شاهد بر اعمال ایشانست

و معلوم است كه چنین مقامى یعنى مقام امامت با این شرافت و عظمتى كه دارد ، 

باره  شود ، مگر آنكه ذاتا سعید و پاك باشد ، كه قرآن كریم در اینهرگز در كسى یافت نمى

 فرماید:مى

 یونس(/35«)أ فمن یهدى الى الحق احق ان یتبع؟ امن ال یهدى اال ان یهدى؟ »

كه مردم پیرویش  اینه سزاوارتر است ب كند سوى حق هدایت ميه آیا كسى كه ب »

ست تا هدایتش نكنند راه را ا هدایت دیگرانه كس كه خود محتاج ب و یا آن كنند

 «كند؟ پیدا نمي

سوى حق و بین كسى كه تا دیگران هدایتش ه در این آیه میان هادى ب توضیح اینكه

نكنند راه را پیدا نمي كند ، مقابله انداخته  و این مقابله اقتضاء دارد كه هادى بسوى حق 
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كسى باشد كه چون دومى محتاج به هدایت دیگران نباشد ، بلكه خودش راه را پیدا كند  و 

، كه دومى نیز مشخصات اولى را نداشته باشد ، یعنى هادى نیز این مقابله اقتضاء مي كند 

 بسوى حق نباشد . 

شود : اول اینكه امام باید معصوم از هر ضاللت از این دو استفاده دو نتیجه عاید مى

و گناهى باشد و گر نه مهتدى بنفس نخواهد بود ، بلكه محتاج بهدایت غیر خواهد بود  و آیه 

نرا بیان كرد : كه او محتاج بهدایت احدى نیست ، پس امام شریفه از مشخصات امام ای

 !معصوم است

 :آیه شریفه

و جعلنا هم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء  »

 انبیا(/73!«)الزكوة و كانوا لنا عابدین

كردیم فعل  ایشان وحىه ایشان را امامان كردیم كه به امر ما هدایت كنند و ب »

 !«خیرات و اقامه نماز و دادن زكات را و ایشان همواره پرستندگان مایند

فهماند عمل امام هر چه باشد خیراتى است معنا داللت دارد ، چون مى نیز بر این 

كه خودش بسوى آنها هدایت شده ، نه بهدایت دیگران ، بلكه بهدایت خود و بتایید الهى و 

ایشان ه ما ب - و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات »فرماید:یه نمىتسدید ربانى ، چون در آ

ایشان وحى ه فعل الخیرات را ب »بلكه فرموده:  !«وحى كردیم كه خیرات را انجام دهید

فهماند كه امامان آنچه و میانه این دو تعبیر فرقى است روشن ، زیرا در اولى مى !«كردیم

تایید آسمانى است و اما در وحى این داللت نیست ،  مي كنند خیرات است و موجى باطنى و

ایم فهماند كه این خیرات از امامان تحقق هم یافته ، تنها مي فرماید : ما بایشان گفتهیعنى نمى

كار خوب كنند  و اما كار خوب مي كنند یا نمي كنند نسبت بان ساكت است و در تعبیر 

ن خدا بهمه بندگانش دستور داده كه كار خوب دومى فرقى میانه امام و مردم عادى نیست چو

كنند ، ولى تعبیر اولى مي رساند كه این دستور را البته بعضى مي كنند و بعضى نمى -كنند 

 اند  و جز خیرات چیزى از ایشان سر نمي زند . انجام هم داده

 ،و آن اینست كه هر كس معصوم نباشدآید  دوم اینكه عكس نتیجه اول نیز بدست مى

  . او امام و هادى بسوى حق نخواهد بود

در آیه مورد بحث كه ابراهیم  «ظالمین »با این بیان روشن گردید كه مراد بكلمه

این عهد » درخواست كرد امامت را بذریه من نیز بده  و خداى تعالى در پاسخش فرمود: 

مطلق هر كسى است كه ظلمى از او صادر شود ،  بقره(/124!«)رسدظالمین نمىه من ب

هر چند آن كسى كه یك ظلم و آنهم ظلمى بسیار كوچك مرتكب شده باشد ، حال چه اینكه آن 

ظلم شرك باشد  و چه معصیت ، چه اینكه در همه عمرش باشد  و چه اینكه در ابتداء باشد و 

توانند امام باشند ، پس امام تنها مىبعد توبه كرده و صالح شده باشد ، هیچیك از این افراد ن

 آن كسى است كه در تمامى عمرش حتى كوچكترین ظلمى را مرتكب نشده باشد . 

در اینجا بد نیست به یك سرگذشت اشاره كنم  و آن این است كه شخصى از یكى از 

 اساتید ما پرسید : به چه بیانى این آیه داللت بر عصمت امام دارد؟ او در جواب فرمود:
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مردم بحكم عقل از یكى از چهار قسم بیرون نیستند و قسم پنجمى هم براى این تقسیم نیست، 

یا در تمامى عمر ظالمند و یا در تمامى عمر ظالم نیستند ، یا در اول عمر ظالم و در آخر 

نش اجل از أالسالم شكارند و یا بعكس، در اول صالح  و در آخر ظالمند و ابراهیم علیهتوبه

ست كه از خداى تعالى درخواست كند كه مقام امامت را بدسته اول  و چهارم، از این ا

 اش بدهد، پس بطور قطع دعاى ابراهیم شامل حال این دو دسته نیست . ذریه

ماند دوم و سوم ، یعنى آنكسى كه در تمامى عمرش ظلم نمي كند و آن باقى مى

ده است ، از این دو قسم ، قسم دوم را كسیكه اگر در اول عمر ظلم كرده ، در آخر توبه كر

ماند یك قسم و آن كسى است كه در تمامى عمرش هیچ ظلمى خدا نفى كرده ، باقى مى

مرتكب نشده ، پس از چهار قسم باال دو قسمش را ابراهیم از خدا نخواست و از دو قسمى 

  . كه خواست یك قسمش مستجاب شد و آن كسى است كه در تمامى عمر معصوم باشد

 از بیانیكه گذشت چند مطلب روشن گردید:

 كه امامت مقامى است كه باید از طرف خداى تعالى معین و جعل شود .  اول : این

 .عصمت الهى معصوم بوده باشده كه امام باید ب دوم : این

نام انسان بر روى آن هست، ممكن ه كه زمین مادامى كه موجودى ب سوم : این

  .باشد نیست از وجود امام خالى

  .كه امام باید مؤید از طرف پروردگار باشد چهارم : این

كه اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست و امام بدانچه كه  پنجم : این

  .كنند آگاه است مردم مي

تمامى مایحتاج انسانها علم داشته باشد، چه در امر ه كه امام باید ب ششم : این

  .در امر معاد و دینشان معاش و دنیایشان و چه

نفسانى  كه محال است با وجود امام كسى پیدا شود كه از نظر فضائل  این: هفتم   

  .مافوق امام باشد

و این هفت مسئله از امهات و رؤس مسائل امامت است ، كه از آیه مورد بحث در 

  !(و خدا راهنما است )شودصورتى كه منضم با آیات دیگر شود استفاده مى

 

حال خواهى گفت : اگر هدایت امام بامر خدا باشد ، یعنى هدایتش بسوى حق باشد ، 

أ فمن یهدى الى الحق احق ان  »كه آن هم مالزم با اهتداء ذاتى او است ، همچنانكه از آیه:

كه نبوت  استفاده گردید ، باید همه انبیاء امام هم باشند ، براى این یونس(/35...!«) یتبع

ز با اهتداء از جانب خداى تعالى  و بدون اینكه از كسى بگیرد و یا بیاموزد هیچ پیغمبرى ج

شود و وقتى بنا شد موهبت نبوت مستلزم داشتن موهبت امامت باشد، دوباره ، تمام نمى

گردد كه با آنكه ابراهیم سالها بود كه داراى مقام نبوت كند و بخودتان برمىاشكال، عود مى

امامت را هم داشت ، دیگر چه معنا دارد به او بگوئید حاال كه خوب بود و بحكم گفتار شما 

 ؟كنیم از امتحان در آمدى، تو را امام مي

كه از آیه استفاده كردیم ،  گوئیم: آنچه از بیان سابق بدست آمد ، بیانيدر جواب مى
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س تنها این بود كه هدایت بحق كه همان امامت است ، مستلزم اهتداء بحق است و اما عك

آنرا كه هر كس داراى اهتداء بحق است باید بتواند دیگرانرا هم بحق هدایت كند و خالصه 

 باید امام باشد ، هنوز بیان نكردیم . 

 در آیه شریفه:

و وهبنا له اسحق و یعقوب، كال هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و  »

 المحسنین! سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى

 و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من الصالحین !

 و اسمعیل و الیسع و یونس و لوطا و كال فضلنا على العالمین !

 و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ! 

كانوا ذلك هدى هللا یهدى به من یشاء من عباده و لو اشركوا لحبط عنهم ما 

 یعملون!

اولئك الذین آتیناهم الكتاب و الحكم و النبوة فان یكفر بها هؤالء فقد وكلنا بها قوما  

 لیسوا بها بكافرین !

 انعام(/90تا84!«)اولئك الذین هدى هللا فبهدیهم اقتده
 

هم این مالزمه نیامده ، بلكه تنها اهتداء بحق آمده ، بدون اینكه هدایت غیر بحق را 

 هم آورده باشد . 

آوریم تا خود بدقت در اینك براى اطمینان خاطر خواننده عزیز ، ترجمه آیات را مى

 آن تدبر كند:

هم  ما اسحاق و یعقوب را به ابراهیم دادیم و همه ایشانرا هدایت كردیم نوح را »

ایوب و یوسف و  قبال هدایت كرده بودیم و همچنین از ذریه او داود و سلیمان و

 دهیم ! چنین نیكوكاران را پاداش مي موسى و هارون را و ما این

 و نیز زكریا و یحیى و عیسى و الیاس را كه همه از صالحان بودند!

 و نیز اسماعیل و یسع و یونس و لوط را كه هر یك را بر عالمین برترى دادیم! 

و نیز از پدران ایشان و ذریاتشان و برادرانشان، كه عالوه بر هدایت و برترى،  

 اجتباء هم دادیم و هدایت بسوى صراط مستقیم ارزانى داشتیم!

هد با آن هدایت این هدایت، هدایت خداست، كه هر كس از بندگان خود را بخوا

 كنند حبط خواهد شد!كه مى كند و اگر بندگانش شرك بورزند، اجر كارهائىمى

قرآن و ه و اینها همانهایند كه كتاب و حكم و نبوتشان دادیم، پس اگر قوم تو ب 

ن كفر ه آایم كه هرگز بهدایت كفر بورزند مردمى دیگر را موكل بر آن كرده

 ورزند !نمى

  !«ند كه خدا هدایتشان كرده، پس بهدایتشان اقتداء كنو آنان كسانى هست

كنید ، در این آیات براى جمع كثیرى از انبیاء ، اهتداء بحق را بطوریكه مالحظه مى

  . اثبات كرده ، ولى هدایت دیگرانرا بحق ، اثبات نكرده و در آن سكوت كرده است

كه هدایت انبیاء  آید:كنید بر مىو از سیاق این آیات بطوریكه مالحظه مى
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پذیرد و این هدایت بعد از رسول خدا السالم چیزیست كه وضع آن تغییر و تخلف نمىعلیهم

شود، بلكه هم، همچنان در امتش هست و از میانه امتش برداشته نمى وسلّموآلهعلیههللاصلى

هدایت را در اختیار هستند، همواره این  السالمكه از ذریه ابراهیم علیه در میانه امت او آنان

 دارند ، چون از آیه شریفه:

و اذ قال ابراهیم البیه و قومه اننى براء مما تعبدون اال الذى فطرنى فانه سیهدین  »

 زخرف(/28تا26!«)و جعلها كلمة باقیة فى عقبه، لعلهم یرجعون

 !پرستید بیزارمپدرش و قومش گفت: من از آنچه شما مىه و چون ابراهیم ب »

كند و خداوند آن پرستم كه مرا بیافرید و بزودى هدایت مىن كس را مىتنها آ

 !«اى باقى در عقب ابراهیم قرار داد، باشد كه بسوى خدا باز گردندهدایت را كلمه

پرستى در آن بر میاید كه ابراهیم دو مطلب را اعالم كرد ، یكى بیزاریش را از بت

  . حال  و یكى داشتن آن هدایت را در آینده

و این هدایت ، هدایت به امر خداست و هدایت حق است ، نه هدایت بمعناى 

در آن ساعت  السالمراهنمائى ، كه سر و كارش با نظر و اعتبار است ، چون ابراهیم علیه

پرستى گفت هدایت بمعناى راهنمائى را دارا بود ، چون داشت از بتكه این سخن را مى

خدا خبر داد  كرد ، پس آن هدایتى كهد را اعالم مىجست و یكتاپرستى خوبیزارى مى

  . دهد ، هدایتى دیگر استبزودى بوى مى

  . دهداى باقى در دودمان او قرار مىو خدا هم خبر داد كه هدایت باین معنا را كلمه

و این مورد یكى از مواردى است كه قرآن كریم لفظ كلمه را بر یك حقیقت خارجى 

كلمه  -و الزمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها  »كه آیه: سخن ، همچنان اطالق كرده ، نه بر

 فتح(/26!«)و ایشان از سایرین سزاوارتر بدان بودند  تقوى را الزم ال ینفك آنان كرد

  .مورد دوم این اطالق است

از آنچه گذشت این معنا روشن گردید ، كه امامت بعد از ابراهیم در فرزندان او 

عهد من به ستمكاران  :ام نیز بگذار، فرمودخدایا در ذریه »جمله: خواهد بود  و

اى بدین معنا دارد ، چون ابراهیم از خدا خواست تا امامت هم اشاره بقره(/124!«)رسدنمى

اش قرار دهد ، نه در همه  و جوابش داده شد كه در همین بعض هم به را در بعضى از ذریه

پر واضح است كه همه فرزندان ابراهیم و نسل وى رسد و ستمگران از فرزندانش نمى

اند ، تا نرسیدن عهد به ستمگران معنایش این باشد كه هیچ یك از فرزندان ستمگر نبوده

ابراهیم عهد امامت را نائل نشوند ، پس این پاسخى كه خداوند به درخواست او داد ، در 

ست و عهد خداى تعالى به ستمگران حقیقت اجابت او بوده ، اما با بیان اینكه امامت عهدى ا

 رسد . نمى

  403ص :    1المیزان ج : 
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 تحلیل روایات وارده درباره

 امامت
 

روایت كرده كه فرمود: خداى عز  السالممرحوم كلینى در كافى از امام صادق علیه

آنكه او  و جل ابراهیم را قبل از آنكه نبى خود بگیرد ، بنده خود گرفت و خداى تعالى قبل از

را رسول خود بگیرد ، نبى خود گرفت و خداى تعالى قبل از آنكه او را خلیل خود قرار دهد 

انى جاعلك  »خلیلش كرد ، چون بحكم آیه: ، رسول خودش كرد و نیز قبل از آنكه امامش كند

ابراهیم بعد از آنكه خالص در عبودیت و سپس داراى نبوت ،  بقره(/124!«) للناس اماما

رسالت  و در آخر خلت شده بود ، تازه خدا او را امام كرد و از اینكه از خدا خواست  آنگاه

شود كه این مقام در نظرش بسیار عظیم اش نیز قرار دهد ، معلوم مىتا این مقام را در ذریه

 آمده و خدا هم در پاسخش فرموده: كه هر كسى الیق این مقام نیست، آنگاه امام صادق

 فرمود: بقره(/124!«)ال ینال عهدى الظالمین »تفسیر جمله: در السالمعلیه

  !شودوقت سفیه، امام پرهیزكاران نمى هیچ  -

 

آنجناب و باز بطریق دیگر از امام باقر  : این معنا بطریقى دیگر نیز ازمؤلف

  . روایت كرده است السالمنقل شده ، كه شیخ مفید ، همان را از امام صادق علیه السالمعلیه

این  ....و اینكه فرمود: خداوند ابراهیم را قبل از آنكه نبى خود كند بنده خود كرد

 !«من الشاهدین ...و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و كنا به عالمین » معنا را از آیه

رساند: خداى تعالى قبل از آنكه او را نبى خود استفاده فرموده ، چون این آیه مى انبیا(/51)

  . همان ابتداء امر داراى رشد كرد  و رشد ، همان عبودیت استكند، در 

این نكته را هم باید دانست كه ، اینكه خدا كسى را بنده خود بگیرد ، غیر از این 

است كه كسى خودش بنده خدا باشد ، براى اینكه بنده بودن چیزى نیست كه اختصاص بكسى 

ر موجودى كه داراى فهم و شعور باشد ، داشته باشد ، بلكه الزمه ایجاد و خلقت است ، ه

همینكه تشخیص بدهد كه مخلوق است تشخیص مي دهد كه بنده است این چیزى نیست كه 

اتخاذ و جعل بر دارد و خداوند در باره كسى بفرماید : من فالنى را بنده خود اتخاذ كردم ، یا 

ود ، هستیش مملوك براى رب او را بنده قرار دادم ، بندگى باین معنا عبارتست از اینكه موج

خود باشد ، مخلوق و مصنوع او باشد ، حال چه اینكه این موجود در صورتیكه انسان باشد 

در زندگیش بمقتضاى مملوكیت ذاتى خود رفتار بكند و تسلیم در برابر ربوبیت رب عزیز 

باألخره خود باشد ، یا آنكه از رسم عبودیت خارج بوده باشد و به لوازم آن عمل نكند ، 

 آسمان برود یا زمین ، بنده و مخلوق است ، همچنانكه خداى تعالى در این باره فرموده:

 مریم(/93!«)ان كل من فى السموات و االرض اال اتى الرحمن عبدا »

حال بندگى نزد خداى رحمان ه كه ب هیچ كس در آسمانها و زمین نیست، مگر آن »

  !«آیدمى

هاى بردگى عمل گو اینكه در صورتیكه بر طبق رسوم عبودیت و بمقتضاى سنت
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توان گفت كه او بنده خدا نكند و در عوض پلنگ دماغى و طغیان بورزد ، از نظر نتیجه مى

گویند كه تسلیم در برابر مالكش باشد ، و زمام تدبیر امور نیست ، چون بنده بان كسى مى

جا دارد كه تنها كسانى را بنده بنامیم كه عالوه بر عبودیت خود را بدست او بداند ، پس 

 فرماید:ذاتیش ، عمال هم بنده باشد و بنده حقیقى چنین كسى است ، كه خدا هم در باره او مى

 فرقان(/63...!«)و عباد الرحمن، الذین یمشون على االرض هونا »

 ...!« دارند بندگان رحمان كسانى هستند كه در زمین با تواضع و ذلت قدم بر مي »

 

بنا بر این اگر كسى باشد كه عالوه بر بندگى ذاتى و عملیش ، خدا هم او را بنده 

خود اتخاذ كرده باشد ، یعنى بندگى او را پذیرفته باشد و با ربوبیتش بوى اقبال كرده باشد ، 

دار امور او ى هم ، همین است در نتیجه او خودش متولى و عهدهكه معناى والیت خدائ

 شود ، آنطور كه یك مالك امور بنده خود را به عهده دارد. مى

 عبودیت ، خود كلید والیت خدائى است ، همچنانكه كالم ابراهیم هم كه گفت:

 اعراف(/196!«)الذى نزل الكتاب و هو یتولى الصالحین ان ولیى هللا »

بدرستى سرپرست من خدائى است كه كتاب نازل كرده و سرپرستى صالحان را  »

  «است! عهده خود گرفتهه كه شایستگى والیت او را دارند ب یعنى آنان

 و خداى تعالى رسول اسالم را هم در آیات قرآنش بنام عبد نامیده و فرموده:

 کهف(/1!«)الذى أنزل على عبده الكتاب »

 و نیز فرموده: !«اش این كتاب را نازل كردخدائى كه بر بنده »

 حدید(/9!«)ینزل على عبده آیات بینات »

 و نیز فرموده: !«كنداش نازل مىآیاتى روشن بر بنده »

 جن(/19!«)قام عبد هللا یدعوه »

 !«بنده خدا برخاست تا او را بخواند »

 پس روشن شد كه اتخاذ عبودیت همان والیت و سرپرستى كردن عبد است . 

 السالم فرمود:و اینكه امام علیه

داللت دارد بر اینكه میانه  !و خداوند قبل از آنكه او را رسول بگیرد نبى گرفت

آید بر مى السالمرسول و نبى فرق است و فرق آندو بطوریكه از روایات ائمه اهل بیت علیهم

بیند و وحى را مي گیرد ، ولى ین است كه نبى كسى است كه در خواب واسطه وحى را مىا

 كند . بیند و با او صحبت مىرسول كسى است كه فرشته حامل وحى را در بیدارى مى

آید ، این است كه مقاماتى كه آنجناب بدست و آنچه از داستانهاى ابراهیم بر مى

ر این روایت آمده ، یعنى نخست مقام عبودیت و سپس نبوت آورده ، بهمین ترتیبى بوده كه د

و بعد رسالت ، آنگاه خلت  و در آخر امامت بوده ، اینك آیاتى كه این ، ترتیب از آنها 

 :گذردشود از نظر خواننده مىاستفاده مى

و اذكر فى الكتاب ابراهیم انه كان صدیقا نبیا اذ قال البیه یا ابت ! لم تعبد ما ال » 

 مریم(/42و41)« یسمع و ال یبصر و ال یغنى عنك شیئا؟
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آید ، آنروز كه ابراهیم این اعتراض را به پدر خود مي كرد ، كه از این آیه بر مى

بیند و نه دردى از تو دوا مي كند؟ نبى بوده شنود و نه مىپرستى ، كه نه مىچرا چیزى مى

ر میانه قوم گفت ، تصدیق مي كند ، و این آیه آنچه را كه ابراهیم در آغاز ورودش د -

 آنروز گفت:

 زخرف(/27و26!«)اننى براء مما تعبدون، اال الذى فطرنى فانه سیهدین »

پرستم كه مرا بیافرید و من از آنچه شما میپرستید بیزارم، تنها كسى را مى »

  !«كندبزودى هدایتم مى

  هود(/69!«): سالمو لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، قالوا سالما، قال» 

این آیه راجع به آمدن فرشته نزد ابراهیم است كه او را بشارت دادند به صاحب 

اند و این داستان در اواخر فرزند شدن و خبر دادند كه براى نزول عذاب بر قوم لوط آمده

عمر ابراهیم و سنین پیرى او و بعد از جدائى از پدر و قومش اتفاق افتاده ، كه در آن ، 

  .است مالئكه خدا را در بیدارى دیده  و با آنان صحبت كرده

 فرمود: السالمو اینكه امام علیه

آنرا  وخدا ابراهیم را قبل از آنكه خلیل و دوست خود قرار دهد رسول خود قرار داد 

ملت ابراهیم را كه حنیف است  -و اتبع ملة ابراهیم حنیفا و اتخذ هللا ابراهیم خلیال  »از آیه:

استفاده كرده ، چون از ظاهرش  نسا(/125!«)یروى كند و خدا ابراهیم را خلیل بگرفتپ

كه وى به امر  ايآید اگر خدا او را خلیل خود گرفت براى خاطر این ملت حنفیهبرمى

پروردگارش تشریع كرد ، بگرفت چون مقام آیه مقام بیان شرافت و ارج كیش حنیف ابراهیم 

  . آن كیش ، ابراهیم بمقام خلت مشرف گردیداست ، كه به خاطر شرافت 

چون دو نفر . است «صدیق »تر از كلمه:از نظر مصداق، خصوصى «خلیل »كلمه

دوست همین كه در دوستى و رفاقت صادق باشند، كلمه صدیق بر آندو صادق است ، ولى 

نامند ، كه مى دیگرىگویند ، بلكه وقتى یكى از آن دو را خلیل باین مقدار آن دو را خلیل نمى

 است.  حوائج خود را جز باو نگوید ، چون خلت بمعناى فقر و حاجت

 ...و اینكه فرمود: خداى تعالى ابراهیم را قبل از آنكه امام بگیرد ، خلیل خود گرفت

  . معنایش از بیان گذشته ، روشن گردید

 اشاره است بایه شریفه:  !شودو اینكه فرمود : سفیه ، امام مردم با تقوى نمى

و من یرغب عن ملة ابراهیم اال من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فى الدنیا و انه  »

!« قال: اسلمت لرب العالمین! فى األخرة لمن الصالحین اذ قال: له ربه اسلم

 بقره(/131و130)

كس كه از ملت و كیش ابراهیم روى بگرداند، خود را سفیه كرده است، كه  آن »

او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحان است، چون پروردگارش به او ما 

  !«گفت: براى رب العالمین تسلیم هستم ! گفت: تسلیم شو 

خداى سبحان اعراض از كیش ابراهیم را كه نوعى ظلم است سفاهت خوانده و در 

مقابل آن ، اصطفاء را ذكر كرده ، آنگاه آنرا با سالم تفسیر كرده و استفاده این نكته از 
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محتاج بدقت است ، آنگاه اسالم و تقوى را یكى و یا بمنزله  ...!«اذ قال له ربه أسلم »جمله:

 رموده:یك چیز دانسته و ف

 ال عمران(/102!«)اتقوا هللا حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون »

كه در حال اسالم  از خدا بپرهیزید حق پرهیز كردن و زنهار، نمیرید مگر آن »

  418ص :    1المیزان ج :                                 !(دقت فرمائید)!«  باشید
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 فصل پنجم

 

 در کشور اسالمیوظیفه جهاد 
 

 

 وظیفه جهاد 

 و اهمیت آن در کشور اسالمی

 

 ...!« االموال و االنفس و الثمرات ء من الخوف والجوع و نقص منلنبلونكم بشى و» 

ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را یا با خوف و یا گرسنگى و یا نقص  »

  !«آزمائیم و تو اى پیامبر صابران را بشارت دهها مىاموال و جانها و میوه

انا هلل و انا الیه  »گویند: رسد ميایشان مىه یعنى آنهائى را كه وقتى مصیبتى ب» 

 !«خواهیم گشت ما ملك خدائیم و بسوى او باز -راجعون

اینان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ایشان تنها ایشان راه  »

 بقره(/157تا  155)              !« گانندیافته

 

بعد از آنكه در آیه قبل ، مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك بگیرند  و 

نیز نهى فرمود از اینكه كشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را زنده معرفى كرد ، اینك 

در این آیه علت آن امر و آن نهى را بیان مي كند و توضیح مي دهد كه چرا ایشان را به آن 

 اطب كرد . خطابها ، مخ

برد كه رسیدنشان به و آن علت این است كه بزودى ایشان را به بوته آزمایشى مى

شود و به دین حنیف شان صافى نمىشود و زندگى شرافتمندانهمعالى برایشان فراهم نمى

رسند ، مگر به آن آزمایش  و آن عبارت است از جنگ و قتل كه یگانه راه پیروزى در نمى

خود را در این دو قلعه محكم ، یعنى صبر و نماز متحصن كنند و از این دو  آن این است كه

نیرو مدد بگیرند و عالوه بر آن دو نیرو ، یك نیروى سوم هم داشته باشند و آن طرز فكر 

صحیح است كه هیچ قومى داراى این فكر نشدند ، مگر آنكه به هدفشان هر چه هم بلند بوده 

اى یافته و اند ، در جنگ ، نیروى خارق العادهال خود را یافتهاند و نهایت درجه كمرسیده

عرصه جنگ برایشان چون حجله عروس محبوب گشت و آن طرز فكر این است : كه ایمان 

داشته باشند به اینكه كشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر كوششى كه با جان و مال 

اند كه ن را بكشند ، خود را به حیاتى رساندهخود میكنند ، باطل و هدر نیست ، اگر دشم

كند و اگر خود كشته شوند ، به زندگى دیگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حكومت نمى

اند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد ، پس در هر دو صورت موفق و واقعى رسیده
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  . پیروزند

ممكن است مسلمانان در راه خداى تعالى در آیه مورد بحث به عموم شدائدى كه 

مبارزه با باطل گرفتارش شوند ، اشاره نموده و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و 

ظاهرا مراد به آن اوالد باشد ، چون نقص  «ثمرات »ها و اما كلمهنقص اموال و جان

  . هاى درختانفرزندان و كم شدن مردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تا نقص میوه

 

 !«و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا هلل و انا الیه راجعون» 

 بقره(/156) 

در این باره صابران را دوباره نام برد تا اوال بشارتشان دهد و ثانیا راه صبر را و 

اینكه چه صبرى ، صبر جمیل است یادشان دهد و ثالثا آن علت واقعى كه صبر را بر آدمى 

بیان كند و آن این است كه ما ملك خدائیم و مالك حق دارد هر گونه تصرفى سازد واجب مى

در ملك خود بكند و رابعا پاداش عموم صابران را كه عبارت است از درود خدا و رحمت و 

  . راه یافتن ، معرفى نماید

لذا رسول گرامى خود را دستور مي دهد : نخست ایشان را بشارت دهد ، ولى 

ذكر نمي كند ، تا با همین ذكر نكردن به عظمت آن اشاره كرده باشد و متعلق بشارت را 

بفهماند : همینكه این بشارت از ناحیه خداست ، جز خیر و جمیل نیست و این خیر و جمیل 

 را رب العزة ضمانت كرده است . 

و سپس بیان مي كند : كه صابران كیانند ؟ آنهایند كه هنگام مصیبت چنین و چنان 

  . مي گویند

اى كه آدمى با آن روبرو شود ، چه خیر و چه و مصیبت عبارت است از هر واقعه

شود و معلوم است كه مراد به شر  و لكن جز در وقایع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمى

صرف تلفظ به این الفاظ و بدون توجه به معناى آن نیست و حتى با  ...! «انا هلل : »گفتن

ه معنا هم نیست بلكه باید به حقیقت معنایش ایمان داشت باینكه آدمى گفتن و صرف توجه ب

مملوك خداست و مالكیت خدا به حقیقت ملك است  و این كه دوباره بازگشتش به سوى 

كند ، آن صبرى كه ریشه و منشا هر باشد اینجاست كه بهترین صبر تحقق پیدا مىمالكش مى

 .كند  و چرك غفلت را از صفحه دل مي شویدمىسوزاند و قطع جزع و تاسفى را در دل مى

توضیح اینكه : وجود انسان و تمامى موجوداتى كه تابع وجود آدمى هستند ، چه 

كه انسان را آفریده و ایجاد  قواى او و چه افعالش ، همه قائم به ذات خداى عزیزى هستند

والش به اوست  و در كرده ، پس قوام ذات آدمى به اوست و همواره محتاج او ، در همه اح

  . حدوثش و بقاءش ، مستقل از او نیست

و چون چنین است ، رب او و مالك او هر گونه تصرفى كه بخواهد در او میكند و 

خود او هیچگونه اختیار و مالكیتى ندارد و به هیچ وجه مستقل از مالك خود نیست ، مالك 

  . حقیقى وجودش و قوایش و افعالش

را و نیز قوا و افعال او را به خود او نسبت مي دهند ، مثال و اگر هم هستى او 
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گویند فالنى وجود دارد قوا و افعالى دارد، چشم و گوش دارد و یا اعمالى چون راه رفتن مى

و سخن گفتن و خوردن و نوشیدن دارد ، همین نسبت نیز به اذن مالك حقیقى اوست كه اگر 

، همه این نسبتها دروغ بود ، زیرا او و هیچ موجودى اى نداده بود مالك حقیقیش چنین اجازه

ها را ندارند، براى اینكه گفتیم : به هیچ وجه دیگر مالك چیزى نیستند و هیچیك از این نسبت

  استقاللى از خود ندارند ، هر چه دارند ملك اوست.

كند ، كه ضرورت زندگى اجتماعى چیزى كه هست آدمى تا در این نشئه زندگى مى

ناگزیرش كرده ملكى اعتبارى براى خود درست كند و خدا هم این اعتبار را معتبر شمرده و 

این نیز باعث شده كه رفته رفته امر بر او مشتبه گردد و خود را مالك واقعى ملكش بپندارد 

 لذا خداى سبحان در آیه:

 غافر(/16!«)لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار » 

 !« واحد قهار یاز آن خدا  ست؟ملك امروز از آن كی »

فرماید : بزودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشیاء به حال قبل از اذن خدا مى

برمي گردند و روزى خواهد رسید كه دیگر ملكى نماند ، مگر براى خدا و بس ، آنوقت 

  . دپنداشت ، بسوى خداى سبحان برمي گرداست كه آدمى با همه آن چیزها كه ملك خود مى

شود ملك دو جور است ، یكى ملك حقیقى كه دارنده آن تنها و تنها پس معلوم مى

نه هیچ انسانى و نه هیچ  خداى سبحان است ، واحدى با او در این مالكیت شریك نیست،

موجودى دیگر و یكى دیگر ملك اعتبارى و ظاهرى و صورى است ، مثل مالكیت انسان 

و امثال اینها ، كه در این چیزها مالك حقیقى خداست و نسبت به خودش و فرزندش و مالش 

  . مالكیت انسان به تملیك خداى تعالى است ، آنهم تملیك ظاهرى و مجازى

پس اگر آدمى متوجه حقیقت ملك خداى تعالى بشود و آن ملكیت را نسبت به خود 

كه این  شودبیند كه خودش ملك مطلق پروردگارش است و نیز متوجه مىحساب كند ، مى

شود و از آن جمله ملك انسان ملك ظاهرى و اعتبارى كه میان انسانها دست به دست مى

نسبت بخودش و مالش و فرزندانش و هر چیز دیگر ، بزودى باطل خواهد شد و به سوى 

شود كه خود او اصال مالك هیچ چیز پروردگارش رجوع خواهد كرد و باألخره متوجه مى

 نه مجازى.  نیست ، نه ملك حقیقى و

و معلوم است كه اگر كسى این معنا را باور داشته باشد ، دیگر معنا ندارد كه از 

مصائبى كه براى دیگران تاثر آور است ، متاثر شود ، چون كسى متاثر مي شود كه چیزى 

اش پیدا شود و یا سودى از مایملك خود را از دست داده باشد ، چنین كسى هر وقت گم شده

  . شود و چون چیزى از دستش برود غمناك مي گرددد خوشحال مىبه چنگش آی

اما كسى كه معتقد است باینكه مالك هیچ چیز نیست ، دیگر نه از ورود مصیبت 

گردد متاثر مي شود و نه از فقدان مایملكش اندوهناك ( و نه از رسیدن سودى مسرور ) مى

ن دارد باینكه مالك تنها و تنها شود، كسى كه ایماو چگونه از رسیدن مصیبت متاثر مى

 تواند در ملك خودش هر جور تصرفى بكند . خداست؟ و او حق دارد و مى

  531ص :    1المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 مبارزه و مقاومت در اسالم

 
 

 بالهای عمومی و طرز برخورد با آن

 

َ َمَع الصبِرینَ  یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا استَِعینُوا بِالصبِر َو الصلَوِة »    ...!«إِنَّ َّللاَّ

كه ایمان آوردید از صبر و صالة استعانت جوئید كه خدا با صابران  اى كساني» 

  !«است

هائى هستند و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زنده» 

 !«كنیدولى شما درك نمى

ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را یا با خوف و یا گرسنگى و یا نقص  »

  !«آزمائیم و تو اى پیامبر صابران را بشارت دهها مىاموال و جانها و میوه

انا هلل و انا الیه  »گویند: رسد ميایشان مىه یعنى آنهائى را كه وقتى مصیبتى ب» 

 !«خواهیم گشت ما ملك خدائیم و بسوى او باز -راجعون

اینان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ایشان تنها ایشان راه  »

 بقره(/157تا  153)              !« گانندیافته

 

شوند و در این آیات از بالئى پیشگوئى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مى

بینند ، البته نه هر بال و مصیبت ، بلكه بالى عمومى كه چون سایر مصائبى را بزودى مى

 بلیات معمولى و همیشگى نیست . 

آرى نوع انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشئه كه نشئه طبیعت است، 

هرگز در افرادش خالى از حوادث جزئى نیست ، حوادثى كه تنها نظام فرد را در زندگى 

میرد و یا مریض مي شود ، یا ترس و گرسنگى و اندوه و شخصیش مختل مي سازد و یا مى

اندازد ، این سنتى است از خدا كه همواره در محرومیت چرخ زندگیش را از كار مى

، چون دار طبیعت دار تزاحم و نشئه نشئه تبدل و تحول  مخلوقات و بندگانش جارى ساخته

براى سنت خدا نه تبدیلى   -فلن تجد لسنة هللا تبدیال و لن تجد لسنة هللا تحویال  »است:

 !« خواهى یافت و نه تحویلى 

و لكن این بالى فردى هر چند دشوار و بر شخص مبتالى بدان سنگین است، ولى 

مى مهیب و هول انگیز نیست براى اینكه بالى فردى وقتى به هاى عمومانند بالها و محنت
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آورد ، صاحب بال هم در نیروى تعقلش و هم در استوارى عزمش و هم در فردى روى مى

اش همه جا گیرد و اما بالهاى عمومى كه دامنهثبات نفسش ، از قواى دیگر افراد كمك مى

احتیاط و تدبیر چاره را از هیئت  شود ، شعور عمومى را سلب مي كند رأى وگسترده مى

و خوف چندین برابر  -شود گیرد و در نتیجه نظام حیات از همه مردم مختل مىاجتماع مى

افتد و عزم و ثبات تباه گردد ، آنچنانكه عقل و شعور از كار مىو وحشت متراكم مى

یقتى است كه تر است و این حقپس بالى عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلخ -گردد مى

 آیات مورد بحث بدان اشاره دارد . 

بالئى كه در آیات مورد بحث از آن سخن رفته ، هر بالى عمومى نیست وبا و 

اند ، بالئى قحطى نیست ، بلكه بالئى است عام كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كرده

د ، جمعیت اندكى كه است كه بجرم پیروى از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتال شدن

همه دنیا و مخصوصا قوم و قبیله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش كردن نور خدا و 

و براى رسیدن به این  استیصال كلمه عدالت و ابطال دعوت حق ، هدفى و همى نداشتند

منظور شیطانى خود ، هیچ راهى جز قتال نداشتند ، براى اینكه سایر راههائى را كه ممكن 

بود مؤثر بیفتد ، پیموده بودند ، القاء وسوسه و شبهه در میان افراد كردند ، فتنه و آشوب 

براه انداختند ، ولى مؤثر واقع نشد و نتیجه نداد ، براى اینكه حجت قاطع و برهان روشن در 

و مسلمین بود ، وسوسه و فتنه و دسیسه كجا  وسلّم وآلهعلیههللاطرف رسول خدا صلى

تواند به اثر آنها اطمینان پیدا كند ؟ ند در مقابل حجت قاطع دوام یابد ؟ و دشمن كجا مىتوامى

پس براى سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دین ، بغیر از قتال و استمداد از جنگ 

از طرف  و خونریزى راه دیگرى برایشان نماند ، این وضعى بود كه مخالفین دین داشتند ،

اى جز جنگ نیست ، براى اینكه تر بود كه چارهمینطور و بلكه از این روشندین هم وضع ه

از آن روزى كه انسان در این كره خاكى قدم نهاده ، این تجربه را بدست آورده كه حق وقتى 

كند كه باطل از محیط دور شود و موش باطل از بین نمي رود مگر با اعمال اثر خود را مى

  . قدرت و نیرو

 !«جان دفع شر موش كن اول اى» 

 !«وش كنکوانگه اندر جمع گندم  »

و سخن كوتاه اینكه در آیات مورد بحث بطور اشاره خبر مي دهد: كه چنین محنتى 

و بالئى رو به آمدن است، چون در آیات، سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده چیزى كه 

ها مكروه و ناگوار نیست و هست این بال را بوصفى معرفى كرده كه دیگر چون سایر بال

صفت سوئى در آن باقى نمانده و آن اینست كه این قتال مرگ و نابودى نیست، بلكه حیات 

كند كه خود را براى قتال آماده كنند است و چه حیاتى!! پس این آیات مؤمنین را تحریك مى

دارج تعالى و و به ایشان خبر مي دهد كه بال و محنتى در پیش دارند، بالئى كه هرگز به م

رسند، مگر آنكه در برابر آن صبر كنند و رحمت پروردگارى و به اهتداء، بهدایتش نمى

 .هایش را تحمل نمایندمشقت

به ایشان این حقیقت را تعلیم مي دهد كه باید براى رسیدن به هدف از قتال استمداد 
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عبارتست از خوددارى از فرماید: از صبر و نماز استعانت بجوئید، از صبر كه بگیرند، مى

جزع و ناشكیبائى و از دست ندادن امر تدبیر و از نماز كه عبارت است از توجه بسوى 

 :پروردگار و انقطاع بسوى كسیكه همه امور بدست او است ، آرى

 بقره(/165) !«اش از خداست نیرو همه -ان القوة هلل جمیعا  »

 

ن آنرا ستوده و مكرر امر بدان صبر از بزرگترین ملكات و احوالى است كه قرآ

 اش فرموده:نموده است ، تا بجائى كه قریب به هفتاد مورد شده ، حتى در باره

 لقمان(/17!«)این صبر از كارهاى بس مهم است -ان ذلك من عزم االمور  »

 و نیز فرموده:

 این اندرز را نمي -و ما یلقیها اال الذین صبروا و ما یلقیها اال ذو حظ عظیم  »

!« اى عظیمپذیرد مگر صاحب بهرهكه صبر كنند و نمى پذیرد مگر كساني

تنها  -انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب »  :و نیز فرمودهفصلت( /35)

 زمر(/10) !«شود تمام داده ميه صابرانند كه بدون حساب اجرشان ب

 

است كه قرآن گوئیم: كه نماز از بزرگترین عبادتهائى  همین قدر مي نمازدر باره 

 اش فرموده:بر آن تاكید بسیار دارد ، حتى در باره

 عنکبوت(/45!«)ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر »

 !«دارد نماز انسان را از فحشاء و منكر باز مي »

كند ، در صدر آن و در اولش نماز و در قرآن كریم در باره هر امرى سفارش مى

  . آوردرا بیاد مى

صبر را چنین توصیف كرده كه خدا با صابران است كه داراى این  خداى سبحان

صفتند و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف كرد و از نماز چیزى نفرمود ، با 

نماز را توصیف  بقره(/45...!«) و استعینوا بالصبر و الصلوة و انها لكبیرة »اینكه در آیه:

بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و  كرده، بدین جهت بود كه مقام آیات مورد

تر است، بخالف هماوردى با شجاعان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسب

 آیه سابق و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود:

 !« ان هللا مع المصلین »بقره(و نفرمود:/153)!« ان هللا مع الصابرین »

 »ا صابران است این معیت غیر آن معیتى است كه در آیه:و اما اینكه فرمود: خدا ب

آمده ، براى اینكه معیت در آیه  !«او با شماست هر جا كه باشید - و هو معكم اینما كنتم

سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است، مي خواهد بفرماید: خدا بر همه شما احاطه دارد 

رد بحث كه بمعناى یارى كردن صابران و قوام ذات شما باو است، بخالف معیت در آیه مو

 :است مي خواهد بفرماید

 !«صبر كلید فرج خدائى و یارى اوست - الصبر مفتاح الفرج »

  515ص :    1المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 معرفی جهاد اسالمی

 
 

 مقدمه تفسیری بر:

 معرفی جهادی که خدا فرمان داده است!

 

ِ  َو قاتِلُوا في»  َ ال یُِحبُّ اْلُمْعتَدینَ َسبیِل َّللاَّ   ...!«الَّذیَن یُقاتِلُونَُكْم َو ال تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ

 

و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید اما تعدى روا » 

  !«داردمدارید كه خدا متجاوزان را دوست نمى

دیارشان مكه بیرون كنید  و ایشان را هر جا كه دست یافتید به قتل برسانید و از» 

همانطور كه شما را از مكه بیرون كردند و فتنه آنان از این كشتار شما شدیدتر 

كه ایشان  بود ولى در خود شهر مكه كه خانه امن است با ایشان نجنگید مگر این

در آنجا با شما جنگ بیاغازند كه اگر خود آنان حرمت مسجد الحرام را رعایت 

  !«بجنگید كه سزاى كافران همین است آغاز كردند شما هم شماننموده جنگ را با 

حال اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست بردارید كه خدا 

 !«آمرزگارى رحیم است

كن شود و دین تنها براى خدا شود و و با ایشان كارزار كنید تا به كلى فتنه ریشه» 

دیگر هیچ دشمنى و خصومتى نیست مگر اگر به كلى دست از جنگ برداشتند 

  !«علیه ستمكاران

اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنید چون خدا قصاص را در » 

ها جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه همه حرمت

خدا  كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنید و نسبت به ستم بیش از آن از

 !« بترسید و بدانید كه خدا با مردم با تقوا است

احسان  و و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید» 

 بقره(/195تا  190!«                     )كنید كه خدا نیكوكاران را دوست دارد

 

اطرافش و لوازمش به این آیات پنجگانه همه متعرض بیان یك حكم است، با حدود و 

ال تعتدوا ...  »كند و جمله:اصل حكم را بیان مى !«و قاتلوا فى سبیل هللا »بیان كه جمله
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از  بقره(/191!«)و اقتلوهم ...  »:كند و جملهحكم نامبرده را از نظر انتظام تحدید مى!«

 !«لحرام ...و ال تقاتلوهم عند المسجد ا »نماید و جمله:جهت تشدید آن را تحدید مى

 بقره(/193!« )و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ... »بقره( آن را از جهت مكان و جمله:/192)

 .نمایداز جهت زمان و مدت تحدید مى

كند كه این حكم جنبه قصاص در بیان مى بقره(/191!«)الشهر الحرام ...» جمله 

و  »:و تهاجمى و جمله كشى و خالصه معامله به مثل دارد، نه جنگ ابتدائىجنگ و آدم

 .كند، تا مردم براى مجهز شدن انفاق كنندمقدمات مالى این قتال را فراهم مى !«انفقوا ...

قتال به معناى آن است كه شخصى  !«و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم ...» 

قصد كشتن كسى را كند، كه او قصد كشتن وى را دارد و در راه خدا بودن این عمل به این 

است كه غرض تصمیم گیرنده اقامه دین و اعالى كلمه توحید باشد، كه چنین قتالى عبادت 

به او، نه است كه باید با نیت انجام شود و آن نیت عبارت است از رضاى خدا و تقرب 

 استیال بر اموال مردم و ناموس آنان . 

خواهد به وسیله قتال با كفار از حق پس قتال در اسالم جنبه دفاع دارد ، اسالم مى

آن را  ،(به بیانى كه خواهد آمد )ها دفاع كند ، حقى كه فطرت سلیم هر انسانىقانونى انسان

ر اسالم دفاع است و دفاع بالذات محدود انسانیت قائل است ، آرى از آنجائى كه قتال د براى

به زمانى است كه حوزه اسالم مورد هجوم كفار قرار گیرد، به خالف جنگ كه معناى 

 واقعیش تجاوز و خروج از حد و مرز است، لذا قرآن كریم دنبال فرمان قتال فرمود:

 !«و ال تعتدوا ان هللا ال یحب المعتدین »

 !« داردان را دوست نمىتجاوز مكنید كه خدا تجاوزكار و»

نهیى است مطلق، در نتیجه مراد از آن مطلق هر عملى است كه  تجاوز نهى از 

حق نیز قتال ر عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پیشنهاد مصالحه بر س

ابتدائى و قتل زنان و كودكان و قتال قبل از اعالن جنگ با دشمن و امثال اینها، كه سنت 

  . یه آن را بیان كرده استنبو

به معناى هر عملى است كه به منظور آزمایش حال چیزى انجام گیرد  «فتنه» كلمه 

گویند و هم مالزمات غالبى آن را، كه و بدین جهت است كه هم خود آزمایش را فتنه مى

عبارت است از شدت و عذابى كه متوجه مردودین در این آزمایش یعنى گمراهان و 

نى استعمال شده و منظور از آن در آیه شود، در قرآن كریم نیز در همه این معامشركین مى

مورد بحث شرك به خدا و كفر به رسول و آزار و اذیت مسلمین است ، همان عملى كه 

 مشركین مكه بعد از هجرت و قبل از آن با مردم مسلمان داشتند . 

گیرى را به خرج دهید و پس معناى آیه این شد كه علیه مشركین مكه كمال سخت

برخوردید به قتل برسانید، تا مجبور شوند از سرزمین و وطن خود كوچ  آنان را هر جا كه

هر چند كه رفتار آنان با شما  كنند، همانطور كه شما را مجبور به جالى وطن كردند،

تر بود، براى اینكه رفتار آنان فتنه بود و فتنه بدتر از كشتن است، چون كشتن تنها سخت

ند، ولى فتنه مایه محرومیت از زندگى دنیا و آخرت و كانسان را از زندگى دنیا محروم مى
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  . انهدام هر دو نشأه است

  

 بقره(/193!«)و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین هلل» 

كند و كلمه فتنه در لسان این این آیه همانطور كه قبال گفتیم مدت قتال را تحدید مى 

ود اتخاذ كنند و آن را بپرستند، آنطور كه آیات به معناى شرك است، به اینكه بتى براى خ

كردند، دلیل اینكه گفتیم فتنه به معناى شرك است مشركین مكه مردم را وادار به آن مى

َو قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن  » است و آیه مورد بحث نظیر آیه : !«و یكون الدین هلل »جمله:

یُن ُكلُّهُ َّلِلَّ  َ َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْولى.فِتْنَةٌ َو یَُكوَن الد ِ َو نِْعَم  .. َو إِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

فرماید با مشركین قتال كنید تا زمانى كه دیگر شركى است كه مى انفال(/40و39!«)النَّصیرُ 

باقى نماند حال اگر پشت كردند بدانید كه سرپرست شما تنها خداست ، كه چه خوب 

 خوب یاورى است . سرپرست و چه 

و آیه نامبرده این داللت را دارد كه قبل از قتال باید مردم را دعوت كرد ، اگر 

دعوت را پذیرفتند كه قتالى نیست و اگر دعوت را رد كردند آن وقت دیگر والیتى ندارند، 

و نعم النصیر است ولى و سرپرست ایشان نیست و دیگر  یعنى دیگر خدا كه نعم الولى

  فرماید.كند، چون خدا تنها بندگان مؤمن خود را یارى مىنمىیاریشان 

و معلوم است كه منظور از قتال این است كه دین براى خدا به تنهائى شود و قتالى 

گیرد معنا ندارد بدون دعوت قبلى به چنین هدفى دارد و تنها به این منظور صورت مى كه

  . دین حق كه اساسش توحید است آغاز شود

ورد بحث ربطى به اهل كتاب ندارد تنها مشركین را در نظر دارد و مراد از آیه م

این است كه مردم اقرار به توحید كنند و خدا را  !«تا آنكه دین براى خدا شود »اینكه فرمود:

هر چند كه توحیدشان توحید نیست و این  بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحید دارند

انهم ال  »:دا است همچنانكه خداى تعالى در این باره فرمودهاقرارشان در حقیقت كفر به خ

 - یؤمنون باهلل و الیوم االخر و ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله و ال یدینون دین الحق

دانند ایشان ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم كرده حرام نمى

و لیكن اسالم بهمین توحید اسمى از ایشان  توبه(/29!«)شوندو به دین حق متدین نمى

قناعت كرده، مسلمین را دستور داده با ایشان قتال كنند تا حاضر به جزیه شوند و در نتیجه 

  كلمه حق بر كلمه آنان مسلط گشته دین اسالم بر همه ادیان قاهر شود.

یعنى اگر دست از فتنه  بقره(/193!«)فان انتهوا فال عدوان اال على الظالمین ...» 

اید ایمان آوردند دیگر با ایشان مقاتله مكنید، و دیگر برداشته به آنچه شما ایمان آورده

 ! عدوانى نیست مگر بر ستمگران

 بقره(/194!«)الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص ...» 

تعظیمش واجب باشد و منظور از  حرمت عبارت است از چیزى كه هتك آن حرام و

حرمات در اینجا حرمت ماههاى حرام و حرمت حرم مكه است و حرمت مسجد الحرام و 

معناى آیه این است كه چونكه كفار حرمت ماه حرام را رعایت نكردند و در آن جنگ راه 
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و اصحاب  وسلّموآلهعلیههللاانداختند و هتك حرمت آن نموده در سال حدیبیه رسول خدا صلى

پرانى كردند پس براى مؤمنین او را از عمل حج باز داشته به سویشان تیراندازى و سنگ

هم جایز شد با ایشان مقاتله كنند، پس عمل مسلمین هتك حرمت نبود بلكه جهاد در راه خدا و 

 امتثال امر او در اعالى كلمه او بود.

زدند ، باز هم براى مىمسجد الحرام دست به جنگ  حتى اگر كفار در خود مكه و

الشهر الحرام بالشهر  »مسلمانان جایز بود با آنها معامله به مثل كنند ، پس اینكه فرمود:

شود و آن حرمت شهر ها مىبیان خاصى است كه تنها شامل یك مصداق از حرمت !«الحرام

است  گردد و آن عبارتها مىحرام است ولى دنبالش بیان عامى آمده كه شامل همه حرمت

 :از جمله

 بقره(/194!«)فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم »

شود كه خداى سبحان قصاص در خصوص شهر حرام در نتیجه معناى آیه چنین مى

را هم تشریع كرده ، براى اینكه قصاص در تمامى حرمات را تشریع كرده ، كه شهر حرام 

هم یكى از آنهاست و اگر قصاص را تشریع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل 

 ست . تجاوز را با رعایت برابرى تشریع نموده ا

كند به اینكه مالزم طریق احتیاط باشند و در اعتدا و آنگاه مسلمانان را سفارش مى

تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر نگذارند چون مساله قصاص با استعمال شدت و 

خشم و سطوت و سایر قوائى كه آدمى را به سوى طغیان و انحراف از جاده عدالت 

تعالى معتدین یعنى همین منحرفین از جاده اعتدال را دوست  خواند سروكار دارد و خداىمى

دارد و چنین افراد بیش از آن احتیاجى كه به قصاص و انتقام دارند به محبت خدا و نمى

و اتقوا هللا و اعلموا ان هللا مع  »والیت و نصرت او محتاجند و بدین جهت در آخر فرمود:

 بقره(/194) !«المتقین

آید: كه چگونه خداى تعالى با اینكه معتدین و متجاوزین پیش مى در اینجا این سؤال

دارد، در این آیه به مسلمانان دستور داده به متجاوزین تجاوز كنند؟ جوابش را دوست نمى

این است كه اعتدا و تجاوز وقتى مذموم است، كه در مقابل اعتداى دیگران واقع نشده باشد 

اگر در مقابل تجاوز دیگران باشد ، در عین اینكه تجاوز  و خالصه تجاوز ابتدائى باشد و اما

گیرد و اینكه است دیگر مذموم نیست ، چون عنوان تعالى از ذلت و خوارى را به خود مى

استعباد و خوارى درآید خود فضیلت بزرگى است ، و  اى بخواهد از زیر بار ستم جامعه

شود و سخن زشت بل متكبر از فضائل مىهمانطور كه تكبر با اینكه از رذائل است ، در مقا

  . گفتن با اینكه زشت است ، براى كسى كه ظلم شده پسندیده است

 بقره(/195!«)و انفقوا فى سبیل هللا و ال تلقوا بایدیكم الى التهلكة ...» 

دهد براى اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند و در این آیه دستور مى

همان پاسخى است كه اول آیات !« در راه خدا  »انفاق را مقید كرد به قید پاسخ از اینكه چرا

 .گفتیم  !«در راه خدا  »در تقیید قتال به قید

شود: دست خود به تهلكه نیفكنید و این تعبیر كنایه است از اینكه و معنا چنین مى
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ظهر قدرت و مسلمان نباید نیرو و استطاعت خود را هدر دهند، چون كلمه دست به معناى م

 .قوت است

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 

شود، همچنانكه اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و مىدشمن بر آنان 

  .شودمسكنت و در نتیجه انحطاط حیات و بطالن مروت مى

 فرماید:سپس خداى سبحان آیه را با مساله احسان ختم نموده ، مى

 بقره(/195!«)و احسنوا ان هللا یحب المحسنین ...  »

منظور از احسان خوددارى و امتناع ورزیدن از قتال و یا رأفت و مهربانى كردن با 

دشمنان دین و امثال این معانى نیست، بلكه منظور از احسان این است كه هر عملى كه 

كنند به بهترین وجه قتال كنند و اگر دست از دهند خوب انجام دهند، اگر قتال مىانجام مى

برند و یا به بهترین وجه دست بردارند و اگر به شدت یورش مىدارند، باز جنگ برمى

 كنند به بهترین وجهش باشد . كنند، باز به بهترین وجهش باشد و اگر عفو مىگیرى مىسخت

پس كسى توهم نكند كه احسان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه 

است بر انسانیت ، زیرا حق مشروع  خواهد بكند ، بلكه دفع كردن ظالم خود احسانىمى

اند كه خود مصلح امور انسانیت است، اند و از دین دفاع كردهانسانیت را از او گرفته

همچنانكه خوددارى از تجاوز به دیگران در هنگام استیفاى حق مشروع و نیز از احقاق حق 

بارزات و به طریقه غیر صحیح خود احسانى دیگر است و اصوال غرض نهائى از همه م

جنگها و سایر واجبات دین، محبت خداست، كه بر هر متدین به دین، واجب است آن محبت 

وسلّم وآلهعلیههللاخدا صلى را از ناحیه پروردگارش به وسیله پیروى و متابعت از رسول

 ال عمران(/31!«)قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا »جلب كند، همچنانكه فرمود:

ت مورد بحث كه راجع به قتال است با نهى از اعتدا و تجاوز شروع شده و با آیا

دارد ختم گردیده و در این نكته حالوتى امر به احسان و اینكه خدا محسنین را دوست مى

  . است كه بر هیچ كس پوشیده نیست

  86ص :    2المیزان ج : 
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 گفتاری در جهاد اسالمی 

  بدان فرمان داده است! و معرفى جهادى كه قرآن
 

آیا قرآن بشر را به خونریزى و كشورگشائى دعوت كرده و یا از فرمان جهادش 

 هدف دیگرى دارد ؟

خوریم كه مسلمانان را به ترك قتال و تحمل هر آزار در قرآن كریم به آیاتى بر مى

 و اذیتى در راه خدا دعوت كرده ، از آن جمله فرموده:

 کافرون(/5تا1...!« )قل یاایهاالكافرون الاعبد ما تعبدون  وال انتم عابدون مااعبد »

 و نیز فرموده:

 فرماید:و نیز مىطه( /130...!« )فاصبر على ما یقولون » 

ا لم تر الى الذین قیل لهم كفوا ایدیكم و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة فلما كتب  » 

 نسا(/77...!«)علیهم القتال

 كند به آیه:ویا این آیه اشاره مىو گ

ود كثیر من اهل الكتاب لو یردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم  »

من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره ان هللا على كل 

 بقره(/110و109!«) ء قدیر!  و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة...شى

  

كرد تا با كفار مماشات كنند و در برابر كه مدتها مسلمین را سفارش مىبعد از آن

آزار و اذیتشان صبر و حوصله به خرج دهند ، آیاتى دیگر نازل شد و مسلمین را امر به 

 گذرد:قتال با آنان نمود ، كه بعضى از آنها در اینجا از نظر خواننده مى

على نصرهم لقدیر ! الذین اخرجوا من  اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا » 

 حج(/40و39!«)دیارهم بغیر حق اال ان یقولوا ربنا هللا

و ممكن است بگوئیم آیه شریفه در باره دفاعى نازل شده است ، كه در واقعه بدر و  

  . اندامثال آن مامور بدان شده

 و همچنین آیه شریفه:

و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین كله هلل فان انتهوا فان هللا بما یعملون  » 

 !« بصیر و ان تولوا فاعلموا ان هللا مولیكم نعم المولى و نعم النصیر

 انفال( و نیز آیه شریفه:/40و39)

! و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم و ال تعتدوا ان هللا ال یحب المعتدین »

 بقره(/190«)

 دسته دیگر آیاتى است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده مانند آیه:

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم االخر و ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله  »
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و ال یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن یدوهم 

  توبه(/29!«)صاغرون

دیگر آیات قتال با عموم مشركین است ، كه غیر از اهل كتابند ، مانند آیه دسته 

 شریفه:

 توبه(و آیه:/5)!« فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »

 توبه( /36)!« و قاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة »

دهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب دسته دیگر آیاتى است كه دستور مى  

 قتال كنید ، مانند آیه:

 توبه(/123) !« قاتلوا الذین یلونكم من الكفار  و لیجدوا فیكم غلظة » 

سازد كه اسالم و دین توحید و چكیده سخن این شد كه قرآن كریم خاطرنشان مى

تواند انسانیت را در زندگیش به صالح اش فطرت است و بهمین جهت مىاساس و ریشه

ین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك فاقم وجهك للد »بكشاند:

و به همین دلیل اقامه دین و نگهدارى  روم(/30!«)الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون

شرع لكم من  »ترین حقوق قانونى انسانى است ، همچنانكه در جاى دیگر فرمود:آن مهم

نا الیك و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى ان الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحی

 شوری(/13) !«اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه

كند به اینكه دفاع از این حق فطرى و مشروع ، حقى دیگر است قرآن آنگاه حكم مى

 كه آن نیز فطرى است:

و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذكر فیها  » 

  حج(/40!«)اسم هللا كثیرا و لینصرن هللا من ینصره ان هللا لقوى عزیز

به حكم این آیه قائم ماندن دین توحید به روى پاى خود و زنده ماندن یاد خدا در 

زمین ، منوط به این است كه خدا به دست مؤمنین دشمنان خود را دفع كند ، نظیر این آیه 

 شریفه آیه:

 بقره(/251)!« و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض » 

 و نیز در ضمن آیات قتال در سوره انفال این جمله را آورده كه:

 انفال(/8!«)لیحق الحق و یبطل الباطل و لو كره المجرمون »

 فرماید:و آنگاه بعد از چند آیه مى 

 انفال(/24!«)دعاكم لما یحییكم و للرسول اذا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل »

خواند زنده كننده مؤمنین كه در این آیه جهاد و قتالى را كه مؤمنین را بدان مى 

خوانده است و معنایش این است كه قتال در راه خدا چه به عنوان دفاع از مسلمین و از 

بیضه اسالم باشد و چه قتال ابتدائى باشد در حقیقت دفاع از حق انسانیت است و آن حق 

حیات خود دارد ، پس شرك به خداى سبحان هالك انسانیت و  عبارت است از حقى كه در

مرگ فطرت و خاموش شدن چراغ درون دلها است و قتال كه همان دفاع از حق انسانیت 

 سازد . اش مىگرداند و بعد از مردن آن حق دوباره زندهاست این حیات را بر مى
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ه منظور تطهیر زمین شود كه اسالم باز اینجاست كه هر خردمند هوشیار متوجه مى

از لوث مطلق شرك و خالص ساختن ایمان به خداى سبحان باید حكمى دفاعى داشته باشد ، 

هاى علنى و چون قتال در آیاتى كه از نظر خواننده گذشت قتال براى از بین بردن شرك

ار وثنیت بود، نه شركتهاى در لفافه و یا به منظور اعالى كلمه حق بر كلمه اهل كتاب و واد

 ساختن آنان به پرداخت جزیه بود . 

كه اهل فرماید: و در خود این آیات سخن از شركهاى در لفافه به میان آمده، مى

شود هر چند به گروند، پس معلوم مىكتاب به خدا و رسولش ایمان ندارند و به دین حق نمى

را پنهان خیال خود داراى دین توحید هستند و لیكن در حقیقت مشركند  و شرك خود 

 كند آنان را به دین حق وادار سازد . دارند و دفاع از حق فطرى انسانیت ایجاب مىمى

و قرآن كریم هر چند بطور صریح حكمى در باره این دفاع بیان نكرده ، لیكن با 

اى كه داده كه مؤمنین علیه دشمنانشان روزى در پیش خواهند داشت  و با در نظر وعده

فهمیم هاى در لفافه، از اینجا مىشود مگر با قتال علیه شركعده منجز نمىداشتن اینكه این و

كه خداى تعالى این مرتبه از قتال را هم كه همان قتال براى اقامه اخالص در توحید است 

 گذرد:دهد از نظر خواننده مىاینك آیاتى كه وعده نامبرده را مى ،تشریع نموده است

و دین الحق لیظهره على الدین كله و لو كره  هو الذى ارسل رسوله بالهدى »

 توبه(/33!«)المشركون

 فرماید:تر این آیه است كه مىو از این آیه روشن

!« و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر: ان االرض یرثها عبادى الصالحون »

 فرماید:تر این آیه است كه مىاین هم صریح و باز ازانبیا( /105)

وعد هللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض كما  » 

استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد 

 نور(/55!«) خوفهم امنا یعبدوننى ال یشركون بى شیئا

 !«دو چیزى شریكم نسازن »:به قرینه جمله !«مرا بپرستند »چون از جمله :  

  . اخالص و با حقیقت ایمان است شود منظور از عبادت عبادت بافهمیده مى

 فرماید:داند و مىبینیم كه بعضى از ایمانها را شرك مىو در آیه زیر مى

 یوسف(/106!«)و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون »

شود خدا روزى را وعده داده كه در آن روز زمین تصفیه شده و پس معلوم مى 

گیرد، روزى كه در آن روز غیر خدا پرستش نشود و خالص در اختیار مؤمنین قرار مى

  . خداى تعالى بطور حقیقت پرستش گردد

و بسا كه بعضى توهم كنند: این وعده الهى مستلزم تشریع حكم دفاع نیست، چون 

است بدون توسل به اینگونه اسباب ظاهرى بلكه به وسیله مصلحى غیبى این غرض ممكن 

منافات دارد، براى  !«لیستخلفنهم فى االرض ... » حاصل گردد ، اما این حرف با جمله

اى از بین بروند و یا از مكانى كه بودند كوچ كنند یابد كه عدهاینكه استخالف وقتى تحقق مى

 .  است ن را بگیرند، پس مساله قتال در این جمله خوابیدهاى دیگر جاى آناو عده
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 فرماید:از سوره مائده كه تفسیرش خواهد آمد مى 54عالوه بر اینكه آیه 

 یحبونهیا ایها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و  »

  !« وال یخافون لومة الئماذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین یجاهدون فى سبیل هللا 

كنید، به این معنا اشاره دارد، كه به زودى به امر خدا و بطوریكه مالحظه مى

دعوتى حقه و نهضتى دینى به پا خواهد خواست و معلوم است كه چنین دعوت و نهضتى 

  . بدون جهاد و خونریزى تصور ندارد

شود، اند نیز داده مىم كردهبا بیانى كه گذشت پاسخ ایرادى كه به حكم جهاد در اسال

هاى دینى تا آنجا كه از انبیاى گذشته سراغ داریم گویند: نهضتچون اشكال كنندگان مى

طورى بوده كه با جهاد سازش نداشته، چون دین انبیا در سیر و پیشرفتش تنها به دعوت و 

ه میان آید و در هدایت تكیه داشته، نه اكراه مردم بر ایمان، تا در صورت تخلف پاى قتال ب

نتیجه خونریزى و اسیرى و غارت مطرح شود و بهمین جهت است كه چه بسا اشخاصى 

چون مبلغین مسیحیت دین اسالم را دین شمشیر و خون دانسته  و بعضى دیگر دین اجبار و 

  . انداكراه خوانده

د اسالم گویشود، این است كه قرآن مىپاسخى كه گفتیم از بیان گذشته ما استفاده مى

كند و كمال اساسش بر حكم فطرت بشر است، فطرتى كه هیچ انسانى در احكام آن تردید نمى

دانند كه فطرت بدان حكم كرده باشد و به سویش بخواند و این انسان در زندگیش را همان مى

اى كه باید قوانین فردى و اجتماعى بشر بر آن كند به اینكه تنها اساس و پایهفطرت حكم مى

اساس تضمین شود، توحید است، و دفاع از چنین اساس و ریشه و انتشار آن در میان جامعه 

و نگهبانى آن از نابودى و فساد ، حق مشروع بشر است و بشر باید حق خود را استیفا كند، 

اى كه ممكن باشد ، البته از آنجائى كه ممكن است در استیفاى این حق خود حال به هر وسیله

روى را ارائه داده ، نخست یها و یا كندرویها شود ، خود قرآن راه اعتدال و میانهدچار تندرو

هاى كفار استیفاء این حق را با صرف دعوت آغاز كرده و دستور داده تا در راه خدا اذیت

را تحمل كنند و در مرحله دوم از جان و مال و ناموس مسلمین و از بیضه اسالم دفاع 

جاى خود بنشانند و در مرحله سوم اعالن جنگ دهند، و قتال  نموده، متجاوزین را سر

ابتدائى را آغاز كنند، كه هر چند به ظاهر قتالى است ابتدائى، لیكن در حقیقت دفاع از حق 

انسانیت و كلمه توحید و یكتاپرستى است و اسالم هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام 

تاریخ زندگى پیامبر اسالم شاهد است كه عادتش  حجت جنگ را آغاز نكرده است، همچنانكه

 بر این جریان داشته و خداى تعالى در این باره فرموده:

!« ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن »

 نحل(/125)

و این آیه شریفه مطلق است و اطالقش دلیل بر همان گفته ما است، كه اسالم هرگز 

 دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده است و نیز فرموده:قبل از 

 انفال(/42) !«لیهلك من هلك عن بینة  و یحیى من حى عن بینة » 

اند الزمه توسل به جنگ و زور این است كه بعد از غلبه اسالم بر و اما اینكه گفته



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و یکم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در حکومت و روش اداره کشور 76

یم: این اشكال وارد نیست گوئاى از افراد از ترس مسلمان شوند، در جواب مىكفر پاره

براى اینكه اگر احیاء انسانیت و رساندن انسانها به حیات انسانیشان موقوف شد بر اینكه این 

حق مشروع را كه همه انسانهاى سلیم الفطره خواهان آن هستند بر چند نفرى كه سالمت 

شكالى هم ندارد، كنیم و هیچ عیبى و ااند تحمیل كنیم ، تحمیل مىفطرت خود را از دست داده

كه چه بسا  )دهیمهاى بالغه و روشن كردن حق انجام مىالبته این كار را بعد از اقامه حجت

از آن عده معدود چند تنى به وسیله همین اقامه حجت بخود آیند و تسلیم حكم فطرت خود 

 !( شوند

ى است كه اروند ، طریقههائى كه زیر بار قانون نمىو مساله تحمیل قانون به اقلیت

ها دایر است ، نخست افراد متمرد و متخلف از قانون را دعوت در میان همه ملتها و دولت

اى كه ممكن باشد قانون كنند ، آنگاه اگر زیر بار نرفتند ، به هر وسیلهبه رعایت قانون مى

عمل باید به قانون  كنند ، هر چند به جنگ و كشتار باشد باالخره همهرا بر آنان تحمیل مى

  . كنند ، حال یا بطوع و رغبت خود و یا به اكراه

عالوه بر اینكه مساله اكراه و اجبار نسبت به قوانین دینى در بیش از یك نسل اتفاق 

افتد ، چون اصوال همیشه كره زمین محل زندگى یك نسل است و این یك نسل است كه نمى

ربیت دینى نسلهاى آتیه و بعدى را ممكن است افرادى سركش و یاغى داشته باشد و تعلیم و ت

آورد و قهرا همه افراد بطوع و رغبت خود به كند و او را با دین فطرى بار مىاصالح مى

  . افتدآورند و خالصه در نسلهاى بعد دیگر اكراهى اتفاق نمىسوى دین توحید رو مى

هدایت بود و انبیا كارشان صرف دعوت و  اند : سایرو اما اینكه اشكال كرده و گفته

تاریخ زندگى آن حضرات تا آنجا كه در دسترس ما است هیچ نشان نداده كه دست به اسلحه 

اى كرده باشند كه زمینه قیام برایشان فراهم شده باشد، برده باشند و یا اصوال پیشرفت آنچنانه

اند بودهبینیم همواره مقهور و مظلوم دشمنان این نوح و هود و صالح علیهم السالمند كه مى

در ایامى كه  السالمشان كرده بود و همچنین عیسى علیهو سلطه دشمن از هر طرف احاطه

اى انگشت شمار و به جز عده )در بین مردم بود و مشغول به دعوت بود هیچ پیشرفتى نكرد

و این  ،(توانست قیام كندبه نام حواریین دورش را نگرفتند، با این حال او چگونه مى

بینیم بعد از آمدن ناسخ شریعتش یعنى آمدن اسالم ه در دعوت آن جناب مىانتشارى ك

خواستند زیر بار اسالم آرى بعد از آنكه اسالم طلوع كرد جمعى كه نمى )صورت گرفت

  !(بروند ، سنگ مسیحیت را به سینه زدند و نتیجتا مسیحیت رواج یافت

دا قیام كرده و دست به شمشیر عالوه بر اینكه جمعى از انبیا هم بودند كه در راه خ

برند ، قرآن كریم بطور اشاره و بدون اى از آنان را نام مىزدند ، كه تورات و قرآن عده

 فرماید:ذكر نام مى

و كاین من نبى قاتل معه ربیون كثیر فما وهنوا لما اصابهم فى سبیل هللا و ما  » 

 ضعفوا و ما استكانوا و هللا یحب الصابرین!

قولهم اال ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا  و ما كان 

  ال عمران(/147و164!«)و انصرنا على القوم الكافرین
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كند كه موسى قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنند و و نیز نقل مى

 فرماید:مى

یا قوم ادخلوا االرض المقدسة  -فرماید تا آنجا كه مى -و اذ قال موسى لقومه  »

 -فرماید تا آنجا كه مى -التى كتب هللا لكم و ال ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین 

قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت و ربك فقاتال انا هیهنا 

 ئده(ما/24تا20)!« قاعدون

 و نیز فرموده:

ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل؟ اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبیل  »

  . تا آخر داستان طالوت و جالوتبقره(/246!« )هللا 

 فرماید:و نیز در داستان سلیمان و ملكه سبا مى

قال ارجع الیهم فلناتینهم  -فرماید تا آنجا كه مى -اال تعلوا على و اتونى مسلمین  »

 نمل(/37تا31)!« بجنود ال قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون

 است كرده تهدیدى !«فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها» و این تهدیدى كه با جمله 

  . بوده استابتدائى و ناشى از دعوتى ابتدائى 

  95ص :    2المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 

 جهاد و دفاع از نظر اجتماعی
 

 

 درباره: بحث اجتماعى

 جهاد و دفاع 

 

در این معنا هیچ شكى نیست كه اجتماع هر جا تحقق یافته چه اجتماع نوع انسان و 

چون مورچه و موریانه و زنبور  )چه اجتماعات مختلفى كه احیانا در انواعى از حیوانات

تر بگویم بینیم، مبنى بر احساس فطرى آن موجود به احتیاج بدان بوده، سادهمى (عسل

كند، بدین جهت دست به تشكیل اجتماع زده كه بینیم اجتماعى زندگى مىموجودى كه مى

بقایت  فطرتش حكم كرده به اینكه تو محتاج هستى كه اجتماعى زندگى كنى و گرنه هستى و

 گیرد . در معرض خطر قرار مى

و همانطور كه فطرتش به او حق داده در حفظ وجود و بقایش در سایر موجودات 

كه دخالتى در حفظ وجودش دارند تصرف كند، انسان نیز در جماد و نبات و حیوان و حتى 

كه  كند و براى خود چنین حقى قائل است هر چنددر انسان به هر وسیله ممكن، تصرف مى

مزاحم حقوق حیوانات دیگر و یا كمال نبات و جماد باشد و نیز به حیوان حق داده كه در 

گیاهان و جمادات تصرف كند و خود را صاحب چنین حقى بداند ، همینطور فطرتش به او 

این حق را داده كه از حقوق مشروع خود دفاع كند، چون مشروعیت آن حقوق هم به 

اگر واقعا  )شودست كه حق تصرف بدون حق دفاع تمام نمىفطرتش ثابت شده و معلوم ا

تصرف در فالن موجود حق مشروع من است، باید حق داشته باشم كه از تصرف دیگران 

 .( جلوگیرى بعمل آورم و گرنه دیگران مزاحم من خواهند شد

آرى دنیا دار تزاحم و ناموس حاكم بر آن، ناموس تنازع در بقا است، پس هر نوعى 

خواهد هستى و بقاى خود را حفظ كند، با همان شعور فطرى فتیم به حكم فطرتش مىكه گ

این حق را هم براى خود قائل است كه از حقوق و منافع خود دفاع كند و اذعان و اعتقاد 

دارد كه این عمل برایش مباح است، همانطور كه معتقد بود تصرف در موجودات دیگر 

  . برایش جایز و مباح است

بینیم هر حیوانى و هیچ دلیلى بهتر از مشاهدات ما در انواع حیوانات نیست ، كه مى

براى روزى كه بخواهد از حق خود دفاع كند بدنش مجهز به ادوات دفاع شده، مثال در 

سرش شاخ روئیده ، یا در سر انگشتانش چنگ و یا در دهانش انیاب روئیده  و یا ظلف و 

ها مجهز نشده، براى ى دارد  و یا اگر به هیچ یك از این سالحخار و منقار و یا چیز دیگر
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شود و یا بعضى كند و یا مانند سوسمار پنهان مىدفاع از هستى و بقایش مانند آهو فرار مى

زند و بعضى دیگر چون میمون و خرس و روباه و امثال از حشرات خود را به مردن مى

  . برندها را بكار مىفاع از خود انواع حیلهگرى هستند در هنگام دآن كه قادر بر حیله

به جاى شاخ و  )در بین همه حیوانات، انسان براى دفاع از خود و از حقوق خود

مسلح به شعور فكرى است، كه در راه دفاع از خود  (نیش و چنگال و چیزهاى دیگر

توانست در راه انتفاع از آنها تواند موجودات دیگر را به خدمت بگیرد، همانطور كه مىمى

 سالح شعور خود را بكار گیرد . 

، دارد و فطرتش قضائى و حكمى دارد انسان نیز مانند سایر انواع موجودات فطرتى

ه گفتیم: انسان حق دارد در موجودات دیگر دخل و تصرف كند ، كه یكى از آنها این است ك

دیگر اینكه حق دارد از خودش و از حق فطریش دفاع نماید و همین حق دفاعى كه انسان به 

كند به اینكه در همه مواردى كه اجتماع انسانى آن فطرتش معتقد بدان شده ، او را وادار مى

ستفاده نموده، با كسى و یا جامعه دیگرى كه دهد از این حق خود ارا مهم تشخیص مى

دهد كه توسل به خواهد حق او را ضایع كند مقاتله و كارزار كند ، اما به او اجازه نمىمى

جنگ و زور را در حق اولش نیز به كار ببندد ، هر چند كه حق اولیش نیز فطرى بود و به 

نست استخدام كند استخدام تواحكم فطرتش در طریق منافع زندگیش هر چیزى را كه مى

 كرد . مى

حال ممكن است بپرسى: چرا در دفاع از خود و از منافعش حق داشت متوسل به 

زور شود و كارزار كند، ولى در به دست آوردن حق اولش چنین حقى ندارد، در پاسخ 

و گفت تگوئیم: این معنا را اجتماع به گردنش گذاشته، چون هر چند كه فطرتش به او مىمى

توانى در هر موجودى دخل و تصرف كنى و حتى همنوعان در به دست آوردن منافعت مى

خودت را نیز به خدمت بگیرى و لیكن در زندگى اجتماعى این را فهمید كه همنوعانش در 

 احتیاج به منافع مانند او هستند . 

ه كند لذا ناگزیر شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعى با همنوعان خود مصالح

یعنى از آنان آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت كرده و معلوم است كه 

تشخیص برابرى و نابرابرى این دو خدمت و میزان احتیاج و تعدیل آن به دست اجتماع 

 است . 

هائى كه راه انداخته دلیل پس معلوم شد كه انسان در هیچ یك از مقاتالت و جنگ

گیرى مطلق كه حكم اولى فطرت او بود قرار نداده و استثمار و برده خود را استخدام و یا

تواند در حفظ منافع خود داند از حق دفاع، از اینكه مىدهد، بلكه دلیل را عبارت مىنمى

بیند كه كند و سپس مىدست به دفاع و كارزار بزند و خالصه براى خود حقى را فرض مى

  . آیدخیزد و در مقام دفاع از آن بر مى، لذا برمىكنند دیگران دارند آن را ضایع مى

پس هر قتالى در حقیقت دفاع است، حتى بهانه فاتحین و كشورگشایان هم    

همین دفاع است، اول براى خود نوعى حق مثال حق حاكمیت و یا لیاقت قیمومیت بر 

كند و رض مىدیگران و یا فقر و تنگى معیشت و یا كمبود زمین و امثال آن براى خود ف



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و یکم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در حکومت و روش اداره کشور 80

شود: چرا به مردم آید و وقتى از آنان سؤال مىآنگاه در مقام دفاع از این حق فرضى بر مى

اندازى؟ و چرا حرث و نسل را تباه ریزى و در زمین فساد راه مىكنى و خونها مىحمله مى

 كنم . گوید از حق مشروعم دفاع مىكنى؟ در پاسخ مىمى

انسانیت حقى است مشروع و فطرى و فطرت،  پس روشن شد كه دفاع از حقوق

داند، بله از آنجائى كه این حق مطلوب به نفس استیفاى آن حق را براى انسان جایز مى

نیست، بلكه مطلوب به غیر است، لذا باید با آن غیر مقایسه شود، اگر آن حقى كه به خاطر 

ایش دست به جنگ و خواهد دفاع كند آنچنان اهمیتى ندارد كه به خاطر استیفآن مى

بیند براى دفاع از آن ضرر كند، چون مىخونریزى بزند، از آن حق صرف نظر مى

تر دهد، مهمبیشترى را باید تحمل كند و اما اگر دید منافعى كه در اثر ترك دفاع از دست مى

رود، در این صورت تن به دفاع تر از منافعى است كه در هنگام دفاع از دستش مىو حیاتى

 دهد . تحمل زحمات و خسارات آن مى و

اى است ترین حقوق انسانیت توحید و قوانین دینیهو قرآن كریم اثبات نموده كه مهم

كنند بر اینكه كه بر اساس توحید تشریع شده، همچنانكه عقالى اجتماع انسانى نیز حكم مى

نسانى است، قوانینى ترین حقوق انسان حق حیات در زیر سایه قوانین حاكمه بر جامعه امهم

 كند . كه منافع افراد را در حیاتشان حفظ مى

  103ص :    2المیزان ج : 
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 فصل نهم

 

 سختی و کراهت ظاهری

 جنگ و جهاد

 

 نظر اسالم درباره جنگ و جهاد،

 و کراهت ظاهری آن 

 

تَْكَرُهوا شْیئاً َو ُهَو َخیٌر لَّكْم  َو َعسى ُكتِب َعلَْیكُم اْلِقتَاُل َو ُهَو ُكْرهٌ لَُّكْم  َو َعسى أَن » 

ُ یَْعلَُم َو أَنتُْم ال تَْعلَُمونَ   !«أَن تُِحبُّوا شْیئاً َو ُهَو شرٌّ لَُّكْم  َو َّللاَّ

دارید و چه بسا چیزها كه قتال بر شما واجب شده در حالى كه آن را مكروه مى» 

آن است و چه بسا چیزها كه شما از آن كراهت دارید در حالى كه خیرتان در 

داند دارید در حالى كه شر شما در آن است و خدا خیر و شر شما را مىدوست مى

 !« دانیدو خود شما نمى

  بقره(/216 )                                                          

آیه داللت دارد بر اینكه جنگ و قتال بر تمامى مؤمنین واجب است و اما اینكه چرا 

جنگیدن و قتال بر مؤمنین كره و گران بوده؟ یا از این جهت است كه در جنگ جانها در 

آورد و گیرد و حداقل خستگى و كوفتگى دارد و ضررهاى مالى به بار مىخطر قرار مى

ها كه مورد كراهت كند و از این قبیل ناراحتىیش را سلب مىامنیت و ارزانى ارزاق و آسا

 انسان در زندگى اجتماعى است به دنبال دارد . 

آرى اینگونه نامالیمات طبعا بر مؤمنین هم شاق است، هر چند خداى سبحان 

مؤمنین را در كتاب خود مدح كرده و فرموده: در میان آنان افرادى هستند كه در ایمانشان 

اى از ایشان را مذمت كنند جدى و سودمند است، لیكن در عین حال طایفهو آنچه مىصادقند 

كند كه در دلهایشان انحراف و لغزش هست و این معنا با مراجعه به آیات مربوطه به مى

  . خوردجنگ بدر و احد و خندق و غزوات دیگر كامال به چشم مى

و بلكه اكثریت آنها را طایفه  تندو معلوم است مردمى كه مشتمل بر هر دو طایفه هس

وقتى مورد خطاب قرار گیرند، صحیح است كه صفت اكثر آنان را به ، دهدتشكیل مى دوم

  . البته این وجه اول بود !«قتال مكروه شما است »همه آنان نسبت داد و گفت:

اند و عرق شفقت و رحمت و یا از این جهت بوده كه مؤمنین به تربیت قرآن بار آمده

بر تمامى مخلوقات در آنان شدیدتر از دیگران است، تربیت شدگان قرآن حتى از آزار یك 
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مورچه هم پرهیز دارند و نسبت به همه خالیق رأفت و مهر دارند، چنین كسانى البته از 

رند، هر چند دشمنانشان كافر باشند، بلكه دوست دارند با جنگ و خونریزى كراهت دا

دشمنان هم به مدارا رفتار كنند و آمیزشى دوستانه داشته باشند و خالصه با عمل نیك و از 

راه احسان آنان را به سوى خدا دعوت نموده و به راه رشد و در تحت لواى ایمان بكشانند، 

و هم كفار با حالت كفر هالك نشوند و در نتیجه  تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نیفتد

 براى ابد بدبخت نگردند . 

كردند، خداى سبحان در آیه مورد بحث به ایشان چون مؤمنین اینطور فكر مى

داند كه دعوت كنند، چون خدائى كه قانونگذار حكم قتال است، خوب مىفهمانید كه اشتباه مى

اند هیچ اثرى ندارد و از بیشتر وت و خسران شدهدر كفارى كه دچار شقا به زبان و عمل

 خورند، نه به درد آخرت . شود، نه به درد دنیاى كسى مىآنان هیچ سودى عاید دین نمى

پس اینگونه افراد در جامعه بشریت عضو فاسدى هستند كه فسادشان به سایر اعضا 

  رند.كند و هیچ عالجى به جز قطع كردن و دور افكندن نداهم سرایت مى

  . این وجه هم براى خود وجهى است

را توجیه كنند و  !«و هو كره لكم  »توانند جمله:و این دو وجه هر چند هر دو مى

كتب  »تر است، عالوه بر اینكه تعبیر در جمله:لیكن وجه اول به نظر با آیات عتاب مناسب

  .مؤید وجه اول استهم به بیانى كه گذشت كه چرا به صیغه مجهول آمده  !«علیكم القتال

ً َو ُهَو شرٌّ »  ً َو ُهَو َخیٌر لَّكْم  َو َعسى أَن تُِحبُّوا شْیئا َو َعسى أَن تَْكَرُهوا شْیئا

 ...!«لَُّكمْ 

مؤمنین از جنگ كراهت داشتند و عالقمند به صلح و سلم بودند، خداى سبحان 

توضیح اینكه اگر كنند، خواست تا ارشادشان كند بر اینكه در هر دو جهت اشتباه مى

معنایش !« عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم او تحبوا شیئا و هو شر لكم »فرمود:مى

شود كه این كراهت و شد كه مالك كار كراهت و محبت شما نیست، چون بسا مىاین مى

گویند كه یك بار گیرد كه واقعیت ندارد و این سخن را به كسى مىمحبت به چیزى تعلق مى

كرده باشد مثال تنها از دیدن زید كراهت داشته و اما كسى كه دو بار خطا كرده یكى  اشتباه

گیرى و تنهائى شده، اینكه از دیدن اشخاص كراهت ورزیده و یكى هم اینكه دوستدار گوشه

كند به هر دو خطایش اشاره شود و گفته در برابر چنین كسى بالغت در گفتار ایجاب مى

ات به اى و نه در عالقهاز معاشرت راه درست را پیش گرفتهشود تو نه در كراهتت 

گیرى زیرا چه بسا از چیزى بدت آید كه برایت خوب باشد و چه بسا به چیزى عالقمند گوشه

توانى به حقیقت باشى و برایت بد باشد براى اینكه تو جاهل هستى و خودت به تنهائى نمى

 امر برسى. 

ین وضعى داشتند، هم از قتال كراهت داشتند و هم در آیه مورد بحث هم مؤمنین چن

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یاتكم مثل الذین خلوا من » بطوریكه جمله 

نیز اشاره دارد، به سلم و صلح عالقمند بودند، لذا خداوند خواست  بقره(/214!«)قبلكم

 ایشان را به هر دو اشتباهشان واقف سازد، با دو جمله مستقل یعنى:
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 مطلب را بیان فرمود . !« عسى ان تحبوا ... »  و !«عسى ان تكرهوا ...» 

كند، چون این جمله بیان خطاى ایشان را تكمیل مى !«و هللا یعلم و انتم ال تعلمون» 

خداى تعالى خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را بكار ببندد تا ذهن مؤمنین یكه 

احتمال خطا را در ذهنشان انداخت و فرمود در باره هر چه نخورد، لذا در بیان اول تنها 

 كراهت دارید احتمال بدهید كه خیر شما در آن باشد . 

و در باره هر چه عالقمندید احتمال بدهید كه برایتان بد باشد و بعد از آنكه ذهن 

كه  مؤمنین از افراط دور شد و حالت اعتدال به خود گرفته به شك افتاد، قهرا جهل مركبى

داشت زایل شد و در چنین حالتى دوباره روى سخن را متوجه آنان كرده فرمود : این حكم 

یعنى حكم قتال كه شما از آن كراهت دارید حكمى است كه خداى داناى به حقایق امور 

بینید هر چه باشد مستند به نفس شما است ، كه تشریع كرده و آنچه شما آگهى دارید و مى

پس ناگزیر باید در  یمش داده علمى ندارد و از حقایق بیشترى آگاه نیستتعل بجز آنچه خدا

  . برابر دستورش تسلیم شوید

  247ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دهم

 

 تأثیر جهاد در حیات دینی
 
 

 مقدمه تفسیری بر :

 تاثیر جنگ و جهاد در حیات دینی  

 

 « ِ َ سِمیٌع َعِلیمٌ َو قَتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ  !«َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 !«در راه خدا كارزار كنید و بدانید كه خدا شنوا و دانا است» 

ُ یَْقِبض َو  » ً كثِیَرةً  َو َّللاَّ ً فَیُضِعفَهُ لَهُ أَضعَافا ً َحسنا َ قَْرضا ن ذَا الَِّذى یُْقِرض َّللاَّ مَّ

 !«یَْبصط َو إِلَْیِه تُْرَجعُونَ 

خدا را وامى نیكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسیار افزون  كیست كه» 

دهد و به سوى او بازگشت آورد و فراوانى نعمت مىكند خدا است كه تنگى مى

 !« یابید مى

لَُّهُم اْبعَث لَنَا َمِلكاً   أَ لَْم تََر إِلى اْلَمال ِمن بَنى إِسرِءیَل ِمن بَْعِد ُموسى إِْذ قَالُوا ِلنَبى   »

 ِ   ...!«نُّقَتِْل فى سبِیِل َّللاَّ

مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى كه پس از موسى به پیامبر خود » 

در راه خدا كارزار كنیم و او گفت: از خود گفتند: پادشاهى براى ما نصب كن تا 

بینید كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالى كنید؟ گفتند: ما كه از دیار و مى

كنیم؟ ولى همینكه كارزار بر آنان ایم براى چه كارزار نمىفرزندان خویش دور شده

  !«مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و خدا به كار ستمگران دانا است

پیغمبرشان به آنان گفت: خدا طالوت را به پادشاهى شما نصب كرد گفتند: از » 

كجا وى را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهى از او سزاوارتریم چون او مال 

فراوانى ندارد گفت: خدا او را از شما سزاوارتر دیده، چون دانشى بیشتر و تنى 

دهد كه خدا وسعت بخش ه بخواهد مىنیرومندتر دارد، خدا ملك خویش را به هر ك

 !« و دانا است

و نیز به ایشان گفت نشانه پادشاهى وى این است كه صندوق معروف دوباره به » 

اى از آنچه خدا به گردد تا آرامشى از پروردگارتان باشد و باقى ماندهشما بر مى

د كه در كننخاندان موسى و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل مى

  !«این نشانه براى شما عبرتى هست اگر ایمان داشته باشید

سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند،  و همینكه طالوت» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب هفتاد و یکم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در حکومت و روش اداره کشور 85

هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است مگر آن كس 

گر به جز اندكى، همه كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لش

نوشیدند و همینكه او با كسانى كه ایمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما 

و سپاهیان وى نیست آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار  جالوترا طاقت 

روند گفتند: چه بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى خویش مى

  !«خدا پشتیبان صابران استاند و بسیار غلبه كرده

با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند: پروردگارا صبرى به ما ده و  و چون» 

  !«قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه كافران پیروزمان كن

پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایش پادشاهى » 

او بیاموخت اگر بعض مردم را به بعضى  خواست بهو فرزانگى بداد و آنچه مى

  !«شد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرم استكرد زمین تباه مىدیگر دفع نمى

!«                                                  خوانیم و همانا تو از پیامبرانىهاى خدا است كه ما به حق بر تو مىاین آیت» 

  بقره(/252تا244)

 

خورد و ارتباطى كه میان مساله قتال شنى كه در بین این آیات به چشم مىاتصال رو

و مساله ترغیب در قرض الحسنه و نیز ارتباطى كه میان این دو مساله با سرگذشت طالوت 

فهماند كه این آیات یك باره نازل شده و منظور و داود و جالوت هست، این نكته را به ما مى

قتال در شؤون حیات و پدید آوردن روحیه پیشرفت امت در  از آن، بیان دخالتى است كه

 !رساندحیات دینى و دنیائیش دارد و اهل قتال را به سعادت حقیقیشان مى

آرى، خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت 

  .كنندكند به اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات، انفاق مى

چون انفاق در راه خدا است، عالوه ، و اگر این انفاق را قرض دادن به خدا خوانده

فهماند انفاق كنندگان بر اینكه این تعبیر هم تعبیرى است سلیس و هم مشعر به قرب خدا، مى

  .نزدیك به خدا هستند بطورى كه با او دادوستد دارند

كند، تا مؤمنین كه مامور آنگاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مى

به قتال با دشمنان دین هستند عبرت بگیرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ایمان 

و تقوا است، هر چند كه دارندگان آن كم باشند و خوارى و نابودى از آن نفاق و فسق است، 

نش بسیار باشند، براى اینكه بنى اسرائیل كه این داستان مربوط به ایشان هر چند كه صاحبا

است مادام كه در كنج خمود و كسالت و سستى خزیده بودند مردمى ذلیل و تو سرى خور 

بودند، همینكه قیام كرده و در راه خدا كارزار نمودند، كلمه حق را پشتیبان خود قرار دادند، 

ن در این دعوى اندك بودند و اكثرشان وقتى جنگ حتمى شد هر چند كه افراد صادق ایشا

فرار كردند و دوم اینكه سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند و سوم اینكه، از آن نهرى كه 

مامور بودند ننوشند، نوشیدند و چهارم اینكه، به طالوت گفتند ما حریف جالوت و لشگر او 

ر دشمن پیروزیشان داد و دشمن را به اذن خدا شویم ولى مع ذلك خدا یاریشان كرد و بنمى
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فرارى كردند و داوود، جالوت را به قتل رساند و ملك و سلطنت در بنى اسرائیل مستقر 

گردید و حیات از دست رفته آنان دو باره به ایشان بازگشت و بار دیگر سیادت و قوت خود 

ه ایمان و تقوا به زبانشان ها جز به خاطر آن كالمى كرا باز یافتند و همه این موفقیت

ربنا افرغ  »انداخت نبود و آن كالم این بود كه وقتى با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:

 بقره(/250!«)علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین

آیند آن را نصب این ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنینى كه در هر عصر مى 

ار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند، بر دشمنان خود غلبه خواهند العین خود قر

 ! كرد، البته مادام كه مؤمن باشند

 بقره(/244!«)و قاتلوا فى سبیل هللا » 

بینیم كه این فریضه را در این آیه و سایر موارد كند و مىاین آیه جهاد را واجب مى

و این براى آن است كه به گمان كسى در نیاید و  كرده« سبیل هللا » از كالمش مقید به قید 

كسى خیال نكند كه این وظیفه دینى مهم ، صرفا براى این تشریع شده كه امتى بر سایر مردم 

تسلط پیدا كرده و اراضى آنان را ضمیمه اراضى خود كند، همانطور كه نویسندگان تمدن 

نیست  اند و حال آنكه چنینال كردههمینطور خی (شناسان و چه غیر ایشانچه جامعه )اسالم 

فهماند كه منظور از تشریع جهاد در اسالم، براى این است كه مى !«فى سبیل هللا» و قید 

  !دین الهى كه مایه صالح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد

  بقره(/244!«) و اعلموا ان هللا سمیع علیم» 

از اینكه در این سیر خود، قدمى بر خالف دهد این جمله، به مؤمنین هشدار مى

بگویند و  (خدا و رسول او ) اى در مخالفت با آنهادستور خدا و رسول او بردارند و كلمه

حتى نفاقى در دل مرتكب شوند، آنطور كه بنى اسرائیل كردند، آن زمان كه در باره طالوت 

ال طاقة  »لطنت كند و یا گفتند:تواند بر ما سبه پیامبرشان اعتراض كردند، كه او چگونه مى

و هنگامى كه جنگ بر آنان واجب شد، سستى به بقره(/249) !«لنا الیوم بجالوت و جنوده 

خرج دادند و پشت به جنگ كردند و آن زمان كه واجب شد تا از نهر آب ننوشند، مخالفت 

 نموده و فرمان طالوت را اطاعت نكردند . 

 بقره(/245!«)من ذا الذى یقرض هللا قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثیرة » 

اى را كه مؤمنین در راه او معناى كلمه قرض معروف است، خداى تعالى هزینه

 خواهدكنند، قرض گرفتن خودش نامیده و این به خاطر همان است كه گفتیم مىخرج مى

 ن است كه انفاقهاى نامبرده براى خاطر اومؤمنین را بر این كار تشویق كند و هم براى ای

بوده و نیز براى این است كه خداى سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش 

  !گرداندبر مى

 ... !« فلما فصل طالوت بالجنود قال ان هللا مبتلیكم بنهر... اال قلیال منهم» 

را با نهرى امتحان كند، سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما  و همینكه طالوت» 

هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است مگر آن كس 

كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكى، همه 
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نوشیدند و همینكه او با كسانى كه ایمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما 

و سپاهیان وى نیست آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار  جالوترا طاقت 

روند گفتند: چه بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى خویش مى

  بقره(/249!« )اند و خدا پشتیبان صابران استبسیار غلبه كرده

 

و اگر كلمه جند به معناى مجتمعى انبوه است ، چه از انسان و چه از هر چیز دیگر 

اند به خاطر همین است كه جمعیتى متراكم هستند و اگر در آیه مورد لشگر را جند نامیده

بحث، كلمه را به صیغه جمع جنود آورده، براى این بوده كه بفهماند جمعیت بنى اسرائیل 

اى داشتند، با اینكه به حكم جمالت بعدى همین آیه، مؤمنین واقعى آنان، كثرت قابل مالحظه

ها همیشه مؤمنین دهد كه در سختىز عبور از نهر اندك بودند و این مالكى دست مىبعد ا

 ! پایدار مى مانند

اى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان و در مجموع این گفتار اشاره

اى بسیار قلیل و از نظر روحیه شود و آن این است كه خداى تعالى قادر است عدهاستفاده مى

 !لشكرى بسیار زیاد یارى دهد ماهنگ را برمردمى ناه

توضیح اینكه تمامى بنى اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهى كردند  و 

همگى پیمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرمانى نكنند و كثرت جمعیت آنان آنقدر بود كه 

ده آنان جنودى بودند بعد از تخلف جمعیت بسیارى از آنان از شركت در جنگ، تازه باقى مان

آید كه اكثرشان رفوزه و مردود شدند و به و این جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مى

جز اندكى از آنان در آن امتحان پیروز نشد و تازه آن عده اندك هم هماهنگ نبودند، بخاطر 

س در حقیقت شد كه دچار نفاق هستند، پ اینكه بعضى از آنان یك شب، آب خوردند  و معلوم

آنچه باقى ماند، اندكى از اندك بود ، در عین حال پیروزى نصیب آن اندك شد ، چون ایمان 

 داشتند و در برابر لشكر بسیار انبوه جالوت صبر كردند.

 428ص :    2المیزان ج : 
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 فصل یازدهم

 

 منشأ دفاع در فطرت

 
 

 بحثی درباره دفاع و فطرى بودن آن

 

 بقره(/251!«)و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض ... »... 

پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایش پادشاهى » 

خواست به او بیاموخت اگر بعض مردم را به بعضى دیگر دفع و فرزانگى بداد و آنچه مى

 !«شد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرم استكرد زمین تباه مىنمى

دانند كه منظور از فساد زمین، فساد سكنه زمین است، یعنى فساد اجتماع همه مى

انسانى، البته اگر به دنبال فساد اجتماع، خود كره زمین هم فاسد شود، این فساد به تبع 

شود، نه بالذات و این خود یكى از حقایق علمى است كه قرآن از آن پرده منظور آیه مى

 بردارى كرده است . 

رسد مگر به اجتماع و تعاون و ضیح اینكه: سعادت نوع بشر به حد كمال نمىتو

شود مگر وقتى كه وحدتى در ساختمان اجتماع پدید معلوم است كه اجتماع و تعاون تمام نمى

آید و اعضاى اجتماع و اجزاى آن با یكدیگر متحد شوند، بطورى كه تمامى افراد اجتماع 

گ با یك جان و یك تن فعل و انفعال داشته باشند و وحدت چون تن واحد شوند، همه هماهن

اجتماعى و محل و مركب این وحدت، كه عبارت است از اجتماع افراد نوع، حالى شبیه به 

 حال وحدت اجتماعى عالم مشهود و محل آن دارد . 

دانیم كه وحدت نظام عالم نتیجه هماهنگى تاثیر و تاثرى است كه در بین و ما مى

تر بگویم نظامى كه در عالم هست به این جهت برقرار الم در جریان است، سادهاجزاى ع

كند و در جنگ و ستیزى كه بین است كه بعضى از اجزاى عالم بعضى دیگر را دفع مى

راند و آن بعض اسباب عالم است : بعضى بر بعضى دیگر غلبه نموده و آن را از خود مى

و اگر این زورآزمائى نبود عاملى كه باید مغلوب شود،  شودرانده شده هم تسلیم و رانده مى

شد بلكه هر سببى به همان شد، اجزاى این نظام هماهنگ و به هم مربوط نمىمغلوب نمى

ماند و در نتیجه هیچ جنب و جوشى جریان مقدار از فعلیت كه خاص او است باقى مى

 افتاد. یافت و عالم وجود از كار مىنمى

سانى نیز چنین است، اگر بر پایه تاثیر و تاثر و غلبه و دفع قرار نظام اجتماع ان

گشت شد و در نتیجه اصال نظامى برقرار نمىگرفت، اجزاى این نظام به هم مرتبط نمىنمى
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  . شدو سعادت نوع باطل مى

بود، یعنى بعضى به شهادت اینكه، اگر فرض كنیم كه چنین دفعى در نظام بشر نمى  

كرد، آن وقت هر فردى از غلبه ننموده و اراده خود را بر او تحمیل نمىبر بعض دیگر 

كرد، هر چند كه با منافع دیگران منافات داشته خواست مىافراد اجتماع كارى كه خودش مى

حال چه آن كار مشروع باشد و چه نامشروع ، فعال در مشروع و نامشروع بودن آن  )باشد

وانست او را از آن كار منصرف كرده و به كارى وادارد تو آن دیگرى نمى،( نظرى نداریم

كه منافى با منافع خودش نباشد، این وضع را در باره تمامى افراد در نظر بگیر، آن وقت 

شود و اجتماعى هم كه فرضا خواهى دید كه دیگر هیچ وحدتى بین اجزاى اجتماع پیدا نمى

 گردد . قبال بوده متالشى مى

كان  »ذیل آیه: المیزان بحثى است كه در جلد سوم ترجمه فارسىو این بحث همان 

همین انسانى  )بقره(گذراندیم و گفتیم اولین اصل فطرى انسان/213) «،... الناس امة واحدة

كشى از دیگران است  و مساله تعاون و تمدن متفرع استخدام و بهره ،(كه تشكیل اجتماع داده

 بر آن و زائیده از آن بوده و اصلى ثانوى است كه تفصیلش گذشت . 

و در حقیقت مسئله دفع و غلبه، معنائى است عمومى كه در تمام شؤون اجتماع 

نسان از یك سو شود از اینكه ابشرى جریان دارد و وقتى مغز آن را بشكافیم عبارت مى

اش را برآورند و از دیگران را به هر صورتى كه ممكن باشد، وادار كند به اینكه خواسته

  سوى دیگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته او است، از سر راه بردارد.

شود و هم در صلح هم در اعمال مى و این معنائى است عمومى كه هم در جنگ

راحت و هم در ناراحتى و اختصاص به یك طبقه یا دو طبقه سختى و هم در آسایش، هم در 

هاى اجتماع در جریان است، بله آدمى در حال عادى ندارد، بلكه در تمامى گروه و دسته

كنند ولى وقتى متوجه كشى مىكند تنها ستمگران بهرهشود خیال مىمتوجه این حقیقت نمى

انع حقى از حقوق حیاتى او و یا شهوتى كاره است كه كسى مزاحم و مشود خودش هم اینمى

كند به اینكه انسان مزاحم را از از شهوات او و امثال آن شود، آن وقت است كه شروع مى

كشى مراتبى از شدت و ضعف دارد، كه یكى سر راهش بردارد و معلوم است كه این بهره

 از آن مراتب، جنگ و قتال است . 

دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع دانیم كه فطرى بودن این را هم مى

شود، چه آنجا كه دفاع به عدل و از حقى مشروع باشد ندارد، بلكه شامل همه انحاء دفاع مى

و چه به ظلم و از حقى خیالى و نامشروع، چون اگر از یك اصل مسلم و فطرى سرچشمه 

براى اینكه اعمال  زد، نه مشروع و بر حقش و نه غیر آن،هرگز از او سر نمى گرفتنمى

آدمى به بیانى كه در سابق گذشت، همه مستند به فطرت او است، پس اگر فطرتى مشترك 

میان مؤمن و كافر نبود معنا نداشت كه تنها مؤمنین به داشتن فطرتى اختصاص یابند و 

 گذارى كنند . اعمال خود را بر آن اصل فطرى پایه

ل اجتماع به بیانى كه گذشت، آن را و این اصل فطرى است كه بشر در ایجاد اص

مورد استفاده قرار داده و بعد از آنكه اجتماع را به وسیله آن تشكیل داد باز به وسیله آن، 
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اراده خود را بر غیر، تحمیل كرده و به ظلم و طغیان آنچه در دست غیر بود تملك كرد و 

ده بود، به خود باز نیز به وسیله همین اصل فطرى آنچه ظالم و طاغى از دست او ربو

گردانید و نیز به وسیله همین اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل در بین مردم 

مرده بود احیا كرد و سعادتشان را تحمیلشان نمود، پس مساله دفاع، اصلى است فطرى كه 

 مندى بشر از آن از یك بعد و دو بعد نیست . بهره

و لوال دفع  »نشان كردیم، منظور از آیه شریفه:و شاید همین حقیقتى كه ما خاطر 

باشد، مؤید این احتمال ذیل آیه است  بقره(/251!«)هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض

  بقره(/251!«)و لكن هللا ذو فضل على العالمین »فرماید:كه مى

 444ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

 درباره : بحث علمى و اجتماعى

 بقای موجودات و غلبه حق تنازع در 

 

 هاى علمى كه بر روى موجودات عالم طبیعت از اینگویند تجربهشناسان مىزیست

دهند كه مقتضاى آن نظر صورت گرفته كه چگونه با قواى فعاله خود كارهائى را انجام مى

را كنند؟ این نتیجه قوا و مناسب با آن است و به این وسیله وجود و بقاى خود را حفظ مى

كنند و ثانیا كارهائى كه هر یك كنند به سرشت و فطرت خود مىدست داده كه اوال آنچه مى

پذیرد با منافع و بقاى موجوداتى دیگر منافات دارد و در نتیجه به این منظور انجام مى

شود خورد و چون این تنازع از اینجا ناشى مىتنازعى در همه آنها بر سر بقاء به چشم مى

شود كه خواهد تاثیر خود را در دیگرى گسترش دهد و این باعث مىطبیعى مى كه موجود

قهرا از دیگرى متاثر هم بشود، در نتیجه همواره در میدان كشمكش بین دو موجود طبیعى، 

 تر باشد . تر و داراى وجودى كاملغلبه نصیب آن موجودى است كه از دیگرى قوى

م كه طبیعت، همیشه و پیوسته از بین افراد یك گیریاز این جریان، این نتیجه را مى

كند و فرد عقب افتاده به حكم طبیعت محكوم تر آن دو را انتخاب مىنوع و یا دو نوع ، كامل

رود، پس در عالم همواره دو قاعده كلى حاكم است، یكى به فنا است و به تدریج از بین مى

  . براى بقا ترتنازع در بقا و دوم انتخاب طبیعى اشرف و كامل

از سوى دیگر از آنجائى كه اجتماع بشرى در وجود خود متكى به طبیعت است ، 

نظیر آن قانون در اجتماع نیز حاكم است، یعنى اجتماعات بشرى هم در بقاى خود همواره 

ماند و از خطر انقراض دورتر است كه در تنازع هستند و در نهایت آن اجتماعى باقى مى

 تر باشد . كامل

پس اجتماع كامل كه بر اساس اتحادى كامل و محكم تشكیل شده و حقوق فردى و 

ترین وجهش رعایت گردیده سزاوارتر به بقا است و آن اجتماعى افراد در آن به كامل
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اجتماعى كه چنین تشكلى و چنان قوانین و حقوقى ندارد سزاوارتر به نابودى و انقراض 

  . است

اى كه مراقب وظایف كند به اینكه هر امت زندههاى مكرر نیز حكم مىتجربه

كند به وظائف اجتماعى خود عمل كند باقى اجتماعى خویش است و هر فردى كه سعى مى

ماند و هر امتى كه دلهاى افرادش متفرق و نفاق و ظلم و فساد در آن شایع است و مى

ند، چنین اجتماعى ثروتمندان آن در پى عیاشى بوده و كارگرانش از كار و كوشش گریزان

 شود . نابود مى

ها اجتماع هم به نوبه خود از همان ناموس طبیعى تنازع در بقا آرى، به قول بعضى

 .كندو انتخاب اشرف حكایت مى

ها و آثار باستانى، به وجود حیواناتى در ما شناسان هم از راه شناسائى فسیلزیست

شود، بطور كلى در تمام روى زمین دیده نمى اند كه امروز اثرى از آنهاقبل تاریخ پى برده

اند و نیز به حیواناتى از قبیل تمساح و مانند حیوانى كه نامش را برونتوساروس گذاشته

دانشمندان  هائى از آن در این اعصار نمانده واند كه به جز از نمونهقورباغه برخورد كرده

مان تنازع در بقا و انتخاب اشرف در اند براى انقراض آنها هیچ عاملى به جز همزبور گفته

كار نبوده و همچنین انواع حیواناتى كه در این عصر موجودند، همیشه در تحت عوامل 

تنازع بقا و انتخاب اشرف در حال تغییر شكل هستند و از میان آنها ، حیوانى قابل بقا و دوام 

آن هم خود عاملى  است كه وجودش اشرف و اقوى باشد ، چنین موجودى به حكم وراثت كه

  . مانددیگر است، نسلش باقى مى

و بر همین قیاس ، سایر موجودات تكون یافته است، به این معنا كه اصل و منشا 

اى بود كه در فضا پراكنده و سرگردان بودند و در تمامى موجودات طبیعت اجزاى ماده

شكیل دادند و سپس، تحت همین دو ناموس طبیعى به هم چسبیده، نخست كرات آسمانى را ت

باز به حكم این دو اصل ، انواع موجودات در آن پدید آمدند و آنچه صالحیت بقا را داشت، 

باقى ماند و عامل وراثت، نسل آن را نیز حفظ كرد و آنچه صالحیت بقا را نداشت به خاطر 

این بود نظریه طبیعى  ناموس تنازع و به دست موجودات قسم اول فاسد و منقرض شد،

 شناسان قدیم . انان و جامعهد

اند: به اینكه این دو قانون كلیت دانشمندان به متقدمین اشكال كرده متاخرین از این

اند و ندارد، براى اینكه هم اكنون در عالم، بسیارى از انواع موجودات ضعیف باقى مانده

  . قى نمانده باشدداشت باید اثرى از آنها بااگر قانون اول، یعنى تنازع در بقاء كلیت مى

و نیز بسیارى از انواع گیاهان و حیوانات وحشى هستند كه بعضى از آنها اهلى شده 

  . اندو به كماالتى رسیده

اند و روز به روز به و بعضى دیگر همچنان وحشى و فاقد آن كماالت باقى مانده

دست روند و عامل وراثت این ضعف و نقص را در نسل آنها دست به طرف ضعف مى

داشت، باید اثرى از حیوانات و یعنى انتخاب اشرف كلیت مى چرخاند و اگر قاعده دوم،مى

گیاهان وحشى و موجودات ضعیف در روى زمین نمانده باشد، باید اصال عامل وراثت 
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  . نتواند در مقابل قاعده دوم حكومت كند، پس دو قاعده نامبرده حكمیت ندارند

اى دیگر به نام نظریه، موارد استثنائى را با فرضیه بعضى دیگر از طرفداران این

اند: دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبیعى، دو تبعیت محیط تعلیل و توجیه كرده و گفته

اند كه هر قاعده فرعى هستند از یك قاعده دیگر كه همان تبعیت محیط باشد و توضیح داده

ود باشد و محیط عبارت است از مجموع موجودى محكوم است به اینكه تابع محیط وجود خ

كند به عوامل طبیعى در تحت شرائط خاص زمانى و مكانى، كه هر موجودى را محكوم مى

اینكه در جهات وجودیش تابع او باشد و همچنین طبیعتى هم كه در فرد هست فرد را 

  . وامیدارد تا خود را با خصوصیات موجود در محیط زندگیش وفق دهد

بینیم هر نوع از انواع موجودات زنده كه در دریا و یا ت است كه مىبه همین جه

كند اعضا و ادوات و قوائى كه دارد همه خشكى و در نقاط قطبى و یا استوائى زندگى مى

  . مناسب با منطقه زندگى او است

فهمیم كه در محیط زندگى تنها عامل مؤثر است، اگر وجود موجودى با از اینجا مى

گر نبود محكوم به فنا و زوال ماند و احیطش منطبق بود آن موجود باقى مىمقتضیات م

 . است

پس دو قاعده تنازع و انتخاب، دو قاعده فرعى هستند كه از قانون تبعیت محیط 

شوند و هر جا كه دیدیم آن دو قاعده حكومت ندارد، باید بفهمیم محیط، اجازه چنین انتزاع مى

  . انداین بود آن توجیهى كه براى موارد نقض ذكر كرده حكومتى به آنها نداده است،

لیكن همین توجیه نیز حكمیت ندارد و موارد نقضى دارد كه در كتب این فن ذكر 

داشت باید هیچ مورد نقضى در هیچ جاى عالم شده و اگر قانون تبعیت محیط حكمیت مى

بع یافت نشود و نیز هیچ نداشته باشد و هیچ نوع موجودى و یا هیچ فرد از نوعى غیر تا

اند كه نه محیطى دگرگون نگردد و حال آنكه همانطور كه گفتیم انواعى و افرادى را یافته

كنند و آن را به دلخواه خود دگرگون تنها تابع محیط نیستند بلكه احیانا محیط را تابع خود مى

 سازند . مى

قبلى، زیرا اگر آن دو قانون  بنا بر این، نه این قانون كلیت دارد و نه آن دو قانون

شدند، و حكم توارث داشت موجوداتى ضعیف دوشادوش موجوداتى قوى دیده نمىكلیت مى

هاى شد، پس حق مطلب بطورى كه بحثدر گیاهان و حیوانات ناقص و پست، نافذ نمى

اند این است كه این سه قاعده هر چند فى الجمله درست باشند ، علمى نیز اعتراف كرده

 لیت ندارند . ك

 

 و اما نظریه كلى فلسفى در این باب :

هائى باید دانست كه در مساله پیدایش حوادث یعنى پیدایش موجودات و دگرگونگى 

دهد، همگى نشانگر قانون علیت و معلولیت كه بعد از پیدایش در اطراف وجود آنها رخ مى

  . است

كند اثر وجودى خود را پس هر موجود مادى كه به نفع هستى خود فعالیت مى
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كند تا صورت و وصفى در آن غیر ایجاد كند كه متناسب با صورت و متوجه غیر خود مى

وضع خود باشد، این حقیقتى است كه اگر در حال موجودات و وضعى كه با یكدیگر دارند 

  دقت شود به هیچ وجه قابل انكار نیست .

خواهد از موجود دیگر بكاهد و به نوع خود اضافه در نتیجه، پس هر موجودى مى

كند و الزمه این، آن است كه هر موجود براى ابقاى وجود و حیات خود فعالیت كند و بنابر 

  . است بگوئیم بین موجودات تنازعى در بقا هست این صحیح

این است كه هر موجود قوى و نیز الزمه دیگر این تاثیر كه علت در معلول دارد 

در موجود ضعیف تصرف كند و او را به نفع خودش فانى كند و یا حداقل دگرگون سازد 

  . ور شودبطورى كه بتواند به نفع خود از آن بهره

قانون ارائه داده بودند یعنى  دانانسه قانون كه طبیعىبا این بیان ممكن است آن 

را توجیه كرد، براى اینكه هر  و قانون تبعیت محیط تنازع در بقا و قانون انتخاب طبیعى

نوع از انواع موجودات از آنجا كه تحت تاثیر عوامل تضادى است كه از ناحیه نوع دیگر، 

تواند در برابر آن عوامل مقاومت كند كه وجودى قوى و كند، قهرا وقتى مىتهدیدش مى

فراد از هر نوعى نیز همینطور است، نیرومند داشته باشد و بتواند از خود دفاع كند، حال ا

آن فردى صالحیت بقا را دارد كه وجودى قوى داشته و در برابر منافیات و اضدادى كه 

  . این همان انتخاب طبیعى و بقاى اشرف استكند، مقاوم باشد. متوجه او شده و تهدیدش مى

اندركارند و بیشتر آنها در نحوه و همچنین وقتى كه عده بسیارى از عوامل دست

شوند و یا آثارشان نزدیك به هم است، قهرا موجودى كه در وسط این عوامل تاثیر متحد مى

این  وپذیرد كه با وضعش تناسب دارد قرار گرفته از تاثیر این عوامل متاثر و اثرى را مى

 .  همان تبعیت محیط است

چیزى كه در اینجا باید به آن توجه داشت این است كه امثال این قواعد و نوامیس، 

گذارد تنها در عوارض وجود یك یعنى ناموس تبعیت محیط و غیر آن هر جا كه اثر مى

گذارد اما در نفس ذات آن موجود به هیچ وجه اثر نمىگذارد و موجود و لواحق آن اثر مى

دانان از ولى طبیعى !(مثال میمونى را انسان كند )موجود دیگر كندتواند موجودى را و نمى

اند كه آنجائى كه قائل به وجود ذات جوهرى نیستند، زیر بناى دانش خود را این قرار داده

اى كه عارض بر ماده هر موجودى عبارت است از مجموع عوارض دست به دست هم داده

 شود . مى

كه مثال انسان را انسان و زرافه را زرافه كرده و اند همین عوارض است لذا گفته

در حقیقت هیچ نوعى نیست كه جوهر ذاتش مباین با جوهر ذات نوعى دیگر باشد بلكه 

گردند و جوهره ذاتشان تمامى انواع موجودات بعد از تجزیه و تحلیل به یك موجود بر مى

شود به آن مختلف مى یك چیز است و آن عبارت است از ماده كه وقتى فرومول تركیبى

 آید . صورت انواعى مختلف در مى

بینید زیربناى روش علمیشان، كارشان را بدینجا كشانده كه از همین جا است كه مى

بگویند انواع موجودات در اثر تاثیرپذیرى از محیط و از سایر عوامل طبیعى دگرگون شده 
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پروائى بگویند ذات آن ، ل بىآید و با كماوفالن موجود به صورت موجودى دیگر در مى

  . شودمبدل به ذات دیگرى مى

اى نزدیك به آن خواهیم اى دارد كه انشاء هللا در آیندهو این بحث دامنه گسترده

  پرداخت!

 

 :اند: آیه شریفهگوئیم : بعضى از مفسرین گفتهاینك به اول گفتار برگشته، مى

و لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض و لكن هللا ذو فضل على  »

 بقره(/251!«)العالمین

 به دو قانون تنازع در بقا و انتخاب طبیعى اشاره دارد .  

 و سپس گفته آیه شریفه:

 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا على نصرهم لقدیر! »

اال ان یقولوا ربنا هللا و لوال دفع هللا الناس الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق 

بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذكر فیها اسم هللا كثیرا و 

 لینصرن هللا من ینصره، ان هللا لقوى عزیز!

الذین ان مكناهم فى االرض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا 

 حج(/41تا39!«)االمور عن المنكر وهلل عاقبة

هم این دو قانون را از نظر شرعى امضاء نموده و جامعه اسالم را به سوى آن  

فرماید تنازع بقا و دفاع از حق امرى است مشروع كه سرانجام منتهى به كند و مىارشاد مى

شود كه افراد صالح باقى بمانند، كه این همان اصل دوم طبیعى یعنى انتخاب اشرف این مى

  . است

و نیز مفسر نامبرده، اضافه كرده: از جمله آیاتى كه از قرآن كریم داللت بر قاعده 

 فرماید:تنازع دارد، آیه شریفه زیر است كه مى

انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها، فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما  »

یوقدون علیه فى النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك یضرب هللا الحق و 

الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض، كذلك یضرب 

  رعد(/17!«)هللا االمثال

هاى باطل و مضر كف ،فهماند كه سیل حوادث و میزان تنازعما مى چون این آیه به

كه حق و نافع بوده و  آبلیز)کود(برد و در نتیجه به حیات اجتماع را كنار زده و از بین مى

 ،به عنوان زیور و ابزار كار انسان )فلز خالص( بریزآ باشد و نیزمایه آبادانى در زمین مى

 !این بود گفتار مفسر نامبرده .گیردمورد استفاده قرار مى

 انحصار غلبه در معارف حقه و دین حق
  

به آن معنائى كه ما برایش  ): اما دو قاعده تنازع در بقا و انتخاب طبیعى مؤلف

هر چند فى الجمله و تا حدودى درست است و قرآن هم آن دو را مورد عنایت قرار  ،(كردیم
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اى كه از قرآن آورده به هیچ وجه در صدد بیان آن دو قاعده داده، لیكن این دو صنف آیه

نیستند، براى اینكه دسته اول از آیات، در صدد بیان این جهت است كه خداى تعالى در اراده 

خورد و یكى از چیزهائى كه خود مغلوب هیچ چیزى نیست و از هیچ عاملى شكست نمى

 گرفته و آن را خواسته معارف دینى است .  اراده او بدان تعلق

شود و حامل آن معارف نیز در پس معارف دینى هم به هیچ وجه مغلوب واقع نمى

 صورتى كه آن را به راستى و درستى حمل كرده به هیچ وجه شكست نخواهد خورد . 

كه در آیه اول بود و  حج(/39!«)بانهم ظلموا و ان هللا على نصرهم لقدیر »جمله:

حج(كه در آیه دوم /40) !«الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اال ان یقولوا ربنا هللا » جمله 

بود، كامال بر این مطلب داللت دارد، براى اینكه این دو جمله در این صدد است كه بیان كند 

ع در بقا و انتخاب مؤمنین به زودى بر دشمنانشان غلبه خواهند كرد ، اما نه به حكم تناز

اى است كه از نظر اشرف ، براى اینكه اشرف و اقوى از نظر طبیعت، آن فرد و جامعه

تجهیز طبیعى مجهز به جهازهائى قوى باشد، نه اینكه از نظر حقانیت و اشرافیت معنوى 

فرد و جمعیتى كه نیروى معنویش قوى بوده و داراى  و بر خالف گفته شما نیرومندتر باشد

شود كه مظلوم است و شود و به این جهت غالب مىحق و معارف حقه است ، غالب مىدین 

كند و خداى تعالى كه خودش حق است، به این جهت مظلوم است كه بر قول حق پایدارى مى

كند، به این معنا كه هر جا حق و باطل با هم روبرو شدند، باطل همواره حق را یارى مى

   .ن ببردتواند حجت حق را از بینمى

و نیز خداى تعالى حامل حق را هم در صورتى كه در حملش صادق باشد یارى 

 همچنانكه در همان آیه فرمود: فرماید ،مى

 و لینصرن هللا من ینصره، ان هللا لقوى عزیز! »

 حج(/41و40!«)الذین ان مكناهم فى االرض اقاموا الصلوة ...

كند كه وقتى قدرت پیدا كردند از نماز و یعنى خدا آن یاوران حق را یارى مى 

 !زكات دست برندارند و خالصه در یارى كردن حق صادق باشند

و با این جمله ، به تعدادى از آیات  !«و هلل عاقبة االمور »فرماید:و در آخر مى

كمال خود به سوى حق و صدق و عالم كون در طریق آید فرماید كه از آنها بر مىاشاره مى

   .كندسعادت حقیقى سیر مى

كند بر اینكه غلبه، همواره نصیب خدا و قرآن داللت مىو در این هم شكى نیست كه 

 !لشگر او است 

 به آیات زیر توجه فرمائید:

 مجادله(/21!«)كتب هللا الغلبن انا و رسلى »

 و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین!» 

 انهم لهم المنصورون! 

 صافات(/173تا171!« )و ان جندنا لهم الغالبون

 یوسف(/21) !«و هللا غالب على امره »
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انزل من السماء ماء فسالت اودیة  »و همچنین دسته دوم كه از آنها تنها آیه:

خواهد در باره اصل تنازع و اصل انتخاب و یا را آورده بود، نمىرعد(/17)« ...،بقدرها

 حق باقى و باطل فانى استتبعیت محیط، چیزى بگوید، بلكه در این مقام است كه بفرماید: 

هائى كه از سنخ همچنانكه در حق و باطل )و بقاى حق و فناى باطل چه از باب تنازع باشد

هائى مانند حق و باطل )ینكه از باب تنازع در بقا نباشدو یا ا ،(مادیات است از این باب است

براى اینكه  ،(كه بین مادیات و معنویات هست، كه غلبه حق در آنها از باب تنازع نیست

مقدم بر ماده است و در هیچ  ،(منظور ما از معنا، موجود مجرد از ماده است «)معنا »

شود، پس بقاى معنا و تقدمش بر ماده از باب تنازع نیست و نیز مانند حالى مغلوب واقع نمى

كه  (مانند ایمان و نفاق درونى )حق و باطلى كه هر دو از سنخ معنویات و مجردات باشد

این باره اگر حق همیشه غالب است از باب تنازع نیست، بلكه قضائى است كه خدا در 

 همچنانكه خودش فرمود: ،رانده

 طه(و نیز فرمود:/111)!« و عنت الوجوه للحى القیوم » 

 بقره(و باز فرموده:/116)!« له ما فى السموات و االرض كل له قانتون »

 نجم(/42)!« و ان الى ربك المنتهى » 

  !پس خداى عزوجل بر هر چیزى غالب است و او واحد و قهار است

 بقره(/251!«)و لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض ... »و اما آیه:

در این مقام است كه به حقیقتى اشاره كند كه اجتماع انسانى بر آن متكى است و آبادانى 

زمین وابسته به آن است و اگر اختاللى در آن پدید آید نظام آبادى زمین مختل گشته و حیات 

كه خداى  «غریزه استخدام» و آن حقیقت عبارت است از  گذارددر زمین رو به تباهى مى

تعالى آن را جبلى و فطرى انسان كرده است، چون همین غریزه استخدام است كه سرانجام 

شود كه انسانها منافع خود را با یكدیگر مصالحه كنند و اجتماع مدنى پدید به اینجا منتهى مى

 آورند . 

هاى این استخدام تنازع در بقا و انتخاب طبیعى ریشهاى از رگ و و گو اینكه پاره

توان گفت كه آیه شریفه به آن دو قاعده نظر دارد، چون آن دو است و لیكن در عین حال نمى

  قاعده، دو سبب بعید هستند و غریزه استخدام سبب نزدیك است.

زه تر بگوئیم، آنچه مایه آبادانى زمین و مصونیت آن از تباهى است غریساده

استخدام است و آن دو قاعده در پیدایش این غریزه دخالت دارند، نه در آبادانى زمین، پس 

خواهد سبب آبادى زمین و فاسد نشدن آن را بیان كند، بر این غریزه باید آیه شریفه را كه مى

 حمل كنیم، نه بر آن دو قاعده . 

منحل  انتخاب طبیعى باعث تر اینكه دو قاعده تنازع در بقا وباز هم به عبارتى ساده

به  ،(آیدبه بیانى كه مى)  شدن كثرت و متالشى شدن اجتماع است و این دو قاعده، جامعه را

خواهد به وسیله نزاع طرف دیگر كشاند، براى اینكه هر یك از دو طرف نزاع مىوحدت مى

دى او را را فاسد نموده، آنچه او دارد ضمیمه خودش كند، یعنى وجود او و مزایاى وجو

ضمیمه وجود خود كند ، این مقتضاى قاعده اول است، قاعده دوم هم اقتضا دارد كه از این 
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 تر است بماند و آن دیگرى فداى او شود . تر و شریفدو طرف نزاع آن كه قوى

شود كه از دو طرف نزاع یكى بماند و دیگرى پس نتیجه دو قاعده نامبرده، این مى

اجتماع و تعاون و اشتراك در زندگى كه مطلوب فطرى انسان است و از بین برود و این با 

كند تا زمین به دست این نوع آباد شود منافات دارد و اش او را به سوى آن هدایت مىغریزه

دارد شود و آن را از فساد محفوظ مىدفعى كه به حكم آیه مورد بحث، وسیله آبادى زمین مى

و اتحادى در كثرت افراد اجتماع پدید آورد، نه دفعى كه  دفعى است كه به اجتماع دعوت كند

اگر جنگ سبب  باعث بطالن اجتماع شود و وحدتى پدید آورد كه كثرت را از بین ببرد و

شود، از این جهت است كه به وسیله آن، حقوق اجتماعى و آبادانى زمین و عدم فساد آن مى

ده بود، احیاء شود، نه از این جهت كه حیاتى قومى كه تاكنون به دست مستكبرین پایمال ش

اندازند ، تا به وسیله جنگ ، وحدت جامعه را مبدل به تفرقه نموده و افراد را به جان هم مى

 !(دقت فرمائید!)یكدیگر را نابود كنند و تنها اقویا و قدرتمندان باقى بمانند

  455ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دوازدهم

 

 در میان امت پیامبرانجنگ 

 

 

 جنگ در امت ها بعد از پیامبران

 

ُ  َو َرفََع بَْعضُهْم َدَرَجٍت  َو »  ن كلََّم َّللاَّ ْنُهم مَّ سُل فَضْلنَا بَْعضُهْم َعلى بَْعٍض  م ِ تِْلك الرُّ

ُ َما اْقتَتََل الَِّذیَن ِمن  َءاتَْینَا ِعیسى اْبَن َمْریََم اْلبَی ِنَِت َو أَیَّْدنَهُ بُِروح اْلقُُدِس  َو لَْو شاءَ  َّللاَّ

ن َكفََر  َو  ْن َءاَمَن َو ِمنُهم مَّ ن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَی ِنَت َو لَِكِن اْختَلَفُوا فَِمنُهم مَّ بَْعِدِهم م ِ

َ یَْفعَُل َما یُِریدُ  ُ َما اْقتَتَلُوا َو لَِكنَّ َّللاَّ  !«لَْو شاَء َّللاَّ

ایم بعضى از آنان ایشان را بر بعض دیگر برترى داده این پیامبران بعضى از» 

ها باال برد و عیسى كسى بوده كه خدا با وى سخن گفت و بعضى از آنان را مرتبه

خواست كسانى اگر خدا مى بن مریم را محبت دادیم و او را به روح پاك قوى كردیم

ا هم جنگ ها كه سویشان آمده بود بكه پس از پیامبران بودند با وجود حجت

كردند ولى مختلف شدند، از آنان كسانى بودند كه ایمان داشتند و كسانى بودند نمى

كردند ولى خدا هر چه بخواهد خواست با هم كارزار نمىكه كافر بودند، اگر خدا مى

 !«كندمى

  بقره(/253)                                                                 

، در مقام رد و دفع توهمى است كه چه بسا به ذهن برسد و آن توهم این  آیه شریفه

است كه رسالت ، خصوصا از این جهت كه همراه با معجزاتى روشن است كه بر حقانیت 

هاى خانمان برانداز را از بین ببرد ، نه اینكه خود رسالت كند ، باید بالى جنگآن داللت مى

ا از این جهت باید از بین ببرد كه غرض خداى سبحان از ، آتش جنگ را برافروزد ، حال ی

ارسال رسوالن و دادن معجزات به ایشان ، این است كه مردم را به سوى سعادت دنیوى و 

اخرویشان هدایت كند ، پس براى بدست آمدن این غرض، باید آنان را از قتال باز داشته ، 

هدایت جمع و متحد سازد و حال آنكه  دیگر اجازه چنین عملى را ندهد ، و همه را در راه

هاى آنان ادامه دارد و ها و مشاجرات در میان امتبینیم بعد از انبیا باز هم جنگمى

مخصوصا بعد از انتشار دعوت اسالم كه اتحاد و اتفاق از اركان و اصول احكام و قوانین 

 ها در این امت پدید آید ؟  آن است، چرا باید هنوز این درگیرى

از این است كه فرستادن رسوالن و  یا از این جهت باید از بین ببرد كه مگر غیرو 

آوردن معجزات روشن، براى دعوت به سوى حق است و براى این است كه ایمان در دلها 

شود آن را با زور در دلها ایجاد كرد، پس فایده پدید آید؟ ایمان هم از صفات قلب است و نمى
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 تقرار نبوت و پا گرفتن دعوت دینى دیگر جنگ چه معنا دارد ؟ قتال چیست؟ و بعد از اس

دهد كه قتال معلول اختالفى است كه در آیه مورد بحث، خداى تعالى چنین پاسخ مى

 كشد . آورند، چون اگر اختالفى نباشد كار اجتماعات به جنگ نمىامتها خودشان پدید مى

اختالف آنان است و اگر خدا پس علت به وجود آمدن جنگها در بین مردم ، 

آمد و یا گذاشت اختالفى پدید آید و در نتیجه ، جنگ هم پدید نمىخواست ، یا به كلى نمىمى

، ى سبحان آنچه را كه ما مى خواهیمكرد، لیكن خدابعد از پیدا شدن این علت آن را خنثى مى

د و یكى از چیزهائى را كندهد چون تابع خواست ما نیست ، او هر چه بخواهد مىانجام نمى

ها را نگیرد و امور عالم طبق سنت العلل و االسباب كه خواسته ، این است كه جلوى علت

  . شودجریان یابد ، این اجمال و خالصه پاسخى است كه از آیه استفاده مى

در بین انبیا اختالف مقام و تفاضل در درجات هست ، در عین اینكه همه آنان در 

ت مشترك هستند و در مجمع كماالت كه همان توحید باشد سهیم هستند ، بر اصل فضل رسال

شود ، چون اختالف امتها به خالف اختالفاتى كه در بین امتهاى آنان، بعد از آنان پیدا مى

 ایمان و كفر و نفى و اثبات است و معلوم است كه میان این دو جامع نیست . 

از این دو گونه اختالف دو جور تعبیر  و به همین جهت است كه در آیه مورد بحث

آورد، اختالف انبیا را تفضیل خواند و این تفضیل را به خودش نسبت داده و فرمود: ما بین 

آنان اختالف درجه قرار دادیم و اختالف امتها را اختالف خواند و آن را به خود امتها نسبت 

  . داده فرمود: و لیكن اختالف كردند

یان این معنا است كه مقام رسالت، هر چند مشترك در میان صدر آیه، در صدد ب

است و مقامى است كه خیرات و بركات را به سوى بشر سرازیر  السالمهمه رسوالن علیهم

كند و كمال سعادت و درجات نزدیكى به خدا از قبیل هم كالمى با خدا و دارا شدن مى

جوشد، لیكن با همه این ل مىمعجزات و مؤید شدن به روح القدس از این سرچشمه زال

شود كه جنگ و خونریزى را از میان بشر براندازد، چون این رنج و بركات، باعث نمى

 مصیبت مستند به اختالف خود مردم است . 

شرافت و فضیلتى كه مقام و به عبارت دیگر حاصل معناى آیه این است كه: 

بعضى از انسانهاى عادى به كندى  رسالت دارد، براى این است كه هر خیر و بركتى كه در

گردد، در مقام رسالت به سرعت رشد و كن مىكند و در بعضى دیگر به كلى ریشهرشد مى

و از هر جهت كه به این مقام نزدیك شوى ، چه از جهت تقوا ، چه  از هر سو كند،نمو مى

واضع ، مهر و از ناحیه علم و یا ایمان و یا فضائل نفسانى، از قبیل: شجاعت، سخاوت، ت

امثال آن ، حد اعالى آن را خواهى دید و به مراحل جدیدى برخورد خواهى كرد، لیكن با 

تواند اختالف زند، نمىهمه ارزش و نورى كه دارد و با اینكه معجزاتى روشن از آن سر مى

مردم را كه ناشى از كفر و ایمان است بر طرف سازد، زیرا این خود مردم هستند كه به 

 آورند . ار خود یا به سوى ایمان و یا به طرف كفر گرائیده ، اختالف پدید مىاختی

مستند به خود مردم است، همچنانكه قرآن كریم در جاى دیگر  پس این اختالف،

 فرماید:مى
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ان الدین عند هللا االسالم و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب اال من بعد ما جائهم العلم  »

 عمران(ال /19!«)بغیا بینهم

 )ها و جنگها جلوگیرى كندتوانست تكوینا از این درگیرىخواست، مىو اگر خدا مى

و لیكن از آنجا كه این  !(كنند هالك سازدو مثال آن كس و یا كسانى كه آتش افروزى مى

اختالف مستند به او نیست بلكه مستند به خود مردم است و سنت الهى كه سنت سببیت و 

ودات عالم است، همواره جارى است و یكى از علل درگیرى و جنگ، مسبب بودن بین موج

شود ، باید از آن دورى  دانند اختالف به جنگ منتهى مىمردمى كه مى )اختالف است

  .(كنند

بله ، تنها كارى كه خداى تعالى ممكن است انجام دهد، دخالت تشریعى است، به 

د كه جنگ بكنید و از این جهت خداى تعالى اینكه امر بفرماید، جنگ نكنید و یا دستور بده

دستور وحى را داده و فرموده، جنگ بكنید و منظور او از این دستور آزمایش بندگان است 

تا معلوم كند افراد خبیث كدام و پاكان چه كسانى هستند، مردم با ایمان كدام و دروغگویان 

  . چه كسانى هستند

ى انبیا كه بعد از آن حضرات پدید آمده امرى اینكه قتال در بین امتها و سخن كوتاه

غیر قابل اجتناب بوده، براى اینكه اختالف دو جور است یكى اختالف ناشى از سوء تفاهم 

شود و یكى اختالف كه بعد از آنكه طرفین سخن یك دیگر را فهمیدند اختالفشان برطرف مى

شود، مقام نگ منجر مىناشى از زورگوئى و طغیان است، چنین اختالفى باالخره به ج

تواند اختالف به معناى اول را برطرف كند و شبهاتى كه در دلها پیدا شده رسالت تنها مى

تواند از روى گرى و لجاجت و نظائر این صفات پست را نمىبرطرف سازد، اما یاغى

 تواند زمین را از لوث چنین رذائلى پاك سازد، جنگزمین براندازد و تنها عاملى كه مى

 است و بس ! 

هاى مكرر هم این معنا را ثابت كرده كه همه جا حرف حسابى و حجت چون تجربه

و برهان مؤثر نیست، مگر وقتى كه دنبالش تازیانه و اسلحه باشد و به همین جهت هر جا كه 

مصلحت اقتضاء نموده، خداى سبحان دستور داده است براى احقاق حق قیام نموده و در راه 

ند، همچنانكه در زمان ابراهیم و بنى اسرائیل و بعد از بعثت خاتم االنبیاء خدا جهاد كن

 .، دستور دادوسلّموآلهعلیههللاصلى

  468ص :    2المیزان ج : 

 

 


