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 گزارش درس فلسفه سیاسی فراگیر اهم موارد ذیل می باشد:

 شیعه سیاسی اندیشه.طرح درس 1

 .برنامه درسی2

 .منابع درسی 3

 .متون کمک درسی 4

 .محورهای مطالعاتی 5

 .پرسش های آزمون میان دوره6

 ..محورهای اصلی پرسش های آزمون نهایی7
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 درسی.طرح 1

 عنوان درس:

 اندیشه سیاسی شیعه

 2تعداد واحد: 

 نوع واحد: نظری

 پیشنیاز: اندیشه سیاسی در ایران و اسالم

 : هدف

 شناخت محتوایی اندیشه سیاسی شیعه و مباحث درونی آن همراه با نگاه به جریانهای سیاسی بزرگ.

 ساعت(:22)سر فصل

 .شیعه و سیاست1

 سیاسی: هدایت، والیت و امامت؛ راهبری راهبردی)فلسفه سیاسی و حکمت مدنی 

 (شئون سه گانه مربی و تربیت سیاسی، علمی دینی و سیاسی و مدیریت سیاسی

 .فرقه های عمده مذهب شیعه2

 : )زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی

 (کالم و بینش سیاسی، عرفان و معنویت سیاسی، اخالق و رفتار سیاسی، جنبش و نهضت سیاسی

 یعه و مفهوم غیبت و انتظار.ش3

 (منجی و موعود گرایی-)فلسفه سیاسی غیبت، انتظار و مهدویت

 .مسیر اندیشه سیاسی شیعه4
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 سیاسی( یانقالبقیام  ومقاومت مبارزه با سلطه و ستم: -عدالت و امامت)

 .ادوار اندیشه سیاسی شیعه5

 عدم حکومت، غیبت و ظهور( )دوره نبوت، امامت؛ حضور و خانه نشینی، حضور و خالفت، حضور و

 .مکاتب اندیشه شیعه6

 نظریه های تعطیل و تقیه، نظریه های حسبه، نظریه های والیت فقیه، نظریه های متأخر

 .شیعه و نظریه های سلطنت9

 .مکاتب معاصر اندیشه سیاسی شیعه8

 )اخباری، اجتهادی و اصولی(

 .شیعه و مشروطیت7

 )حکومت قدر مقدور مشروطیت اسالمی(

 .شیعه و انقالب اسالمی11

 شهادت طلبی(-)استقالل، آزادی و حکومت اسالمی

 .شیعه و نظام جمهوری اسالمی ایران11

 جمهوری والیی فقیه اسالمی(-)مردم ساالری اسالمی

 .شیعه و دموکراسی12

 (عدالت و آزادی)

 .مکاتب فلسفی سیاسی شیعه13

عقلی برهانی مشایی، قلبی شهودی اشراقی، تقریبی ]فلسفه سیاسی و حکمت مدنی نگرش و گرای های )

خواجه نصیر، متعالی صدرایی، انقالب اسالم و جمهوری اسالمی امام خمینی، تا حیات معقول عالمه 
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-[، علمی عینی اجتماعی سیاسی، فقهی و حقوقی سیاسی و فنی کارگزاری سیاسی]سیاستگذاریجعفری

 سیاستمداری[(.

 .برنامه درسی2

 دارای سه بخش است: برنامه درسی

 اول.جلسات درسی 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم( 

 سوم.گزارش مطالعاتی درسی 

 چهارم.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(.

 اول.جلسات درسی

جلسات هفتگی درس کالس، با طرح عنوان بحث درس هفته  توسط  استاد و پرسش استاد از دانشجویان 

توسط دانشجویان به منظور یاد آوری،  ارایه مطالب به ترتیب طرح درسی در زمینه خالصه درس هفته پیش 

توسط استاد، پرسش های رفع ابهام دانشجویان و پاسخ استاد و سرانجام جمعی بندی بحث جلسه و اعالم 

جلسه در شرایط عادی که در صورت کاهش 18عنوان بحث درس هفته بعد انجام می پدیرند. شامل 

 مباحث ادغام شده و تمامی سرفصل ها ارایه خواهد شد. به ترتیب ذیل: جلسات به هر دلیلی،

 جلسه اول

 مقدمات درسی

 )الف.طرح و برنامه درس

 ب.سیر متکامل شرایع دینی مدنی، مکتب کامل جامع، جهانی و جاویدان اسالم، رهیافت راهبردی امامت(

 جلسه دوم
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 شیعه و سیاست

 :والیت و امامت؛ راهبری راهبردی)فلسفه سیاسی و حکمت مدنی هدایت، 

 (شئون سه گانه مربی و تربیت سیاسی، علمی دینی و سیاسی و مدیریت سیاسی

 جلسه سوم

 فرقه های عمده مذهب شیعه

 )زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی:

 کالم و بینش سیاسی، عرفان و معنویت سیاسی، اخالق و رفتار سیاسی، جنبش و نهضت سیاسی(

 جلسه چهارم

 شیعه و مفهوم غیبت و انتظار

 (منجی و موعود گرایی-مهدویتو حکمت مدنی فلسفه سیاسی .1)

 جلسه پنجم

 شیعه و مفهوم غیبت و انتظار

 .فلسفه سیاسی و حکمت مدنی غیبت و انتظار انقالبی(2)

 مششجلسه 

 مسیر اندیشه سیاسی شیعه

 مقاومت و قیام انقالبی سیاسی(مبارزه با سلطه و ستم: )

 مهفتجلسه 

 ادوار اندیشه سیاسی شیعه

 )دوره نبوت، امامت؛ حضور و خانه نشینی، حضور و خالفت، حضور و عدم حکومت، غیبت و ظهور(
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 تمشجلسه ه

 مکاتب اندیشه شیعه

.نظریه های 4.نظریه های والیت فقیه، 3.نظریه های حسبه، 2.الف.تعطیل و ب.تقیه، 1ی؛ نظریه ها

 متأخر)وکالت فقیه، ...(

 نهمجلسه 

 شیعه و نظریه های سلطنت

 دهمجلسه 

 مکاتب معاصر اندیشه سیاسی شیعه

 )اخباری، اجتهادی و اصولی(

 یازدهمجلسه 

 شیعه و مشروطیت

 )حکومت قدر مقدور مشروطیت اسالمی(

 دوازدهمجلسه 

 شیعه و انقالب اسالمی

 شهادت طلبی(-)استقالل، آزادی و حکومت اسالمی

 سیزدهمجلسه 

 م جمهوری اسالمی ایرانشیعه و نظا

 جمهوری والیی فقیه اسالمی(-)مردم ساالری اسالمی

 چهاردهمجلسه 
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 شیعه و دموکراسی

 )عدالت و آزادی(

 پانزدهمجلسه 

 مکاتب فلسفی سیاسی شیعه

فلسفه سیاسی و حکمت مدنی ]عقلی برهانی مشایی، قلبی شهودی ؛ اول.های شنگرش و گرای.1الف.)

نصیر، متعالی صدرایی، انقالب اسالم و جمهوری اسالمی امام خمینی، تا حیات اشراقی، تقریبی خواجه 

  [(معقول عالمه جعفری

 : شانزدهم جلسه

.فنی کارگزاری 4.فقهی و حقوقی سیاسی و 3.علمی عینی اجتماعی سیاسی، 2)ب.نگرش و گرایش های؛ 

 سیاستمداری[(-سیاسی]سیاستگذاری

 جمع بندی

 المی، جبهه مقاومت اسالمی، اتحاد جماهیر اسالمی()بیداری و خیزش انقالبی اس

 جلسه هفدهم:

 نتیجه گیری و راهبرد

 چالش ارتقای کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی(-)چشم انداز الگوی پیشرفت و تمدنسازی نوین اسالمی

 جلسه هیجدهم

 آزمون نهایی

 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم(
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آزمون میان دوره از منبع کمک درسی انجام می شود. اهم پرسش های متن کمک درسی در ضمن و پایان 

پرسش را انتخاب کرده و بدانها پاسخ میدهند. پاسخ آزمون میان دوره  11متن ارایه شده اند. دانشجویان از 

 امتیاز از صد را دارد.  25نمره از بیت یا  5

 

 سوم.گزارش مطالعاتی درسی 

، مسئله ای مرتبط با درس و سرفصل درسی را با مشاورت و هماهنگی استاد بر می گزینند. با دانشجویان

رعایت شیوه مطالعه به مطالعه منابع مربوطه پرداخته و با رعایت شیوه گزارش نویسی، گزارش مطالعاتی 

 از از صد را دارد. امتی 25نمره از بیست یا  5خود را بانجام میرسانند.  ارایه گزارش مطالعاتی 

 

 م.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(چهار

آزمون نهایی پایان دوره)ترم(از مطالب ارایه شده استاد طبق سرفصل درسی و  در جلسات کالسها، برداشت 

ها و یاداشت های شخصی دانشجویان صورت می پذیرد. سه سئوال عمدتا تحلیلی ارایه شده که دانشجو 

ب درست دو مورد، بدقت بدانها پاسخ گوید. پرسش اضافی برای دانشجویانی که به هر می تواند با انتخا

 دلیل موجه نتوانسته اند پاسخ پرسش های میان دوره و یا گزارش مطالعاتی خود را ارایه نمایند.    

 

 

  



11 

 

 .منابع درسی 3

 منابع درسی فلسفه سیاسی سه مورد می باشند. به ترتیب:

 اول.منبع اصلی درس: 

 مطالب ارایه شده در جلسه های درسی، برداشت ها و یاداشت های شخصی دانشجویان.   

 این مطالب در آزمون نهایی پایان دوره)ترم(مورد پرسش واقع شده و اهم پرسش های   

 امتحانی از این منبع می باشد.     

 دوم.منبع کمک درسی: 

 این منبع، متن انتخابی کتاب والیت فقیه یا جکومت اسالمی امام خمینی)ره( بوده که   

 اند. برای آشنایی بیشتر دانشجویان با منبع و متن دست  مستقیما به موضوع درس پرداخته   

 اول تر تخصصی و جامع که الزم بوده اما در جلسات درس فرصت کافی برای ارایه و   

 ود ندارد.  بررسی مفصل آن وج  

 پرسش های آزمون میان دوره از این منابع و متون صورت گرفته و در آزمون نهایی پایان   

 دوره مستقیما مورد پرسش قرار نمی گیرند.  

 اهم پرسش های آن مطرح شده که در آزمون میان دوره  کمک درسی، در خاتمه متن

 نها پاسخ میدهند.ن، بدامراجعه به همین مت پرسیده شده و دانشجویان با 

 سوم.منابع مطالعاتی: 

 اهم منابع معتبری بوده که ارتباطات تنگاتنگی با موضوع درس داشته و اشراف دانشجویان   

 بدانها، در وقوف آنان به محتوایی درسی کمک می نماید. دانشجویان یک موضوع یا مسئله   
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 این منابع، بدانها پاسخ داده و را به عنوان مطالعات درسی انتخاب نموده و با رجوع به   

 از جمله؛گزارش مطالعاتی خود را انجام میدهند.   

 .شیعه در اسالم، عالمه سید محمد حسین طباطبایی1

 .امامت و رهبری، مرتضی مطهری2

 .شیعه، دکتر علی علی شریعتی3

 .تشیع علوی و تشیع صفوی، دکتر علی شریعتی4

 ان.تاریخ شیعه)در ایران(، رسول جعفری5

 .اندیشه سیاسی اسالم معاصر، دکتر حمیت عنایت، بخش اندیشه سیاسی شیعه6

 .تاریخ اندیشه سیاسی اسالم، از عصر پامبر تا امروز، آنتونی بلک، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات 9

 روزنامه اطالعات. 

 .ملل و نحل نوبختی، ترجمه محمد جواد مشکوری، 8

 اسالم تا قرن چهارم، محمد جواد مشکور.تاریخ شیعه و فرقه های 7

 .مبانی تفکر شیعه، عالمه مجاهد محمد رضا مظفر، ترجمه جمال موسوی11

 .1364.تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، عبدالهادی حائری، امیر کبیر، 11

 وتی، امیر کبیر..تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، کامل مصطفی الشیبی، ترجمه ذکا12

13. 
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 متون کمک درسی .4

 کتاب والیت فقیه امام خمینی)ره(

 
 

 

 

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

 والیت فقیه حکومت اسالمى امام خمینى )س(

 
 فهرست مطالب

 

 1مقدمه ناشر: ..... 

 

 7مقدمه ..... 
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 7ضرورت و بداهت والیت فقیه ..... - 

 

 7و نادرست اسالم .....  نقش استعمار در معرفى ناقص- 

 

 17خودباختگى افراد جامعه در برابر پیشرفتهاى مادى غرب ..... - 

 

 21اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء والیت است ..... - 

 

 25دالیل لزوم تشکیل حکومت ..... 

 

 25لزوم مؤسسات اجرایى ..... - 

 

 26سنت و رویه رسول اکرم )ص( ..... - 

 

 26ر اجراى احکام ..... ضرورت استمرا- 

 

 28رویه امیر المؤمنین على بن ابى طالب )ع( ..... - 

 

 28ماهیت و کیفیت قوانین اسالم ..... - 

 

 31هایى از احکام اسالمى ..... بررسى نمونه

 

 31احکام مالى ..... - 1- 

 

 33احکام دفاع ملى ..... - 2- 

 

 34احکام احقاق حقوق و احکام جزایى ..... - 3- 

 

 34لزوم انقالب سیاسى ..... -- 
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 36لزوم وحدت اسالمى ..... -- 

 

 39لزوم نجات مردم مظلوم و محروم ..... -- 

 

 38لزوم حکومت از نظر اخبار ..... -- 

 

 43طرز حکومت اسالمى ..... 

 

 43اختالف آن با سایر طرز حکومتها ..... - 

 

 49شرایط زمامدار ..... - 

 

 47ر دوره غیبت ..... شرایط زمامدار د- 

 

 51والیت فقیه ..... - 

 

 51والیت اعتبارى ..... - 

 

 53والیت تکوینى ..... - 

 

 54اى است براى تحقق بخشیدن به هدفهاى عالى ..... حکومت وسیله- 

 

 55هدفهاى عالى حکومت ..... - 

 

 56خصال الزم براى تحقق این هدفها ..... - 

 

 57ر ..... والیت فقیه به استناد اخبا

 

 57جانشینان رسول اکرم )ص( فقهاى عادلند ..... - 
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 66بحث در روایت اذا مات المؤمن ........ - 

 

 67بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل ........ - 

 

 91هدف بعثتها و وظایف انبیا ..... - 

 

 وفقها در اجراى قوانین و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور - 

 

 92دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند ..... - 

 

 92حکومت بر وفق قانون ..... - 

 

 95منصب قضا متعلق به کیست ..... - 

 

 95دادرسى با فقیه عادل است ..... - 

 

 98در رویدادهاى اجتماعى به که رجوع کنیم ..... - 

 

 83بحث در روایت مقبوله عمر بن حنظله ..... - 

 

 83امون آیاتى از قرآن مجید ..... بحث پیر- 

 

 88مقبوله عمر بن حنظله ..... - 

 

 71تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا ..... - 

 

 71حکم سیاسى اسالم ..... - 

 

 71مرجع امور علماى اسالمند ..... - 
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 71اند ..... علما منصوب به فرمانروایى- 

 

 72بحث در روایت ابى خدیجه ..... - 

 

 74علما از منصب حکومت معزولند؟ ..... آیا - 

 

 75منصبهاى علما همیشه محفوظ است ..... - 

 

 76بحث در صحیحه قَدّاح ..... - 

 

 79بحث در روایت ابو البخترى ..... - 

 

 79بررسى روایت ابو البخترى ..... - 

 

 114اثبات والیت فقیه از طریق نص ..... - 

 

 115مؤیدى از فقه رضوى ..... - 

 

 115سایر مؤیدات ..... - 

 

 126برنامه مبارزه براى تشکیل حکومت اسالمى ..... 

 

 131اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات ..... - 

 

 133عاشورایى به وجود آورید ..... - 

 

 134اى طوالنى ..... مقاومت در مبارزه- 

 

 139هاى روحانیت ..... اصالح حوزه- 
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 139ى و اخالقى استعمار ..... از بین بردن آثار فکر- 

 

 143نماها ..... اصالح مقدس- 

 

 146ها ..... تصفیه حوزه- 

 

 148آخوندهاى دربارى را طرد کنید ..... - 

 

 151حکومتهاى جائر را براندازیم ..... - 

 

 155فهرست آیات .....  -فهارس

 

 159فهرست روایات ..... - 

 

 157فهرست اعالم ..... - 

 

 161کتابها ..... فهرست - 

 

 162فهرست اصطالحات فقهى و حقوقى ..... - 

 

 166فهرست مآخذ پاورقیها ..... - 

 

 مقدمه

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للَّه رب العالمین و صلى اللَّه على خیر خلقه محمد و آله 

 اجمعین

 

 ضرورت و بداهت والیت فقیه
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فرصتى است که راجع به بعضى امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. والیت فقیه « والیت فقیه»موضوع 

شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى

ور آورد، هر کس عقاید و احکام اسالم را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تص

درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. اینکه امروز به والیت فقیه چندان بى

هاى شود و احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزهتوجهى نمى

لمیه ریشه تاریخى دارد که به آن هاى عباشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزهعلمیه خصوصاً مى

 .کنماشاره مى

 

 نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسالم

 

نهضت اسالم در آغاز گرفتار یهود شد؛ و تبلیغات ضد اسالمى و دسایس فکرى را نخست آنها شروع 

نوبت به طوایفى کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها کردند؛ و به طورى که مالحظه مى

تر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش، یا بیشتر به رسید که به یک معنى شیطان

هایى رسیدن به مطامع استعمارى خود الزم دیدند که زمینه ؛ و براى«1»کشورهاى اسالمى راه پیدا کردند 

ه مردم را از اسالم دور کنند تا نصرانیت نضجى فراهم سازند تا اسالم را نابود کنند. قصدشان این نبود ک

بگیرد؛ چون اینها نه به نصرانیت اعتقاد داشتند و نه به اسالم؛ لکن در طول این مدت، و در اثناى جنگهاى 

، احساس کردند آنچه سدى در مقابل منافع مادى آنهاست و منافع مادى و قدرت سیاسى آنها را «1»صلیبى 

م و احکام اسالم است و ایمانى که مردم به آن دارند. پس، به وسایل مختلف بر ضد اندازد اسالبه خطر مى

هاى روحانیت درست کردند، و عمالى که در دانشگاهها و اسالم تبلیغ و دسیسه کردند. مبلغینى که در حوزه

عمارگر مؤسسات تبلیغات دولتى یا بنگاههاى انتشاراتى داشتند، و مستشرقینى که در خدمت دولتهاى است

هستند، همه دست به دست هم داده در تحریف حقایق اسالم کار کردند. به طورى که بسیارى از مردم و 

 .اندافراد تحصیلکرده نسبت به اسالم گمراه و دچار اشتباه شده

 

اسالم دین افراد مجاهدى است که به دنبال حق و عدالتند. دین کسانى است که آزادى و استقالل 

اند و تب مبارزان و مردم ضد استعمار است. اما اینها اسالم را طور دیگرى معرفى کردهخواهند. مکمى

هاى علمیه کنند. تصور نادرستى که از اسالم در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصى که در حوزهمى
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نگذارند  شود براى این منظور است که خاصیت انقالبى و حیاتى اسالمى را از آن بگیرند، وعرضه مى

مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه باشند؛ دنبال اجراى احکام اسالم باشند؛ حکومتى 

 .به وجود بیاورند که سعادتشان را تامین کند؛ چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است

 

عه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز مثلًا تبلیغ کردند که اسالم دین جامعى نیست؛ دین زندگى نیست؛ براى جام

حیض و نفاس است. اخالقیاتى هم دارد؛ اما  حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسالم فقط احکام

 .راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد

 

اهى تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. اآلن گذشته از عامه مردم، طبقه تحصیلکرده، چه دانشگ

اند و از آن تصور خطایى دارند. همان طور که و چه بسیارى از محصلین روحانى، اسالم را درست نفهمیده

[ در میان مردم دنیا به وضع غربت شناسند. و ]اسالمشناسند، اسالم را هم نمىمردم افراد غریب را نمى

 .کندزندگى مى

 

آید؛ بلکه کند، مردم به این زودیها باورشان نمىچنانچه کسى بخواهد اسالم را آن طور که هست معرفى 

 .کنندها هیاهو و جنجال به پا مىعمال استعمار در حوزه

 

شود تا چه حد است، شما را براى اینکه کمى معلوم شود فرق میان اسالم و آنچه به عنوان اسالم معرفى مى

ى عملیه هست: قرآن و کتابهاى حدیث، هاو کتب حدیث، با رساله« قرآن»دهم به تفاوتى که میان توجه مى

هاى عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته که منابع احکام و دستورات اسالم است، با رساله

تواند داشته باشد بکلى تفاوت دارد. نسبت شود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مىمى

بت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نس

چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف  -است و همه احکام اسالم را در بردارد، سه« 1»حدود پنجاه کتاب 

انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخالقیات است؛ بقیه همه مربوط به 

 .قوق، و سیاست و تدبیر جامعه استاجتماعیات، اقتصادیات، ح

 

شما آقایان که نسل جوان هستید و ان شاء اللَّه براى آینده اسالم مفید خواهید بود، الزم است در تعقیب 

کنم در طول حیات خود در معرفى نظامات و قوانین اسالم جدیت کنید. مطالب مختصرى که بنده عرض مى
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کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسالم از ابتداى نهضت خود  دهید،به هر صورتى که مفیدتر تشخیص مى

چه گرفتاریهایى داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبى دارد. نگذارید حقیقت و ماهیت اسالم مخفى 

چند دستور در باره رابطه بین حق و  -و نه حقیقى -بماند، و تصور شود که اسالم مانند مسیحیت اسمى

 .ندارد« کلیسا»فرقى با « مسجد»خلق است، و 

 

بردند و امریکا سرزمین سرخپوستان آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مى

نیمه وحشى بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان 

؛ خداى تبارك و تعالى به وسیله رسول اکرم )ص( «1»بود بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها ن

آید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى

 .رود، قانون وضع کرده استاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىانسان پیش از آنکه نطفه

 

عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. همان طور که براى وظایف 

هاى حقوق اسالم یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است. کتابهاى قطورى که از دیرزمان در زمینه

گرفته تا روابط «« 3»قصاص »و «« 2»حدود »و « معامالت»و « قضا»مختلف حقوقى تدوین شده، از احکام 

اى از احکام و نظامات و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومى و خصوصى، شمه بین ملتها

اسالم است. هیچ موضوع حیاتى نیست که اسالم تکلیفى براى آن مقرر نداشته و حکمى درباره آن نداده 

 .باشد

 

الم منحرف دستهاى اجانب براى اینکه مسلمین و روشنفکران مسلمان را، که نسل جوان ما باشند، از اس

اى احکام حیض و نفاس است! آخوندها باید حیض اند که اسالم چیزى ندارد؛ اسالم پارهکنند، وسوسه کرده

 !و نفاس بخوانند

 

بینى اسالم نیستند، و حق هم همین است! آخوندهایى که اصلًا به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهان

اسالم را فراموش «[ فصول»گویند و سایر کتابهاى ] کنند که آنها مىعمده وقتشان را صرف کارى مى

 اند، باید مورد چنین اشکاالت و حمالتى قرارکرده

 

بگیرند. آنها هم تقصیر دارند؛ مگر خارجیها تنها مقصرند؟ البته بیگانگان براى مطامع سیاسى و اقتصادى که 
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هاى روحانیت شده الى که در حوزهاند؛ و به واسطه اهمدارند از چند صد سال پیش اساس را تهیه کرده

اند تا وضع چنین اند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کردهاند. کسانى در بین ما، روحانیون، بودهموفق گشته

 .شده است

 

کنند که احکام اسالم ناقص است. مثلًا آیین دادرسى و قوانین قضایى آن چنان که باید گاهى وسوسه مى

ین وسوسه و تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى باشد نیست. به دنبال ا

دهند و از ماهیت جنایت گیرند؛ و مردم را نیز )طبق شواهد و اسنادى که در دست است( فریب مىمى

خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسى را سازند. وقتى که مىسیاسى خود غافل مى

ن کنند، مجموعه حقوقى بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفرى )که من اینجا تدوی

هاى حقوقى فرانسه و خواهم اسم ببرم( قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعهنمى

ا ضمیمه کردند! و براى گول زدن ملت بعضى از احکام اسالم ر«! 1»نمودند « ترمیم»انگلیس به اصطالح 

اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسى و متمم آن، که مربوط 

به سلطنت و والیتعهدى و امثال آن است کجا از اسالم است؟ اینها همه ضد اسالمى است؛ ناقض طرز 

که اسالم بر آن خط بطالن کشیده، و بساط حکومت و احکام اسالم است. سلطنت و والیتعهدى همان است 

آن را در صدر اسالم در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم )ص( در مکاتیب 

نوشته، آنها را دعوت کرده که از « 3»و شاهنشاه ایران «( 2»مبارکش که به امپراتور روم شرقى )هراکلیوس 

دست بردارند؛ از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت طرز حکومت شاهنشاهى و امپراتورى 

شریک را، که سلطان حقیقى است، مطلقه خود کنند دست بردارند؛ و بگذارند مردم خداى یگانه و بى

سلطنت و والیتعهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سید الشهداء )ع( «. 1»بپرستند 

نرود و « 2»آن قیام فرمود و شهید شد. براى اینکه زیر بار والیتعهدى یزید  براى جلوگیرى از برقرارى

سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسالم نیست. 

اى اسالم سلطنت و والیتعهدى ندارد. اگر نقص به این معنى باشد، اسالم ناقص است! چنانکه اسالم بر

ندارد؛ چون « مقررات»و « قانون»رباخوارى و بانکدارى توأم با رباخوارى و براى پیاله فروشى و فحشا هم 

خواهند در بالد اسالمى دست نشانده استعمار که مى اساساً اینها را حرام کرده است. این هیأتهاى حاکمه

مجبورند براى این کارها قانونش را از بینند؛ و چنین کارهایى را رواج بدهند، البته اسالم را ناقص مى

انگلیس و فرانسه و بلژیک، و اخیراً از امریکا وارد کنند! اینکه اسالم مقرراتى براى سر و صورت دادن به 
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 .این کارهاى ناروا ندارد از کماالت اسالم است؛ از افتخارات اسالم است

 

دو منظور بود: یکى که در همان موقع فاش  اى که دولت استعمارى انگلیس در آغاز مشروطه کرد بهتوطئه

شد، این بود که نفوذ روسیه تزارى را در ایران از بین ببرد. و دیگرى همین که با آوردن قوانین غربى احکام 

 .اسالم را از میدان عمل و اجرا خارج کند

 

 .تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه اسالمى ما منشأ گرفتاریها و مشکالت بسیار شده است

 

اشخاص مطلعى اآلن در عدلیه هستند که از قوانین دادگسترى و طرز کار آن شکایتها دارند. اگر کسى گرفتار 

دادگسترى فعلى ایران یا سایر کشورهاى مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبى را ثابت کند. 

دو دسته است من تا آخر عمرم در اى را که بین گفته محاکمهوکیل متبحرى که در جوانى دیده بودیم مى

چرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! اآلن میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مى

شود، که البته بسرعت، ولى به هایى که اعمال نفوذ مىدرست همین طور شده است؛ مگر در مورد پرونده

فعلى دادگسترى براى مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و  شود. قوانینناحق، رسیدگى و تمام مى

اى ندارد. کمتر کسى به حقوق حقه خود هاى غیر مشروع از آنها بشود، نتیجهزندگى، جز اینکه استفاده

رسد. تازه در حل و فصل دعاوى همه جهات باید رعایت شود، نه اینکه ]فقط[ هر کس به حق خود مى

تر و مردم، کیفیت زندگى و کارهاى طرفین دعوى مالحظه شود؛ و هر چه سادهبرسد. باید ضمناً وقت 

کرد، حاال در سه روز حل و فصل مى -سریعتر انجام بگیرد. دعوایى که آن وقتها قاضى شرع در ظرف دو

شود! در این مدت جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح تا عصر به بیست سال هم تمام نمى

شود که چه شد. هر ترى بروند، و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمىدادگس

کدام که زرنگتر و براى رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده زودتر از پیش 

 .برند؛ و گر نه تا آخر عمر باید بالتکلیف و سرگردان بمانندمى

 

نویسند که احکام جزایى اسالم احکام خشنى است! حتى یک نفر با هایشان مىو روزنامه گاهى در کتابها

است! این خشونت عرب است که این  آبرویى نوشته بود احکام خشنى است که از اعراب پیدا شدهکمال بى

هروئین  کنند! از طرفى اگر براى ده گرمکنم اینها چگونه فکر مىگونه احکام آورده است! من تعجب مى

گویند قانون است! )ده نفر را مدتى پیش و یک نفر را هم اخیراً براى ده گرم چندین نفر را بکشند مى
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شود، هروئین کشتند. و این چیزى است که ما اطالع پیدا کردیم.( وقتى این قوانین خالف انسانى جعل مى

گویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش ىخواهند جلو فساد را بگیرند، خشونت ندارد! من نمبه نام اینکه مى

اگر شارب الخمر را هشتاد «. 1»این نیست. باید جلوگیرى شود، اما مجازاتش باید متناسب با آن باشد 

تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسى را براى ده گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد! در صورتى که 

شود، یدا شده از شرب خمر است: تصادفاتى که در راهها واقع مىبسیارى از این مفاسد که در جامعه پ

گویند چه بسا از اعتیاد کشیها، بسیارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین مىخودکشیها، آدم

به شرب خمر است. مع ذلک، اگر کسى شراب بخورد اشکالى ندارد؛ چون غرب این کار را کرده است! و 

فروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضحترین مصادیق آن است، رند و مىخلهذا آزاد مى

جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را 

ت! در صورتى ، وا مصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیدا شده اس«2»رجم کنند 

که احکام جزایى اسالم براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه 

کند، همه دنبال همین عیاشیهایى است که پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مى

کنند. حال اگر اسالم بگوید براى ز آن ترویج مىزنند و امىراهش را باز کردند، و به تمام معنا دامن

 ، خشونت دارد؟«3»جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شالق بزنند 

 

واقع « 1»از آن طرف، کشتارى که قریب پانزده سال است به دست اربابهاى این هیأتهاى حاکمه در ویتنام 

خونهایى ریخته شده است، اشکالى ندارد! اما اگر اسالم براى هایى خرج شده و چه شود، و چه بودجهمى

اینکه مردم را در برابر قوانینى که براى بشر مفید است خاضع کند، فرمان دفاع یا جنگ بدهد و چند نفر 

 .گویند این جنگ چرا شده استمفسد و فاسد را بکشد، مى

 

کنند و نتیجه ده؛ و بتدریج دارند اجرا مىهایى است که از چند صد سال پیش کشیده شتمام اینها نقشه

اى در جایى تأسیس کردند؛ و ما چیزى نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت گیرند. ابتدا مدرسهمى

فرمایید که کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلًا تأسیس شود. کم کم زیاد شد، و حاال مالحظه مى

نقشه آن است « 2»کنند. دین مىهاى ما را نصرانى یا بىاند و بچهقصبات رفته مبلغین آنها به تمام دهات و

بارى که داریم نگه دارند تا که ما را عقب مانده نگه دارند، و به همین حالى که هستیم و زندگى نکبت

 .کنندهاى ما، از مخازن زیرزمینى و منابع و زمینها، و نیروى انسانى ما استفاده بتوانند از سرمایه
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خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم؛ فقراى ما در همین بدبختى بمانند و به احکام اسالم، که مسأله فقر و مى

فقرا را حل کرده است، تسلیم نشوند؛ و آنان و عمالشان در کاخهاى بزرگ بنشینند، و آن زندگانى مرفه و 

 .کذایى را داشته باشند

 

هاى دینى و علمى رسیده است؛ به طورى که اگر کسى ش حتى به حوزهاهایى است که دامنهاینها نقشه

بخواهد راجع به حکومت اسالم و وضع حکومت اسالم صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند، و با 

مخالفت استعمارزدگان روبه شود. چنانچه پس از نشر چاپ اول این کتاب، عمال سفارت )سفارت رژیم 

اى کردند؛ و خود را بیش از پیش رسوا نمودند. اکنون کار به حرکات مذبوحانه شاه در عراق( بپاخاسته و

در صورتى که ائمه «! 1»دانند اینجا رسیده که لباس جندى )سربازى( را جزء خالف مروت و عدالت مى

دین ما جندى )سرباز( بودند؛ سردار بودند؛ جنگى بودند. در جنگهایى که شرحش را در تاریخ مالحظه 

 .دادندکشتند؛ کشته مىرفتند؛ آدم مىرمایید با لباس سربازى به جنگ مىفمى

 

کرد و شمشیر حمایل داشت. حضرت گذاشت و زره بر تن مىبر سر مبارك مى« خود»امیر المؤمنین )ع( 

امام حسن )ع( و سید الشهداء چنین بودند. بعد هم فرصت ندادند و گر نه حضرت باقر )ع( هم این طور 

حاال مطلب به اینجا رسیده که پوشیدن لباس جندى مضر به عدالت انسان است! و نباید لباس جندى بود مى

پوشید! و اگر بخواهیم حکومت اسالمى تشکیل دهیم، باید با همین عبا و عمامه تشکیل حکومت دهیم، و 

ا را به اینجا رسانیده الّا خالف مروت و عدالت است! اینها موج همان تبلیغاتى است که به اینجا رسیده؛ و م

 .است که حاال محتاجیم زحمت بکشیم تا اثبات کنیم که اسالم هم قواعد حکومتى دارد

 

اند این اساس را درست اند و مبلغینى که داشتهاین است وضع ما. خارجیها به واسطه تبلیغاتى که کرده

اند؛ و به جاى آن مطالب اروپایى اند. قوانین قضایى و سیاسى اسالم را تمام از اجرا خارج کردهکرده

اند، تا اسالم را کوچک کنند و از جامعه اسالمى طرد کنند؛ و عمالشان را روى کار بیاورند و آن سوء نشانده

 .ها را بکننداستفاده

 

 خودباختگى افراد جامعه در برابر پیشرفتهاى مادى غرب
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درونى بعضى از افراد جامعه خودمان را باید بر آن  نقش تخریبى و فاسدکننده استعمار را گفتیم؛ حاال عوامل

اضافه کنیم. و آن خودباختگى آنهاست در برابر پیشرفت مادى استعمارگران. وقتى کشورهاى استعمارگر با 

پیشرفت علمى و صنعتى یا به حساب استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا ثروت و تجمالتى فراهم آوردند، 

فکر کردند راه پیشرفت صنعتى این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند! اینها خود را باختند. 

کنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کره ماه چه همین که آنها مثلًا به کره ماه رفتند، اینها خیال مى

اند در اجتماعى متضاد توانستهبینند که کشورهایى با قوانین و نظامات دارد به قوانین اسالمى! مگر نمى ربطى

پیشرفت صنعتى و علمى و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش بروند. آنها به کره مریخ هم بروند، 

به کهکشانها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخالقى و تعالى روانى عاجزند؛ و قادر نیستند مشکالت 

 .اجتماعى خود را حل کنند

 

حلهاى اعتقادى و اخالقى است؛ و کسب قدرت اجتماعى و بدبختیهاى آنها محتاج راه چون حل مشکالت

 .آیدمادى یا ثروت و تسخیر طبیعت و فضا از عهده حل آن برنمى

 

ثروت و قدرت مادى و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخالق اسالمى دارد تا تکمیل و متعادل شود 

نه اینکه بالى جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخالق و این قوانین را ما  و در خدمت انسان قرار گیرد؛

داریم. بنا بر این تا کسى جایى رفت یا چیزى ساخت، ما نباید فوراً از دین و قوانینى که مربوط به زندگى 

 .بشر است و مایه اصالح حال بشر در دنیا و آخرت است دست برداریم

 

اند، و متأسفانه ان وضع همین طور است. آنها که دشمن ما هستند تبلیغاتى کردهدر مورد تبلیغات استعمارگر

گرفتند. استعمارگران به نظر ما اند؛ در حالى که نباید قرار مىبعضى از افراد جامعه ما تحت تأثیر قرار گرفته

، مجرى ندارد. آوردند که اسالم حکومتى ندارد؛ تشکیالت حکومتى ندارد. بر فرض که احکامى داشته باشد

و خالصه اسالم فقط قانونگذار است. واضح است که این تبلیغات جزئى از نقشه استعمارگران است براى 

 .بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است

 

 اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء والیت است

 

« 1»هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر اکرم )ص( باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. « والیت»ما معتقد به 
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کرد. خواهد. خود آن حضرت بیان احکام مىنمى آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه

کنند. اینکه عقلًا الزم است خلیفه تعیین دادند تا عمل نوشتند، و دست مردم مىهمه احکام را در کتابى مى

خواهیم تا اجراى قوانین کند. قانون مجرى الزم دارد. در همه کند، براى حکومت است. ما خلیفه مى

کند. پس از کشورهاى دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایى فایده ندارد و سعادت بشر را تأمین نمى

به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد، اى تشریع قانون، باید قوه مجریه

نقص وارد است. به همین جهت اسالم همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. 

 متصدى قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم )ص( خلیفه تعیین نکند، فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ« ولىِّ امر»

خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجراى احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن « رسالت«. »1»

اى که مایه خوشبختى بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادالنه

 .اتمام رسالت باشد

 

کردند. ن و ابالغ کنند؛ بلکه آن را اجرا مىدر زمان رسول اکرم )ص( این طور نبود که فقط قانون را بیا

 :کردرسول اللَّه )ص( مجرى قانون بود. مثلًا قوانین جزایى را اجرا مى

 

خلیفه هم براى این امور است. خلیفه قانونگذار «. 2»کرد زد؛ رجم مىبرید؛ حد مىدست سارق را مى

ص( آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل نیست. خلیفه براى این است که احکام خدا را که رسول اکرم )

 .آیدحکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره الزم مى

 

اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از والیت است؛ چنانکه مبارزه و 

 .کوشش براى آن از اعتقاد به والیت است. درست توجه کنید

 

اند، شما اسالم را آن طور که هست معرفى کنید؛ شما اسالم را بد معرفى کردههمان طور که آنها بر ضد 

والیت را چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به والیت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم )ص( تعیین 

به ضرورت مسلمانان را تعیین کند، باید « ولىّ امر»خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و 

تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه 

در راه تشکیل حکومت اسالمى الزمه اعتقاد به والیت است. شما قوانین اسالم و آثار اجتماعى و فواید آن 

را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان 
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وظیفه دارید حکومت اسالمى تأسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهده این کار 

 .آییدبرمى

 

چهار صد سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما  -استعمارگران از سیصد

کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوکرهاى استعمار هراس به خود راه هم از صفر شروع مى

ندهید. اسالم را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند 

ه خوانند و کارى به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را کاحکام حیض و نفاس مى

دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسالم در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران 

گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم )ص( سیاست از دیانت جدا بود؟ دینها مىاند. این را بىگفته و شایع کرده

ر؟ مگر زمان خلفاى حق، یا ناحق، اى روحانى بودند، و عده دیگر سیاستمدار و زمامدامگر در آن دوره عده

زمان خالفت حضرت امیر )ع( سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و 

اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند؛ و عمال سیاسى آنها درست کرده

توانند بر مردم رزان راه آزادى و استقالل جدا کنند. در این صورت مىضمناً علماى اسالم را از مردم و مبا

 .مسلط شده، و ثروتهاى ما را غارت کنند. منظور آنها همین است

 

اگر ما مسلمانان کارى جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران و دولتهاى جائر 

خواهى اذان بگو، نماز بخوان؛ بیایند هر چه داریم رو هر قدر مىمتحد آنها هیچ کارى به ما ندارند. شما ب

دهند! اگر منطق شان با خدا! ال حَوْلَ وَ ال قُوّةَ الّا بِاللَّهِ! وقتى که مردیم، ان شاء اللَّه به ما اجر مىببرند، حواله

اق( پرسید اینکه در باالى ما این باشد، آنها کارى به ما ندارند. آن مردك )نظامى انگلیس در زمان اشغال عر

خواهد بگوید! گوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: بگذار هر چه مىمأذنه دارد اذان مى

اگر شما به سیاست استعمارگران کارى نداشته باشید و اسالم را همین احکامى که همیشه فقط از آن بحث 

خواهید نماز بخوانید؛ آنها ه شما کارى ندارند. شما هر چه مىکنید بدانید و هر گز از آن تخطى نکنید، بمى

 .خواهند، به نماز شما چکار دارندنفت شما را مى

 

خواهند کشور ما بازار فروش کاالهاى آنها باشد. و به همین جهت، خواهند؛ مىآنها معادن ما را مى

وابسته و مونتاژ تأسیس  صنایع کنند؛ یاحکومتهاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگیرى مى
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ترسند. براى اینکه ترسند. اگر یک آدم پیدا شد از او مىخواهند ما آدم نباشیم! از آدم مىکنند. آنها مىمى

گذارد که اساس استبداد و استعمار و حکومت دست نشاندگى را در هم کند، و تأثیراتى مىتولید مثل مى

د، یا او را کشتند؛ یا زندانى و تبعیدش کردند؛ یا لکه دارش کردند که ریزد. لذا هر وقت آدمى پیدا شمى

است! پیغمبر )ص( هم سیاسى بود. این تبلیغ سوء را عمال سیاسى « سیاسى»است! این آخوند « سیاسى»

کنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از دخالت در امور اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با استعمار مى

خواهند بکنند و هر هاى خائن و سیاستهاى ضد ملى و ضد اسالمى مبارزه کنید؛ و آنها هر کارى مىدولت

 .خواهند بکنند؛ کسى نباشد جلو آنها را بگیردغلطى مى

 

 دالیل لزوم تشکیل حکومت

 

 لزوم مؤسسات اجرایى

 

سعادت بشر شود، به قوه  مجموعه قانون براى اصالح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصالح و

اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى 

احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم )ص( در رأس تشکیالت 

غ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. عالوه بر ابال

اسالم، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد. در آن 

برید؛ حد پرداخت: دست مىکرد، بلکه در ضمن به اجراى آن مىزمان مثلًا به بیان قانون جزا اکتفا نمى

پس از رسول اکرم )ص( خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم )ص( که  کرد.زد؛ و رجم مىمى

خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. 

، که بدون وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود

رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم آن پیغمبر اکرم )ص( ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمى

)ص( نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسالم را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت 

جتماعى مجرى الزم دارد. در همه کشورهاى عالم و دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات ا

 .همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد

 

اى به وجود کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریهقانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى
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؛ و ثمره قوانین و احکام عادالنه دادگاهها کندآید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مى

سازد. به همین جهت، اسالم همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده را عاید مردم مى

 .متصدى قوه مجریه هم هست« ولىّ امر»است. 

 

 (سنت و رویه رسول اکرم )ص

 

 :. زیراسنت و رویه پیغمبر اکرم )ص( دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است

 

دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى

 :برقرارى نظامات اسالم پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است

 

فرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى نشسته، و قاضى نصب مىفرستاده؛ به قضاوت مىوالى به اطراف مى

کرده. و خالصه، احکام بسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده؛ معاهده و پیمان مىیل و پادشاهان روانه مىقبا

 .انداخته استحکومتى را به جریان مى

 

کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از « حاکم»ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین 

، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز الزم کندپیامبر اکرم )ص( تعیین حاکم مى

نماید، ضرورت تشکیل حکومت است. و چون رسول اکرم )ص( با وصیت خویش فرمان الهى را ابالغ مى

 .رساندرا نیز مى

 

 ضرورت استمرار اجراى احکام

 

م آورده، منحصر و بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم )ص( را الز

محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام 

تنها براى زمان رسول اکرم )ص( «. 1»اسالم محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و الزم االجراست 

یعنى قانون جزاى اسالم، اجرا نشود؛ یا انواع نیامده تا پس از آن متروك شود، و دیگر حدود و قصاص، 

 مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛
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پذیر یا منحصر و محدود یا دفاع از سرزمین و امت اسالم تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسالم تعطیل

 .به زمان یا مکانى است، بر خالف ضروریات اعتقادى اسالم است

 

رسول اکرم )ص( و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى  بنا بر این، چون اجراى احکام پس از

یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى

آید، و فساد و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادالنه درآورد، هرج و مرج به وجود مى

آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و اعى و اعتقادى و اخالقى پدید مىاجتم

اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جامعه دچار فساد نشود، چاره

و زمان امیر یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم )ص( جریان مى

المؤمنین على بن ابی طالب )ع( الزم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما 

 .الزم است

 

تا کنون که بیش از هزار سال « 1»کنم: از غیبت صغرا براى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مى

لحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصمى

طول این مدت مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و 

سال زحمت طاقتفرسا کشید  23مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسالم در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 

خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت  فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا

 صغرا اسالم دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

 

 .اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است

 

مى دفاع کنیم؛ یا تواند بگوید دیگر الزم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسالهیچ کس نمى

نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسالم و « 4»و زکات « 3»و خمس « 2»و خراج « 1»امروز مالیات و جزیه 

دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسالمى ضرورت ندارد، منکر 

 .ین اسالم را انکار کرده استضرورت اجراى احکام اسالم شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مب

 

 (رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب )ع
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پس از رحلت رسول اکرم )ص(، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت الزم است تردید نداشت. 

هیچ کس نگفت حکومت الزم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت 

دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس شتند. اختالف فقط در کسى بود که عهدههمه اتفاق نظر دا

از رسول اکرم )ص(، در زمان متصدیان خالفت و زمان حضرت امیر )ع(، هم حکومت تشکیل شد. سازمان 

 .گرفتدولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى

 

 ماهیت و کیفیت قوانین اسالم

 

زوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسالم )احکام شرع( است. ماهیت و کیفیت دلیل دیگر بر ل

رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع این قوانین مى

 :گشته است

 

سازد. در این نظام اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى

حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و عشیره و قوم و خویش 

و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر 

براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. 

دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراك انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه دارد و دستور مى

باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوك 

 .رزندان چگونه باشدمرد و زن با همدیگر و با ف

 

انسانى که قانون  -انسان کامل و فاضل -براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند

متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسالم تا چه حد به 

یطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و ورزد تا همه شراحکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى

با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال 

تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است »فصلى است به عنوان « 1»خود احتیاج دارد. در کافى 

 «3« »ءٍتِبیانُ کُلِّ شَیْ»یعنى قرآن، « کتاب»و «« 2»
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کند )طبق روایات( که تمام آنچه ملت است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى 

 .و در این شکى نیست«. 4»احتیاج دارد در کتاب و سنت هست 

 

یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى

توان به وظیفه اجراى احکام ت؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمىحکومت اس

 .الهى عمل کرد

 

 .کنیم، آقایان به موارد دیگر هم مراجعه کنندما اکنون بعضى موارد را ذکر مى

 

 هایى از احکام اسالمىبررسى نمونه

 

 احکام مالى1- 

 

دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات اى که ریخته نشان مىطرح بودجهمالیاتهایى که اسالم مقرر داشته و 

 :فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است

 

ریزد و یکى از اقالم بودجه را تشکیل یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى« خمس»مثلًا 

م منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از دهد. طبق مذهب ما، از تمامى

شود. به طورى که از سبزى فروش درب این [ گرفته مىاى ]خمسکلیه منافع و عواید، به طرز عادالنه

شود. این اشخاص کند، همه را شامل مىمسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى

د خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسالم بپردازند تا به بیت المال بای

وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسالمى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. 

حساب کنیم، معلوم  -اگر تحت نظام اسالم درآید -هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسالم، یا تمام دنیا را

شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. مى

منظور رفع نیاز مالى تشکیالت بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسالمى تحقق پیدا کند، باید با همین 

)یا مالیات « خراجات»جزیه و  -ت اخیر زیاد نیستکه البته مالیا -مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات

 .بر اراضى ملى کشاورزى( اداره شود
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هاى علمیه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزهسادات کى به چنین بودجه

هره و دیگر بازارها. و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسالمبول و بازار قا

اى به این هنگفتى داللت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده تعیین بودجه

 .حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است

 

ارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و آورى و نگهدمخصوصاً با ترتیبى که اسالم براى جمع

میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى 

دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى 

؟ یا براى این «1»ن را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاك کنیم تا حضرت بیاید برند. آیا این بودجه فراوامى

است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند 

منتها  دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند.چکارش کنند؟! در صورتى که مى

طرح بودجه اسالم این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، 

و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر 

ه حاکم کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را بتأمین معاش مى

 «2»کند اسالم برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مى

 

شود، که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى« خراج»مقرر شده، و «« 1»اهل ذمه »، که بر «جزیه»از طرفى، 

و  آورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایى داللت دارد بر اینکه حاکمىاى را به وجود مىدرآمد فوق العاده

بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان « اهل ذمه»حکومتى الزم است. وظیفه حاکم و والى است که بر 

آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر « 2»مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى 

د. این کار مستلزم تشکیالت آورى کنو در تصرف دولت اسالمى است، جمع« مال اللَّه»اراضى وسیعى را که 

اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت

متصدیان حکومت اسالمى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ 

 .ندآورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانسپس جمع

 

کنید که احکام مالى اسالم بر لزوم تشکیل حکومت داللت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق مالحظه مى
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 .استقرار تشکیالت اسالمى میسر نیست

 

 احکام دفاع ملى2- 

 

از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسالم و دفاع از تمامیت ارضى و استقالل امت اسالم است، 

 «3»وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ »حکومت داللت دارد. مثلًا این حکم: بر لزوم تشکیل 

 

باش و که امر به تهیه و تدارك هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده «.

 .مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش

 

وسیع پرداخته، به حال  ان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسالمى به تدارکاتهرگاه مسلمان

کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى بودند، مشتى یهودى جرأت نمىباش کامل جنگى مىآماده

ه این است که ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیج

اند. اگر حکومت کنندگان مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و الیق نداده

بودند، اختالفات جزئى را کنار کشورهاى اسالمى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسالم مى

بودند، در مى« 1»شدند و ید واحده ىداشتند، و متحد ماندازى برمىگذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقهمى

توانستند این کارها را بکنند، هر آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمى

عرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بى

 .کنندمى

 

دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان دستور مى...« مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ أَعِدّوا لَهُمْ »آیه 

نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و 

 .بینیمشویم و ظلم مىمى

 

 احکام احقاق حقوق و احکام جزایى3- 

 

یارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر بس

یابد. همه این قوانین مربوط به حاکم اسالمى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیالت حکومتى تحقق نمى



35 

 

 .یدآسازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى

 

 لزوم انقالب سیاسى

 

، لعنهم اللَّه، نگذاشتند حکومت اسالم با والیت «2»پس از رحلت رسول اکرم )ص(، معاندین و بنى امیه 

تبارك و تعالى و رسول اکرم )ص(  على بن ابی طالب )ع( مستقر شود. نگذاشتند حکومتى که مرضىّ خداى

مت را دگرگون کردند. برنامه حکومتشان بیشترش با بود در خارج وجود پیدا کند. در نتیجه، اساس حکو

 .برنامه اسالم مغایرت داشت

 

ضد اسالمى بود. رژیم حکومت کاملًا «« 1»بنى عباس »و « بنى امیه»رژیم حکومت و طرز اداره و سیاست 

ر وارونه و سلطنتى شد؛ و به صورت رژیم شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم و فراعنه مصر درآمد. و د

 .بینیمادوار بعد غالباً به همان اشکال غیر اسالمى ادامه پیدا کرد تا حاال که مى

 

کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسالمى یا غیر اسالمى ادامه پیدا شرع و عقل حکم مى

 :کند. دالیل این کار واضح است

 

 .ندن نظام سیاسى اسالم استاجرا ماچون برقرارى نظام سیاسى غیر اسالمى به معناى بى

 

«« 2»طاغوت »آمیز است، چون حاکمش همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسالمى نظامى شرك

 .است؛ و ما موظفیم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم

 

ى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. و و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى برا

اى که ناشى از و قدرتهاى نارواست. شرایط اجتماعى« طاغوت»این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت 

فساد فى »بینید. این همان اش همین فسادى است که مىآمیز است الزمهو نظام شرك« طاغوت»حاکمیت 

سببین آن به سزاى اعمال خود برسند. این همان فسادى است که است که باید از بین برود؛ و م« االرض

 «3»إنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدینَ »فرعون با سیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و 

 

تواند زندگى کند و بر ایمان و رفتار در این شرایط اجتماعى و سیاسى، انسان مؤمن و متقى و عادل نمى «
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آمیز و ناصالح دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالى مرتکب شود که شركصالحش باقى بماند. و 

نشود با آنها مخالفت و « طواغیت»است. یا براى اینکه چنین اعمالى مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین 

 .مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد

 

فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاکمه خائن و  ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههاى حکومتى

اى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسالمى فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه

 .باید انجام بدهند، و انقالب سیاسى اسالمى را به پیروزى برسانند

 

 لزوم وحدت اسالمى

 

اند. امت اسالم را از هم جدا عمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کردهاز طرفى، وطن اسالم را است

اند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآورده

استعمارگران آن را تجزیه کردند. روسیه و انگلیس و اتریش و سایر دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن 

گرچه بیشتر «. 1»نگها کردند، و هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند ج

حکام دولت عثمانى لیاقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژیم سلطنتى داشتند، باز این خطر براى 

م در رأس این دولت قرار گرفته، استعمارگران بود که افراد صالحى از میان مردم پیدا شوند، و به کمک مرد

با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچینند. به همین علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بین 

الملل اول آن را تقسیم کردند، که از قلمرو آن ده تا پانزده مملکت یک وجبى پیدا شد! هر وجب را دست 

دها بعضى از آنها از دست مأمورین و عمال استعمار بیرون اى از مأمورین خود دادند. بعیک مأمور یا دسته

 .آمده است

 

ما براى اینکه وحدت امت اسالم را تأمین کنیم، براى اینکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و 

دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهى نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. چون به 

تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بایستى حکومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون کنیم؛ و منظور 

پس از آن حکومت عادالنه اسالمى را که در خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت براى 

که فرماید حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سالم اللَّه علیها، در خطبه خود مى

 .«1»امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است 
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 لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

 

اى اند، نظامات اقتصادى ظالمانهبه عالوه، استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شده

م و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون اند: ظالاند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شدهرا تحمیل کرده

مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایى از افراد 

کنند ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مى

ندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا ز

اقلیتهاى حاکم و دستگاههاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات 

دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین )ع( در 

فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً دهد و مىفرزند بزرگوارش تذکر مىوصیت معروف به دو 

 .()دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید«. 2»

 

هاى نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عده کثیرى علماى اسالم موظفند با انحصارطلبى و استفاده

باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیر گرسنه و محروم 

فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارك و تعالى از علماى اسالم المؤمنین )ع( مى

رومیت تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى و مح

 :ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند

 

ما أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ ال حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ 

بِ مَظْلُومٍ، ألَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأْسِ الْعُلَماءِ أَنْ ال یُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ ال سَغَ

 .«1»أَوَّلِها؛ وَ لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ 

 

لزوم  سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر

شد، و اگر نبود که خدا از علماى اسالم پیمان گرفته که تصدى من با وجود یافتن نیروى مددکار تمام نمى

بر پرخورى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام 

تان در نظرم از نمى م دنیایىگشتم. و دیدید که این دنیاتان و مقاساختم و از پى آن نمىحکومت را رها مى
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 .پرد ناچیزتر استکه از عطسه بزى بیرون مى

 

اى خائن و حرامخوار و عامل بیگانه به کمک توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عدهامروز چطور مى

 گذارند از حداند و نمىاجانب و به زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده

اقل نعمتها استفاده کنند؟ وظیفه علماى اسالم و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند؛ و 

در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومتهاى ظالم را سرنگون کنند، و حکومت اسالمى 

 .تشکیل دهند

 

 لزوم حکومت از نظر اخبار

 

ام اسالم و رویه رسول اکرم )ص( و حضرت امیر المؤمنین )ع( و مفاد طبق ضرورت عقل و ضرورت احک

آیات و روایات، تشکیل حکومت الزم است. اکنون به عنوان نمونه روایتى را که از حضرت الرضا )ع( نقل 

 :آورمشده مى

 

دِ بنِ قُتَیْبَةَ عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محم

النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ 

ا، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى األَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْه

لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و ال یَقُومُ إِلّا بِأنْ  -لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ -حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ ال یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ

هُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلى ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ ألَنَّهُ لو لَمْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَ

فَسادِ و یُقیمُ فیهِم یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ ال یَتْرُكُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن ال

نّا ال نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و ال مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما ال الحُدودَ و األحکامَ. وَ مِنها أ

لَهُمْ مِنْهُ وَ ال  أَنَّهُ ال بُدَّبُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ 

 وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ

حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ  مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً

ذْ قَدْ وَجَدْنَا السُّنَنُ وَ األحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ. ا

رَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِالفِهِم وَ اخْتِالفِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حاالتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْ

 امُ و األیمانُ. وَحافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ األوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ األحْک
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 .«1»کانَ فى ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ 

 

 .قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و اآلن مورد بحث ما نیست نیاوردیم

 

 :فرمایدمورد بحث ما قسمت اخیر است که امام مى

 

ه قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داد« اولى االمر»اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم 

خواهد شد که به علل و دالیل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و 

اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، معینى نگهداشته شده، و دستور یافته

پیوندد و مردم بر ن امر به تحقق نمىزیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى ای

دارند، مگر در صورتى که فرد )یا قدرت( امین و مانند و قوانین الهى را برپا نمىروند و نمىطریقه معین نمى

دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهده

اى گماشته نباشد، هیچ کس زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده -حقوق دیگران تعدى کنند

گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران مالزمه دارد فرو نمى

لتها و ها یا هیچ یک از مو علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه -پردازدبه ستم و تباهى دیگران مى

بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر پیروان مذاهب مختلف را نمى

توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین 

رهبر م، یعنى آفریدگان خویش، را بىشخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مرد

داند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به سرپرست رها کند؛ زیرا خدا مىو بى

جنگند؛ و درآمد عمومى را یابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنانشان مىوجود وى قوام و استحکام نمى

کنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم عت را برگزار مىکنند؛ و نماز جمعه و جمامیانشان تقسیم مى

 .دارندحقوق مظلومان کوتاه مى

 

و باز از جمله آن علل و دالیل، یکى این است که اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار 

امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از 

شت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسالمى دگرگونه و وارونه خواهد گ

اى دیگر دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونهخواهند افزود؛ و ملحدان و بى
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بینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ عالوه بر اینکه با هم اختالف جلوه خواهند داد. زیرا مى

حاالت متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون  دارند و تمایالت گوناگون و

شدند؛ و باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مى

این  گشت. وشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىنظامات و قوانین و سنن و احکام اسالم دگرگونه مى

 .تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است

 

شود، علل و دالیل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى چنانکه از فرمایش امام، علیه السالم، استنباط مى

را الزم آورده است. این علل و دالیل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه « ولىّ امر»

کومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسالم و تجاوز آنان به حقوق دیگران و لزوم تشکیل ح

توان اندازى کنند همیشه هست. نمىاینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دست

شوند! حکمت گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین )ع( بوده، و مردم بعداً همه مالئکه مى

دگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادالنه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. آفری

این حکمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود 

وجود حاکمى که  -د، ضرورت دارد، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسالم باش«ولىّ امر»

مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى 

مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسالم باشد؛ و از بدعتهایى که دشمنان و ملحدان در دین و در 

 کند. مگر خالفت امیر المؤمنین )ع( به خاطر همین معانى نبود؟گذارند جلوگیرى قوانین و نظامات مى

 

آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را امام کرده است اآلن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى 

 .تا همیشه محفوظ باشد« 1»اند قرار داده« عنوانى»نیست؛ بلکه موضوع را 

 

جاوز هیأتهاى حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى پس، اگر احکام اسالم باید باقى بماند و از ت

شود و اقلیتهاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید 

نظم اسالم برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادالنه اسالم رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو 

رى و تصویب قوانین ضد اسالمى توسط مجلسهاى قالبى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در بدعتگذا

کشورهاى اسالمى از بین برود، حکومت الزم است. این کارها بدون حکومت و تشکیالت دولت انجام 
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ن شود. البته حکومت صالح الزم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگانمى

 .خورند، چون جابر و فاسدند و صالحیت ندارندموجود به درد نمى

 

چون در گذشته براى تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و 

باالتفاق قیام نکردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسالمى 

ه بعکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و مضایقه نمودند، بلک

اجرا ماند، و در حاکمیت اسالم در جامعه کم شد؛ ملت اسالم دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسالم بى

آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین 

جى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود خار

خواهیم. این مطلب از که ما قیّم و رئیس و تشکیالت رهبرى نداشتیم. ما تشکیالت حکومتى صالح مى

 .واضحات است

 

 طرز حکومت اسالمى

 

 اختالف آن با سایر طرز حکومتها

 

نیست، که رئیس « 1»مى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى حکومت اسال

دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر 

د و اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهکس را اراده

امالك و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم )ص( و حضرت امیر المؤمنین )ع( و سایر خلفا هم 

است. البته نه « 2« »مشروطه»چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسالمى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه 

ص و اکثریت باشد. مشروطه از این مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخا

جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت 

همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و « مجموعه شرط»رسول اکرم )ص( معین گشته است. 

 .است« ى بر مردمحکومت قانون اله»اجرا شود. از این جهت حکومت اسالمى 

 

در همین است: در «« 2»جمهورى »و «« 1»مشروطه سلطنتى »فرق اساسى حکومت اسالمى با حکومتهاى 
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پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى

ت. شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته اس

توان به مورد اجرا گذاشت. به همین هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى

، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل «مجلس قانونگذارى»سبب، در حکومت اسالمى به جاى 

هاى مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب رد که براى وزارتخانهوجود دا« ریزىمجلس برنامه»دهد، مى

 .کندها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مىدهد؛ و با این برنامهمى

 

مجموعه قوانین اسالم که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. 

ن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى که در این توافق و پذیرفت

نمایند حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى

 .کنندتصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى« قانون»هر چه خواستند به نام 

 

نون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکومت اسالم حکومت قا

حکم خداست. قانون اسالم، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسالمى حکومت تام دارد. همه افراد، از 

 رسول اکرم )ص( گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از

طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم )ص( بیان شده است. اگر رسول اکرم 

دار شد، به امر خدا بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، )ص( خالفت را عهده

رئیس مسلمین شود. همچنین نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد «. خلیفةُ اللَّه فى األرض»

چون تازه به اسالم ایمان آورده و جدید العهد  -رفت اختالفاتى در امت پدید آیدبعد از اینکه احتمال مى

خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم )ص( را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خالفت  -بودند

کم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین )ع( را به پس رسول اکرم )ص( به ح«. 1»را ابالغ کند 

خالفت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا 

 .و مجرى فرمان خدا بود

 

ایى دارد. آنجا هم بارى، حکومت در اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرم

که اختیارات محدودى به رسول اکرم )ص( و والت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم 
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اند، به پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه )ص( هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابالغ کرده

ى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم اله

قانونى که براى مردم متبع و الزم االجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم )ص( هم 

)از پیامبر پیروى کنید(. پیروى از متصدیان حکومت یا « و اطیعُوا الرَّسول»فرماید: به حکم خدا است که مى

أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی األمْرِ مِنْکُمْ »فرماید: کم الهى است، آنجا که مىنیز به ح« اولوا االمر»

رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم )ص(، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه ««. 2»

 .تابع اراده الهى هستند

 

در این نوع حکومتها حکام بر «. 1»شاهى و امپراتورى حکومت اسالم سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهن

کنند. اسالم از این رویه و طرز جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى

حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسالمى بر خالف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، 

، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، اثرى از کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى

برد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم )ص( را که رئیس دولت که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مى

دانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و روش کرد همه مىاسالم بود و حکومت مى

دو نفر اول سیره پیغمبر )ص( را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور باقى بود. 

همان انحرافهایى که ما را امروز به این « 2»دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد 

یه و اسلوب مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین )ع( طرز حکومت اصالح شده و رو

کرد، که ایران و مصر و حجاز و حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مى

تواند زندگى کند. به حسب نقل کرد که یک طلبه فقیر هم نمىیمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى

اد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر )مستخدم خود( د

در صورتى «. 3»بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد 

شد و حکومت کرد. هرگاه این سیره حفظ مىکه بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مى

و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، این ظلمها و غارتگریها و  بود، نه تسلط بر جانبه شیوه اسالم مى

شد. بسیارى از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمى

کنند؛ مراکز گیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست مىخانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مى

 .کنندسازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىسارى مىفحشا و میگ
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آورد تا اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختالسها نبود، بودجه مملکت کسر نمى

 .در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند

 

شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و  مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختالسها محتاج

معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختالسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از 

کرد که از اینجا راه بیفتد شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمىخزانه عمومى مى

 !برابر میز آن مردك )رئیس جمهور امریکا( گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید برود امریکا، در

 

سازى و کاغذباز که از اسالم بیگانه است، از طرف دیگر، تشکیالت ادارى زاید و طرز اداره توأم با پرونده

م ادارى از کند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستخرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى

اسالم بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسالم 

نیست. مثلًا آن طرزى که اسالم براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا 

م معمول بود، قاضى تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسال

کرد، و مردم را به سراغ شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مى

داند چقدر زیاد فرستاد. اما حاال این تشکیالت ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىکار و زندگى مى

 .برداست. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمى

 

 .کند، و جز زحمت و معطلى اثرى نداردمملکت را محتاج مىاینهاست که 

 

 شرایط زمامدار

 

شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسالمى است. پس از 

 :شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از

 

 .عدالت -2علم به قانون؛ 1- 

 

دار خالفت شود اختالف پیدا شد، باز در پس از رسول اکرم )ص( وقتى در آن کس که باید عهده چنانکه
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اینکه مسئول امر خالفت باید فاضل باشد هیچ گونه اختالف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختالف فقط 

 .در موضوع بود

 

باشد. چنانکه در روایت الزم مى چون حکومت اسالم حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین1- 

آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى 

ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب 

اشکاالتى هم که علماى شیعه بر دیگران «. 1»یگران داشته باشد استدالل کردند که امام باید فضل بر د

اند در همین بوده که فالن حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس الیق خالفت و نموده

  ....و«. 2»امامت نیست. فالن کار را بر خالف احکام اسالم انجام داد، پس الیق امامت نیست 

 

دخالت و « 3»از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن « تعدال»و « قانوندانى »

ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى مالئکه، علم به اینکه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است 

هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت 

کند. و نه به این وسیله بر کسانى ا کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خالفت را پیدا نمىر

کند. آنچه مربوط به خالفت دانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مىکه قانون اسالم را مى

ده و بین مسلمانان هم مسلّم است و در زمان رسول اکرم )ص( و ائمه ما )ع( درباره آن صحبت و بحث ش

بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسالم را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از 

 .کمال اعتقادى و اخالقى برخوردار باشد

 

ص عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسالمى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخا

 :بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، الیق حکومت نیست

 

تواند حاکم و مجرى قانون اسالم شود. و اگر نکند، نمىچون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى

 سالطین اگر تابع اسالم باشند، باید به تبعیت فقها«. باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام على السالطین

درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ 

پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها 

دارى، همه قوانین اسالم را بدانند و تبعیت کنند. البته الزم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ا
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فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر )ص( 

و امیر المؤمنین )ع( این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب 

شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد ستانها فرستاده مىمنصبان و مأمورانى که به شهر

 .دیگر از مصدر امر بپرسند

 

زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخالقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. 2- 

ورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال جارى کند، یعنى قانون جزاى اسالم را به م« حدود»خواهد کسى که مى

قالَ ال »کار نباشد: و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت

 .«2»یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ 

 

ن، دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمیخداوند تبارك و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى

اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادالنه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و 

انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و 

 .هوسرانى خویش کند

 

دار آن شوند در دوره رحلت باید عهدهبنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى 

پیغمبر اکرم )ص( تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در 

 .اجراى آن عادل باشد

 

 شرایط زمامدار در دوره غیبت

 

و استمرار پیدا کند و اکنون که دوران غیبت امام )ع( پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسالم باقى بماند 

کند که تشکیالت الزم است تا آید. عقل هم به ما حکم مىهرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت الزم مى

اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع 

خواهند به شما تجاوز کنند براى دفاع آماده ه مىمقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصى ک

 .باشید
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براى جلوگیرى از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایى و اجرایى الزم است. چون 

گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه این امور به خودى خود صورت نمى

، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خواهدبودجه و مالیات مى

 .خمس، زکات و غیره

 

اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده 

ط براى دویست سال خواهیم؟ اسالم فقاست تکلیف چیست؟ آیا باید اسالم را رها کنید؟ دیگر اسالم نمى

بود؟ یا اینکه اسالم تکلیف را معین کرده است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این 

است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى 

کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه مىخواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمى

حکومت الزم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن 

خاصیت حکومتى را که از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب )ع( موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار 

قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما داده است. این خاصیت که عبارت از علم به 

 .توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهندموجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى

 

 والیت فقیه

 

اگر فرد الیقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان والیتى را که 

باشد؛ و بر همه مردم الزم است که از او ر اداره جامعه داشت دارا مىحضرت رسول اکرم )ص( در ام

 .اطاعت کنند

 

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم )ص( بیشتر از حضرت امیر )ع( بود، یا اختیارات حکومتى 

 حضرت رسول اکرم )ص( بیش از همه حضرت امیر )ع( بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل

عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر )ع( از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى 

دهد. همان اختیارات و والیتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اختیارات حکومتى را افزایش نمى

آن در مصالح اللَّه علیهم، در تدارك و بسیج سپاه، تعیین والت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف 

مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى 
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 .است« عالم عادل»نیست، روى عنوانِ 

 

 والیت اعتبارى

 

گوییم والیتى را که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ وقتى مى

توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( است. زیرا اینجا کس این 

 .صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است

 

، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه «والیت »

ود بیاورد و او را از حد انسان عادى باالتر ببرد. به عبارت اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وج

مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خالف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز « والیت»دیگر، 

 .اى خطیر استنیست بلکه وظیفه

 

ند جعل )قرار دادن و تعیین( است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مان« 1»از امور اعتبارى عقالیى « والیت فقیه »

قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام 

، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که «2»)ع( کسى را براى حضانت 

 .شدرسول اکرم )ص( و امام با فقیه فرق داشته با

 

)یعنى قانون جزاى اسالم( است. آیا در « حدود»مثلًا یکى از امورى که فقیه متصدى والیت آن است اجراى 

تر است باید کمتر اجراى حدود بین رسول اکرم )ص( و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین

زند، و حضرت امیر تازیانه مى 151بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم )ص( جارى کند، 

المؤمنین )ع( صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را 

جارى کند؛ چه رسول اللَّه )ص( باشد، و چه حضرت امیر المؤمنین )ع(، یا نماینده و قاضى آن حضرت در 

 .بصره و کوفه، یا فقیه عصر

 

ر از شئون رسول اکرم )ص( و حضرت امیر )ع( اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضى دیگ

گیرد؟ از یک جا ده یک و از یک جا است. آیا رسول اکرم )ص( اگر زکات بگیرد، چقدر مى« 1»خراجیه 
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مه شدید کنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الکلبیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین )ع( خلیفه شدند چه مى

چطور؟ آیا در این امور والیت رسول اکرم )ص( با حضرت امیر المؤمنین )ع( و فقیه فرق دارد؟ خداوند 

همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت « ولىّ»متعال رسول اکرم )ص( را 

امام بعد از خود، والیت دارد؛  امیر )ع( والیت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر

تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین یعنى، اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى

والیتى که براى رسول اکرم )ص( و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم 

که بر همه فقهاى زمان خود والیت داشته باشند و بتوانند به این معنى نیستند « ولىّ مطلق»هست. لکن فقها 

فقیه دیگرى را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه باالتر و دیگرى 

 .تر باشد؛ یکى والى و دیگرى والیتر باشددر مرتبه پایین

 

راداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ پس از ثبوت این مطلب، الزم است که فقها اجتماعاً یا انف

باشد، واجب عینى است؛ و گر نه واجب  حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته

شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر در صورتى هم که ممکن نباشد، والیت ساقط نمى«. 1»کفایى است 

و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجراى حدود  توانستند، باید مالیات، زکات، خمس

توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه کنند. این طور نیست که حاال که نمى

دار شود، هر [ محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسالمى باید عهده[ که مسلمین ]بدانتمام امور ]ى

 .توانیم باید انجام دهیممى مقدار که

 

 والیت تکوینى

 

الزمه اثبات والیت و حکومت براى امام )ع( این نیست که مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات 

معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خالفت کلى الهى است که گاهى در لسان 

 .است ائمه، علیهم السالم، از آن یاد شده

 

خاضعند. از ضروریات مذهب « ولىّ امر»خالفتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر 

رسد، حتى ملک مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اکرم ماست که کسى به مقامات معنوى ائمه )ع( نمى

عرش؛ و در انعقاد نطفه و  اند در ظلقبل از این عالم انوارى بوده -طبق روایاتى که داریم -)ص( و ائمه )ع(
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جبرئیل « معراج»و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانکه در روایات «. 2»اند از بقیه مردم امتیاز داشته« طینت»

شدم، سوخته بودم.( یا این فرمایش )هرگاه کمى نزدیکتر مى«. 3»کند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ عرض مى

)ما با خدا حاالتى داریم که نه فرشته «. 4»ا مَعَ اللَّهِ حاالت ال یَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ ال نَبِیٌّ مُرْسَلٌ که إنَّ لَن

تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل(. این جزء اصول مذهب ماست که ائمه )ع( چنین مقرب آن را مى

معنوى  چنانکه به حسب روایات این مقامات مقاماتى دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشد.

؛ با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضى و نه «1»براى حضرت زهرا، سالم اللَّه علیها، هم هست 

گوییم حضرت زهرا، علیها سالم، قاضى و خلیفه. این مقامات سواى وظیفه حکومت است. لذا وقتى مى

من و شماست؛ یا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنین اگر کسى اش این نیست که مثل خلیفه نیست، الزمه

 .«2»بِالْمُؤْمِنِینَ مِن أَنْفُسِهِمْ  النَّبىُّ أَوْلى»قائل شد که 

 

سخنى درباره رسول اکرم )ص( گفته باالتر از اینکه آن حضرت مقام والیت و حکومت بر مؤمنان را دارد.  

 .زیرا به عهده علم دیگرى استو ما در این باره اکنون صحبتى نداریم، 

 

دار شدن حکومت فى حد ذاته شأن و عهده اى است براى تحقق بخشیدن به هدفهاى عالىحکومت وسیله

مقامى نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادالنه اسالم است. حضرت امیر 

ارزد؟ گفت: فرمود: این کفش چقدر مى« 3»عباس المؤمنین )ع( درباره نفس حکومت و فرماندهى به ابن 

هیچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله فرماندهى و حکومت 

بر شما بتوانم حق )یعنى قانون و نظام اسالم( را برقرار سازم؛ و باطل )یعنى قانون و نظامات ناروا و 

اى بیش نیست. و براى مردان خدا شدنْ و فرمانروایى وسیلهپس، نفس حاکم«. 4»دارم ظالمانه( را از میان بر

اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البالغه 

حکومت را( اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم، آن را )یعنى فرماندهى و »فرماید: مى

بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى «. کردمرها مى

توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى

کند؛ و رزش پیدا مىفرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادالنه اسالم شود، قدر و ا

شود. بعضى از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى

کنند که ریاست و حکومت فى نفسه براى ائمه )ع( شأن و مقامى است، که اگر براى دیگرى ثابت خیال مى
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رئیس جمهور امریکا حکومت دارند،  خورد. حال آنکه نخست وزیر شوروى یا انگلیس وشد دنیا به هم مى

منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسى دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسى را وسیله 

کنند. ائمه و فقهاى عادل موظفند که از کامروایى خود از طریق اجراى قوانین و سیاستهاى ضد انسانى مى

حکام الهى و برقرارى نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده نظام و تشکیالت حکومتى براى اجراى ا

کنند. صِرف حکومت براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. 

 .مأموریت و انجام وظیفه است« والیت فقیه»موضوع 

 

 هدفهاى عالى حکومت

 

کند که براى هدفهاى دار کار حکومت شده، تصریح مىانده و عهدهحضرت درباره اینکه چرا حاکم و فرم

 .عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد

 

ایم؛ بلکه دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکردهفرمایش امام این است که خدایا تو مى

آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و حکومت بر مردم را مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. 

خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخورى و »قبول کنم، این بود که 

 :فرمایدیا مى««. 1»مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند بهره

 

 .ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِأَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْ اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ

 

دانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سیاسى، یا خدایا، تو خوب مى

 .جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است

 

 :فرمایداند مىکردهفاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تالش مىو بال

 

الْمُعَطَّلَةُ مِنْ  وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصالحَ فِى بِالدِكَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِكَ، وَ تقامَ

 .حُدُودِكَ

 

د که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصالح را در کشورت پدید بلکه براى این بو
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اجرا ات ایمنى یابند؛ و قوانین )یا قانون جزاى( تعطیل شده و بىآوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده

 .ات به اجرا درآید و برقرار گرددمانده

 

 خصال الزم براى تحقق این هدفها

 

اى که دارد هدفهاى عالى اسالم را عملى خواهد به وسیله تشکیالت دولت و قدرت آمرانهحاکمى که مى

کند، همان هدفهایى را که امام )ع( شرح داد، بایستى همان خصال ضرورى را که سابقاً اشاره کردیم داشته 

بال فرمایشات خود باشد؛ یعنى، عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت، حضرت امیر المؤمنین )ع( به دن

 :فرمایددر تعیین هدفهاى حکومت به خصال الزم حاکم اشاره مى

 

صّالةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ یَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِه بِال

الْوالی عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ األَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتَکُونَ فى  أَنّهُ ال یَنْبَغى انْ یَکُونَ

 .أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ

 

خدایا، من اولین کسى بودم که رو به تو آورد؛ و )دینت را که بر زبان رسول اللَّه )ص( جارى شد( شنید و 

دانید پیغمبر خدا )ص( در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مىپذیرفت. هیچ کس جز 

که شایسته نیست کسى که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایى مسلمانان والیت و 

 .کند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزدحکومت پیدا مى

 

 .هلِهِو لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَ

 

 .و باید که جاهل )و ناآگاه از قوانین( نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بکشاند

 

 .وَ لَا الْجافِى فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ

 

ابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع ر

 .دولتها نترسد تا با یکى دوستى و با دیگرى دشمنى کند
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 .«1»هْلِکَ االمَّةَ وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَیُ

 

وت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و و باید که در کار قضا

 .نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهى و نابودى نرود

 

و «. عدالت»، و دیگرى «علم»زند: یکى درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور مى

قرار داده است. در عبارت و ال الجاهل فیضلّهم بجهله روى خصلت « لىوا»این دو را خصلت ضرورى 

نماید. عدالت به معناى ، به معناى واقعى، تأکید مى«عدالت»کند. و در سایر عبارات روى تکیه مى« علم»

واقعى این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معامالت با مردم و دادرسى و قضا و تقسیم 

، و در «2»اى که براى مالک اشتر عمومى، مانند حضرت امیر المؤمنین )ع( رفتار کند؛ و طبق برنامه درآمد

اى است عمومى که فقها هم اگر ؛ چون بخشنامه«3»حقیقت براى همه والیان و حکام، تعیین فرموده است 

 .والى شدند بایستى دستور العمل خویش بدانند

 

 والیت فقیه به استناد اخبار

 

 انشینان رسول اکرم )ص( فقهاى عادلندج

 

 :از روایاتى که در داللتش اشکال نیست این روایت است

 

قال امیر المؤمنین )ع( قال رَسول اللَّه )ص(: اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى )ثالثَ مرّاتٍ( قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن 

 .«1»دِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی خلفاؤك؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَ

 

و این سخن را « خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.»فرماید که رسول اللَّه )ص( فرمود: امیر المؤمنین )ع( مى

کسانى که بعد از »سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. فرمود: 

 .«آموزندکنند، و آن را پس از من به مردم مىآیند، حدیث و سنت مرا نقل مىن مىم

 

، و «3»، عیون اخبار الرضا «2»، علیه الرحمة، این روایت را در کتابهاى معانى االخبار «1»شیخ صدوق 

 -ستشود، چون دو طریق از بعضى جهات مشترك اکه تقریباً چهار طریق مى -، از پنج طریق«4»مجالس 
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 .نقل کرده است

 

باشد ذکر شده است، در یک مورد فیعلّمونها، و در بقیه موارد فیعلّمونها الناس مى«« 5»مُسنَد »در مواردى که 

، ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جمله فیعلمونها الناس من بعدى را «9« »مُرسل»و آنجا که «. 6»

 «8»ندارد. 

 

 :کنیمض صحبت مىما درباره این روایت روى دو فر

 

باشد و جمله فیعلمونها ... در ذیل حدیث زیاده شده. و یا اینکه جمله مزبور « واحده»فرض کنیم روایت 

توان گفت از روى بوده و افتاده است. و سقوط جمله به واقع نزدیکتر است؛ زیرا اگر اضافه شده باشد، نمى

روایت از چند طریق رسیده، و راویان حدیث هم خطا یا اشتباه بوده است؛ چون همان طور که عرض شد، 

اند: یکى در بلخ، و دیگرى در نیشابور، و سومى در جاى دیگر. با این وصف کردهدور از هم زندگى مى

رسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان بیاید که زیاد شده باشد. و بعید به نظر مى شود عمداً این جملهنمى

باشد، ما قاطعیم که جمله فیعلّمونها « واحده»ث اضافه کنند. بنا بر این، اگر روایت اى را به حدیچنین جمله

اند ساقط شده و از قلم نساخ افتاده. یا اینکه صدوق )ره( جمله را ... از طریقى که صدوق )ره( نقل کرده

 .ذکر نکرده است

 

ى با این جمله وارد شده باشد. بنا فرض دیگر اینکه دو حدیث باشد: یکى بدون جمله فیعلّمونها ... و دیگر

بر اینکه جمله مزبور در حدیث باشد، قطعاً کسانى را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود رأى و 

فهمند و مصداق توان گفت بعضى از محدثین که اصلًا حدیث را نمىشود؛ و نمىفتوایى ندارند شامل نمى

 «1»رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ 

 

دهند نویسند و در دسترس مردم قرار مىگیرند و مىند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را مىهست 

دهند. البته زحمات آنان براى اسالم و مسلمین ارزنده است، و بسیارى اند و علوم اسالمى را تعلیم مىخلیفه

)ره( « 3»وق )ره( و پدر شیخ صدوق )ره(، شیخ صد« 2»اند؛ مانند کلینى از آنان هم فقیه و صاحب رأى بوده

گوییم شیخ صدوق )ره( با شیخ اند. ما که مىدادهکه از فقها بوده و احکام و علوم اسالم را به مردم تعلیم مى

)ره( فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق )ره( فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید « 4»مفید 
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وق )ره( همان کسى است که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را )ره( کمتر بوده است؛ شیخ صد

؛ لکن فرق ایشان با مفید )ره( این است که مفید )ره( و امثال ایشان از مجتهدینى هستند «1»است  شرح داده

 اند؛ و صدوق )ره( از فقهایى است که نظر خود را بهبردهکه نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار مى

 .اندبردهبرده، یا کمتر به کار مىکار نمى

 

کنند، و مردم دهند، و احکام اسالم را بیان مىشود که علوم اسالم را گسترش مىحدیثْ آنهایى را شامل مى

 .سازند تا به دیگران تعلیم بدهندرا براى اسالم تربیت و آماده مى

 

دادند؛ حوزه درس داشتند؛ و را نشر و بسط مىهمان طور که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( احکام اسالم 

کردند؛ و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معناى یعلّمونها چندین هزار نفر در مکتب آنان استفاده علمى مى

الناس همین است که علوم اسالم را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسالم را به مردم برسانند. اگر 

ى همه مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان، مخصوصاً علماى گفتیم که اسالم برا

 .اسالم، موظفند اسالم و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفى نمایند

 

در صورتى که قائل شویم جمله یعلّمونها الناس در ذیل حدیث نبوده است، باید دید فرموده پیغمبر اکرم 

ارحم خلفائی ... الّذین یاتون من بعدى یروون حدیثى و سُنتى، چه معنایى دارد. در این )ص(: اللّهم 

شود. زیرا سنن الهى که عبارت از تمام نباشند شامل نمى« فقیه»صورت، روایت باز راویان حدیثى را که 

شود. پس، کسى احکام است، از باب اینکه به پیغمبر اکرم )ص( وارد شده سنن رسول اللَّه )ص( نامیده مى

خواهد سنن رسول اکرم )ص( را نشر دهد باید تمام احکام الهى را بداند، صحیح را از سقیم که مى

، را ملتفت باشد، روایاتى را که در «1»عقالیى  ، و جمعهاى« عام و خاص« 2»تشخیص دهد، اطالق و تقیید 

اند بداند. محدثینى که به براى آن تعیین کرده وارد شده از غیر آن تمیز بدهد، و موازینى را که« تقیه»هنگام 

دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه )ص( را کنند این امور را نمىاند و فقط نقل حدیث مىمرتبه اجتهاد نرسیده

ارزش است. مسلم است که آن حضرت توانند تشخیص دهند. و این از نظر رسول اللَّه )ص( بىنمى

گرچه دروغ باشد و از آن حضرت  -«عن رسول اللَّه )ص(»و « سول اللَّه )ص(قال ر»اند فقط خواستهنمى

در بین مردم رواج پیدا کند. بلکه منظورشان این بوده که سنت واقعى نشر شود، و احکام حقیقى  -نباشد

 «2»قیهاً اسالم بین مردم گسترش یابد. روایت مَنْ حَفِظَ عَلى امّتى أَرْبَعینَ حَدیثاً، حَشَرَهُ اللَّهُ فَ
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فهمند مربوط به محدثینى نیست که اصلًا نمى« 3»و دیگر روایاتى که در تمجید از نشر احادیث وارد شده،  

حدیث یعنى چه، اینها راجع به اشخاصى است که بتوانند حدیث رسول اکرم )ص( را مطابق حکم واقعى 

تمام جوانب و قضایاى احکام را  اسالم تشخیص دهند. و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند، که

اند، احکام واقعى بسنجند، و روى موازینى که در دست دارند، و نیز موازینى که اسالم و ائمه )ع( معین کرده

دهند و علوم اسالم را به دست آورند. اینان خلیفه رسول اللَّه )ص( هستند، که احکام الهى را گسترش مى

 .د، و حضرت در حق آنان دعا کرده است: اللّهم ارحم خلفائىکنناسالمى را به مردم تعلیم مى

 

بنا بر این، جاى تردید نیست که روایت اللّهم ارحم خلفائى شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند 

 .تواند خلیفه رسول اکرم )ص( باشدشود؛ و یک کاتب و نویسنده نمىنمى

 

احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایى است که عادلند؛ زیرا  فقهاى اسالمند. نشر و بسط« خلفا»منظور از 

که بر « 1»اگر عادل نباشند، مثل قضاتى هستند که روایت بر ضد اسالم جعل کردند؛ مانند سمرة بن جندب 

توانند بفهمند که فقه چیست و ضد حضرت امیر المؤمنین )ع( روایت جعل کرد. و اگر فقیه نباشند، نمى

ام. و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى در حکم اسالم کد

کنید، با دو روایت ضعیف چه بساطى راه تعریف سالطین جعل شده است. به طورى که مالحظه مى

و  قرآنى که جدیت دارد بر ضد سالطین قیام کنید -اند، و آن را در مقابل قرآن قرار داده«2»اند انداخته

عالوه بر قرآن مجید، روایات بسیارى در مبارزه با ستمگران و «. 1»دارد موسى را به قیام علیه سالطین وامى

تنبلها اینها را کنار گذاشته، آن دو روایت ضعیف را، «. 2»کنند وارد شده است کسانى که در دین تصرف مى

اند که باید با سالطین ساخت و ند قرار دادهاند، در دست گرفته و مستجعل کرده« وعاظ السالطین»که شاید 

شناس بودند، به روایات بسیارى که بر ضد ظلمه است عمل دربارى شد! اگر اینها اهل روایت و دین

کردند. و اگر اهل روایت هم هستند، باز عدالت ندارند. چون عادل و از معاصى به دور نیستند، از قرآن و مى

چسبند! شکم آنهاست که آنها را متوسل به این به دو روایت ضعیف مى پوشند وآن همه روایت چشم مى

 .کند، نه روایتدو روایت ضعیف کرده، نه علم! این شکم و حب جاه است که انسان را دربارى مى

 

در هر صورت، گسترش دادن علوم اسالم و نشر احکام با فقهاى عادل است تا احکام واقعى را از غیر 

 .اند، تمیز بدهندصادر کرده« تقیه»که ائمه )ع( از روى واقعى، و روایاتى 
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توانستند حکم واقع را بگویند؛ و گرفتار حکام دانیم که ائمه ما گاهى در شرایطى بودند که نمىچون مى

بردند )البته خوف از براى مذهب داشتند نه ستمگر و جائر بودند، و در حال شدت تقیه و خوف به سر مى

 .کردندشد، حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع مىکه اگر در بعضى موارد تقیه نمىبراى خودشان.( 

 

همان جانشینى در تمام « خالفت»نباید جاى تردید باشد، زیرا « والیت فقیه»و اما داللت حدیث شریف بر 

در  «خالفت»شئون نبوت است؛ و جمله اللّهم ارحم خلفائى دست کم از جمله علىّ خلیفتى ندارد. و معنى 

آن غیر معنى خالفت در دوم نیست. و جمله الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی معرفى خلفاست، نه 

معنى خالفت؛ زیرا معنى خالفت در صدر اسالم امر مجهولى نبود که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنى 

عرفى فرمودند. جاى خالفت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفى فرماید. و ایشان با این وصف م

نفهمیده، و استدالل براى « مسأله گویى»تعجب است که هیچ کس از جمله علیّ خلیفتی یا األئمة خلفائی؛ 

اند. و این نیست اند توقف نمودهخالفت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جمله خلفایى که رسیده

حدود به حد خاصى است، یا مخصوص به اشخاص اند خالفت رسول اللَّه ممگر به واسطه آنکه گمان کرده

شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خاصى، و چون ائمه، علیهم السالم، هر یک خلیفه هستند، نمى

سرپرست و احکام اسالم تعطیل باشد! و حدود و ثغور اسالم دستخوش اعداى خلیفه باشند؛ و باید اسالم بى

 .شود که اسالم از آن برى است دین باشد! و آن همه کجروى رایج

 

  ...بحث در روایت اذا مات المؤمن

 

محمد بنُ یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن  »

ارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ موسى بنَ جعفر، علیهما السالم، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْ

ءٌ، ألَنّ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسالمِ ثُلْمَةً ال یَسُدّها شَیْ

 .«1»الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْالمِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها 

 

هرگاه مؤمن )یا فقیه مؤمن( بمیرد، »فرمود: مام موسى بن جعفر الصادق )ع( شنیدم که مىگوید از امى

خاسته و درهاى آسمان که با گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمىفرشتگان بر او مى

کند، میم نمىرفته است. و در )دژ( اسالم شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را تراعمالش بدان فرامى

 «.زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسالمند، و براى اسالم نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند
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 درباره متن این روایت

 

در همین باب از کتاب کافى روایت دیگرى هست که به جاى اذا مات المؤمن جمله اذا مات المؤمن الفقیهُ 

فرماید کلمه الفقیه را ندارد، لکن از ذیل آن، که تعلیل مى در حالى که صدر روایتى که نقل کردیم«. 2»دارد 

از باالى روایت افتاده است. مخصوصاً با مناسبتى که از « فقیه»شود کلمه به ألن المؤمنین الفقهاءَ معلوم مى

 .ست« فقها»شود که تمام مناسب با ، و مانند آن استفاده مى«حصن»ثلم فى االسالم، 

 

 در مفهوم روایت

 

کند که نگهبان باشند، در حقیقت فقها را موظف و مأمور مى« مؤمنان فقیه دژهاى اسالمند»فرماید: نکه مىای

و از عقاید و احکام و نظامات اسالم نگهبانى کنند. بدیهى است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبه 

گویم، و شما به من مى« ارشریعتمد»کنیم. من به شما تشریفات ندارد. مثل تعارفاتى نیست که به هم مى

نویسیم: حضرت مستطاب حجت االسالم. اگر گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم مىمى« شریعتمدار»

فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امرى از امور دخالت نکند، نه قوانین اسالم را حفظ کند، نه احکام اسالم را 

حصن »ان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمان

شود؟ او حافظ اسالم است؟ اگر رئیس حکومتى به صاحب منصب یا سردارى بگوید: برو گفته مى« االسالم

دهد که برود خانه بخوابد تا فالن ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش. وظیفه نگهبانى او اجازه مى

تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر ن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوى که مىدشمن بیاید آ

کنم: آیا حدود را جارى و قانون کنیم، من از شما سؤال مىبگویید که ما بعضى احکام اسالم را حفظ مى

ا وظیفه نگهبانى کنید؟ نه. شکافى در اینجا ایجاد گردید. و در هنگامى که شمجزاى اسالم را اجرا مى

کنید؟ نه، داشتید، قسمتى از دیوار خراب شد. مرزهاى مسلمین و تمامیت ارضى وطن اسالمى را حفظ مى

گیرید و به کار ما دعاگویى است! قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. شما از ثروتمندان حقوق فقرا را مى

 رسانید؟آنان مى

 

و به دیگران بدهید. نه! اینها مربوط به ما نیست. ان شاء اللَّه چون وظیفه اسالمى شما این است که بگیرید 

«! 1»دهند! دیوار دیگر هم خراب شد. شما ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان آیند انجام مىدیگران مى
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کند! آیا عرضه بداریم عذرخواهى مى« حصن االسالم»اى را به آقاى است که هر گوشه« حصنى»این چه 

 همین است؟« نحص»معنى 

 

اى یعنى مکلفند اسالم را حفظ کنند، و زمینه« فقها حصون اسالمند»اند اینکه فرموده

. «1»باشدنهمشروطوازواجباتمطلقمى. واینازاهمواجباتاست. فراهمآورندکهبتوانندحافظاسالمباشند را

جهزبهتشکیالتولوازموقدهاىدینىبایدبهفکرباشندوخودراموازجاهایىاستکهفقهاىاسالمبایددنبالشبروند،حوزه

رتى کنند که بتوانند اسالم را به تمام معنا نگهبانى کنند، همان گونه که خود رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( 

 .کردندحافظ اسالم بودند و عقاید و احکام و نظامات اسالم را به تمام معنا حفظ مى

 

کنیم. بسیارى ، مباحثه مى«2»ه، خلفاً عن سلف ایم، و مقدارى از احکام را گرفتما تمام جهات را کنار گذاشته

شده است! اصلًا اسالم غریب است. از آن فقط اسمى مانده است. تمام « 3»از احکام اسالم جزء علوم غریبه 

جزاییات اسالم که بهترین قانون جزایى است که براى بشر آمده، االن بکلى فراموش شده، و لم یبق الّا اسمه 

الزّانیةُ و »کنیم: یفه که براى جزاییات و حدود آمده است لم یبق إلّا قراءته ما قرائت مىتمام آیات شر«. 4»

 «5« »الزّانى فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِاةَ جَلْدَةٍ

 

اما تکلیف نداریم. فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیتهاى  

گونه است، و جامعه اسالمى در چه حالى است، و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده، و اجتماعى چ

حکومتها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که براى زن و مرد زناکار این 

باشد، به ما ى مىمقدار حد تعیین شده است، ولى جریان حد و اجراى قانون مبارزه با زنا به عهده چه کس

 !ربطى ندارد

 

گذاشتند خواندند و کنار مىپرسم آیا رسول اکرم )ص( این طور بودند؟ قرآن را مىمى

( ص) بهحدودواجراىقانونکارىنداشتند؟خلفاىبعدازرسوالکرم و

دند و شالق بنایشانبراینبودکهمسائلرادستمردمبدهندوبگویندباشماکارىنداریم؟یابهعکس،حدودمعینکردهبو

اسالم رجوع « دیات»و « حدود»کردند؟ به فصل کردند، نفى بلد مىکردند، حبس ابد مىزدند و رجم مىمى

بینید همه اینها از اسالم است، و اسالم براى این امور آمده است. اسالم آمده تا به جامعه نظم کنید، مى

 .بدهد، امامت اعتبارى و حکومت براى تنظیم امور جامعه است
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هستیم که اسالم را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتى از نماز و روزه واجبتر ما مکلف 

کند خونها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین )ع( که است. همین تکلیف است که ایجاب مى

ن معنا را بفهمیم، باالتر نبود، براى اسالم ریخته شد. و این روى همان ارزشى است که اسالم دارد. ما باید ای

و به دیگران هم تعلیم بدهیم. شما در صورتى خلفاى اسالم هستید که اسالم را به مردم بیاموزید. و نگویید 

گذارید تا وقتى امام زمان )ع( آمد بخوانید؟ حفظ بگذار تا امام زمان )ع( بیاید. شما نماز را هیچ وقت مى

گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام را نداشته باشید که مىاسالم واجبتر از نماز است. منطق حاکم خمین 

کند! اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید؛ بلکه زمان )ع( بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى

در سایر احکام اسالم مطالعه کنید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه بنویسید و منتشر کنید، البته مؤثر خواهد بود. 

 .ام که تأثیر داردمن تجربه کرده

 

 بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل ***

 

على عن ابیه، عن النّوفلی، عن السکونى، عن ابى عبد اللَّه، عَلَیْهِ السّالم، قال قال رَسُولُ اللَّهِ )ص( الفُقَهاءُ 

وَ ما دُخولهم فى الدّنیا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا  أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلوُا فى الدّنیا. قِیلَ یا رَسول اللَّه

 «1»ذلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى دیِنِکُمْ 

 

فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامى که وارد )مطامع و لذایذ و »فرماید: رسول اکرم )ص( مى

فرماید: پیروى ر خدا، وارد شدنشان به دنیا چیست. مىثروتهاى نارواى( دنیا نشده باشند. گفته شد: اى پیغمب

 .«کردن قدرت حاکمه. بنا بر این اگر چنان کردند، بایستى از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید

 

بررسى تمام این روایت محتاج به بحث طوالنى است، ما فقط درباره جمله الفقهاء امناء الرسل که مورد نظر 

کنیم. ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلى باشد، صحبت مىمى« فقیه والیت»و مربوط به 

 .دارند تا معلوم شود فقها، که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند، چه وظایفى بر عهده دارند

 

 هدف بعثتها و وظایف انبیا

 

له گویى و بیان احکام نیست. این طور به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا )ع( تنها مسأ
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نیست که مثلًا مسائل و احکام از طریق وحى به رسول اکرم )ص( رسیده باشد، و آن حضرت و حضرت 

گوهایى باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را امیر المؤمنین و سایر ائمه )ع( مسأله

ان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند تا مسائلى را که از انبیا بدون خیانت براى مردم نقل کنند؛ و آن

اند بدون خیانت به مردم برسانند، و معناى الفقهاء امناء الرسل این باشد که فقها در مسأله گفتن امین گرفته

 .باشند

 

یق اجراى قوانین و احکام در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا )ع( برقرار کردن یک نظام عادالنه اجتماعى از طر

است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهى مالزمه دارد. چنانکه این معنا از آیه شریفه به وضوح 

 «1»لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ »پیدا است: 

 

هدف بعثتها به طور کلى این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادالنه نظم و ترتیب پیدا کرده،  «.

قد آدمیت راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجراى احکام امکانپذیر است. خواه نبى خود موفق به 

وفیق به تشکیل حکومت و تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم )ص(، و خواه پیروانش پس از وى ت

 :فرمایدمى« خمس»برقرارى نظام عادالنه اجتماعى را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب 

 

فرماید: مى« زکات»یا درباره «« 1»ءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى .... وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ»

فرماید، در حقیقت رسول اکرم دستوراتى صادر مى« خراجات»یا درباره «« 2»مْوالِهِمْ صَدَقَةً ... خُذْ مِنْ ا»

کند. همان طور که باید )ص( را نه براى فقط بیان این احکام براى مردم، بلکه براى اجراى آنها موظف مى

مس و زکات و خراج را بگیرد و اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیاتهایى نظیر خ

صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و 

استقالل کشور کند، و نگذارد کسى مالیات دولت اسالمى را حیف و میل نماید. اینکه خداوند رسول اکرم 

 :ت)ص( را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده اس

 

مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم )ص( مسأله گفت، «. 3»أطیعوُا اللَّهَ وَ أطیعوُا الرّسُولَ وَ أُولی األَمْرِ مِنْکُمْ  »

قبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همه کارهاى عبادى و غیر عبادى که 

از رسول اکرم )ص( عمل کردن به احکام نیست،  باشد. متابعتمربوط به احکام است اطاعت خدا مى

مطلب دیگرى است. البته اطاعت رسول اکرم )ص( به یک معنا اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از 



62 

 

 .پیغمبرش اطاعت کنیم

 

« 4»اگر رسول اکرم )ص(، که رئیس و رهبر جامعه اسالمى است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه 

این امر خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و «. 5»ند، کسى حق تخلف ندارد به جنگ برو

فرماندهى را به آن حضرت واگذار کرده است، و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارك و بسیج سپاه 

 .سازدکند، یا برکنار مىپردازد؛ والى و حاکم و قاضى تعیین مىمى

 

هى سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد فقها در اجراى قوانین و فرماند

پیامبرند بنا بر این، الفقهاء امناء الرسل یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و 

ا در است و ممکن است کسى در امور مالى امین باشد ام« امانت»اعم از « عدالت»مأمور انجام آنند. گرچه 

عین حال عادل نباشد، لکن مراد از امناء الرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند، و پاك و منزه 

 :فرمایدباشند، چنانکه در ذیل حدیث مى

 

اند. پس اگر فقیهى در فکر ما لم یدخلوا فی الدنیا. یعنى تا هنگامى که به منجالب دنیاطلبى درنیامده

تواند امین رسول اکرم )ص( و مجرى احکام اسالم باشد. فقط ، عادل نیست، و نمىآورى مال دنیا باشدجمع

گردانند، حدود و قصاص را جارى فقهاى عادلند که احکام اسالم را اجرا کرده نظامات آن را مستقر مى

وط کنند. خالصه، اجراى تمام قوانین مربنمایند، حدود و تمامیت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مىمى

به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در مصالح 

و ولىّ مقتول هم بدون نظارت  -مسلمین تا اجراى حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد

 .همه و همه -تواند عمل کند حفظ مرزها و نظم شهرهااو نمى

 

م )ص( مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم بود و خداوند او را رئیس و همان طور که پیغمبر اکر

حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند، و 

 .اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسالم را مستقر گردانند

 

 حکومت بر وفق قانون
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شناسان، یعنى فقها، باید شناسان، و از آن باالتر دینم حکومت قانون است، قانونچون حکومت اسال

ریزى کشور مراقبت دارند. فقها در متصدى آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایى و ادارى و برنامه

بگذارند قوانین  اجراى احکام الهى امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجراى حدود امینند. نباید

اسالم معطل بماند، یا در اجراى آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان 

ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، 

کند. همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روى  یا ناسزا بگوید، یک سیلى بزند، یا یک روز او را حبس

موازین اسالم، یعنى بر وفق قانون اسالم عمل کند. حق ندارد یک شاهى اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت 

المال هرج و مرج واقع شود، و یک شاهى ضایع گردد. اگر فقیهى بر خالف موازین اسالم کارى انجام داد 

 .ى مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتدارى ساقط شده استفسق« نعوذ باللَّه»

 

حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسالمند. مردم و مسلمانان در دایره 

جا مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنکه طبق مقررات شرعى عمل کردند، کسى حق ندارد بگوید این

بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسالمى چنین است. مثل این 

لرزد که شاید االن بریزند و اند. هر کس در خانه خود مىحکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده

 .کارى انجام دهند

 

را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهاى مانند آن امنیت 

چون  -حبسهاى طویل المدت -کردندکردند، و حبس مىکشتند، تبعید مىتهمت یا صرف احتمال مى

حکومت اسالمى نبود. هرگاه حکومت اسالمى تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر 

 .ررات و قانون شرع مطهر قدمى برداردبرند، و هیچ حاکمى حق ندارد بر خالف مقمى

 

این است که فقها تمام امورى را که اسالم مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه « امین»پس، معناى 

گو بودند تا فقها در کرد؟ مگر پیامبران مسألهگو بود و تنها بیان قانون مىتنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله

ن آنها باشند؟ البته مسأله گویى و بیان قوانین هم یکى از وظایف فقهى است، لکن اسالم به مسأله گویى امی

داند، وسیله اصالح اعتقادى و دارد، یعنى، آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه مى« آلى»قانون نظر 

نه به منظور پرورش داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادالاخالقى و تهذیب انسان مى
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 .انسان مهذب است. وظیفه مهم پیغمبران اجراى احکام بوده، و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است

 

روایت حضرت رضا )ع( را خواندم که لو لم یجعل لهم اماماً قیّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ... به طور 

فرماید: فقها أمناى رسل روایت مى ظِ امین الزم است. و در اینفرماید: براى مردم امامِ قیّمِ حافقضیه کلى مى

آید که فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسالم مندرس شود و برمى« 1»هستند. از این صغرا و کبرا 

نشین حکومت نداشته و والیتشان برقرار احکام آن تعطیل شود. چون فقهاى عادل در کشورهاى مسلمان

مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا )ع( به تحقق پیوسته است.  نشده، اسالم

 .تجربه صحت آن را بر همه ثابت کرده است

 

گردد، حدود جارى اکنون اسالم مندرس نشده است؟ اکنون که در بالد اسالمى احکام اسالم اجرا نمى

فته، هرج و مرج و عنان گسیختگى متداول شده، شود، احکام اسالم حفظ نشده، نظام اسالم از بین رنمى

اسالم مندرس نیست؟ آیا اسالم همین است که در کتابها نوشته شود؟ مثلًا در کافى نوشته و کنار گذاشته 

شود؟ اگر در خارج احکام اجرا نشد، و حدود جارى نگشت، دزد به سزاى خود نرسید، غارتگران و 

و ما فقط قانون را گرفتیم و بوسیدیم و کنار گذاشتیم، قرآن را  ستمگران و مختلسین به کیفر نرسیدند،

 خواندیم، اسالم حفظ شده است؟« یاسین»بوسیدیم و حفظ کردیم، و شبهاى جمعه سوره 

 

چون بسیارى از ما فکر نکردیم که ملت اسالم باید با حکومت اسالمى اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید 

ر کشورهاى اسالمى برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسدکننده به جاى قانون اسالم که نه تنها نظم اسالم د

هاى اسالم در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طورى که وقتى صحبت شود، بلکه برنامهاجرا مى

گیرند، و مى گویند الفقهاء امناء الرسل یعنى در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیدهشود، مىمى

کنند که مراد هستند تأویل مى« والى»آن همه روایات را که داللت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماى اسالم 

است. آیا امانتدارى این طور است؟ آیا امین الزم نیست که نگذارد احکام اسالم تعطیل شود، « مسأله گویى»

ا و درآمدهاى کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاته

واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهى است که اینها امین الزم دارد. و وظیفه فقهاست که 

 .خواهند بود امانتدارى کنند. و در این صورت امین و عادل

 

 منصب قضا متعلق به کیست ***
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، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیى بن مبارك، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد

عن ابى جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد اللَّه )ع( قال قالَ امیرُ المُؤمنین، صَلَواتُ اللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: 

 .«1»ا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ شَقىّ یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً ال یَجْلِسُهُ )ما جلسه( الّ

 

اى که جز نبى یا تو بر مقام و منصبى قرار گرفته»فرماید: حضرت امیر المؤمنین )ع( خطاب به شریح مى

 .«گیردوصى نبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى

 

کسى « 2»ریح و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. ش

دار بود، و از آن آخوندهایى که به شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده -است که در حدود پنجاه

واسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایى زده و فتواهایى صادر کرده، و بر خالف حکومت اسالمى قیام 

و را عزل کند. رجاله کرده است. حضرت امیر المؤمنین )ع( در دوران حکومت خود هم نتوانست ا

اند و شما بر خالف آنان عمل نکنید، او را بر او را نصب کرده« شیخین»نگذاشتند، و به عنوان اینکه 

 .گذاشتند بر خالف قانون دادرسى کندحکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمى

 

 دادرسى با فقیه عادل است

 

با پیغمبر )ص( یا وصى اوست. در اینکه فقهاى عادل به حسب آید که تصدى منصب قضا از روایت بر مى

تعیین ائمه )ع( منصب قضا )دادرسى( را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختالفى 

، «2»، و از متأخرین مرحوم نایینى «1»که بعضى مانند مرحوم نراقى « 3« »والیت»نیست. بر خالف مسأله 

دانند. اما اینکه منصب ، و بعضى نمى«3»دانند اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مى تمام مناصب و شئون

 .قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است

 

هم نیستند، بالضروره باید بگوییم « شقى»باشند، و شکى نیست که نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمى

باشند. منتها از آنجا که غالباً وصى نبى را عبارت از وصى یعنى جانشینان رسول اکرم )ص( مى« صیااو»که 

اند، لذا به این گونه روایات اصلًا تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دست اول و بالفصل گرفته

فصل حضرت امیر )ع( شود. البته وصى بالتوسعه دارد و فقها را هم شامل مى« وصى نبى»دایره مفهوم 
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باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت است، و بعد از او ائمه )ع( مى

یا قضا براى حضرات ائمه )ع( شأنى بوده است. زمامدارى فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا 

د، قابل اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانى کنند و عدالت اجتماعى را بین مردم تطبیق و تعمیم دهن

باشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اکرم )ص( ائمه )ع( که فوق ادراك بشر مى

داد، مقامات معنوى آن حضرت محفوظ بود. این مقام حکومت و حضرت امیر )ع( را وصى هم قرار نمى

دهد، بلکه این منزلت و مقام معنوى است که انسان را منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوى مى

 .سازدشایسته براى حکومت و مناصب اجتماعى مى

 

اوصیاى دست دوم رسول اکرم )ص( هستند، و امورى که از « فقها»فهمیم که در هر حال، از روایت مى

باید تمام کارهاى رسول خدا را طرف رسول اللَّه )ص( به ائمه )ع( واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و 

 .انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر )ع( انجام داد

 

باشد، از روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و داللت از روایت اول بهتر مى

لکن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد «. 1»طریق کلینى نقل شده و از این طریق ضعیف است 

 :روایت چنین است«. 3»باشد آورده که صحیح و معتبر مى« 2»

 

و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمد بن عیسى عن ابى عبد اللَّه المؤمن، عن ابن مسْکانَ، 

إلِمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ عن سلیمانَ بْنِ خالد، عن ابى عبد اللَّه )ع( قال: اتّقوا الْحْکُومَةَ، فَإنّ الْحُکُومَةَ إنّما هِیَ ل

 «5« . »4»العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنَبىّ )کَنَبِىّ(، اوْ وَصِى نَبىٍ 

 

فرماید: از حکم کردن )دادرسى( بپرهیزید، زیرا حکومت )دادرسى( فقط براى امامى است که عالم به امام مى

 .باشد، براى پیغمبر است یا وصى پیغمبر قضاوت )و آیین دادرسى و قوانین( و عادل در میان مسلمانان

 

« امام»خواهد حکومت )دادرسى( کند، اولًا باید امام باشد. در اینجا معناى لغوى کنید کسى که مىمالحظه مى

که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطالحى. به همین جهت، نبى را هم امام دانسته 

 .نمودزاید مى« عادل»و « عالم»مراد بود، قید « امام»است. اگر معناى اصطالحى 
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دوم، اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنى قوانین و آیین دادرسى اسالم را 

 .دانست، حق قضاوت نداردنمى

 

 .سوم، اینکه باید عادل باشد

 

رئیس و عالم و عادل بودن( را داشته باشد.  پس، قضا )دادرسى( براى کسى است که این سه شرط )یعنى

 .فرماید که این شروط بر کسى جز نبى یا وصى نبى منطبق نیستبعد مى

 

قبلًا عرض کردم که منصب قضا براى فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن 

« عادل»دیهى است منظور فقیه خالفى نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. ب

شود که نه فقط عالم به قوانین است، نه هر فقیهى. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسى اطالق مى

شناس به تمام معناى و آیین دادرسى اسالم، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخالق باشد، یعنى دین

دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنى رئیس باشد. و گفتیم  کلمه باشد. فقیه وقتى عادل هم شد

داراست. آن گاه امام )ع(  -به حسب تعیین امام )ع( -که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را براى قضاوت

حصر فرموده که این شروط جز بر نبى یا وصى نبى بر دیگرى منطبق نیست. فقها چون نبى نیستند پس 

وصى « فقیه»آید که یعنى جانشین او هستند. بنا بر این، آن مجهول از این معلوم به دست مىوصى نبى 

باشد، و او باید قاضى باشد، و رسول اکرم )ص( است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله مى

 .جز او کسى حق قضاوت و دادرسى ندارد

 

 در رویدادهاى اجتماعى به که رجوع کنیم

 

 :کنیماست که مورد استدالل واقع شده، و ما کیفیت استدالل را عرض مى« 1»سوم، توقیعى  روایت

 

عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن یعقوب، عن إسحاقَ « 1»فى کتاب إکْمال الدین و إتْمام النِعْمَةِ 

فیه عن مسائل اشکلَتْ علىَّ.  بن یعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ

فورد التوقیعُ بِخط موالنا صاحبِ الزمان )ع(: امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَكَ اللَّهُ و ثَبّتَکَ )الى ان قال( وَ أَمّا 

اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان  الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها الى رُواةِ حَدیثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتی عَلَیْکُم، و أَنا حُجَةُ
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 «2»العُمَری، فَرَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی. 

 

نویسد، و از مشکالتى که برایش رخ داده اى براى حضرت ولى عصر )عج( مىنامه« 3»اسحاق بن یعقوب 

رساند. جواب نامه به خط مبارك ماینده آن حضرت، نامه را مىکند. و محمد بن عثمان عمرى، نسؤال مى

در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر »... شود که صادر مى

  «...شمایند، و من حجت خدایم

 

خواهد بپرسد که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى« حوادث واقعه»منظور از 

دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده اى که براى ما رخ مىدرباره مسائل تازه

در زمان ائمه )ع( هم به فقها رجوع «. 4»است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند 

ب، سالم اللَّه علیه، باشد و با نواب اربعه پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحکردند و از آنان مىمى

حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در  روابط داشته باشد و به« 5»

 .فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد

 

داده ین روى مىپیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مردم و مسلم« حوادث واقعه»منظور از 

رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید است. و به طور کلى و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمى

چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثى را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسى رجوع کنیم؟ آنچه 

اند که در طبق سؤال او جواب فرمودهآید این است که به طور کلى سؤال کرده، و حضرت به نظر مى

باشند، و من حوادث و مشکالت به روات احادیث ما، یعنى فقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما مى

 .حجت خدا بر شمایم

 

؟ و «1»حجت است « واحد»فهمید؟ یعنى خبر چه مى« حجة اللَّه»یعنى چه؟ شما از کلمه « حجت خدا »

باشد؟ حضرت امام زمان نظیر زراره است که اگر خبرى از ا نقل کرد حجت مىروایتى ر« 2»اگر زراره 

 رسول اکرم )ص( نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟

 

حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما مسأله بگوید؟ اگر « ولىّ امر»گویند اینکه مى

لمؤمنین )ع( حجت من بر شماست. شما از این روم، و امیر ارسول اکرم )ص( فرموده بود که من مى
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فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد فقط مسأله گویى مانده که آن هم به حضرت امیر )ع( مى

 «حجة اللَّه»واگذار شده است؟ یا اینکه 

 

در  یعنى همان طور که حضرت رسول اکرم )ص( حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا

 هاى مردم هستند؟همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده

 

کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او « حجة اللَّه »

خواهد شد. اگر امر  حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلف کرد، بر او احتجاج )و اقامه برهان و دعوى(

کرد که کارى انجام دهید، حدود را این طور جارى کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفى 

کند. اگر با وجود حجت براى حل برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى

بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى  و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت

شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایى ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیر 

کند، بر متصدیان خالفت، بر معاویه، و المؤمنین )ع( بر متخلفین و آنها که کجروى داشتند احتجاج مى

شود که چرا کنند، احتجاج مىهاى آنان عمل مىکه طبق خواسته خلفاى بنى امیه و بنى عباس، و بر کسانى

زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خالفت و حکومت را غصب 

 .کردید

 

کند که چرا ظلم خداوند حکام جور و هر حکومتى را که بر خالف موازین اسالمى رفتار کند بازخواست مى

 را با اموال مسلمین هوسبازى کردید؟کردید؟ چ

 

کذایى کردى  و آن جشن« تاجگذارى»؟ چرا مال مردم را صرف «1»چرا جشن چند هزار ساله برپا داشتى 

[ قبه و بارگاه، کاخ و عمارت توانستمتوانستم عدالت کنم، یا اینکه ]نمى؟ اگر بگوید با اوضاع روز نمى«1»

گویند این ]اشاره دم که دولت اینجا را و ترقى خودمان را معرفى کنم، مىکذایى نداشته باشم، تاجگذارى کر

به حضرت امیر )ع([ هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسالمى بود، تو شرف اسالم و 

خواستى، یا این مرد؟ مملکت تو بیشتر بود یا او؟ قلمرو حکومت تو مسلمین و بالد اسالمى را بیشتر مى

از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران همه در قلمرو حکومتش بود؛ در عین حال دار جزئى 

شد، و از مسجد العماره او مسجد بود، و دکة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى
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کردند و چه فت مىرفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرکرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ مىحرکت مى

 .«2»کارها انجام دادند 

 

بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول )ص( حجت خدا بود، و همه « حجت»امروز فقهاى اسالم 

شد. فقها از طرف امام )ع( حجت بر کرد بر او احتجاج مىامور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى

مین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مردم هستند. همه امور و تمام کارهاى مسل

مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومى، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در داللت 

و اگر دلیل نباشد، مؤید «. 3»روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست؛ منتها سندش قدرى محل تأمل است 

 .مطالبى است که گفته شد

 

 بحث در روایت مقبوله عمر بن حنظله

 

باشد. چون در این روایت به آیه مى« عمر بن حنظله« 1»مقبوله »روایت دیگرى که از مؤیدات بحث ماست 

اى تمسک شده، الزم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معناى آن تا حدودى شریفه

 .ار گیردمعلوم شود، سپس روایتْ مورد بحث قر

 

 بحث پیرامون آیاتى از قرآن مجید

 

 أعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم

 

، إنّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الى أَهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ »

زَعْتُمْ سَمیعاً بَصیراً. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإنْ تَنا بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ

 «2«. »أحْسَنُ تَأْویلًا ءٍ فَرُدُّوهُ الىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَفی شَی

 

خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش )صاحبش( بدهید. و هرگاه بین مردم داورى کردید، به عدالت 

شک خدا شنواى بیناست. اى کند. بىتان مىدهد و یادآورىداورى کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى

ان را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان )متصدیان رهبرى و آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبرایمان

حکومتتان( را. بنا بر این، اگر در مورد چیزى با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه 



91 

 

 .تربدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت

 

مطلق « امانتْ»اند که منظور از اى بر این عقیدهعده« مانات را به اهلش رد کنید.ا»خداوند امر فرموده که 

 .باشدامانت خلقى )یعنى مال مردم( و خالقى )یعنى احکام شرعیه( مى

 

دیگرى  گروه«. 3»این است که احکام اسالم را آن طور که هست اجرا کنند « رد امانت الهى»و مقصود از 

در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما )یعنى ائمه علیهم «. 1»امامت است « مانتا»معتقدند که مراد از 

، که خداوند تعالى به والت امر )رسول اکرم )ص( و ائمه )ع(( امر کرده والیت و امامت «2»السالم( هستیم 

هم به ولىّ بعد از را به اهلش رد کنند؛ یعنى رسول اکرم )ص( والیت را به امیر المؤمنین )ع(، و آن حضرت 

 .خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد

 

)وقتى که حاکم شدید بر پایه عدل « وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ»فرماید: در ذیل آیه مى

قاضى کنند، نه قضات. حکومت کنید.( خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حکومت مى

 .کند، نه حکومت به تمام معناى کلمهقضاوت مى

 

کند، نه حکم اجرایى. کند، چون فقط حکم قضایى صادر مىقاضى فقط از جهتى حاکم است و حکم مى

کننده هستند، نه تمام حکومت چنانکه قضات در طرز حکومتهاى قرون اخیر یکى از سه دسته حکومت

ریزان و قانونگذاران( هستند. اساساً )مجریان(، و مجلس )برنامه کنندگان و دو دسته دیگر، هیأت وزیران

هاى حکومت و یکى از کارهاى حکومتى است. پس باید قایل شویم که آیه شریفه و قضاوت یکى از رشته

شود. وقتى بنا شد اذا حکمتم در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حکومت کنندگان را شامل مى

الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکى از آنها هم حکومت « امانت»عبارت از  تمام امور دینى

است. و به موجب آیه شریفه باید هر امرى از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسالم 

م صادر نکند؛ و و حکم شرع باشد. قاضى حکم به باطل نکند؛ یعنى بر مبناى قانون نارواى غیر اسالمى حک

کند، هیچ یک غیر اسالمى )باطل( نباشد؛ نه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حکم خود را به آن مستند مى

کنند، بر کشاورزان امالك عمومى خراج به ریزان که در مجلس برنامه مثلًا مالى کشور را طرح مىبرنامه

بیچاره کنند، و سنگینى مالیات باعث از بین رفتن آنان و  مقدار عادالنه تعیین کنند؛ و طورى نباشد که آنان را

خرابى امالك و کشاورزى شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را جارى 
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نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شالق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین )ع( 

دهد و معالجه و کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مىه دست دو نفر دزد را قطع مىبعد از اینک

شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پاى یا وقتى مى«. 1»شوند کند که از مداحان حضرت مىپذیرایى مى

گردد که در نطقى دار مىشود و عواطفش چنان جریحهاند، به قدرى ناراحت مىیک زن اهل ذمه درآورده

اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با این همه عاطفه، روزى هم « 2»فرماید: مى

آورد. معناى عدالت این است. حاکم عادل رسول کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا درمىشمشیر مى

بگیرید، فالن خانه را آتش بزنید، فالن طایفه را که مضر اکرم )ص( است. او اگر فرمان داد که فالن محل را 

به اسالم و مسلمین و ملتها هستند از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. اگر در چنین مواردى فرمان 

باشد؛ زیرا مالحظه حال اسالم و مسلمین و جامعه بشرى را نکرده است. کسى که ندهد، خالف عدالت مى

بشرى حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد؛ و از بر مسلمین و جامعه 

جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد. لهذا اسالم بسیارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه 

فانى کرده است؛ بسیارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیارى از طوایف را 

را « بنى قریظه»اند، قطع کرده است. حضرت رسول )ص( یهود انگیز و براى جامعه مضر بودهن مفسدهچو

چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسالمى مفسده ایجاد کرده و به اسالم و حکومت اسالمى ضرر 

دالت با کمال اصولًا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جاى ع«. 1»رساندند، از میان برداشت مى

قدرت و جرأت اجراى عدالت کند، و هیچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم کمال محبت و 

، یعنى پناهگاه باشد مسلمان و غیر مسلمان در سایه حکومت او در أمن «مأمن»شفقت را بنماید. براى جامعه 

ترسند، براى این است از این حکام مىو آسایش باشد؛ به راحتى زندگى کند و بیم نداشته باشد. اینکه مردم 

که حکومت آنها روى قواعد و قوانین نیست؛ قلدرى است. لیکن در حکومت شخصى مانند حضرت امیر 

)ع(، در حکومت اسالمى، خوف براى کسانى است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم 

 .مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد

 

  .«...یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکُم»فرماید: ىدر آیه دوم م

 

در روایت است که آیه اول )انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها( مربوط به ائمه )ع( است. و آیه حکم به عدل )و 

به «. 2»باشد. و این آیه )أطیعوا اللَّه( خطاب به جامعه مسلمین است ىإذا حکمتم بین الناس( مربوط به امرا م
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، یعنى ائمه پیروى و «أولو األمر»فرماید که از خدا، در احکام الهى، و از رسول اکرم )ص( و آنان امر مى

 .اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروى، و از احکام حکومتى آنان اطاعت نمایند

 

باشد. کلیه عبادیات و اوامر خداى تعالى غیر از اطاعت از رسول اکرم )ص( مىعرض کردم که اطاعت از 

غیر عبادیات )احکام شرع الهى( اوامر خداوند است. رسول اکرم )ص( در باب نماز هیچ امرى ندارد. و اگر 

را  خوانیم، اطاعت امر خدادارد، تأیید و اجراى حکم خداست. ما هم که نماز مىمردم را به نماز وامى

 .کنیممى

 

است که از خود آن  باشد. اوامر رسول اکرم )ص( آنمى« طاعة اللَّه»و اطاعت از رسول اکرم )ص( غیر از 

باشد. مثلًا از سپاه اسامه پیروى کنید؛ سرحدات را چطور شود، و امر حکومتى مىحضرت صادر مى

نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است.  نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت

که به  -«أولو االمر»خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول )ص( اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از 

که در « أولو األمر»اطاعت و پیروى نماییم. اطاعت از  -باشندحسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه )ع( مى

طاعت خداست. البته از باب اینکه خداى تعالى فرمان داده که از رسول و باشد، نیز غیر ااوامر حکومتى مى

 .باشدأولو األمر پیروى کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم مى

 

اللَّهِ وَ الْیَومِ اآلخِرِ ءٍ فَرُدّوهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِفَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ»... فرماید: در دنبال آیه مى

  (...اگر در امرى با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر )ص( رجوع کنید« )... ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا.

 

شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعى اى که بین مردم واقع مىمنازعه

کند. و موضوعْ اثبات شرعى یا ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگرى انکار مى شود. مثلًا یکىاختالف مى

عرفى الزم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضى باید موضوع را بررسى کرده دادرسى 

 .نماید. اینها دعاوى حقوقى است

 

مثلًا قلدرى مال کسى را به زور  نوع دیگر، اینکه اختالفى در بین نیست، بلکه مسأله ظلم و جنایت است.

گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى؛ 

و نه  -مرجع و مسئول قاضى نیست؛ بلکه مدعى العموم )دادستان( است. در این موارد، که موارد جزایى
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ت، ابتدا مدعى العموم، که حافظ احکام و قوانین است و است، و گاهى جزایى و حقوقى توأم اس -حقوقى

نماید؛ سپس، قاضى رسیدگى کند، و کیفر خواست صادر مىآید، شروع به کار مىمدافع جامعه به شمار مى

کند. این احکام، چه حقوقى و چه جزایى، به وسیله دسته دیگرى از حکام، که مجریان کرده حکم صادر مى

 .شودباشند، اجرا مى

 

در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا « فَإنْ تنازعتم»فرماید: قرآن مى

رسول است. رسول اکرم )ص( باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختالفى بود، حضرت 

و اگر منازعات دیگرى، از قبیل  نماید.کند و قضاوت )دادرسى( مىرسول به عنوان قاضى دخالت مى

رسول اکرم )ص( است. او چون رئیس دولت اسالم است، ملزم  کشى بود، نیز مرجعزورگویى و حق

باشد دادخواهى کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امرى که مرجع رسول مى

 .باشدمه )ع( نیز اطاعت از رسول اکرم )ص( مىباشند. و اطاعت از ائاکرم باشد، ائمه )ع( هم مى

 

« ءٍفَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ»و آیه « أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول»و دوم: « إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس»خالصه، آیه اول: 

 .باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارداعم از حکومت و قضاوت مى

 

 .ظهور در حکومت به مفهوم اجرایى دارد صرف نظر از اینکه بعضى از آیات

 

أَ لَمْ تَرَ إلىَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدونَ أَنْ »فرماید: در آیه بعد مى

  «...یَتَحاکَموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ

 

پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان ا ندیدى کسانى را که مىآی

خواهند نزد طاغوت )قدرتهاى ناروا( دادخواهى کنند؛ در حالى که مسلم است که دستور دارند اند، مىآورده

 .به آن )یعنى طاغوت( کافر شوند

 

ور و قدرتهاى نارواى حکومتى به طور کلى است، که در حکومتهاى ج« طاغوت»اگر نگوییم منظور از 

اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و مقابل حکومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته

حکام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضایى 
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 .کننداجرا مى -شناسندکننده مىکه معمولًا آنها را حکومت -قضایى را مجریانگیرد؛ و باز حکم انجام مى

 

اند، چون در برابر حکم خدا « طاغوت»حکومتهاى جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها 

اند. سرکشى و طغیان کرده، قوانینى به دلخواه وضع کرده، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته

داوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنى در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهى خ

کافر شوند، یعنى در برابر قدرتهاى حاکمه ناروا سر به نافرمانى « طاغوت»خواهند به است کسانى که مى

 .ن در انجام آن بکوشندبردارند، وظایف سنگینى خواهند داشت که بایستى به قدر توانایى و امکا

 

 «عمر بن حنظله»مقبوله 

 

 .باشدگوید و منظور چه مىتا ببینیم چه مى« مقبوله عمر بن حنظله»پردازیم به بررسى روایت اکنون مى

 

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن  »

بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ )ع( عنْ رجلین من أصحابنا بینهما یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر 

منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ 

یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما 

یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا »الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: 

ل: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَاللِنا وَ حَرامِنا وَ قلت: فَکیف یصنعان؟ قا«. بِهِ

 «1»عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ... 

 

وستانمان )یعنى شیعه( که نزاعى بینشان گوید از امام صادق )ع( درباره دو نفر از دمى« 2»عمر بن حنظله 

بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این 

« طاغوت»هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به »رواست؟ فرمود: 

شد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام )یعنى قدرت حاکمه ناروا( مراجعه کرده با

و آن « طاغوت»کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأى گیرد؛ گرچه آن را که دریافت مىمى

یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَى »فرماید: قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مى

باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى »پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «. الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ
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است که حدیث ما را روایت کرده، و در حالل و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین 

ضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار بایستى او را به عنوان قا...« ما را شناخته است 

 .«امداده

 

آید، موضوع سؤالْ همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام )ع( به آیه شریفه به دست مى

کردم که براى حل و فصل دعاوى  حکم کلى بوده؛ و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است. و عرض

شود، و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به جزایى هم به قضات مراجعه مىحقوقى و 

قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى 

ین روایت براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است. لهذا، در ا

 .شود که آیا به سالطین و قدرتهاى حکومتى و قضات رجوع کنیماز امام سؤال مى

 

 تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

 

فرمایند. دستور حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا، چه اجرایى و چه قضایى، نهى مى

حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع  دهند که ملت اسالم در امور خود نباید به سالطین ومى

کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را 

اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین، اگر اش را غارت کردهاند یا خانهکشته

تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه اهد زنده در دست دارد، نمىطلبکار است و ش

؛ یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى که «طاغوت»در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به 

اً و إن کان حقا به وسیله این قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْت

« 1« »عین شخصى»ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتى بعضى از فقها در 

توانید در آن تصرف اند که مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمىگفته

شک نداریم. مثلًا در اینکه « عین کلى»ر کلیات، یعنى در ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر د«. 2»کنید 

اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب 

 .کندخود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى

 

 حکم سیاسى اسالم
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شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و حکم سیاسى اسالم است. حکمى است که سبب مىاین 

قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غیر اسالمى بسته شود؛ و 

رچیده دهد، باین تشکیالت عریض و طویل دادگسترى که جز زحمت فراوان براى مردم کارى صورت نمى

گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى )ع( و کسانى که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. 

مقصد اصلى این بوده که نگذارند سالطین و قضاتى که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال 

وند امر فرموده که مردم باید به اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداآنها بروند. به ملت اسالم اعالم کرده

سالطین و حکام جور کافر شوند )عصیان بورزند(. و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما 

 .اگر کافر به آنان باشید و آنان را ناالیق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید

 

 مرجع امور علماى اسالمند

 

اسالم چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامى رجوع  بنا بر این، تکلیف ملت

کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در 

اختالفات به راویان حدیث ما که به حالل و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین 

شناسند رجوع کنند. امام )ع( هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا کسى بگوید پس راویان قلى و شرعى مىع

باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حالل و حدیث )محدثین( هم مرجع و حاکم مى

ایاتى را که از روى تقیه یا حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا رو

باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت جهات دیگر وارد شده و خالف واقع مى

 اندحدیث غیر از نقل حدیث است. علما منصوب به فرمانروایى

 

بر شما « انروافرم»فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً )من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم مى

قرار دادم.( و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین 

 .شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند

 

بنا بر این، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانى است که امام تعیین فرموده. و 

اى است که حضرت کسى سر دینْ )وام( نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضى اگر با
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عمر بن »توانید به دیگرى رجوع نمایید. این وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اینکه تعیین فرموده؛ و نمى

 .اى گرفتار شده و تکلیف او چنین باشدبه چنین مشکله« حنظله

 

)ع( صادر فرموده کلى و عمومى است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین )ع( در این فرمان که امام 

کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى

باشد و بر همه علما، فقها و مردم مطلق مى« ولىّ امر»آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق )ع( هم چون 

تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، نیا حکومت دارد، مىد

و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى 

 .مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد

 

شود که موضوع تنها تعیین قاضى اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مىایت و آیهنیز از صدر و ذیل رو

نیست که امام )ع( فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده، و در 

 .نتیجه یکى از دو سؤال را که راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرایى ناروا بوده بالجواب گذاشته باشد

 

جاى تردید نیست که امام )ع( « 1»اى نیست. این روایت از واضحات است؛ و در سند و داللتش وسوسه

فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان الزم است که از این فرمان امام )ع( 

 .اطاعت نمایند

 

 بحث در روایت ابى خدیجه

 

 :آورمرا نیز مى« 1»أبو خدیجه  ود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایتبراى اینکه مطالب بهتر روشن ش

 

محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی 

هُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه )ع( إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَ

ءٍ مِنَ االخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُالء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْ

وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ  رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حاَللَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً.

 «2»الْجائِر. 
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گوید که حضرت صادق )ع( به من مأموریت ابو خدیجه )یکى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق )ع(( مى

ى مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاع»دادند که به دوستانمان )شیعه( از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: 

آید، براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختالفى پیش مىاتفاق مى

شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردى را که حالل و حرام ما را مى

علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر ام. و مبادا که بعضى از شما زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده

 .«شکایت ببرد

 

ء که در روایت آمده همان اختالف حقوقى است؛ یعنى در اختالف حقوقى و منظور از تدارى فى شى

من براى شما قاضى قرار »فرماید: رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن مى« فساق»منازعات و دعاوى به این 

اند که از طرف امراى وقت و و جماعت زشتکار، قضاتى بوده« فساق»صود از شود که مقمعلوم مى«. دادم

فرماید: وَ إیّاکم أن یخاصم اند. در ذیل حدیث مىقدرتهاى حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده

بعضکم بعضاً إلى السلطان الْجائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنى قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع 

« سلطان جائر»نکنید؛ یعنى در امورى که مربوط به قدرتهاى اجرایى است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه 

قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلى است و همه حکومت کنندگان غیر اسالمى و هر سه دسته قضات و 

عه به قضات جائر نهى شده، اینکه قبلًا از مراج شود، ولى با توجه بهقانونگذاران و مجریان را شامل مى

شود که این نهى تکیه بر روى دسته دیگر، یعنى مجریان است. جمله اخیر طبعاً تکرار مطلب معلوم مى

سابق، یعنى نهى از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او که 

، نهى کردند؛ و قاضى تعیین نموده وظیفه پیروان خود را باشدعبارت از بازجویى، اقامه بینه، و امثال آن مى

غیر « قضا»شود که باب روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سالطین نیز جلوگیرى کردند. از این معلوم مى

فرماید از سالطین و که مى« عمر بن حنظله»باشد. در روایت از باب رجوع به سالطین است؛ و دو رشته مى

نید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ قضات دادخواهى نک

 .هم حاکم مجرى و هم قاضى را تعیین کرده است« عمر بن حنظله»ولى در روایت 

 

 آیا علما از منصب حکومت معزولند؟

 

راى فقها قرار منصب قضاوت را ب -طبق این روایت -اکنون باید دید اینکه امام )ع( در زمان حیات خود
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هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتى « عمر بن حنظله»داده، و بنا به روایت 

شوند؟ تمام قضات و امرایى که ائمه که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار مى

 گردند یا نه؟ریاست و قضاوت معزول مى)ع( قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب 

 

با قطع نظر از این معنا که وضع والیت امام )ع( با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و 

اوامر ائمه )ع( در زمان حیات و مماتشان الزم االتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى که در دنیا 

 گونه است؟شود چبراى اشخاص تعیین مى

 

در رژیمهاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا 

خورد. مثلًا درجه یک رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى

گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و شود؛ سفیر از سفارت عزل نمىسپهبد خود به خود از او گرفته نمى

تواند آنان را از مقامشان برکنار و شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مىبخشدار از مقام خود برکنار نمى

رود. گردد. بعضى امور است که خود به خود از بین مىعزل نماید؛ ولى این مناصب خود به خود سلب نمى

دهد که در فالن شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه یا وکالتى که فقیه به کسى مى، «1»مثل اجازه حسبیه 

اى شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم براى صغیرى یا متولى براى موقوفهفوت شود، این امر هم زایل مى

 .تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقى است

 

 یشه محفوظ استمنصبهاى علما هم

 

اند، همیشه محفوظ است. امام )ع( که نیز مقام ریاست و قضاوتى که ائمه )ع( براى فقهاى اسالم تعیین کرده

متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطالع دارد که در حکومتهاى دنیا 

نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در 

کرد که این منصب براى فقها تا وقتى است شود، باید گوشزد مىقضاوت از فقهایى که نصب کرده سلب مى

از طرف امام )ع(  -طبق این روایت -باشند. بنا بر این، علماى اسالمىکه من هستم؛ و بعد از من معزول مى

باشد. احتمال اینکه امام و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى به مقام حکومت و قضاوت منصوبند.

بعدى این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام )ع( که 

فرماید براى گرفتن حق خود به سالطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت مى
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فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضى ه آیه شریفه تمسک مىاست، بعد هم ب

کند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاکم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، و حاکم براى مردم نصب مى

وع کنند، که شود؟ در اختالف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجتکلیف مسلمانان چه مى

رجوع به طاغوت و بر خالف امر خداست؟ یا اینکه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى 

نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کارى 

 خواهد بکند؟مى

 

ب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق )ع( این مقام و منص

 .اندموسى بن جعفر، یا ائمه بعدى علیهم السالم، نقض نفرموده

 

شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نکنید؛ یا به سالطین رجوع کنید؛ یا یعنى نمى

ى یک شهر قاضى قرار داد، بعد از دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى برا

شود مقام تواند این قاضى را عزل کند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیکن نمىرفتن او امام دیگر مى

 .و منصبهاى تعیین شده را به طور کلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است

 

ما منحصر به یکى از این روایات بود،  آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیلروایتى را که اکنون مى

توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و روایاتى را که قبلًا ذکر کردیم داللتشان مدعاى خود را نمى

 .تمام بود

 

 بحث در صحیحه قَدّاح

 

أبى عبدِ اللَّه )ع( عَنْ « 1»على بُن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسى، عنْ القَدّاحِ )عبد اللَّه بن میمون( 

 الْمَالئِکَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص(: مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً، سَلَکَ اللَّهُ بِه طَریِقاً إلَىَ الْجَنّهِ. وَ إنّ

فِى السّماءِ وَ مَنْ فِى األرْضِ حَتىَّ الْحُوتِ  لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْم رِضاً بِه. وَ إنّهُ یَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْم مَنْ

وَرَثَةُ األنْبِیاءِ. إِنّ  فى الْبَحْرِ. وَ فَضْلُ الْعالِم عَلى الْعابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سایرِ النّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ. و إنّ الْعُلَماءَ

 «2»لکِنْ وَرّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَ مِنهُ، أَخَذَ بِحَظّ وافِرٍ.  األنبِیاءَ لَمْ یُوَرّثُوا دیناراً وَ ال دِرْهَماً؛ وَ
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خداوند براى کسى که در پى دانش راه »فرماید که امام صادق )ع( از قول پیامبر عالیقدر )ص( نقل مى

پرشان را گشاید؛ و فرشتگان براى ابراز خشنودى خویش )یا خدا( بال و بپیماید، راهى به سوى بهشت مى

گسترند. و براى دانشجو هر که در آسمان است و هر که در کره زمین، حتى ماهى در بر دانشجو فرو مى

کند. و برترى دانشمند بر عابد، مثل برترى ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است. و دریا، طلب آمرزش مى

به میراث « علم»گذارند؛ بلکه به میراث نمى ىبراستى دانشمندان میراثبر پیامبرانند. و پیامبران هیچ گونه پول

 .«اى شایان و فراوان برده باشداى از علم فراگیرد، بهرهگذارند. بنا بر این، هر کس بهرهمى

 

از بزرگان ثقات )معتمدین « 2»)ابراهیم بن هاشم( « 1»اند؛ حتى پدر على بن ابراهیم رجال حدیث همگى ثقه

فقط ثقه باشد. این روایت با کمى اختالف در مضمون، به سند دیگرى، نقل  در نقل حدیث( است، نه اینکه

باشد. ضعیف مى« 3»شده که ضعیف است؛ یعنى، سند تا ابو البخترى صحیح است؛ ولى خود ابو البخترى 

 :اینک آن روایت

 

 بحث در روایت ابو البخترى

 

الد، عن ابى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه عن محمد بن یحیى، عن أَحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بْن خ

ما أَوْرَثُوا أَحادِیثَ مِنْ )ع(، قالَ: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءِ. وَ ذاكَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ ال دِیناراً؛ وَ انّ

ظَّا وافِراً. فَانْظُروا عِلْمَکُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنّ فینا، اهْلَ الْبَیْتِ، ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَاحادِیثِهمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْ

 «4»فى کُلّ خَلَفٍ عُدُولًا، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفُ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیلَ الْجاهِلِینَ. 

 

ن پیامبرا[ نند؛ زیرا که پیامبران هیچ گونه پولى به میراث فرماید: علما میراثبر ]اامام صادق )ع( مى

اى از احادیثشان گذارند. بنا بر این، هر که بهرهگذارند؛ بلکه احادیثى از سخنانشان را به میراث مىنمى

گیرید؛ اى شایان و فراوان برده باشد. پس، بنگرید که این علمتان را از چه کسانى مىبرگیرد، در حقیقت بهره

ورزان و هستند که تحریف مبالغه زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر )ص( در هر نسلى افراد عادل درستکارى

سازد. )ساحت دین را از تغییرات مغرضان و سازى نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور مىروش

 .(گردانندتحریفهاى نادانان و امثال آن پاك مى

 

 رىبررسى روایت ابو البخت
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، این است که معنى جمله العلماء «1»مقصود ما از نقل این روایت، که مرحوم نراقى هم به آن تمسک کرده 

 :ورثة االنبیاء که در این روایت آورده شده معلوم شود. در اینجا چند بحث است

 

باشند؟ بعضى چه کسانى هستند؟ آیا علماى امت است؟ یا اینکه ائمه )ع( مقصود مى« العلماء»مراد از 1 .

لیکن ظاهر این است که مراد علماى امت باشد، و «. 2»اند که مراد ائمه، علیهم السالم، باشد احتمال داده

کند که مقصود ائمه )ع( نیست: زیرا وضع مناقبى که درباره ائمه )ع( وارد شده غیر خود حدیث حکایت مى

اند، و هر کس آن را اخذ کند حظ وافرى رث گذاشتهانبیا احادیثى از خود به ا»از این است. این جمالت که 

  «...برده

 

 .تواند تعریف ائمه )ع( باشد. این جمالت شاهد بر این است که مراد علماى امت استنمى

 

فرماید: فانظروا علمکم هذا عمن همچنین در روایت ابو البخترى بعد از جمله العلماء ورثة االنبیاء مى

واهد بفرماید علما ورثه انبیا هستند؛ منتها باید توجه داشته باشند که علمشان را از ختأخذونه. که ظاهراً مى

چه کسى باید بگیرند تا بتوانند ورثه انبیا باشند. اینکه بگوییم مراد این است که ائمه ورثه انبیا هستند، و 

ره ائمه، علیهم السالم، مردم باید علم را از ائمه کسب کنند، خالف ظاهر است. هر کس روایاتى را که دربا

شود که مراد از این وارد شده مالحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسول اللَّه )ص( بداند، متوجه مى

روایت ائمه نیستند؛ بلکه علماى امتند. چنانکه امثال این مناقب براى علما در روایات بسیارى وارد شده؛ 

در هر صورت این ظاهر است که « 3»لى و علماءُ أُمَّتى کَأَنبیاءِ بَنی إسرائیل مانند: علماءُ أُمَّتى کسائِر انبیاءِ قَبْ

 .مراد علماى امت باشد

 

خواهیم را که مى توانیم مطلبىممکن است گفته شود که از جمله العلماء ورثة األنبیاء به تنهایى نمى2 .

ن این است که علم را از مبدإ اعلى به )والیت فقیه( استفاده کنیم. زیرا انبیا یک جهت نبوت دارند؛ و آ

گیرند؛ ولى این حیثیت اقتضاى والیت بر مردم و مؤمنین را ندارد. و وحى، یا الهام، و یا به کیفیت دیگر مى

اگر خداى تعالى حیثیت امامت و والیت را براى آنان قرار ندهد، قهراً این حیثیت را دارا نیستند، و فقط نبى 

« نبى»به تبلیغ هم شدند، باید چیزهایى را که دارند به مردم برسانند. در روایات ما بین هستند. و اگر مأمور 

فقط مطالب را « نبى»مأمور به تبلیغ است؛ ولى « رسول»فرق گذاشته شده است. به این معنى که « رسول»و 
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العلماء ورثة با هم فرق دارد، و در این عبارت « والیت»و حیثیت « نبوت»و چون حیثیت «. 1»گیرد مى

انبیا مراد بوده و علما را به لحاظ همین وصف عنوانى نازل منزله انبیا قرار داده «« 2»وصف عنوانى »األنبیاء 

توانیم از این جمله براى علما استفاده را ندارد، بنا بر این ما نمى« والیت»است، و این وصف هم اقتضاى 

فهمیدیم همان طورى که ا به منزله موسى یا عیسى هستند، ما مىوالیت را بنماییم. البته اگر فرموده بود علم

باشد، دارا هستند، علما نیز داراى حضرت موسى همه جهات و حیثیات را، که یکى از آنها والیت مى

توانیم از باشند. لیکن چون این طور نفرموده و علما را نازل منزله شخص قرار نداده، نمىحیثیت والیت مى

 .اى را بنماییمچنین استفادهجمله مزبور 

 

در جواب این اشکال باید عرض کنم که میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف 

مردم است، نه تجزیه و تحلیلهاى علمى. و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات 

را به « العلماء ورثة االنبیاء»ماند. بنا بر این، اگر عبارت مىدقایق علمى را وارد کند، از بسیارى مطالب باز

انبیا مراد است، و فقط در همین وصف « وصف عنوانى»آید که عرف عرضه کنیم، آیا در ذهن آنها مى

دهد براى اشخاص؟ یعنى اگر از عرف مردم باشد؟ یا اینکه این جمله را اماره قرار مىعنوانى تنزیل مى

موسى  دهد طبق این روایت آرى. چونفقیه به منزله موسى و عیسى است یا نه. جواب مى سؤال شود فالن

 و عیسى از انبیا هستند. یا اگر سؤال شود که فقیه وارث رسول اللَّه )ص( است یا نه؟

 

 .گوید آرى. چون رسول اللَّه )ص( از انبیاستمى

 

ریم. خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد را وصف عنوانى بگی« انبیا»توانیم بنا بر این، ما نمى

و لفظ جمع آوردند، یعنى کل فرد من « انبیا»آورد، باز راهى براى آن احتمال بود. لیکن وقتى که گفتند مى

؛ و این وصف عنوانى را «1»االنبیاء؛ نه اینکه کل فرد من االنبیاء بما هم انبیاء که نظر به وصف عنوانى باشد 

اوصاف جدا کند، و بگوید فقیه به منزله نبى است؛ نه به منزله رسول، و نه به منزله ولىّ. این تجزیه  از سایر

 .و تحلیلها در باب روایات خالف فهم عرف و عقالست

 

بر فرض ما قبول کنیم که تنزیل در وصف عنوانى شده و علما به منزله انبیاء بما هم انبیاء هستند، باید 3 .

وند تعالى به حسب این تنزیل براى نبى ثابت فرموده، حکم آن را براى علما هم ثابت حکمى را که خدا

بدانیم. مثلًا اگر گفته شود که فالن شخص به منزله عادل است؛ سپس بگوید که اکرام عادل واجب است؛ از 
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آیه شریفه  توانیم ازشود که آن شخص وجوب اکرام دارد. بنا بر این، ما مىاین حکم و تنزیل فهمیده مى

 .«2« »النّبىّ اوْلى بِالْمُومِنینَ مِنْ انْفُسِهِم»

 

، والیت و «اولویت»براى علما هم ثابت است. به این بیان که مراد از « والیت»استفاده کنیم که منصب  

 کند که، در ذیل این آیه شریفه، روایتى از امام باقر )ع( نقل مى«3»امارت است. چنانکه در مجمع البحرین 

بنا بر این، نبى والیت و « 4«. »این آیه درباره امارت )حکومت و والیت( نازل شده است»حضرت فرمودند: 

باشد. امارت بر مؤمنین دارد. و همان امارت و والیتى که براى نبى اکرم )ص( است براى علما نیز ثابت مى

 .نوانى شده استچون در آیه حکم روى وصف عنوانى آمده و در روایت هم تنزیل در وصف ع

 

توانیم به آیاتى که براى رسول احکامى را ثابت کرده است استدالل کنیم، مانند آیه شریفه به عالوه، مى

در نظر عرف فرقى « نبى»و « رسول»به اینکه بگوییم «. أَطیعُوا اللَّه وَ اطیعُوا الرّسُول وَ أولى األمْرِ مِنْکُمْ»

 -«1»رسول و نبى از نظر کیفیت نزول وحى فرق گذاشته شده است  اگر چه در بعضى روایات بین -ندارند

کسى است که از طرف « نبى»باشند. از نظر عرف ولى نبى و رسول در نظر عرف و عقال به یک معنا مى

 .رساندباشد که آنچه را خداوند به او فرموده به مردم مىکسى مى« رسول»کند. و خداوند انباء مى

 

شود احکامى که بعد از وفات پیغمبر )ص( از ایشان به جاى گذاشته شده نوعى ممکن است گفته 4 .

گیرند وارث و کسانى که این احکام را مى -شودگفته نمى« میراث»اگر چه اصطالحاً به آن  -است« میراث»

 پیغمبر هستند؛ لکن از کجا معلوم منصب والیتى که رسول اکرم )ص( بر همه مردم دارد قابل ارث باشد و

باشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد به ارث برده شود؟ شاید آنچه قابل ارث مى

فرماید: انما اورثوا احادیث من گذارند. و همچنین در روایت ابو البخترى مىرا به ارث مى« علم»که انبیا 

 .ت قابل ارث و میراث نیستاند؛ و والیرا به ارث گذاشته« احادیث»شود احادیثهم. پس، معلوم مى

 

این اشکال هم صحیح نیست. زیرا والیت و امارت از امور اعتباریه و عقالیى است، و در این امور باید به 

« ارث»عقال مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال والیت و حکومت را از شخصى به شخص دیگر به عنوان 

دنیا سؤال شود که وارث فالن سلطنت کیست. آیا در جواب اظهار کنند یا نه؟ مثلًا اگر از عقالى اعتبار مى

گویند که فالنى وارث تاج و تخت است؟ اصولًا این دارند که منصب قابل از براى میراث نیست؟ یا مىمى

از نظر عقال مانند ارث در « والیت»از جمالت معروفه است. شکى نیست که امر « وارث تاج و تخت»جمله 
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 النّبىُ اوْلى»شود، قابل انتقال است. اگر کسى به آیه شریفه خصى به دیگرى منتقل مىاموال که از ش

شود که گوید: العلماء ورثة االنبیاء بنگرد، متوجه مىنظر کند و این روایتى را که مى« بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهْم

 .دداننمراد همین امور اعتباریه است که عقال آن را قابل انتقال مى

 

اگر این عبارت العلماء ورثة االنبیاء درباره ائمه، علیهم السالم، وارد شده بود، همچنان که در روایت آمده که 

گفتیم ائمه )ع( در همه امور ، جاى تردید نبود که مى«1»ائمه )ع( در همه امور وارث پیغمبر )ص( هستند 

 .ه مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه استوارث پیغمبر )ص( هستند؛ و این طور نبود که کسى بگوید ک

 

بنا بر این، اگر ما فقط جمله العلماء ورثة االنبیاء را در دست داشتیم، و از صدر و ذیل روایت صرف نظر 

رسید که تمام شئون رسول اکرم )ص( که بعد از ایشان قابل انتقال است، و از آن جمله کردیم، به نظر مىمى

باشد؛ مگر شئونى که به از ایشان براى ائمه )ع( ثابت است، براى فقها هم ثابت مىامارت بر مردم که بعد 

 .گذاریمکند کنار مىدلیل دیگرى خارج شود. و ما هم به مقدارى که دلیل خارج مى

 

ماند این است که جمله العلماء ورثة االنبیاء در خالل جمالتى اى که از اشکال فوق باقى مىقسمت عمده

 .است« احادیث»تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از میراث ه که مىقرار گرفت

 

دارد: إن األنبیاء لم یورثوا دیناراً و ال درهماً و لکن ورثوا العلم. و در روایت ابو « صحیحه قداح»چنانکه در 

ثهم. این عبارات گوید: و انما اورثوا احادیث من احادیالبخترى بعد از جمله لم یورثوا درهماً و ال دیناراً مى

شود که میراث انبیا احادیث است؛ و چیز دیگرى از آنان باقى نمانده که قابل ارث باشد. خصوصاً قرینه مى

 .کندکه در اول جمله انما دارد که داللت بر حصر مى

 

 این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم )ص( فقط احادیث را از خود به جاى

گذاشته و چیز دیگرى از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خالف ضرورت مذهب ماست. چون 

شود. و جاى تردید نیست که حضرت پیغمبر اکرم )ص( امورى را از خود به جاى گذاشته که ارث برده مى

شد؛ و بعد از  رسول )ص( والیت بر امت داشتند؛ و بعد از ایشان امر والیت به امیر المؤمنین )ع( منتقل

ایشان هم به ائمه، علیهم السالم، یکى پس از دیگرى واگذار گردید. کلمه انما هم در اینجا حتماً براى حصر 

« صحیحه قداح»نیست، و اصلًا معلوم نیست که انما داللت بر حصر داشته باشد. عالوه بر اینکه انما در 
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 .از نظر سند ضعیف است نیست؛ و در روایت ابو البخترى آمده. آن هم عرض کردم

 

شوند بر اینکه میراث انبیا خوانیم تا ببینیم که جمالت آن قرینه مىرا مى« صحیحه»ما اکنون عبارت 

 .اختصاص به احادیث دارد یا نه

 

 .من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک اللَّه به طریقاً الى الجنة. این جمله در ستایش علماست

 

مربوط به هر عالمى است، و علما هر طور باشند این تعریف آنان را شامل تصور نشود که این ستایش 

؛ تا معلوم شود که تا «1»شود. به روایاتى که در کافى نسبت به اوصاف و وظایف علماست مراجعه کنید مى

شود؛ بلکه وظایفى دارد. و آن وقت کار مشکل کسى چند کلمه درس خواند از علما و ورثه انبیا نمى

 .شودمى

 

، و اکنون «2»نزد اهلش معلوم است « وضع اجنحه»وَ إن المالئکة لتَضَع أجنِحتها لطالب الْعلم رضاً به. معنى 

 .جاى بحث آن نیست. این عمل براى احترام یا خفض جناح و تواضع است

 

تیاج به بیان وَ إنّهُ یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی األرض حتّى الحوتِ فى البحر. این جمله اح

مفصلى دارد که فعلًا از بحث ما خارج است. و فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر النجوم لیلة 

 .البدر. معنى این جمله هم معلوم است

 

و إن العلماء ورثة االنبیاءِ. از صدر روایت تا اینجا در مقام تعریف علما و بیان فضایل و اوصاف آنها 

از فضایل آنان این است که ورثه انبیا هستند. وارث انبیا بودن وقتى براى آنان فضیلت است باشد. و یکى مى

 .که مانند انبیا والیت )حکومت( بر مردم داشته و واجب االطاعه باشند

 

لم و و اما اینکه ذیل روایت دارد: ان االنبیاء لم یورثوا دیناراً و ال دِرهَماً. معنایش این نیست که انبیا غیر از ع

گذارند. بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با اینکه ولى امر بوده و حکومت بر حدیث هیچ ارث نمى

آورى زخارف دنیوى باشند. و اینکه مردم دارند، رجال الهى هستند: افرادى مادى نیستند تا در پى جمع

ه براى متصدى خود مایه اسلوب حکومت انبیا غیر از حکومت سلطنتى و حکومتهاى متداول است ک

شود. وضع زندگى پیغمبر اکرم )ص( بسیار ساده بود. از مقام و منصب خود به اندوزى و کامرانى مىمال
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زندگى مادى استفاده نکردند تا چیزى از خود به جاى گذارند. و آنچه را که باقى گذاشتند علم است که  نفع

را که در روایت ذکر « علم»حق تعالى باشد. و خصوص باشد. خصوصاً علمى که از ناحیه اشرف امور مى

توان گفت چون در این روایت که اوصاف علما بیان کرده شاید به همین جهت بوده است. بنا بر این، نمى

شده، وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، ظاهر است در این معنا که علما منحصراً علم و 

 .برندحدیث را ارث مى

 

بعضى موارد، این حدیث به جمله ما تَرَکْناه صدقة تذییل شده است که جزء حدیث نیست؛ و روى  در

 .«1»باشد جهت سیاسى به حدیث اضافه شده. چون این حدیث در فقه عامه هم مى

 

توان گفت این است که با احتمال به اینکه این جمالت قرینه باشد، ما نتوانیم نهایت چیزى که در اینجا مى

بنماییم و بگوییم کل ما کان لالنبیاء للعلماء. لیکن این طور « العلماء ورثة االنبیاءِ»مسک به اطالق جمله ت

نیست که احتمال قرینه بودن این جمالت موجب شود که بگویید روایت ظهور دارد در اینکه علما فقط از 

ایاتى که قبلًا ذکر کردیم که داللت بر برند. و بعد معارضه واقع شود بین این روایت و روعلم انبیا ارث مى

 .شودمطلب ما داشت. و این روایت آن مطالب را هدم کند. چنین چیزى از این روایت استفاده نمى

 

 اثبات والیت فقیه از طریق نص

 

شود که رسول اللَّه )ص( جز علم چیزى به ارث نگذاشته و اگر فرضاً گفته شود که از روایت استفاده مى

فرمود: علىّ وارثى استفاده امر والیت و خالفت هم ارثى نیست، و اگر خود رسول اللَّه )ص( مىاست، و 

کردیم که حضرت امیر )ع( خلیفه آن حضرت است، در این صورت، ناچاریم که راجع به خالفت امیر نمى

ر المؤمنین )ع( را به المؤمنین و ائمه، علیهم السالم، به نص متشبث شویم، و بگوییم که رسول اللَّه )ص( امی

گوییم. چون بنا بر آن روایتى که است؛ و همین مطلب را نسبت به والیت فقیه مى خالفت منصوب کرده

سابقاً ذکر شد فقها از طرف رسول اللَّه )ص( به خالفت و حکومت منصوبند. به این طریق بین این روایت 

 .کنیمو روایاتى که داللت بر نصب دارد جمع مى

 

 از فقه رضوى مؤیدى
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کند به این مضمون: مَنْزلَةُ الْفَقیهِ فى هذَا الْوَقْتِ روایتى نقل مى« 2« »فقه رضوى»نراقى از « 1»در عوائد 

 «3»کَمَنْزِلَةِ االنْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ. 

 

از امام « فقه رضوى» توانیم بگوییم کهمقام فقیه این زمان مثل مقام پیامبران بنى اسرائیل است(. البته نمى )

 .توان به عنوان مؤید به آن تمسک کردرضا )ع( صادر شده؛ ولى مى

 

و شاید به آنان از جهتى  -فقهایى که در زمان حضرت موسى بودند« انبیاى بنى اسرائیل»باید دانست مراد از 

رت بودند؛ و به باشد. فقهایى که در زمان حضرت موسى بودند، همه تابع آن حضنمى -شدانبیا گفته مى

فرستاد، ولىّ پیروى او کارهایى داشتند. و شاید وقتى که حضرت موسى آنان را براى تبلیغ به جایى مى

داد. البته ما از وضع آنها اطالع دقیق نداریم، اما این معلوم است که خود حضرت موسى امرشان هم قرار مى

اى حضرت رسول اللَّه )ص( هست، براى حضرت )ع( از انبیاى بنى اسرائیل است؛ و همه چیزهایى که بر

در روایت « 4« »منزلة»موسى هم بوده است. البته به اختالف رتبه و مقام و منزلتشان. بنا بر این، ما از عموم 

 .باشدفهمیم آنچه را که براى حضرت موسى در امر حکومت و والیت بر مردم بوده، براى فقها هم مىمى

 

 سایر مؤیدات

 

کنند که پیغمبر اکرم )ص( فرموده است: أَفْتَخِرُ یَوْمَ الْقِیامَةِ بِعُلَماءِ هم روایتى نقل مى« 1»االخبار از جامع 

)در دوره قیامت به علماى امتم افتخار و مباهات خواهم کرد. و «. 2»امّتی. وَ عُلَماءُ امّتی کَسائرِ أَنْبیاءِ قَبْلی 

روایتى « 3»این روایت هم از مؤیدات مطلب ماست. در مستدرك  علماى امت من مثل سایر انبیاى سابقند(.

 .«5»کند، به این مضمون: الْعُلَماءُ حُکامٌ عَلَى الْناسِ نقل مى« 4»از غرر 

 

آید که صحیح نباشد. گفته علما حاکم بر مردمند(. و به لفظ حکما على الناس نیز نقل شده. ولى به نظر مى)

، «6»کام على الناس بوده است. این روایت هم اگر سندش معتبر بود شد که در خود غرر به صورت ح

 .توان براى تأیید ذکر کردداللتش واضح و یکى از مؤیدات است. روایات دیگرى هست که مى

 

مجارى االمور و االحکام على أیدی »است تحت عنوان « 9»از جمله این گونه روایات، روایت تحف العقول 

ز دو قسمت تشکیل یافته: قسمت اول روایتى است از حضرت سید الشهدا )ع(، که از این روایت ا« العلماء
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و قسمت دوم نطق «. امر به معروف و نهى از منکر»امیر المؤمنین على ابن ابی طالب )ع( نقل فرموده، درباره 

اه دولتى و وظایفى که فقها در مورد مبارزه با ظلمه و دستگ« والیت فقیه»حضرت سید الشهداست درباره 

ایراد، و در آن  جائر به منظور تشکیل حکومت اسالمى و اجراى احکام دارند. این نطق مشهور را در منى

علت جهاد داخلى خود را بر ضد دولت جائر اموى تشریح فرموده است. از این روایت دو مطلب مهم به 

و با امر به معروف و نهى از منکر  و دیگرى اینکه فقها باید با جهاد خود« والیت فقیه»آید: یکى دست مى

حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت عمومى مسلمانان بیدار حکومت جائر را 

 :سرنگون و حکومت اسالمى را برقرار سازد. اینک روایت

 

لَوْ ال یَنْهاهُمُ الرّبّانِیّونَ وَ »ائِهِ عَلَى األَحبارِ اذْ یَقُولُ: اعْتَبِروُا ایّها النّاسُ بِما وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَن

«. لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ»الى قوله: « لُعِنَ الّذینَ کَفَرُوا مِنْ بَنی إِسْرائیلَ.»و قال: « 1« »األَحبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ اإلِثمَ

ألَنّهُمْ کانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظّلَمَةِ الّذینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسادَ، فَال وَ إِنّما عابَ اللَّهُ ذلِکَ عَلَیْهِمْ، « 2»

فَال تَخْشَوُا النّاسَ وَ »یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذلِکَ رَغْبَةً فیما کانُوا یَنالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمّا یَحْذَروُنَ؛ وَ اللّهُ یَقُولُ: 

«. وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الّمُوْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُروُنَ بِالْمَعْروُفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»وَ قالَ: « 3»اخْشَونِ. 

أُقیمَتْ، اسْتَقامَتِ  فَبَدَأَ اللّهُ بِاألمرِ بِالْمَعْروُفِ وَ النّهْىِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَریضَةً مِنْهُ، لِعِلْمِهِ بِأَنّها اذا أُدّیتْ و« 4»

مِ مَعَ رَدّ الْمَظالِمِ الْفَرائِضُ کُلّها، هَیّنُها وَ صَعْبُها. وَ ذلِکَ أَنّ األمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ دُعاء الَى اإلِسْال

مِنْ مَواضِعِها وَ وَضْعِها فى حَقِّها. ثُمّ أَنْتُمْ أَیّتُهَا  ء وَ الْغَنائِمِ، وَ أَخْذِ الصّدَقاتِوَ مُخالَفَةِ الظالِمِ، وَ قِسْمَةِ الْفَیْ

سِ النّاسِ مَهابَةٌ، یَهابُکُمُ العِصابَةُ، عِصابَةُ، بِاْلعِلْمِ، مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیْرِ مَذْکُورَةٌ وَ بِالنّصیحَةِ مَعْروُفَةٌ، وَ بِاللّهِ فِی أَنْفُ

وَ یُؤثِرُکُمْ مَنْ ال فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ ال یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ تَشفَعُونَ فِى الْحَوائِجِ اذَا الشّریفُ وَ یُکْرِمُکُم الضّعیفُ، 

ا نلتُمُوهُ بما یُرْجَى امْتُنِعَتْ مِنْ طُلّابِها، وَ تَمْشُونَ فى الطّریقِ بِهَیْبَةِ الْمُلوُكِ وَ کَرامَةِ األکابِرِ، أَ لَیْسَ کُلّ ذلِکَ إِنَّم

فَأَمّا حَقّ الْضّعَفاءِ ندَکُمْ منَ الْقِیامْ بِحَقِ اللّهِ، وَ إِنْ کُنْتُمْ عَنْ أَکْثَرِ حَقِهِ تَقْصُروُنَ؛ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأُمَةِ: عِ

مْ بِها لِلَّذى خَلَقَها؛ وَ ال عَشیرَةً فَضَیّعْتُمْ. وَ امّا حَقّکُمْ بِزَعْمِکُمْ فَطَلَبْتُمْ. فَال مالًا بَذَلْتُمُوهُ؛ و ال نَفْسَاً خاطَرْتُ

لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْکُمْ، ایُّهَا عادَیْتُمُوها فی ذاتِ اللَّهِ. أَنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ عَلَى اللَّهِ جَنَّتَهُ وَ مُجاوَرَةَ رُسُلِهِ و اماناً مِنْ عَذابِهِ؛ 

ةٌ مِنْ نَقَماتِهِ. ألَنَّکُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرامَةِ اللَّه مَنْزِلَةً فُضِّلْتُمْ بِها؛ وَ مَنْ یُعْرَفُ الْمُتَمَنُّونَ عَلَى اللَّهِ، أنْ تَحِلَّ بِکُمْ نِقْمَ

لِبَعْضِ ذِمَمِ زَعُونَ، وَ أَنْتُمْ بِاللَّهِ ال تُکْرِمُونَ وَ انْتُمْ بِاللَّهِ فی عِبادِهِ تُکْرَموُنَ. وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً فَال تَفْ

لَة، ال ترْحَمُونَ؛ وَ آبائِکُمْ تَفْزَعُونَ؛ وَ ذِمَّةُ رَسوُلِ اللَّهِ )ص( مَحْقُورَةٌ، وَ الْعُمْی وَ الْبُکْمُ وَ الزُّمْنُ فی الْمَدائِنِ مُهْمَ

نَعَةِ عِنْدَ الظَّلَمَةِ تَأمَنُونَ. کُلُّ ذلِکَ مِمّا ال فی مَنْزِلَتِکُمْ تَعْمَلُونَ وَ ال مَنْ عَمِلَ فیها تُعینُونَ؛ وَ باالدّهانِ وَ الْمُصا
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غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَنازِلِ أَمَرکُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّهْىِ وَ التَناهِى، وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلوُنَ. وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النّاسِ مُصیبَةً لِما 

کَ بِأَنَّ مَجارِی األموُرِ وَ األَحْکامِ عَلى أَیْدِی الْعُلماءِ بِاللَّهِ األمَناءِ عَلى حَاللِهِ وَ الْعُلَماءِ لَوْ کُنْتُمْ تَسْعَوْنَ. ذلِ

الْبَیّنَةِ  الفِکُمْ فی السُّنَةِ بَعْدَحَرامِهِ. فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْکَ الْمَنْزِلَةَ. وَ ما سُلِبْتُمْ ذلِکَ، إلّا بِتَفَرُّقِکُمْ عَنِ الْحَقّ وَ اخْتِ

تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ  الْواضِحَةِ. وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى األذَى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فی ذاتِ اللَّهِ، کانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ

لَمتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فی أیْدیهِمْ یَعْمَلُونَ بِالشُّبَهاتِ وَ إلَیْکُمْ تُرْجَعُ. وَ لکِنَّکُمْ مَکَّنْتُمُ الظَّلمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَ اسْتَسْ

مْ. فَأَسْلَمْتُمُ یَسیروُنَ فی الشَّهَواتِ. سَلَّطَهُمْ عَلى ذلِکَ فِرارُکُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَ إعجابُکُمْ بِالْحَیاةِ الَّتی هِیَ مُفارِقَتُکُ

تَعْبَدٍ مَقْهُورٍ، وَ بَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلى مَعیشَتِهِ مَغْلوُبٍ. یَتَقَلَّبُونٍ فی الْمُلْکِ الضُّعَفاءَ فی أَیْدِیهِم؛ فَمِنْ بَیْنِ مُسْ

مْ عَلَى مِنْبَرهِ خَطیبٌ بِآرائِهِمْ وَ یَسْتَشْعِروُنَ الخِزْیَ بِأَهوائِهِمْ اقْتِداءً بِاألَشرارِ وَ جُرْاةً عَلَى الجَبّارِ. فى کُلِّ بَلَدٍ مِنْهُ

بَیْنِ جَبّارٍ  عُ؛ فَالْأَرْضُ لَهُمْ شاغِرَةٌ؛ وَ أَیْدیهِمْ فیها مَبْسُوطَةٌ. وَ النّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ، ال یَدْفَعُونَ یَدَ المِسٍ؛ فَمِنْیَصْقَ

أَعْجَبُ، وَ األرْضُ عَنیدٍ، وَ ذی سَطْوَةٍ عَلَى الضَّعَفَةِ شَدید، مُطاعٍ ال یَعْرِفُ الْمُبْدِئ الْمُعیدَ. فَیا عَجَباً، وَ ما لی ال 

زَعْنا وَ مِنْ غاشٍ غَشُومٍ وَ مُتَصَدّقٍ ظَلُوْمٍ وَ عامِلٍ عَلَى الْمُؤمنینَ بِهِمْ غَیْر رَحیمٍ. فَاللَّهُ الْحاکِمُ فیما فِیهِ تَنا

ا تَنافُساً فى سُلطانٍ وَ ال الْتِماساً مِنْ الْقاضِى بِحُکْمِهِ فیما شَجَرَ بَیْنَنا. اللّهُمَّ، إنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ ما کانَ مِن

نْ عِبادِكَ؛ وَ فُضُولِ الحُطامِ. وَ لکِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ؛ وَ نُظْهِرَ الْاصْالحَ فى بِالدِكَ؛ وَ یَأمَنَ المَظْلُوموُنَ مِ

وَ تُنْصِفوُنا قَوِىَ الظَّلَمَةُ عَلَیْکُمْ وَ عَمِلُوا فی إطفاءِ  لَمْ تَنْصُرُونا« 1»یَعْمَلُ بفَرائضِکَ و سُنَنِکَ وَ أَحکامِکَ فَإِن 

 «2»نُورِ نَبِیّکُمْ. وَ حَسْبُنَا اللَّهُ، وَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنا، و إلَیْهِ أَنَبْنا، وَ إلَیْهِ الْمَصیرُ. 

 

یرید؛ آنجا که داده عبرت بگ« احبار»اى مردم، از پندى که خدا به دوستدارانش به صورت بدگویى از 

چرا نباید علماى دینى و احبار از گفتار گناهکارانه آنان )یعنى یهود( و حرامخوارى آنان »فرماید: مى

آن عده »فرماید: و مى«. اند چه بد بوده استآوردهداده و به وجود مىجلوگیرى کنند. راستى آنچه انجام مى

اند چه بد دادهراستى که آنچه انجام مى»فرماید: جا که مىتا آن«. از بنى اسرائیل که کفر ورزیدند لعنت شدند

سازد که آنان با شمارد و مایه مالمت مىدر حقیقت، خدا آن را از این جهت برایشان عیب مى«. بوده است

کردند، به خاطر عشقى اند، و باز منعشان نمىدیدند که ستمکاران به زشتکارى و فساد پرداختهچشم خود مى

دادند. در یافتهاى خود از آنان داشتند؛ و نیز به خاطر ترسى که از آزار و تعقیب آنان به دل راه مىکه به در

مردان مؤمن دوستدار و رهبر و »فرماید: و مى«. از مردم نترسید؛ و از من بترسید»فرماید: حالى که خدا مى

بینیم که در این آیه در شمردن )مى«. کننددار یکدیگرند. همدیگر را امر به معروف و نهى از منکر مىعهده

صفات مؤمنان، صفاتى که مظهر دوستدارى و عهده دارى و رهبرى متقابل مؤمنان است(، خدا از امر به 
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داند که اگر امر به معروف شمارد زیرا مىکند، و نخست این را واجب مىمعروف و نهى از منکر شروع مى

برقرار شود، همه واجبات، از آسان گرفته تا مشکل، همگى برقرار  و نهى از منکر انجام بگیرد و در جامعه

خواهد شد. و آن بدین سبب است که امر به معروف و نهى از منکر عبارت است از دعوت به اسالم؛ )یعنى 

جهاد اعتقادى خارجى( به اضافه بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به ایشان؛ و مخالفت و مبارزه با ستمگران 

کوشش براى اینکه ثروتهاى عمومى و درآمد جنگى طبق قانون عادالنه اسالم توزیع شود، و  )داخلى(؛ و

آورى و گرفته شود، صدقات )زکات و همه مالیاتهاى الزامى یا داوطلبانه( از موارد صحیح و واجب آن جمع

 .و هم در موارد شرعى و صحیح آن به مصرف برسد

 

گروهى که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از شما به نیکى یاد عالوه بر آنچه گفتم، شما اى گروه، اى 

اید و به خاطر خدا در دل مردم شود و به خیرخواهى و اندرزگویى و راهنمایى در جامعه معروف شدهمى

خیزد و اید به طورى که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما بر مىشکوه و مهابت پیدا کرده

که هیچ برترى بر او ندارید و نه قدرتى بر او دارید شما را بر خود برترى داده است و نعمتهاى  آن کس

دارد، در موارد حوایج )یا سهمیه مردم از خزانه عمومى( خویش را از خود دریغ داشته به شما ارزانى مى

اهان و بزرگوارى بزرگان کنید، و در راه با شکوه و مهابت پادششود وساطت مىوقتى به مردم پرداخت نمى

اید که به شما معنوى را از این جهت به دست نیاورده دارید، آیا همه این احترامات و قدرتهاىقدم بر مى

اید؛ بیشتر رود که به اجراى قانون خدا کمر ببندید؟ گرچه در مورد بیشتر قوانین خدا کوتاه آمدهامید مى

اید؛ حق افراد ناتوان و اید. مثلًا حق ملت را خوار و فرو گذاشتهشتهحقوق الهى را که به عهده دارید فرو گذا

اید. نه پولى پندارید برخاستهاید؛ اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش مىقدرت را ضایع کردهبى

ه خاطر اید؛ و نه با قبیله و گروهى باید؛ و نه جان را در راه آنکه آن را آفریده به خطر انداختهخرج کرده

دانید که بهشتش و همنشینى پیامبرانش و ایمنى از عذابش اید. شما آرزو دارید و حق خود مىخدا در افتاده

را به شما ارزانى دارد؛ من، اى کسانى که چنین انتظاراتى از خدا دارید، از این بیمناکم که نکبت خشمش بر 

اید، ولى خداشناسانى را که ناشر بلند رسیدهشما فرو افتد؛ زیرا در سایه عظمت و عزت خدا به منزلتى 

کنید؛ حال آنکه شما به خاطر خدا در میان بندگانش مورد احترامید. و نیز از خداشناسى هستند احترام نمى

گسسته و زیر پا نهاده « 1»بینید تعهداتى که در برابر خدا شده آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود مى

شوید؛ اى از تعهدات پدرانتان نگران و پریشان مىشوید؛ در حالى که به خاطر پارهنمىشده است، اما نگران 

اعتنایى است؛ نابینایان، اللها، و زمینگیران ناتوان، مورد بى« 2»اینک تعهداتى که در برابر پیامبر انجام گرفته 
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کنید؛ و نه شأن و منزلتتان کار مىشود. و نه مطابق اند، و بر آنها ترحم نمىسرپرست ماندهدر همه شهرها بى

کنید. با چرب زبانى و به کسى که چنین کارى بکند و در ارتقاى شأن شما بکوشد اعتنا یا کمک مى

گردانید. تمام اینها چاپلوسى و سازش با ستمکاران، خود را در برابر قدرت ستمکاران حاکم ایمن مى

را نهى کردن و بازداشتن، داده و شما از آنها غفلت دستورهایى است که خدا به صورت نهى، یا همدیگر 

ورزید. مصیبت شما از مصایب همه مردم سهمگینتر است؛ زیرا منزلت و مقام علمایى را از شما مى

دانستید. چون در حقیقت، جریان ادارى کشور و صدور احکام قضایى و تصویب اند اگر مىبازگرفته

دان روحانى، که امین حقوق الهى و داناى حالل و حرامند، سپرده هاى کشور باید به دست دانشمنبرنامه

اید، هیچ اند. و اینکه چنین مقامى را از دست دادهشده باشد. اما اینک مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده

که اید؛ و درباره سنت، پس از اینعلتى ندارد جز اینکه از دور محور حق )قانون اسالم و حکم خدا( پراکنده

اید. شما اگر مردانى بودید که بر شکنجه دالیل روشن بر حقیقت و کیفیت آن وجود دارد، اختالف پیدا کرده

شدید، مقررات براى تصویب پیش ما و ناراحتى شکیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمل ناگوارى مى

به ستمکاران مجال دادید تا این شد؛ و مرجع کارها بودید. اما شما شد؛ و به دست شما صادر مىآورده مى

مقام را از شما بستانند؛ و گذاشتید حکومتى که قانوناً مقید به شرع است به دست ایشان بیفتد، تا بر اساس 

پوسیده حدس و گمان به حکومت پردازند؛ و طریقه خودکامگى و اقناع شهوت را پیشه سازند. مایه تسلط 

تان به زندگى گریزان دنیا. شما با این روحیه و بود، و دلبستگىآنان بر حکومت، فرار شما از کشته شدن 

رویه، توده ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار آوردید تا یکى برده وار سرکوفته باشد؛ و دیگرى بیچاره 

وار سرگرم تأمین آب و نانش؛ و حکام خودسرانه به امیال خود عمل کنند؛ و با هوسبازى خویش ننگ و 

ى به بار آورند؛ پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخى ورزند. در هر شهر سخنورى از ایشان رسوای

بر منبر آمده و گماشته شده است. زمین برایشان فراخ و دستشان در آن گشاده است. مردم بنده ایشانند و 

حاکم دیگر بیچارگان را  قدرت دفاع از خود را ندارند. یک حاکم دیکتاتور و کینه ورز و بدخواه است؛ و

شناسد و کند؛ و آن دیگر فرمانروایى مسلط است که نه خدا را مىکوبد و به آنها قلدرى و سختگیرى مىمى

نه روز جزا را. شگفتا! و چرا نه شگفتى، که جامعه در تصرف مرد دغلباز ستمکارى است که مأمور مالیاتش 

رحم است. خداست که در مورد آنچه در دار نامهربان و بىستم ورز است؛ و استاندارش نسبت به اهالى دین

ایم حکومت و داورى خواهد کرد؛ و درباره آنچه بین ما رخ داده با رأى اش به کشمکش برخاستهباره

 .خویش حکم قاطع خواهد کرد
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نه رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسى نبوده؛ و »1 «دانى آنچه از ما سر زده شک تو مىخدایا، بى

جستجوى ثروت و نعمتهاى ناچیز دنیا؛ بلکه براى این بوده که اصول و ارزشهاى درخشان دینت را بنماییم 

ات را ایمن و برخوردار از حقوق و ارائه دهیم؛ و در کشورت اصالح پدید آوریم؛ و بندگان ستمزده

 .و احکامت عمل شود اى و به سنن و قوانینمسلمشان گردانیم؛ و نیز تا به وظایفى که مقرر داشته

 

بنا بر این، شما )گروه علماى دین( اگر ما را در انجام این مقصود یارى نکنید و حق ما را از غاصبان 

یگانه ما را کفایت  نستانید؛ ستمگران بر شما چیره شوند و در خاموش کردن نور پیامبرتان بکوشند. خداى

 .وریم. و سرنوشت به دست او و بازگشت به اوستآکنیم؛ و به سوى او رو مىاست؛ و بر او تکیه مى

 

فرماید: اعتبروا أیّها الناس بِما وعظ اللَّهُ به أولیاءه من سوء ثنائه على األحبار. خطاب به دسته مخصوص، مى

حاضرین مجلس، اهل شهر و بلد، اهل مملکت، و یا مردم دنیاى آن روز نیست؛ بلکه هر کس را در هر 

شود. مثل: یا أیها النّاس که در قرآن آمده است. خداوند با اعتراض به بشنود شامل مىزمان که این ندا را 

یعنى علماى یهود و استنکار رویه آنها، اولیاى خویش را موعظه فرموده، و به آنان پند داده است. « احبار»

باشند؛ نه اینکه منظور کسانى هستند که توجه به خدا دارند، و در جامعه داراى مسئولیت مى« اولیا»منظور از 

 .ائمه، علیهم السالم، باشد

 

 «.لَوْ ال یَنهاهُمُ الرَبّانِیّونَ وَ الْاحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ االثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ»اذ یقول: 

 

چرا آنها، که علماى دینى یهود دهد که را مورد نکوهش قرار مى« احبار»و « ربانیون»خداوند در این آیه، 

، یعنى گفتار گناهکارانه که اعم از دروغپردازى و تهمت و تحریف حقایق «قول اثم»اند، ستمکاران را از بوده

اند. بدیهى است این نکوهش ، یعنى حرامخوارى، نهى نکرده و بازنداشته«اکل سُحت»و امثال آن باشد، و از 

نصارى دارد؛ بلکه علماى جامعه اسالمى،  دارد؛ و نه اختصاص به علماىو تقبیح اختصاص به علماى یهود ن

شود. بنا بر این، علماى دینى جامعه اسالمى هم اگر در برابر رویه و و به طور کلى علماى دینى را شامل مى

و گیرند. این امر فقط مربوط به سلف سیاست ستمکاران ساکت بنشینند، مورد نکوهش و تقبیح خدا قرار مى

 .نسل گذشته نیست؛ نسلهاى گذشته و آینده در این حکم یکسانند

 

حضرت امیر )ع( این موضوع را با استناد به قرآن ذکر فرموده، که علماى جامعه اسالمى هم عبرت بگیرند و 
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بیدار شوند؛ و از اداى وظیفه امر به معروف و نهى از منکر بازنایستد؛ و در برابر هیأتهاى حاکمه ستمگر و 

دو نکته را گوشزد فرموده ...« لو ال ینهاهم الربانیون »نحرف سکوت ننمایند. حضرت با استشهاد به آیه م

 :است

 

اینکه سهل انگارى علما در وظایف ضررش بیش از کوتاهى دیگران در انجام همان وظایف مشترك 1 .

کن اگر علما در وظیفه رسد؛ لیاست. چنانکه هرگاه یک بازارى کار خالفى بکند، ضررش به خود او مى

شود. و اگر به وظیفه عمل کوتاهى کردند، مثلًا در برابر ستمگران سکوت نمودند، ضررش متوجه اسالم مى

 .کردند و آنجا که باید صحبت کنند سکوت نکردند، نفع آن براى اسالم است

 

اکل »نى دروغپردازى و ، یع«قول اثم»با اینکه باید از همه امورى که مخالف شرع است نهى کرد، روى 2 .

از همه منکرات خطرناکتر است؛ و « منکر»، یعنى حرامخورى تکیه کرده است تا بفهماند که این دو «سحت

بایستى بیشتر مورد مخالفت و مبارزه قرار گیرد. چون گاهى گفتار و تبلیغات دستگاههاى ستمگر بیش از 

الباً حیثیت اسالم و مسلمین را به مخاطره کردار و سیاستشان براى اسالم و مسلمین ضرر دارد؛ و غ

 .اندازدمى

 

کند که چرا از گفتار نادرست و تبلیغات گناهکارانه ستمکاران جلوگیرى نکردند؟ چرا خداوند نکوهش مى

هستم و آلت مشیت الهى هستم، و احکام خدا همین گونه است « خلیفة اللَّه»آن مردى را که ادعا کرد من 

کنم )در صورتى که اصولًا عدالت گویم و اجرا مى، عدالت اسالمى همین است که من مىکنمکه من اجرا مى

 (.شدسرش نمى

 

است. این حرفهاى گناهکارانه را که ضرر زیادى براى جامعه « قول اثم»تکذیب نکردند؟ این گونه سخنان 

شدند، بدعتها در اسالم  دارد، چرا جلوگیرى نکردند؟ ظلمه را که حرفهاى نامربوط زدند، خیانتها مرتکب

 گذاشتند، ضربه به اسالم زدند، چرا نهى نکردند و از این گناهان بازنداشتند؟

 

اگر کسى احکام را آن طور که خدا راضى نیست تفسیر کرد، بدعتى در اسالم گذاشت به اسم اینکه عدل 

که اظهار مخالفت کنند. کند، احکام خالف اسالم اجرا کرد، بر علما واجب است اسالمى چنین اقتضا مى

گیرند. و این از آیه شریفه پیداست، و نیز در حدیث هرگاه اظهار مخالفت نکنند، مورد لعن خدا قرار مى



76 

 

 «1»است که إذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ، فَلِلعالِمِ أنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ؛ و إلّا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. 

 

اجب است که علم )دین( خویش را اظهار کند؛ و گر نه لعنت خدا بر او چون بدعتها پدید آید، بر عالم و )

باشد، مفید خواهد بود.( خود اظهار مخالفت و بیان تعالیم و احکام خدا، که مخالف بدعت و ظلم و گناه مى

برده، به دین پىشود عامه مردم به فساد اجتماعى و مظالم حکام خائن و فاسق یا بىاست؛ چون سبب مى

رزه برخیزند؛ و از همکارى با ستمکاران خوددارى نمایند؛ و به عدم اطاعت در برابر قدرتهاى حاکمه مبا

از طرف رهبرى « نهى از منکر»یک  فاسد و خائن دست بزنند. اظهار مخالفت علماى دینى در چنین مواردى

آورد. را به دنبال مى« نهى از منکر»و یک نهضت مخالفت و « نهى از منکر»دینى جامعه است، که موجى از 

آورد که همه مردم دیندار و غیرتمند در آن شرکت دارند. نهضتى که اگر حکام نهضتى را به دنبال مى

ستمکار و منحرف به آن تسلیم نشوند و به صراط مستقیم رویه اسالمى تبعیت از احکام الهى باز نیایند و 

خواهند « فئه باغیه»به تجاوز مسلحانه دست زده و  بخواهند با قدرت اسلحه آن را ساکت کنند، در حقیقت

، یعنى حکام تجاوزکار، بپردازند تا سیاست «1« »فئه باغیه»بود؛ و بر مسلمانان است که به جهاد مسلحانه با 

 .جامعه و رویه حکومت کنندگان مطابق با اصول و احکام اسالم باشد

 

یرید و این مفاسد را دفع کنید، اقلًا ساکت ننشینید. تو شما که فعلًا قدرت ندارید جلو بدعتهاى حکام را بگ

 .زنند، داد و فریاد کنید؛ اعتراض کنید. انظالم نکنیدسر شما مى

 

انظالم )تن به ظلم دادن( بدتر از ظلم است. اعتراض کنید؛ انکار کنید؛ تکذیب کنید؛ فریاد بزنید. باید در 

گویند هى هم این طرف به وجود بیاید تا هر چه به دروغ مىبرابر دستگاه تبلیغات و انتشارات آنها دستگا

کنند. عدل اسالمى که تکذیب کند. بگوید دروغ است؛ بگوید عدالت اسالمى این نیست که آنها ادعا مى

اش مضبوط و مدون است که آنها دارند. این ها و جامعه مسلمین قرار داده شده، همه برنامهبراى خانواده

شود تا مردم متوجه باشند؛ و نسل آینده سکوت این جماعت را حجت قرار ندهد، و  مطالب باید گفته

کرده که ستمگران نگوید ال بد اعمال و رویه ستمکاران مطابق شرع بوده است و دین مبین اسالم اقتضا مى

 .، یعنى حرامخوارى کنند و مال مردم را غارت کنند«اکل سحت»

 

کند و جوالن و گسترش ندارد، وقتى گفته دایره همین مسجد تجاوز نمىاى از از آنجا که دایره فکر عده

آید که، العیاذ باللَّه، کم فروشى ، یعنى حرامخوارى فقط بقال سر کوچه به نظرشان مى«اکل سحت»شود مى
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 بلعند؛ بیتآید که یک سرمایه بزرگ را مىنظر نمى کند! دیگر آن دایره بزرگ حرامخوارى و غارتگرى بهمى

خورند؛ به نام نمایندگى کمپانیهاى خارجى کشور ما را بازار فروش کنند؛ نفت ما را مىالمال را اختالس مى

کنند، و از این راه پول مردم را به جیب خود و سرمایه داران بیگانه کاالهاى گران و غیر ضرورى بیگانه مى

و مقدار ناچیزى هم که به « 1»برند؛ د مىریزند. نفت ما را چند دولت بیگانه پس از استخراج براى خومى

گردد. و اندکى که به دهند، از طرق دیگر به جیب خودشان بر مىهیأت حاکمه همدست خودشان مى

و حرامخوارى در مقیاس « اکل سحت»شود. این یک داند صرف کجا مىریزد، خدا مىصندوق دولت مى

و خطرناکترین منکرات همین است. شما اوضاع  وحشتناك« منکر»وسیع و در مقیاس بین المللى است. 

هاى وحشتناکى « اکل سحت»جامعه و کارهاى دولت و دستگاهها را دقیقاً مطالعه کنید تا معلوم شود چه 

اى در گوشه کشور رخ دهد، یک راه درآمد و حرامخوارى به روى سودجویان گیرد. اگر زلزلهصورت مى

گان جیب خودشان را پر کنند. در قراردادهایى که حکام ستمکار و ضد زدگردد تا به نام زلزلهحاکم بازمى

زنند؛ و میلیونها از پول ملت بندند، میلیونها از پول ملت را به جیب مىملى با دولتها یا شرکتهاى خارجى مى

 آسایى از حرامخورى است که پیش چشم ماکنند. اینها جریانات سیلرا عاید خارجیان و اربابان خود مى

گیرد؛ و هنوز ادامه دارد؛ چه در تجارت خارجى، و چه در به اصطالح قراردادهایى که براى صورت مى

ساختمانى و  شود؛ یا براى کارهاىبردارى از جنگلها و سایر منابع طبیعى بسته مىاستخراج معادن یا بهره

 .راهسازى؛ یا خرید اسلحه از استعمارگران غربى و استعمارگران کمونیست

 

ما باید جلو این غارتگریها و حرامخوریها را بگیریم. همه مردم موظف به این کار هستند؛ ولى علماى دینى 

شان سنگینتر و مهمتر است. ما باید پیش از سایر افراد مسلمان به این جهاد مقدس و این وظیفه خطیر وظیفه

باشیم. اگر امروز قدرت نداریم که جلو این اقدام کنیم. ما به خاطر مقام و موقعیتى که داریم بایستى پیشقدم 

کارها را بگیریم و حرامخواران و خائنین به ملت و دزدان مقتدر و حاکم را به کیفر برسانیم، باید کوشش 

کنیم این قدرت را به دست بیاوریم. و در عین حال، به عنوان حد اقل انجام وظیفه، از اظهار حقایق و 

زیها کوتاهى نکنیم. وقتى قدرت به دست آوردیم، نه تنها سیاست و اقتصاد و افشاى حرامخوریها و دروغپردا

 .رسانیمزنیم و به کیفر مىکنیم؛ بلکه حرامخورها و دروغپردازها را شالق مىاداره کشور را درست مى

 

 کنیم که بگذارید مسجد اقصى به همین حال نیمسوخته باقى باشد؛مسجد اقصى را آتش زدند. ما فریاد مى

گذارد، و به اسم بناى مسجد کند و صندوق مى؛ ولى رژیم شاه حساب باز مى«1»این جرم را از بین نبرید 
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گیرند تا بتوانند از این راه استفاده نمایند و جیب خود را پر کنند؛ و ضمناً آثار جرم اقصى از مردم پول مى

 !اسرائیل را از بین ببرند

 

 .امت اسالم شده، و کار را به اینجا رسانده است اینها مصیبتهایى است که گریبانگیر

 

چرا فریاد « لَو ال یَنْهَاهم الرّبانیونَ واألحبارُ عن أَکْلِهِمُ السُحْتَ.»آیا علماى اسالم نباید این مطالب را بگویند؟ 

 گویند؟زنند؟ چرا از این غارتگریها هیچ سخنى نمىنمى

 

 .استناد شده که ذکر آن از فرصت بحث ما خارج است« نْ بَنِی إسْرائیلَلُعِنَ الَّذینَ کَفَرُوا مِ»بعد به آیه 

 

 :فرمایدسپس مى

 

وَ إنما عاب اللَّه ذلک علیهم ألنهم کانوا یرون من الظلمة الذین بین أظهرهم المنکر و الفساد فال ینهونهم عن 

 .ذلک رغبة فیما کانوا ینالون منهم و رهبة مما یحذرون

 

کنند دیدند ظلمه چه کارها مىاستنکار کرده، روى این اصل است که آنان با اینکه مى« نیونربا»اینکه خدا از 

 .کردندگردند، ساکت بودند و آنها را نهى نمىو چه جنایتها مرتکب مى

 

 :و سکوتشان به حسب این روایت روى دو علت بوده است

 

 سودجویى1- 

 

 .زبونى2- 

 

گرفتند. و یا کردند و به اصطالح حق السکوت مىاستفاده مادى مى یا افراد طمعکارى بودند، و از ظلمه

ترسیدند. به روایات امر به معروف و نهى از منکر مراجعه فرمایید؛ در آن بزدل و ترسو بودند و از آنها مى

کند کنند، تقبیح مىروایات عمل بعضى را که براى فرار از امر به معروف و نهى از منکر مرتباً عذرتراشى مى

 «1»شمرد. و آن سکوت را عیب مى
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فرماید که از آنها نترسید. چه ترسى دارید؟ جز این و خدا مى« فال تَخْشَوُا الناسَ وَ اخْشَوْنِ»وَ اللَّه یَقُولُ: 

کشند. اولیاى ما براى اسالم جان دادند؛ شما هم باید کنند؛ مىکنند؛ بیرون مىنیست که شما را زندانى مى

و الْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَونَ »مور آماده باشید و قال: براى این ا

  «...عَنِ الْمُنْکَرِ

 

  .«...وَ یُقیمُونَ الصَّلوةَ و یؤْتُونَ الزَّکاة وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ»فرماید: و در ذیل آیه مى

 

یمَت اسْتَقامَتِ الْفَرائِضُ فَبَدأ اللَّهُ بِاألمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَریضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّها إِذا ادّیَتْ وَ اق

ى الْاسْالمِ مَعَ رَدّ الْمَظالِمِ وَ مُخالَفَةِ کُلّها هَیّنها وَ صَعْبُها وَ ذلِکَ أنّ الْأمرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعاءٌ ال

 .ء وَ الْغَنائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِها وَ وَضْعِها فی حَقِّهاالظّالِمِ وَ قسمَةِ الْفَیْ

 

اگر امر به معروف و نهى از منکر به خوبى اجرا شود، دیگر فرایض قهراً برپا خواهد شد. اگر امر به معروف 

توانند اموال مردم را بگیرند، و به میل خود صرف کنند؛ و نهى از منکر اجرا شود، ظلمه و عمالشان نمى و

مالیاتهاى مردم را تلف نمایند. آمر به معروف و ناهى از منکر دعوت به اسالم و رد مظالم و مخالفت با ظالم 

 .کندمى

 

است. ما امر به معروف و نهى از منکر را در دایره عمده وجوب امر به معروف و نهى از منکر براى این امور 

کنند، شوند، یا ترك مىکوچکى قرار داده، و به مواردى که ضررش براى خود افرادى است که مرتکب مى

بینیم یا فقط همینهایى هستند که هر روز مى« منکرات»ایم در اذهان ما فرو رفته که محصور ساخته

ایم، موسیقى گرفتند، یا فالن قهوه خانه کار خالفى را مرتکب شد، یا س نشستهشنویم. مثلًا اگر در اتوبومى

باشند، و باید از آن نهى کرد. ولى به آن منکرات بزرگ توجه در وسط بازار کسى روزه خورد، منکرات مى

... باید نهى کنند و برند، حقوق ضعفا را پایمال مىنداریم. آن مردمى را که دارند حیثیت اسالم را از بین مى

کنند، بشود، شوند، یا جنایتى مىاز منکر کرد. اگر یک اعتراض دسته جمعى به ظلمه که خالفى مرتکب مى

اگر چند هزار تلگراف از همه بالد اسالمى به آنها بشود که این کار خالف را انجام ندهید، یقیناً دست بر 

کارى انجام دادند، نطقى ایراد کردند، اگر از دارند. وقتى که بر خالف حیثیت اسالم و مصالح مردم مى

 .کنندنشینى مىسراسر کشور، از تمام قرا و قصبات، از آنان استنکار شود، زود عقب
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اند! دانم که چکارهشناسم. من مىتوانند. من آنها را مىنشینى نکنند؟ هر گز نمىتوانند عقبکنید مىخیال مى

عرضه تریم، کنند. لیکن وقتى که دیدند ما از آنها بىنشینى مىبخیلى هم ترسو هستند! خیلى زود عق

 .دهندجوالن مى

 

از آنان پشتیبانى شد و هیأتها  اى که علما با هم اتحاد داشتند، و اجتماع کردند و از شهرستانها همدر قضیه

. بعد که بتدریج ما را «1»نشینى کرد، و آن الیحه را نسخ نمود ها ایراد کردند، دستگاه عقبآمدند، خطابه

معین کردند، در نتیجه این « تکلیف شرعى»سرد و سست کردند و از هم جدا ساختند و براى هر یک 

خواهند با مسلمین و مملکت اسالمى اختالف کلمه و تشتت اقوالْ جرى شدند؛ و اکنون هر کارى که مى

 .کنندمى

 

امر به معروف و نهى از منکر براى این امور مهم است. آن دعاء الى االسالم مع رد المظالم و مخالفة الظالم. 

زند. آنهایى را که به اسالم زند؛ به خودش ضرر مىعطار بیچاره اگر کار خالفى کرد، ضررى به اسالم نمى

زنند باید بیشتر امر به معروف و نهى از منکر کرد. آنهایى را که به عناوین مختلف هستى مردم را ضرر مى

 .ند باید نهى کردکنغارت مى

 

منتها گاهى به صورت شوخى است، و گاهى به  -شودها دیده مىاین مطالب بعضى مواقع در خود روزنامه

آورى کردند، خودشان زدگان جمعزدگان یا زلزلهکه بسیارى از چیزهایى که به اسم سیل -صورت جدى

اى یک کامیون کفن بردیم، مأمورین گفت که ما براى مردگان حادثهخوردند! یکى از علماى مالیر مى

 .خواستند بخورند!! امر به معروف و نهى از منکر براى اینان الزمتر استگذاشتند به آنها برسانیم و مىنمى

 

کنم: آیا مطالبى که حضرت امیر )ع( در این حدیث فرمودند، براى اصحابى اکنون من از شما استفسار مى

شنیدند؟ آیا اعتبروا ایها الناس خطاب به ما بیانات حضرت را مى است که در اطراف خودشان بودند و

 و جزء مردم نیستیم؟ آیا نباید از این خطاب عبرت بگیریم؟« ناس»نیست؟ ما از 

 

همان طور که در اول بحث عرض کردم، این مطالب براى دسته و جمعیت خاصى نیست؛ بلکه از طرف آن 

، و هر فقیه، براى همه دنیا، همه بشر و همه افرادى که زنده حضرت براى هر امیر، هر وزیر، هر حاکم

هاى آن حضرت همدوش قرآن است، و همانند قرآن تا روز قیامت هستند، بخشنامه شده است. بخشنامه
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 .باشدواجب االتباع مى

 

خطاب کرده، لیکن « ارربانیون و احب»اى هم که به آن استدالل شده )لو ال یَنْهاهُمُ الْرَبّانیّونَ( هر چند به آیه

روى خطاب به عموم است. از آنجا که ربانیون و احبار از جهت طمع یا ترس در برابر ظلم ظلمه سکوت 

توانستند کارى انجام دهند و جلو ظلم را کردند، در صورتى که با دادها، فریادها، و با گفتارهایشان مى

هم اگر در برابر ستمگران قیام نکنند و سکوت  بگیرند، مورد استنکار خداوند واقع شدند؛ علماى اسالم

 .نمایند، مورد استنکار قرار خواهند گرفت

 

 :ثم أیتها العصابة بعد از خطاب به مردم، گروه علماى اسالم را مورد خطاب قرار داده است

 

م الشریف و عصابة بالعلم مشهورة و بالخیر مذکورة و بالنصیحة معروفة و باللَّه فی أنفس الناس مهابة یهابک

یکرمکم الضعیف و یؤثرکم من ال فضل لکم علیه و ال ید لکم عنده، تشفعون فى الحوائج إذا امتنعت من 

طالبها و تمشون فی الطریق بهیبة الملوك و کرامة األکابر، أ لیس کل ذلک إنما نلتموه بما یرجى عندکم من 

 .القیام بحق اللَّه

 

گذارند و براى شما کرامت قائلند؛ این اسالم به شما احترام مى شما در جامعه هیبت و شوکت دارید؛ ملت

رود که در برابر ظلمه به حق قیام مهابت و عزتى که در جامعه دارید براى این است که از شما انتظار مى

 .کنید؛ حق ستمدیدگان را از ظالم بگیرید. به شما امیدوارند که قیام نمایید و از تعدى ظلمه جلوگیرى کنید

 

و إن کنتم عن أکثر حقه تقصرون، فاستخففتم بحق األمة، فأما حق الضعفاء فضیعتم و أما حقکم بزعمکم 

فطلبتم فال مالًا بذلتموه و ال نفساً خاطرتم بها للذی خلقها و ال عشیرة عادیتموها فی ذات اللَّه. أنتم تتمنون 

علیکم أیها المتمنون على اللَّه أن تحل بکم نقمة على اللَّه جنته و مجاورة رسله و أماناً من عذابه. لقد خشیت 

من نقماته ألنکم بلغتم من کرامة اللَّه منزلة فضلتم بها و من یعرف باللَّه ال تکرمون، و أنتم باللَّه فی عباده 

 .تکرمون

 

 .شما مقام و منزلت پیدا کردید؛ لیکن وقتى که به مقام رسیدید، حق آن را ادا نکردید

 

د اللَّه منقوصة فال تفزعون و أنتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون و ذمة رسول اللَّه محقورة و قد ترون عهو
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 .()محفورة

 

احترامى کند، ناراحت اگر براى پدران شما پیشامدى کند، یا خداى نخواسته کسى نسبت به پدر شما بى

کنند، اسالم را هتک مىشکنند، زنید؛ در حالى که جلو چشمان شما عهدهاى الهى را مىشوید؛ داد مىمى

 .شدشوید. اصولًا اگر ناراحتى در کار بود، صدایى بلند مىآید؛ حتى قلباً ناراحت نمىصدایتان در نمى

 

روند، کوران، اللها، و زمینگیران ناتوان از بین مى« و العمی و البکم و الزمن فی المدائن مهملة ال ترحمون »

 .ملت بیچاره پابرهنه نیست و کسى به فکر آنها نیست. کسى در فکر

 

اندازند راست است؟ شما خودتان بروید از نزدیک ببینید کنید این هیاهویى را که در رادیو راه مىخیال مى

ها کنند! در هر صدتا، دویست تا ده یک درمانگاه وجود ندارد! براى بیچارهکه مردم با چه وضعى زندگى مى

دهند که اسالم آن فکرى را که براى فقرا کرده عملى کند. نمىها فکرى نشده است. مهلت هم و گرسنه

 :اسالم مشکله فقر را حل کرده، و در رأس برنامه خود قرار داده است

 

 «1« »إِنَّما الْصَدَقاتُ لِلْفُقَراء »

 

ند که گذارها را اصالح نمود. لیکن نمىاسالم توجه داشته که باید اول کار فقرا را اصالح کرد؛ کار بیچاره 

 .عملى شود

 

برند، و هیأت حاکمه ایران هر روز آن همه مالیات را از مردم ملت بیچاره در حال فقر و گرسنگى به سر مى

خرد تا نظامیان اسرائیل و عمال آن در کشور ما کند طیاره فانتوم مىگرفته صرف ولخرجیهاى خود مى

و کسانى که او را تأیید کنند، آنان  -در حال جنگ استتعلیمات نظامى ببینند! اسرائیل که اکنون با مسلمانها 

به طورى پر و بالش در مملکت ما باز شده و به طورى مورد تأیید  -باشندنیز با مسلمانها در حال جنگ مى

آیند! مملکت ما پایگاه آنها شده! دستگاه حاکمه قرار گرفته که نظامیان او براى دیدن تعلیمات به کشور ما مى

هم دست آنهاست. و اگر به همین وضع باشد و مسلمانها به همین سستى بمانند، بازار مسلمین را  بازار ما

 .ساقط خواهند کرد

 

وَ ال فى منزلتکم تعلمون و ال من عمل فیها )تُعینُونَ( شما از مقام خود استفاده نکرده و کارى انجام 
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 .نماییدکند کمک نمىدهید. و آن کسى را هم که به وظیفه عمل مىنمى

 

 .وَ باالدهان و الْمُصانعة عنْدَ الظلمه تَأمَنون. کل ذلک مما أمرکم اللَّه به من النهی و التناهی و أنتم عنه غافلون

 

أیها الشیخ »همت و دلخوشى شما به این است که ظالم پشتیبان شما باشد؛ براى شما احترام قائل شود؛ مثلًا 

 .کندآید و دولت چه مىبه سر ملت چه مى بگوید! دیگر کارى ندارید که« الکبیر

 

و انتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون. ذلک بأن مجارى االمور و 

 .االحکام على أیدى العلماء باللَّه االمناء على حرامه و حالله. فأنتم المسلوبون تلک المنزلة

 

بردند، شما ساکت نشستید؛ ربودند، شما قیام نکردید؛ یا حق ائمه را مىتوانست بگوید حق مرا امام )ع( مى

و پیشوایان است؛ نه اینکه مراد اهل فلسفه و عرفان باشد. « ربانیون»فرمود که عبارت از « علماء باللَّه»ولى 

و « روحانى»داند. و به او عبارت از کسى است که عالم به احکام خداست و احکام الهى را مى« عالم باللَّه»

 .شود. البته در صورتى که روحانیت و توجه به خداى تعالى در او غالب باشدربانى گفته مى

 

فأنتم المسلوبون تلک المنزلة. و ما سلبتم ذلک إال بتفرقکم عن الحق و اختالفکم فی السنة بعد البینة 

أمور اللَّه علیکم ترد و عنکم تصدر و الواضحة. و لو صبرتم على األذى و تحملتم المئونة فی ذات اللَّه کانت 

 .إلیکم ترجع

 

دیدید که ورود و صدور امور به شما ارتباط پیدا کردید، مىاگر شما مردم درستکارى بودید و قیام به امر مى

خواست پدید گردد. اگر آن حکومتى که اسالم مىشود، و به سوى شما بازمىکند؛ از شما صادر مىمى

شدند. لیکن متأسفانه کوتاهى شده توانستند در برابر آن بایستند؛ تسلیم مىفعلى دنیا نمىآمد، حکومتهاى مى

است که چنین حکومتى برپا شود. و نه مخالفین صدر اسالم گذاشتند که تشکیل شود، و حکومت به دست 

 .آن کس که خدا و رسول از او راضى بودند قرار گیرد تا کار به اینجا نکشد

 

تم الظلمة من منزلتکم. وقتى شما به وظیفه قیام نکردید و امر حکومت را واگذاشتید، براى و لکنّکم مکّن

 .ظلمه امکانات فراهم آمد که این مقام را اشغال نمایند
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و استسلمتم أمور اللَّه فی أیدیهم، یعلمون بالشبهات و یسیرون فی الشهوات، سلطهم على ذلک فرارکم من 

لتی هی مفارقتکم، فأسلمتم الضعفاء فی أیدیهم فمن بین مستبد مقهور و بین الموت و إعجابکم بالحیاة ا

 .مستضعف على معیشة مغلوب

 

تمامى این مطالب بر زمان ما منطبق است. تطبیق آن بر عصر ما بیش از آن موقعى است که حضرت 

 .اندفرموده

 

ار و جرأة على الجبار. فی کل بلد منهم یتقلبون فی الملک بآرائهم و یستشعرون الخزی بأهوائهم اقتداء باألشر

 .على منبره خطیب یصقع

 

زنند و بر خالف اسالم کرد، و اکنون رادیوها هر روز داد مىآن موقع خطیب روى منبر از ظلمه تعریف مى

کنند. فألرض لهم شاغرَة. نمایند؛ و احکام اسالم را بر خالف آنچه هست وانمود مىبه نفع آنها تبلیغ مى

 .باشد، و کسى نیست در برابرشان قیام کندسرزمینها براى ظلمه آماده و بالمانع مى اکنون

 

و أیدیهم فیها مبسوطة و الناس لهم خول ال یدفعون ید المس، فمن بین جبار عنید و ذی سطوة على 

تصدق الضعفة شدید مطاع ال یعرف المبدئ المعید. فیا عجباً و ما لی ال أعجب و األرض من غاش غشوم و م

ظلوم و عامل على المؤمنین بهم غیر رحیم. فاللَّه الحاکم فیما فیه تنازعاً و القاضى بحکمه فیما شجر بیننا. 

اللهم إنک تعلم أنه لم یکن ما کان منا تنافساً فی سلطان و ال التماساً من فضول الحطام و لکن لنری المعالم 

ن من عبادك و یعمل بفرائضک و سننک و أحکامک. من دینک و نظهر اإلصالح فی بالدك و یأمن المظلومو

فإن لم تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمة علیکم و عملوا فى إطفاء نور نبیکم و حسبنا اللَّه و علیه توکلنا و إلیه 

 .أنبنا و إلیه المصیر

 

مراد  فرمایید، اول تا آخر روایت مربوط به علماست. هیچ خصوصیتى هم نیست کهبه طورى که مالحظه مى

به « ربانى»هستند، و ربانى هستند. « علماء باللَّه»ائمه، علیهم السالم، باشد. علماى اسالم « علماء باللَّه»از 

کند، و عالم به احکام خداست، و نیز بر شود که به خدا اعتقاد دارد، احکام خدا را حفظ مىکسى گفته مى

 .باشدحالل و حرام خدا امین مى
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جارى امور در دست علماست، براى دو سال و ده سال نیست؛ فقط نظر به اهالى مدینه فرماید ماینکه مى

شود که حضرت امیر )ع( نظر وسیعى دارد: نظر به یک امت بزرگ نیست؛ از خود روایت و خطبه معلوم مى

 .است که باید به حق قیام کنند

 

را که قبلًا عرض کردم « عدالت»و « علم»باشند و آن دو خاصیت اگر علما که در حالل و حرام الهى امین مى

ساختند، و احکام و امور اسالم به دست آنان کردند، حدود را جارى مىدارا بودند، حکم الهى را اجرا مى

 .گردیدماند؛ احکام اسالم تعطیل نمىیافت، دیگر ملت بیچاره و گرسنه نمىجریان مى

 

توان گفت از ادله است. اگر ، مى«1»ظر سند ضعیف نبود این روایت شریفه از مؤیدات بحث ماست. اگر از ن

نگوییم که خود مضمون روایت شاهد بر این است که از لسان معصوم )ع( صادر شده و مضمون صادقى 

 .است

 

کنیم. نیازى هم نیست که در موضوع گذشتیم، و دیگر در این زمینه صحبتى نمى« والیت فقیه»ما از موضوع 

کات باید چگونه باشد، حدود چطور اجرا شود، بحث کنیم. ما اصول موضوع را، که فروع مطلب، مثلًا ز

باشد، مورد بررسى قرار دادیم. و عرض کردم والیتى که براى عبارت از والیت فقیه )حکومت اسالمى( مى

هم ثابت است. در این مطلب هیچ شکى نیست، مگر « فقیه»باشد، براى پیغمبر اکرم )ص( و ائمه )ع( مى

کنیم. همان طور که قبلًا عرض کردم، موردى دلیل بر خالف باشد، و البته ما هم آن مورد را خارج مى

اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. موضوع والیت فقیه چیز تازه

یه دیگر هم واجب در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود، براى فق« 1»حکم مرحوم میرزاى شیرازى 

حکم قضاوتى نبود «. 2»از این حکم متابعت کردند  -جز چند نفر -االتباع بود. و همه علماى بزرگ ایران

که بین چند نفر سر موضوعى اختالف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روى 

رمودند. و تا عنوان وجود داشت، این این حکم حکومتى را صادر ف« 3« »ثانوى»مصالح مسلمین و به عنوان 

 .حکم هم برداشته شد حکم نیز بود. و با رفتن عنوان

 

و همه علما تبعیت  -البته اسم آن دفاع بود -که حکم جهاد دادند« 1»مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى 

 .کردند، براى این است که حکم حکومتى بود
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اند. عرض کردم که نیز بسیارى از این مطالب را فرموده« 2»به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء 

دانند. و مرحوم آقاى نایینى نیز از متأخرین، مرحوم نراقى، همه شئون رسول اللَّه )ص( را براى فقها ثابت مى

در هر حال طرح این بحث تازگى «. 3»شود استفاده مى« عمر بن حنظله»فرمایند که این مطلب از مقبوله مى

رد؛ و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس آقایان ندا

گذاشتیم تا مسأله روشنتر گردد. و تبعاً ألمر اللَّه تعالى فى کتابه و لسان نبیه )ص( کمى از مطالب مورد 

 .انددهاحتیاج روز را نیز بیان کردیم؛ و گر نه مطلب همان است که بسیارى فهمی

 

ما اصل موضوع را طرح کردیم. و الزم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند؛ و 

راه به دست آوردن آن را پیدا کنند. سستى، سردى، و یأس را از خود دور نمایند. و ان شاء اللَّه تعالى کیفیت 

بیاورند؛ و کارهاى حکومت اسالمى را به  تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست

دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند؛ و دست خائن را از حکومت، وطن و بیت المال مسلمین 

 .قطع کنند. و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست

 

 برنامه مبارزه براى تشکیل حکومت اسالمى

 

جدیت کنیم. اولین فعالیت ما را در این راه تبلیغات تشکیل ما موظفیم براى تشکیل حکومت اسالمى 

دهد. بایستى از راه تبلیغات پیش بیاییم. در همه عالم و همیشه همین طور بوده است. چند نفر با هم مى

کردند؛ کم کم بر نفرات همفکر گرفتند، و به دنبال آن تبلیغات مىکردند، تصمیم مىنشستند، فکر مىمى

؛ سرانجام به صورت نیرویى در یک حکومت بزرگ نفوذ کرده یا با آن جنگیده، آن را ساقط شداضافه مى

 .کردندمى

 

دادند. همیشه از اول، قشون و بردند، و حکومت مشروطه تشکیل مىرا از بین مى« 1»محمد على میرزایى 

 .اندرفتهقدرتى در کار نبوده است؛ و فقط از راه تبلیغات پیش مى

 

فهماندند که این قلدریها ساختند، و به مردم مىکردند؛ ملت را آگاه مىزورگوییها را محکوم مى قلدریها و

گرفت؛ مردم بیدار و یافت، و همه گروههاى جامعه را فرا مىغلط است. کم کم دامنه تبلیغات توسعه مى

 .رسیدندشدند، و به نتیجه مىفعال مى
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ولى تبلیغات براى شما امکان دارد. و دشمن نتوانسته همه وسایل شما اآلن نه کشورى دارید و نه لشکرى؛ 

تبلیغاتى را از دست شما بگیرد. البته مسائل عبادى را باید یاد بدهید، اما مهم مسائل سیاسى اسالم است؛ 

مسائل اقتصادى و حقوقى اسالم است. اینها محور کار بوده و باید باشد. وظیفه ما این است که از حاال براى 

ریزى یک دولت حقه اسالمى کوشش کنیم؛ تبلیغ کنیم؛ تعلیمات بدهیم؛ همفکر بسازیم؛ یک موج پایه

شناس و هاى آگاه وظیفهتبلیغاتى و فکرى به وجود بیاوریم؛ تا یک جریان اجتماعى پدید آید، و کم کم توده

 .دیندار در نهضت اسالمى متشکل شده، قیام کنند و حکومت اسالمى تشکیل دهند

 

تبلیغات و تعلیمات دو فعالیت مهم و اساسى ماست. وظیفه فقهاست که عقاید و احکام و نظامات اسالم را 

تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند تا زمینه براى اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم در جامعه فراهم شود. 

نى فقها آمده است که یعلّمونها در روایت مالحظه کردید که در وصف جانشینان پیغمبر اکرم )ص(، یع

دهند. مخصوصاً در شرایط کنونى که سیاستهاى استعمارى و حکام النّاس یعنى دین را به مردم تعلیم مى

کنند. ستمگر و خائن و یهود و نصارى و مادیون در تحریف حقایق اسالم و گمراه کردن مسلمانان تالش مى

بینیم که یهودیها، تعلیمات بیش از هر وقت است. امروز مىدر این شرایط مسئولیت ما براى تبلیغات و 

اند. اند تغییراتى دادهاند؛ و در قرآنهایى که در مناطق اشغالى چاپ کردهدر قرآن تصرف کرده« 1»خذلهم اللَّه، 

ما موظفیم از این تصرفات خائنانه جلوگیرى کنیم. باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که 

خواهند حکومت یهود در یهودیها و پشتیبانان خارجى آنها کسانى هستند که با اساس اسالم مخالفند؛ و مى

ترسم نعوذ باللَّه روزى به مقصود برسند؛ و دنیا تشکیل دهند. و چون جماعت موذى و فعالى هستند، مى

روز را نیاورد. از طرف  سستى بعضى از ما باعث شود که یکوقت حاکم یهودى بر ما حکومت کند. خدا آن

اى از مستشرقین، که عمال تبلیغاتى مؤسسات استعمارى هستند، مشغول فعالیتند تا حقایق اسالم دیگر عده

 .را تحریف و وارونه کنند

 

مبلغین استعمارى سرگرم کارند؛ در هر گوشه از بالد اسالمى جوانهاى ما را با تبلیغات سوء دارند از ما جدا 

سازند. و همین براى دین و ال ابالى مىینکه یهودى و نصرانى کنند؛ بلکه آنها را فاسد و بىکنند. نه امى

به وجود « 2»و بهاییت « 1»استعمارگران کافى است. در تهران ما، مراکز تبلیغات سوء کلیسایى و صهیونیسم 

هدم این مراکز که به اسالم لطمه سازد. آیا کند و از احکام و تعالیم اسالم دور مىآمده، که مردم را گمراه مى
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زند وظیفه ما نیست. آیا براى ما کافى است که فقط نجف را داشته باشیم؟ که آن را هم نداریم. آیا باید مى

 در قم بنشینیم و عزا بگیریم، یا بعکس باید مردم زنده و فعالى باشیم؟

 

 .زنده نگهدارید هاى روحانیت باید زنده باشید، و امر خدا راشما نسل جوان حوزه

 

شما نسل جوانید؛ فکرتان را رشد و تکامل دهید. افکارى را که همه در اطراف حقایق و دقایق علوم دور 

زند کنار بگذارید؛ چون این ریزبینیها بسیارى از ما را از انجام مسئولیتهاى خطیرمان دور نگهداشته است. مى

برند. به اسم احکام اسالم دهید. اسالم را دارند از بین مى به داد اسالم برسید، و مسلمانان را از خطر نجات

کنند. مبلغین همه جوره داخلى و خارجى، چه آنهایى که تبعه به اسم رسول اکرم )ص( اسالم را نابود مى

ها و نوجوانان ما اند؛ و بچهاستعمارند و چه مبلغین داخلى و بومى آنها، به تمام دهات و بخشهاى ایران رفته

 .کنند. به داد آنها برسیدخورند، منحرف مىآنهایى را که به درد اسالم مى را،

 

اید آشنا سازید. آن اید بین مردم منتشر کنید؛ و مردم را با مسائلى که یاد گرفتهشما موظفید آنچه را تفقه کرده

ام و عقاید و براى همین است که احک« 1»همه تعریف و تمجیدى که در اخبار از اهل علم و فقیه آمده 

آموزد. شما باید به تبلیغات و کند و سنت رسول اکرم )ص( را به مردم مىنظامات اسالم را معرفى مى

 .تعلیمات در جهت معرفى و بسط اسالم همت بگمارید

 

اند برطرف سازیم. تا این ابهام را از اذهان نزداییم، ما موظفیم ابهامى را که نسبت به اسالم به وجود آورده

توانیم انجام بدهیم. ما باید خود و نسل آینده را وادار کنیم؛ و به آنها سفارش کنیم که نسل چ کارى نمىهی

آتیه خویش را نیز مأمور کنند این ابهامى را که بر اثر تبلیغات سوء چند صد ساله نسبت به اسالم در اذهان 

ى و نظامات اجتماعى اسالم را معرفى کنند. بینهاى ما، پیدا شده رفع کنند؛ جهانحتى بسیارى از تحصیلکرده

حکومت اسالمى را معرفى نمایند تا مردم بدانند اسالم چیست و قوانین آن چگونه است. امروز حوزه قم، 

هاى دیگر موظفند که اسالم را ارائه بدهند و این مکتب را عرضه کنند. مردم اسالم را حوزه مشهد، و حوزه

هاى رهبرى و حکومت اسالمى را، به مردم دنیا معرفى ن را، اسالمتان را، نمونهشناسند. شما باید خودتانمى

کنید. مخصوصاً به گروه دانشگاهى و طبقه تحصیلکرده. دانشجویان چشمشان باز است. شما مطمئن باشید 

اگر این مکتب را عرضه نمایید و حکومت اسالمى را چنانکه هست به دانشگاهها معرفى کنید، دانشجویان 

از آن استقبال خواهند کرد. دانشجویان با استبداد مخالفند؛ با حکومتهاى دست نشانده و استعمارى مخالفند؛ 
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با قلدرى و غارت اموال عمومى مخالفند؛ با حرامخورى و دروغپردازى مخالفند. با اسالمى که طرز 

ها دستشان به طرف حوزه حکومت اجتماعى و تعالیم دارد، هیچ دانشگاه و دانشجویى مخالفت ندارد. این

نجف دراز است که براى ما فکرى بکنید. آیا باید بنشینیم تا آنها ما را امر به معروف کنند و به انجام وظیفه 

ایم شما به ما کمک دعوت نمایند؟ جوانان از اروپا ما را امر به معروف کنند که ما حوزه اسالمى تشکیل داده

 !کنید

 

ا تذکر بدهیم؛ طرز حکومت اسالمى و روش زمامداران اسالم را در صدر وظیفه ماست که این مطالب ر

اسالم بیان کنیم؛ بگوییم که دار اإلماره و دکة القضاى )وزارت دادگسترى( او ]حضرت على )ع([ در گوشه 

مسجد قرار داشت، و دامنه حکومتش تا انتهاى ایران و مصر و حجاز و یمن گسترش داشت. متأسفانه وقتى 

به طبقات بعدى رسید، طرز حکومت تبدیل به سلطنت و بدتر از سلطنت شد. باید این مطالب را حکومت 

خواهیم؛ و زمامدار و به مردم رسانید و آنان را رشد فکرى و سیاسى داد. باید گفت که چگونه حکومتى مى

مدار جامعه اسالمى متصدیان امور حکومتى ما باید چگونه باشند، و چه رفتار و سیاستى را پیش گیرند. زما

تا هر گز درخواست تبعیض اقتصادى و اضافه « 1»کند کسى است که با برادرش، عقیل، چنان رفتار مى

فرماید کند، و مىکمک از بیت المال نکند. دخترش را که از بیت المال عاریه مضمونه گرفته، بازخواست مى

ما چنین حاکم و زمامدارى «! 2»شد تت قطع مىاى بودى که دساگر عاریه مضمونه نبود، تو اولین هاشمیه

خواهیم. زمامدارى که مجرى قانون باشد؛ نه مجرى هوسها و تمایالت خویش؛ افراد مردم را در برابر مى

قانون مساوى بداند، و آنها را داراى وظایف و حقوق اساسى متساوى؛ بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود؛ 

ه یک نظر نگاه کند؛ اگر پسرش دزدى کرد، دستش را قطع کند؛ برادر و خاندان خود و دیگرى را ب

اى را براى ده گرم هروئین بکشند، و کسان خواهرش هروئین فروشى کردند، آنها را اعدام کند؛ نه اینکه عده

 !آنها باند هروئین داشته باشند و خروارها هروئین وارد کنند

 

 اجتماعات در خدمت تبلیغات و تعلیمات

 

بسیارى از احکام عبادى اسالم منشأ خدمات اجتماعى و سیاسى است. عبادتهاى اسالمى اصولًا توأم با 

سیاست و تدبیر جامعه است. مثلًا نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عین معنویت و آثار اخالقى و 

آنها استفاده دینى بشود؛ اعتقادى، حائز آثار سیاسى است. اسالم این گونه اجتماعات را فراهم کرده تا از 
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عواطف برادرى و همکارى افراد تقویت شود؛ رشد فکرى بیشترى پیدا کنند؛ براى مشکالت سیاسى و 

حلهایى بیابند؛ و به دنبال آن به جهاد و کوشش دسته جمعى بپردازند. در کشورهاى غیر اجتماعى خود راه

رگاه بخواهند چنین اجتماعاتى فراهم آورند، اسالمى، یا حکومتهاى غیر اسالمى در کشورهاى اسالمى، ه

 .مجبورند میلیونها از ثروت و بودجه مملکت را صرف کنند

 

صفا و ظاهرى و عارى از آثار خیر است. اسالم ترتیباتى داده که هر کس خودش تازه اجتماعات آنها بى

رود. باید از این ماز جماعت مىرود. خودش با اشتیاق به نکند به حج برود، و راه افتاده به حج مىآرزو مى

اجتماعات به منظور تبلیغات و تعلیمات دینى و توسعه نهضت اعتقادى و سیاسى اسالمى استفاده کنیم. 

روند، را خوب ادا کنند فکرى ندارند. حج که مى« و ال الضالین»بعضى به این فکرها نیستند، و بیش از اینکه 

تفاهم کنند، عقاید و احکام اسالم را نشر دهند و براى مصایب و به جاى اینکه با برادران مسلمان خود 

اى بیندیشند، و مثلًا براى آزاد کردن فلسطین که وطن اسالم است اشتراك مشکالت عمومى مسلمانان چاره

زنند! در حالى که مسلمین صدر اسالم با اجتماع حج و با جماعت جمعه مىمساعى کنند، به اختالفات دامن

 .دادندهم انجام مىکارهاى م

 

اى بگویند؛ با این طور نبود که فقط یک سوره و دعایى بخوانند و چند کلمه« جمعه»در خطبه روز 

رفتند. و کسى که از مسجد به میدان شد، و از مسجد به میدان جنگ مىهاى جمعه بسیج سپاه مىخطبه

ترسد. و چنین سپاهى سپاه وارگى نمىترسد و بس؛ و از کشته شدن و فقر و آجنگ برود، فقط از خدا مى

هاى حضرت امیر )ع( را مالحظه هایى را که راجع به جمعه است و خطبهفاتح و پیروز است. هرگاه خطبه

بینید که بنا بر این بوده که مردم را به راه بیندازند و به حرکت درآورند و به مبارزه برانگیزند؛ ، مى«1»کنید 

بسازند؛ و گرفتاریهاى مردم دنیا را برطرف کنند. اگر هر روز جمعه مجتمع  براى اسالم فدایى و مجاهد

گرفتند، کردند، یا تصمیم به رفع آن مىآوردند و رفع مىشدند، و مشکالت عمومى مسلمانان را به یاد مىمى

ات و تعلیمات کشید. امروز باید با جدیت این اجتماعات را ترتیب دهیم، و از آن براى تبلیغکار به اینجا نمى

 .گیردکند و اوج مىاستفاده کنیم. به این ترتیب، نهضت اعتقادى و سیاسى اسالم وسعت پیدا مى

 

 عاشورایى به وجود آورید

 

اسالم را عرضه بدارید. و در عرضه آن به مردم نظیر عاشورا به وجود بیاورید. چطور عاشورا را محکم 
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کنند. زنند و اجتماع مىنه هنوز مردم براى عاشورا سینه مىایم از دست برود، چگونگهداشته و نگذاشته

)سالم بر مؤسس آن( شما هم امروز کارى کنید که راجع به حکومت موجى به وجود آید؛ اجتماعات برپا 

بینى گردد؛ روضه خوان و منبرى پیدا کند؛ و در ذهن مردم مطرح بماند. اگر اسالم را معرفى نمایید و جهان

ول و احکام و نظام اجتماعى اسالم را به مردم بشناسانید، با اشتیاق کامل از آن استقبال )عقاید( و اص

شد، موجى در مردم اى القا مىام، وقتى کلمهداند که خواستاران آن بسیارند. من تجربه کردهکنند. خدا مىمى

زیر سرنیزه و خفقان گردید. براى اینکه مردم همگى از این وضع ناراحت و ناراضى هستند. ایجاد مى

خواهند که بایستد و با شجاعت صحبت کند. اینک شما فرزندان دلیر توانند حرفى بزنند. کسى را مىنمى

هاى مردم بیان کنید؛ و آنان را اسالم مردانه بایستید و براى مردم نطق کنید. حقایق را به زبان ساده براى توده

ازار، از همین کارگران و دهقانان پاکدل و دانشجویان بیدار به شور و حرکت درآورید. از مردم کوچه و ب

اند که براى آزادى و استقالل و مجاهد بسازید. همه مردم مجاهد خواهند شد. از همه اصناف جامعه آماده

سعادت ملت مبارزه کنند. مبارزه براى آزادى و سعادت احتیاج به دین دارد. اسالم را که مکتب جهاد و دین 

ست در اختیار مردم قرار دهید تا عقاید و اخالق خودشان را از روى آن تصحیح کنند، و به صورت مبارزه ا

 .یک نیروى مجاهد، دستگاه سیاسى جائر و استعمارى را سرنگون کرده، حکومت اسالمى را برقرار سازند

 

؛ و این تعریف و هستند که معرف عقاید و نظامات اسالم و مدافع و حافظ آن باشند« حصن اسالم»فقهایى 

دفاع و حفاظت را با نطقهاى پر شور و بیدارکننده و رهبرى مردم ثابت کنند. در این صورت است که اگر 

سال درگذشتند، مردم احساس خواهند کرد که مصیبتى بر اسالم وارد و خلئى ایجاد شده است،  121بعد از 

فرماید فقیه مؤمن اگر بمیرد، ثُلِمَ فىِ الْاساْلم، ءٌ. اینکه مىها شَیْو به تعبیر روایت ثُلِمَ فِى الْاسْالمِ ثُلْمة ال یسدُّ

ام و کارى جز آید، مردن بنده است که در خانه نشستهخلئى جبران ناپذیر در جامعه اسالم به وجود مى

دست  شود؟ اسالم وقتى امام حسین )ع( را ازمطالعه ندارم؟ از رفتن من چه خلئى در جامعه اسالم ایجاد مى

 .آیددهد، ثُلم فیه ثلمة، خلئى جبران ناپذیر در آن به وجود مىمى

 

که « 2« »عالمه»و « 1« »خواجه نصیر»کسانى که حافظ عقاید و قوانین و نظام اجتماعى اسالم هستند، مانند 

م چه آید. اما من و جنابعالى براى اسالاند، اگر بمیرند خلئى به وجود مىخدمت شایان و نمایانى کرده

شود! ما یا فقیه نیستیم ایم که اگر مردیم مصداق این روایت باشد؟ هزار نفر از ما بمیرد، هیچ خبرى نمىکرده

 .حق فقه، یعنى آن طور که باید بود؛ و یا مؤمن نیستیم حق ایمان
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 اى طوالنىمقاومت در مبارزه

 

یل حکومت اسالمى منتهى شود. براى هیچ عاقلى انتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما بزودى به تشک

توفیق یافتن در استقرار حکومت اسالمى احتیاج به فعالیتهاى متنوع و مستمرى داریم. این هدفى است که 

اى بر آن بنا گذارند تا بعد از دویست سال، دیگرى پایهاحتیاج به زمان دارد. عقالى عالم یک سنگ اینجا مى

کارى کاشت گفت: پیرمرد، گردو مىد. خلیفه به پیرمردى که نهال گردو مىاى از آن به دست آیکند و نتیجه

کاریم دهد؟ در جوابش گفت: دیگران کاشتند ما خوردیم؛ ما مىکه پنجاه سال دیگر و بعد از مردنت ثمر مى

 .تا دیگران بخورند

 

اسالم است و در راه  فعالیتهاى ما اگر هم براى نسل آینده نتیجه بدهد، باید دنبال شود. چون خدمت به

رسد و دیگران بعدها نتیجه آن سعادت انسانهاست؛ و امر شخصى نیست که بگوییم چون حاال به نتیجه نمى

 .گیرند، به ما چه ربطى داردرا مى

 

ى کهتمامجهاتمادىخودرابهمعرضخطردرآوردوفداکرد،اگرچنینتفکرىداشتوکارهارابرا سید الشهداء )ع(

شد. هیأت حاکمه اموى از نمود و قضیه تمام مىکرد، از اول سازش مىمى شخص خود و استفاده شخصى

خواستند که امام حسین )ع( دست بیعت بدهد و با حکومت آنها موافقت نماید، از این بهتر براى خدا مى

بگوید و حکومتشان را به رسمیت « امیر المؤمنین»آنها چه بود که پسر پیغمبر )ص( و امام وقت به آنها 

ناسد؛ ولى آن حضرت در فکر آینده اسالم و مسلمین بود. به خاطر اینکه اسالم در آینده و در نتیجه جهاد بش

ها برقرار مقدس و فداکارى او در میان انسانها نشر پیدا کند و نظام سیاسى و نظام اجتماعى آن در جامعه

 .شود، مخالفت نمود؛ مبارزه کرد؛ و فداکارى کرد

 

بینید حضرت امام صادق )ع( در شرایطى که تحت فشار حکام در روایتى که قبلًا آوردم دقت کنید. مى

برد و قدرت اجرایى ندارد و بسیارى اوقات تحت مراقبت و ستمکار قرار دارد و در حال تقیه به سر مى

فرماید. آیا این کار کند، و حاکم و قاضى نصب مىبرد، براى مسلمانان تکلیف معین مىمحاصره به سر مى

اى مترتب است؟ مردان بزرگ، که داراى آن حضرت چه معنا دارد؟ و اصولًا بر این نصب و عزل چه فایده

که در زندان و اسارت به سر  -باشند، هیچ گاه مأیوس نگردیده و به وضع فعلى خودسطح فکر وسیعى مى



113 

 

؛ و براى پیشبرد هدف خویش در هر شرایطى که اندیشندنمى -شوند یا نهبرند و معلوم نیست آزاد مىمى

کنند تا بعداً اگر توانستند شخصاً آن طرح را به مرحله اجرا درآورند؛ و اگر خودشان باشند طرح نقشه مى

دنبال این طرح بروند و اجرا نمایند. اساس  -هر چند بعد از دویست یا سیصد سال -فرصت نیافتند، دیگران

، در «1»به همین صورتها بوده است. رئیس جمهور سابق اندونزى، سوکارنو بسیارى از نهضتهاى بزرگ 

 .ها کشیده و طرحها داده که بعداً به اجرا درآمده استزندان داراى این افکار بوده، و نقشه

 

اند. این نصب امام )ع( اگر براى آن روز بود، البته کار امام صادق )ع( عالوه بر دادن طرح، نصب هم فرموده

شد؛ ولى آن حضرت به فکر آینده بودند. مثل ما نبودند که فقط به فکر خودش باشد و ى محسوب مىلغو

خواسته بشر را اصالح کند؛ وضع خود را بنگرد. فکر امت بوده؛ فکر بشر بوده؛ فکر همه عالم بوده است. مى

ب نماید تا آن روز که و قانون عدل را اجرا نماید. او باید در هزار و چند صد سال پیش طرح بدهد، نص

ملتها بیدار شدند، ملت اسالم آگاه گردید و قیام کرد، دیگر تحیرى نباشد وضع حکومت اسالمى و رئیس 

 .اسالم معلوم باشد

 

اصولًا دین اسالم و مذهب شیعه و سایر مذاهب و ادیان به همین نحو پیشرفت کرده است؛ یعنى ابتدا جز 

ستادگى و جدیت رهبران و پیامبران به ثمر رسیده است. موسى شبانى طرح چیزى نبوده؛ و سپس بر اثر ای

کرد؛ آن روز که براى مبارزه با فرعون مأمور شد، یاور و پشتیبانى نداشت؛ ولى بیش نبود و سالها شبانى مى

کنید اگر بر اثر لیاقت ذاتى و ایستادگى خود با یک عصا اساس حکومت فرعون را برچید. شما خیال مى

خواهد تا آمد؟ همت و جدیت و تدبیر موسى مىموسى دست من و جنابعالى بود، این کار از ما مىعصاى 

با آن عصا بساط فرعون را به هم بریزد. و این کار از هر کسى ساخته نیست. پیغمبر اکرم )ص( وقتى که به 

زن چهل ساله رسالت مبعوث شد، و شروع به تبلیغ کرد، یک طفل هشت ساله )حضرت امیر )ع(( و یک 

دانند که چقدر آن حضرت )حضرت خدیجه( به او ایمان آوردند. جز این دو نفر کسى را نداشت. و همه مى

 .را اذیت کردند و کارشکنیها و مخالفتها نمودند. لیکن مأیوس نشد، و نفرمود کسى ندارم

 

انید که امروز هفتصد میلیون رسالت را به اینجا رس« هیچْ»ایستادگى کرد؛ و با قدرت روحى و عزمى قوى از 

 .جمعیت تحت لواى او هستند

 

مذهب شیعه هم از صفر شروع شد. روزى که پیغمبر اکرم )ص( اساس آن را پایه گذارى کرد با استهزا 



114 

 

مواجه گردید! وقتى که مردم را جمع و مهمان نمود و فرمود کسى که چنین و چنان باشد وزیر من است، و 

ر آن وقت هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ولى داراى روحى بزرگ بود، بزرگتر از جز حضرت امیر )ع( که د

همه دنیا، کسى از جا برنخاست، شخصى رو کرد به حضرت ابی طالب و با استهزا گفت اکنون باید زیر 

 !«1»پرچم پسرت بروى 

 

)مبارك باد( « خبخ ب»آن روز هم که والیت و حکومت امیر المؤمنین )ع( را به مردم عرضه داشت، با 

؛ لیکن مخالفتها از همان جا شروع شد، و تا آخر هم ادامه داشت. اگر حضرت «1»ظاهرى مواجه گردید 

شد؛ ولى چون منصب داد، هیچ گونه مخالفتى نمىرسول )ص( ایشان را فقط مرجع مسائل شرعیه قرار مى

و سرنوشت ملت اسالم را در دست  جانشینى را به حضرت داد و فرمود ایشان باید حاکم بر مسلمین بوده

داشته باشد، موجب آن ناراحتیها و مخالفتها شد. شما هم اگر امروز در خانه بنشینید و در امور مملکتى 

دخالت نکنید، کسى به شما کارى ندارد. آن روز به شما کار دارند که بخواهید در مقدرات کشور دخالت 

کردند، آن همه مورد اذیت و حکومتى و کشورى دخالت مىکنید. حضرت امیر )ع( و شیعه چون در امور 

مصیبت قرار گرفتند. اما دست از جهاد و فعالیت نکشیدند تا بر اثر تبلیغات و مجاهدات آنان امروز تقریباً 

 .دویست میلیون شیعى در دنیا وجود دارد

 

 هاى روحانیتاصالح حوزه

 

اى روحانیت اصالح شود. به این ترتیب که برنامه درسى و همعرفى و ارائه اسالم مستلزم این است که حوزه

روش تبلیغات و تعلیمات تکمیل گردد؛ سستى و تنبلى و یأس و عدم اعتماد به نفس جاى خود را به 

جدیت و کوشش و امید و اعتماد به نفس بدهد؛ آثارى که تبلیغات و تلقینات بیگانگان در روحیه بعضى 

هاى روحانیت از اسالم و جماعت مقدس نما که مردم را از داخل حوزهگذاشته از بین برود؛ افکار 

فروشند از این لباس دارند، اصالح شود؛ آخوندهاى دربارى که دین را به دنیا مىاصالحات اجتماعى بازمى

 .ها طرد و اخراج شوندخارج و از حوزه

 

 از بین بردن آثار فکرى و اخالقى استعمار

 

هاى تربیتى و تبلیغاتى و سیاسى حکومتهاى دست نشانده و ضد ملى قرنهاست که عمال استعمار و دستگاه
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هاى سازند. کسانى که از میان مردم وارد حوزهکنند، و افکار و اخالق مردم را فاسد مىسمپاشى مى

 هاى روحانیت جزئى از جامعهآورند؛ حوزهشوند طبعاً آثار سوء فکرى و اخالقى را با خود مىروحانیت مى

فکرى و اخالقى افراد حوزه کوشش کنیم. آثار فکرى و روحى را  و مردم است؛ بنا بر این، ما باید در اصالح

که ناشى از تبلیغات و تلقینات بیگانگان و سیاست دولتهاى خائن و فاسد است، از بین ببریم و با آن مبارزه 

 .کنیم

 

خوانند که این ها نشسته به گوش یکدیگر مىه در حوزهبینیم کاین آثار کاملًا مشهود است. مثلًا بعضى را مى

کارها از ما ساخته نیست. چکار داریم به این کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و مسأله بگوییم. این افکار آثار 

تلقینات بیگانگان است. نتیجه تبلیغات سوء چند صد ساله استعمارگران است که در اعماق قلوب حوزه 

گذارد ها وارد شده، و باعث افسردگى و سستى و تنبلى گردیده و نمىو دیگر حوزه نجف و قم و مشهد

 .رشدى داشته باشند

 

کنند که این کارها از ما ساخته نیست. این افکار غلط است. مگر آنها که اکنون در مرتباً عذرخواهى مى

آییم؟ کدامیک از یند و ما برنمىآاند که آنها از عهده برمىکشورهاى اسالمى امارت و حکومت دارند چکاره

 آنها بیش از فرد متعارف و معمولى لیاقت دارد؟

 

کجا تحصیل کرده و چه تحصیل کرده است؟ رضا « 1»اند. حاکم حجاز بسیارى از آنها اصلًا تحصیل نکرده

ام خان اصلًا سواد نداشت، و سرباز بیسوادى بیش نبود! در تاریخ نیز چنین بوده است: بسیارى از حک

یا « 2»اند. هارون الرشید بهره بودهخودسر و مسلط از لیاقت اداره جامعه و تدبیر ملت و علم و فضیلت بى

کردند، چه تحصیل کرده بودند؟ تحصیالت و داشتن علوم و دیگران، که بر کشور بزرگى حکومت مى

هم از وجود این نوع تخصص در فنون براى برنامه و براى کارهاى اجرایى و ادارى الزم است، که ما 

کنیم. آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور و بسط عدالت بین مردم و برقرارى اشخاص استفاده مى

 .باشد، همان است که فقیه تحصیل کرده استروابط عادالنه میان مردم مى

 

ست که زیر بار آنچه براى حفظ آزادى ملى و استقالل الزم است، همان است که فقیه دارد. این فقیه ا

رود؛ و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقالل و تمامیت ارضى دیگران و تحت نفوذ اجانب نمى

 .کندکند. فقیه است که به چپ و راست انحراف پیدا نمىوطن اسالم دفاع مى
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د، و در معرفى اسالم نمایی شما این افسردگى را از خود دور کنید؛ برنامه و روش تبلیغات خودتان را تکمیل

جدیت به خرج دهید؛ و تصمیم به تشکیل حکومت اسالمى بگیرید؛ و در این راه پیشقدم شوید؛ و دست به 

دست مردم مبارز و آزادیخواه بدهید؛ حکومت اسالمى قطعاً برقرار خواهد شد. به خودتان اعتماد داشته 

کنید، شما که اى آزادى و استقالل ملت مبارزه مىباشید. شما که این قدرت و جرأت و تدبیر را دارید که بر

اید مردم را بیدار و به مبارزه وادار کنید، و دستگاه استعمار و استبداد را به لرزه درآورید، روز به روز توانسته

شود. وقتى موفق شدید دستگاه آموزید؛ و تدبیر و لیاقت شما در کارهاى اجتماعى بیشتر مىبیشتر تجربه مى

هاى مردم برخواهید آمد. طرح جائر را سرنگون کنید، یقیناً از عهده اداره حکومت و رهبرى تودهحاکم 

حکومت و اداره، و قوانین الزم براى آن آماده است. اگر اداره کشور مالیات و درآمد الزم دارد، اسالم مقرر 

از تشکیل حکومت بنشینید  داشته. و اگر قوانین الزم دارد، همه را وضع کرده است. احتیاجى نیست بعد

پرست و غربزده به سراغ دیگران بروید تا قانونشان را عاریه بگیرید؛ قانون وضع کنید؛ یا مثل حکام بیگانه

هاى وزارتى، که آن هم به کمک و همکارى مشاورین و ماند برنامههمه چیز آماده و مهیاست. فقط مى

 .شودمشورتى ترتیب داده و تصویب مىهاى مختلف در یک مجلس معاونین متخصص در رشته

 

خوشبختانه ملتها هم تابع و متحد شما هستند. آنچه که کم داریم همت و قدرت مسلح است، که آن را هم 

آوریم. به عصاى موسى احتیاج داریم و به همت موسى. کسانى باید باشند که ان شاء اللَّه به دست مى

 .را به کار ببرند عصاى موسى و شمشیر على بن ابی طالب )ع(

 

آیند؛ چون آن اند، از عهده تشکیل و ادامه حکومت برنمىها نشستهاى که در حوزهعرضهبله، آن آدمهاى بى

 .دارندتوانند به کار ببرند، قدمى هم در هیچ کارى بر نمىاند که قلم هم نمىعرضهقدر بى

 

سراغ کارت. سراغ مدرسه و درس و تحصیل. به  اند که آقا برواز بس اجانب و عمالشان به گوش ما خوانده

آید! و اکنون من آید. ما هم باورمان آمده که کارى از ما نمىاین کارها چکار دارید. این کارها از شما نمى

توانم این تبلیغات سوء را از گوش بعضى بیرون کنم، و به آنها بفهمانم که شما باید رئیس بشر باشید. نمى

توانید مملکت را اداره کنید. مگر دیگران چطور بودند که شما نیستید؟ نید. شما هم مىشما هم مثل دیگرا

 .اندجز این نیست که بعضى از آنها به جایى رفته خوشگذرانى کرده و یا تحصیلى هم کرده
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اتمى گوییم تحصیل نکنند؛ ما مخالف تحصیل نیستیم؛ مخالف با علم نیستیم؛ به کره ماه بروند؛ صنایع ما نمى

گیریم؛ منتها در آن موارد هم تکالیفى داریم. شما اسالم را معرفى کنید، درست کنند؛ ما جلو آنها را نمى

برنامه حکومتى اسالم را به دنیا برسانید، شاید این سالطین و رئیس جمهورهاى ممالک اسالمى متوجه 

ها بگیریم؛ هر کدام را که تابع و خواهیم از دست آنشوند که مطلب صحیح است و تابع گردند. ما که نمى

 .گذاریمامین باشند سر جایشان مى

 

میلیون یا بیشتر شیعه داریم، اینها همه پیرو ما هستند؛  191ما امروز در دنیا هفتصد میلیون جمعیت داریم، 

مردم  توانیم آنها را اداره کنیم. ما باید حکومتى تشکیل دهیم که امانتدارهمت هستیم نمىولى از بس بى

خواهیم تا باشد؛ مردم به او اطمینان داشته باشند، و بتوانند سرنوشت خود را به او بسپارند. ما حاکم امین مى

 .امانتدارى کند، و ملتها در پناه او و پناه قانون آسوده خاطر به کارها و زندگى خود ادامه دهند

 

داند خیال نکنید این امر نشدنى است. خدا مى اینها مطالبى است که باید در فکر آن باشید. مأیوس نباشید.

که لیاقت و عرضه شما کمتر از دیگران نیست. اگر عرضه ظلم و آدمکشى باشد، البته ما نداریم. آن مردك 

، سلمه اللَّه، که اکنون هم گرفتارند. گفت: «2»وقتى که آمد )در زندان( پیش من، من بودم و آقاى قمى « 1»

ى، دروغگویى و ... خالصه پدرسوختگى است. و این را بگذارید براى ما! راست سیاست عبارت از بدذات

باشد. اسالم که سیاست دارد، مسلمانان گفت. اگر سیاست عبارت از اینها است، مخصوص آنها مىهم مى

 هستند، غیر این« 3« »ساسة العباد»باشند، ائمه هدى، علیهم السالم، که که داراى سیاست مى

 

خواست ما را اغفال کند. بعد رفت در روزنامه اعالم کرد تفاهم شده که گفت. او مىست که او مىمعنایى ا

ما هم بعد از آزادى رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم. گفتیم دروغ « 1»روحانیون در سیاست دخالت نکنند! 

 «2»کنیم. گفته است! اگر خمینى یا دیگرى چنین حرفى بزند، بیرونش مى

 

باشد تا شما را از امور اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معناى دروغگویى و امثال آن مىاینها از 

مملکتى منصرف کنند؛ و آنها مشغول کار خودشان باشند، و شما هم مشغول دعاگویى باشید. شما اینجا 

کنند؛ هر گونه هرزگى که خواهد ببگویید! و آنها هم هر کارى که دلشان مى« 3« »خلد اللّهُ ملکَه»بنشینید 

ها را خواهند بکنند. البته خودشان بحمد اللَّه این فهمها را ندارند، ولى اساتید و کارشناسان این نقشهمى

 .اندکشیده
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استعمارگران انگلیسى که از سیصد سال پیش در ممالک شرق نفوذ کردند و از همه جهات این ممالک 

ردند. بعدها نیز استعمارگران امریکایى و غیر آنها با انگلیسها همراه و اطالع دارند، این برنامه را درست ک

هاى ما که مرد متفق شدند، و در اجراى این برنامه شرکت کردند. من در همدان بودم که یکى از طلبه

فاضلى بود و از لباس خارج شده ولى اخالقش محفوظ بود، ورقه بزرگى را به من نشان داد که در آن به 

گفت این عالمتهاى سرخ مال مخازن زیرزمینى بود رخ عالمت گذاریهایى شده بود. به طورى که مىرنگ س

که در ایران وجود دارد؛ و کارشناسان خارجى کشف کرده بودند! کارشناسان خارجى روى کشور ما مطالعه 

 .کردند

 

ست آوردند. روحیه افراد ما را همه مخازن زیرزمینى ما را که کجا طال دارد، کجا مس دارد و نفت و ... به د

هایشان عملى گردد و در مقابلشان گذارد نقشههم سنجیدند که چطورى است. و دیدند تنها چیزى که نمى

 .باشد، اسالم و روحانیت استسد مى

 

آنان قدرت اسالم را دیدند که بر اروپا سلطه پیدا کرد؛ و دانستند که اسالم واقعى مخالف با این بساط است. 

توانند تحت نفوذ خود درآورند و در فکرشان تصرف کنند؛ یز به دست آوردند که روحانیین واقعى را نمىن

لذا، از روز اول کوشیدند که این خار را از سر راه سیاست خود بردارند، و اسالم را کوچک و روحانیت را 

م در نظر ما بیش از چهار تا مسأله ضایع کنند. با تبلیغات سوء این کار را هم کردند. به طورى که امروز اسال

نیست! از طرفى بر آن شدند که فقها و علماى اسالم را که رأس جمعیتهاى اسالمى قرار دارند، با تهمت یا 

آبرو که عامل استعمار است، در کتابش نوشته: دار و ضایع نمایند. آن شخص بسیار بىبه وسایل دیگر لکه

فقط دو سال حقوق بگیر « 1»ظیفه خوار انگلیس بودند! شیخ مرتضى ششصد نفر از علماى نجف و ایران و

مدرکش اسنادى است که در وزارت خارجه انگلستان در هند بایگانى شده است! «! 2»بود بعد متوجه شد 

گوید به ما فحش بدهید تا نتیجه بگیریم. استعمار خیلى مایل است که همه این دست استعمار است که مى

وار خودش معرفى کنند، تا علماى اسالم را در میان مردم بدنام ساخته مردم را از آنان علما را جیره خ

 .روگردان و منصرف کنند

 

اند تا اسالم را کوچک و محدود کنند؛ و وظایف فقها از طرف دیگر، با تبلیغات و تلقینات خود تالش کرده

اند که فقها جز مسأله گفتن کارى خواندهو علماى اسالم را به کارهاى جزئى منحصر گردانند. به گوش ما 
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اند که اینها نقشه اند. ندانستهنفهمیده باور کرده و گمراه شده ندارند و هیچ تکلیف دیگرى ندارند! بعضى هم

است تا استقالل ما را از بین ببرند، و همه جهات کشورهاى اسالمى را از دست ما بگیرند. و ندانسته به 

اند. مؤسسات تبلیغاتى عمارى و به سیاست آنها و به تحقق هدفهاى آنها کمک کردهبنگاههاى تبلیغات است

اند که دین از سیاست جداست. روحانیت نباید در هیچ امر اجتماعى دخالت کند. استعمارى وسوسه کرده

یر اى باور کرده و تحت تأثفقها وظیفه ندارند بر سرنوشت خود و ملت اسالم نظارت کنند. متأسفانه عده

اند و دارند و بینیم. این همان آرزویى است که استعمارگران داشتهاند. و نتیجه این شده که مىقرار گرفته

 .خواهند داشت

 

هاى علمیه نگاه کنید، آثار همین تبلیغات و تلقینات استعمارى را مشاهده خواهید کرد. افراد شما به حوزه

کنند؛ و کارى جز این از آنها گویند، و دعا مىد که فقط مسأله مىبینیهمتى را مىمهمل و بیکاره و تنبل و بى

کنید که از آثار همین تبلیغات و تلقینات است. مثلًا هایى برخورد مىساخته نیست. ضمناً به افکارى و رویه

اینکه حرف زدن منافى شأن آخوند است! آخوند و مجتهد باید حرف بلد نباشد! و اگر بلد است حرف نزند! 

قط ال الهِ الّا اللّهُ بگوید! و گاهى یک کلمه بگوید! در حالى که این غلط است، و بر خالف سنت رسول اللَّه ف

«! عَلّمَهُ الْبَیانَ»فرماید: مى« الرحمن»است. خدا از سخنگویى و بیان و قلم و نگارش تجلیل کرده، و در سوره 

شمارد بیان براى نشر احکام خدا و تعالیم و اکرامى مىو این را که بیان کردن آموخته را نعمتى بزرگ و « 1»

توانیم دین را به مردم بیاموزیم و مصداق یعلمونها الناس عقاید اسالم است. با بیان و نطق است که مى

 .اندکرده و مرد سخن بودهها ایراد مىشویم. رسول اکرم )ص( و حضرت امیر )ع( نطقها و خطبه

 

 نماهااصالح مقدس

 

کند که ونه افکار ابلهانه، که در ذهن بعضى وجود دارد، به استعمارگران و دولتهاى جائر کمک مىاین گ

اسالمى جلوگیرى کنند. اینها افکار  وضع کشورهاى اسالمى را به همین صورت نگه دارند، و از نهضت

افکار آنها را هستند نه مقدس. باید « مقدس نما»معروفند؛ و در حقیقت « مقدسین»جماعتى است که به 

اصالح کنیم، و تکلیف خود را با آنها معلوم سازیم؛ چون اینها مانع اصالحات و نهضت ما هستند و دست 

 .اندما را بسته

 

، مرحوم آقاى «3»، مرحوم آقاى صدر «2»، مرحوم آقاى حجت «1»روزى مرحوم آقاى بروجردى 
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به آنان «. 5»امر سیاسى در منزل ما جمع شده بودند ، رضوان اللَّه علیهم، براى مذاکره در یک «4»خوانسارى 

نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس

« مقدسین»دشمن به شما حمله کرده، و یک نفر هم محکم دستهاى شما را گرفته باشد. اینهایى که اسمشان 

اند. و اگر بخواهید کارى و متوجه مفاسد و مصالح نیستند دستهاى شما را بسته -نه مقدسین واقعى -است

انجام بدهید، حکومتى را بگیرید، مجلسى را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود، آنها شما را در 

 .کنند. شما باید قبل از هر چیز فکرى براى آنها بکنیدجامعه ضایع مى

 

گیرند، و به اسم ى شده که مقدسین ساختگى جلو نفوذ اسالم و مسلمین را مىامروز جامعه مسلمین طور

هاى روحانیت است. زنند. ریشه این جماعت، که در جامعه وجود دارد، در حوزهاسالم به اسالم صدمه مى

نمایى دارند؛ و از اینجا ها افرادى هستند که روحیه مقدسهاى نجف و قم و مشهد و دیگر حوزهدر حوزه

دهند. اینها هستند که اگر یک نفر پیدا شود روحیه و افکار سوء خود را به نام اسالم در جامعه سرایت مى

بگوید بیایید زنده باشید، بیایید نگذارید ما زیر پرچم دیگران زندگى کنیم، نگذارید انگلیس و امریکا این 

 .کنندج کند، با او مخالفت مىقدر به ما تحمیل کنند، نگذارید اسرائیل این طور مسلمانان را فل

 

 بینید؟این جماعت را ابتدا باید نصیحت و بیدار کرد. به آنها گفت مگر خطر را نمى

 

برند و انگلیس و امریکا هم به آنها کمک کشند و از بین مىزنند و مىبینید که اسرائیلیها دارند مىمگر نمى

ا باید بیدار شوید؛ به فکر عالج بدبختیهاى مردم باشید. کنید. آخر شماید تماشا مىکنند، و شما نشستهمى

کند. در شرایطى که دارند اسالم را از مباحثه به تنهایى فایده ندارد؛ مسأله گفتن به تنهایى دردها را دوا نمى

 زنند، خاموش ننشینید مانند نصرانیها که نشستند درباره روح القدس وبرند، بساط اسالم را به هم مىبین مى

تثلیث صحبت کردند تا آمدند آنها را گرفته از بین بردند. بیدار شوید، و به این حقایق و واقعیتها توجه کنید. 

خواهید که به مسائل روز توجه کنید. خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید. شما با این اهمال کاریها مى

پرورند؟ مالئکه بالشان را زیر پاى امیر ئکه تنبلمالئکه اجنحه خود را زیر پاى شما پهن کنند؟ مگر مال

کند؛ اسالم به خورد؛ اسالم را بزرگ مىکنند؛ چون مردى است که به درد اسالم مىالمؤمنین )ع( پهن مى

اى خوشنام و کند؛ با زمامدارى آن حضرت جامعهشود و شهرت جهانى پیدا مىواسطه او در دنیا منتشر مى

کنند. و همه براى او آید. البته مالئکه براى حضرتش خضوع مىفضیلت به وجود مىآزاد و پر حرکت و پر 
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کند. براى شما که جز مسأله گفتن کنند. حتى دشمن در برابر عظمتش تعظیم مىخضوع و خشوع مى

 .تکلیفى ندارید خضوع معنى و مورد ندارد

 

شود انجام وظیفه برنخاستند، معلوم مىهرگاه بعد از تذکر و ارشاد و نصیحتهاى مکرر بیدار نشده و به 

 .             قصورشان از غفلت نیست، بلکه درد دیگرى دارند. آن وقت حسابشان طور دیگرى است

 

 هاتصفیه حوزه

 

هاى روحانیت محل تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبرى مسلمانان است. جاى فقهاى عادل و فضال و حوزه

ت که امانتدار و جانشین پیغمبران هستند. محل امانتدارى است؛ و مدرسین و طالب است. جاى آنهاس

خواهد چنین منصب مهمى را توان به دست هر کس داد. آن آدمى که مىبدیهى است که امانت الهى را نمى

به عهده بگیرد و ولىّ امر مسلمین و نایب امیر المؤمنین باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، 

کند، هر مثال آن، دخالت کند، باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسى که براى دنیا دست و پا مىحدود و ا

توان به او اطمینان کرد. آن فقیهى که وارد دستگاه ظلمه چند در امر مباح باشد، امین اللَّه نیست، و نمى

تواند امانتدار د، امین نیست و نمىکنشود و اوامرشان را اطاعت مىنشینان دربارها مىگردد و از حاشیهمى

داند که از صدر اسالم تا کنون از این علماى سوء چه مصیبتهایى بر اسالم وارد شده الهى باشد. خدا مى

داند که به نفع معاویه و امثال او چقدر احکام جعل یکى از فقهاست؛ لیکن خدا مى« 1»است. ابو هریرة 

ساخت. قضیه ورود علما در دستگاه ظلمه و سالطین غیر از ورود افراد  کرد؛ و چه مصیبتهایى بر اسالم وارد

عادى است. یک آدم عادى اگر وارد دستگاه شود فاسق است، و بیش از این چیزى بر آن مترتب نیست؛ 

لیکن یک فقیه، یک قاضى، مثل ابو هریرة و شریح قاضى، وقتى که در دستگاه ظلمه وارد شوند، دستگاه را 

کنند. یک نفر فقیه اگر وارد دستگاه ظلمه شد، مثل این است که یک دار مىند؛ اسالم را لکهدهعظمت مى

وارد شده است؛ و لذا ائمه )ع( از ورود به این دستگاهها  امت وارد شده باشد، نه اینکه یک نفر آدم عادى

 «1»رسید. شدید، کار به اینجاها نمىشدیداً تحذیر کردند، و فرمودند اگر شماها وارد نمى

 

تکالیفى که براى فقهاى اسالم است بر دیگران نیست. فقهاى اسالم براى مقام فقاهتى که دارند باید بسیارى 

از مباحات را ترك کنند و از آن اعراض نمایند. فقهاى اسالم باید در موردى که براى دیگران تقیه است تقیه 

گذاشتند. تقیه مربوط کردند مذهب را باقى نمىیه نمىنکنند. تقیه براى حفظ اسالم و مذهب بود که اگر تق
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به فروع است، مثلًا وضو را این طور یا آن طور بگیر؛ اما وقتى که اصول اسالم، حیثیت اسالم، در خطر 

است، جاى تقیه و سکوت نیست. اگر یک فقیهى را وادار کنند که برود منبر خالف حکم خدا را بگوید، آیا 

اطاعت کند؟ اینجا جاى تقیه نیست. اگر بنا باشد به واسطه « 2»التقیةُ دینى و دین آبائی تواند به عنوان مى

دار گردد، نباید وارد شود، هر چند او ورود یک فقیه در دستگاه ظلمه بساط ظلم رواج پیدا کند و اسالم لکه

دستگاه روى پایه و  را بکشند. و هیچ عذرى از او پذیرفته نیست؛ مگر اینکه معلوم شود ورود او در آن

که معلوم است براى چه وارد شده است؛ یا خواجه « 3»اساس عقالیى بوده است؛ مثل على بن یقطین 

اند؛ فوایدى بود. البته فقهاى اسالم از این حرفها منزه نصیر، رضوان اللَّه علیه، که معلوم است در ورود او چه

اى ندارند. آن آخوندهایى درخشند و لکهر پیش ما مىوضعشان از صدر اسالم تا کنون روشن است؛ مثل نو

که در آن زمان با دستگاه بودند، از مذهب ما نبودند. فقهاى اسالم نه تنها اطاعت آنها را نکردند، بلکه 

مخالفت کردند؛ حبسها رفتند؛ زجرها کشیدند، و اطاعت نکردند. کسى خیال نکند که علماى اسالم در این 

شدند که ه یا هستند. البته بعضى مواقع براى کنترل یا منقلب ساختن دستگاه وارد مىدستگاهها وارد بود

اکنون هم اگر چنین کارى از ما ساخته باشد، واجب است که وارد شویم. این موضوع مورد صحبت نیست. 

، و براى اشکال سر آنهاست که عمامه بر سر گذاشته و چهار کلمه هم اینجا یا جاى دیگر خوانده یا نخوانده

 اند. با اینها باید چه کنیم؟شکم یا بسط ریاست به این دستگاهها پیوسته

 

 آخوندهاى دربارى را طرد کنید

 

اینها از فقهاى اسالم نیستند. و بسیارى از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند. اگر در اعیاد و 

را وادار کند که حضور یابند، از خودشان داشته باشند تا  دیگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت

اند! مردم « شناخته شده»اند! اینها فقها نیستند؛ داده« 1»به او « جل جاللهُ»بگویند! اخیراً لقب « جل جاللهُ»

ند. برشناسند. در این روایت است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین مىاینها را مى

اینها را باید رسوا کرد تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط 

 .کنندکنند؛ اسالم را ساقط مىنشوند، امام زمان را ساقط مى

 

ى اسالم، باید جوانهاى ما عمامه اینها را بردارند. عمامه این آخوندهایى که به نام فقهاى اسالم، به اسم علما

 .کنند باید برداشته شوداین طور مفسده در جامعه مسلمین ایجاد مى
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هاى اینها را اند؟ کجا هستند؟ ما که بودیم این طور نبود؟ چرا عمامهدانم جوانهاى ما در ایران مردهمن نمى

ند. مردم موظف عمامه از سرشان بردار گویم بکشند؛ اینها قابل کشتن نیستند؛ لکندارند؟ من نمىبر نمى

هستند، جوانهاى غیور ما در ایران موظف هستند که نگذارند این نوع آخوندها )جل جالله گوها( معمم در 

هایشان جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بین مردم بیایند. الزم نیست آنها را خیلى کتک بزنند؛ لیکن عمامه

است، نباید بر تن هر کسى باشد. عرض کردم که  را بردارند؛ نگذارند معمم ظاهر شوند. این لباس شریف

اند، و در این دستگاهها نبوده و نیستند. و آنهایى که به این دستگاه علماى اسالم از این مطالب منزه

اند؛ و حسابشان اصلًا جداست و مردم آنها اند، مفتخورهایى هستند که خود را به مذهب و علما بستهوابسته

 .شناسندرا مى

 

ا نیز وظایف دشوارى داریم. الزم است خودمان را از لحاظ روحى و از حیث طرز زندگى کاملتر خود م

 .کنیم. باید بیش از پیش پارسا شویم و از حطام دنیوى رو بگردانیم

 

شما آقایان باید خود را براى حفظ امانت الهى مجهز کنید. امین شوید. دنیا را در نظر خود تنزل دهید. البته 

است؛ لیکن از حطام « عفطه عنز»فرمود دنیا در نظر من مثل ید مثل حضرت امیر )ع( باشید که مىتواننمى

نفوس خود را تزکیه کنید؛ متوجه به حق تعالى شوید؛ متقى باشید. اگر خداى نکرده « 1»دنیا اعراض کنید؛ 

ین اسالم خواهید بود. خود را خوانید که فردا به نوایى برسید، نه فقیه خواهید شد، و نه امبراى این درس مى

مجهز کنید تا براى اسالم مفید باشید. لشکر امام زمان باشید تا بتوانید خدمت کنید و عدالت را بسط دهید. 

ایم. انسان به واسطه افراد صالح طورى هستند که وجود آنها در جامعه مصلح است. ما از این اشخاص دیده

شود. شما کارى کنید که با کار شما و اخالق و سلوك شما و اعراض راه رفتن و معاشرت با آنها منزه مى

باشید. جند اللَّه، سرباز خدا « 2»شما از حطام دنیا مردم اصالح شوند؛ به شما اقتدا کنند؛ شما مقتدى االنام 

گویم ترك تحصیل نمایید، الزم شوید تا اسالم را معرفى کنید؛ حکومت اسالمى را معرفى کنید من نمى

ها از فقاهت بیفتد تا فقیه نشوید ت درس بخوانید، فقیه شوید، جدیت در فقاهت کنید، نگذارید این حوزهاس

توانید به اسالم خدمت کنید؛ لیکن در خالل تحصیالت خود در فکر باشید که اسالم را به مردم معرفى نمى

ست که شما اسالم و احکام اسالم شناسد؛ ولى الزم اکنید؛ فعلًا که اسالم غریب است و کسى اسالم را نمى

باشد؛ رسالت و امامت یعنى چه؛ چه مى را به مردم برسانید تا مردم بفهمند اسالم چیست، و حکومت اسالم

خواهد. کم کم اسالم معرفى گردد، و ان شاء اللَّه روزى حکومت اصلًا اسالم براى چه آمده است و چه مى
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 .اسالمى تشکیل شود

 

 براندازیم حکومتهاى جائر را

 

روابط خود را با مؤسسات دولتى آنها قطع کنیم. با آنها همکارى نکنیم. از هر گونه کارى که کمک به آنها 

 .شود پرهیز کنیم. مؤسسات قضایى، مالى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى جدیدى به وجود آوریممحسوب مى

 

ر وطن اسالمى برقرار است، وظیفه همه ، یعنى قدرتهاى سیاسى ناروایى که در سراس«طاغوت»برانداختن 

ماست. دستگاههاى دولتى جائر و ضد مردم باید جاى خود را به مؤسسات خدمات عمومى بدهد؛ و طبق 

« طاغوت»قانون اسالم اداره شود؛ و بتدریج حکومت اسالمى مستقر گردد. خداوند متعال در قرآن اطاعت از 

ت؛ و مردمان را به قیام بر ضد سالطین تشویق کرده؛ و موسى و قدرتهاى نارواى سیاسى را نهى فرموده اس

را به قیام علیه سالطین واداشته است. روایات بسیارى هست که در آن مبارزه با ظلمه و کسانى که در دین 

کنند تشویق شده است. ائمه، علیهم السالم، و پیروانشان، یعنى شیعه همیشه با حکومتهاى جائر و تصرف مى

اند. این معنى از شرح حال و طرز زندگانى آنان کاملًا پیداست. بسیارى یاسى باطل مبارزه داشتهقدرتهاى س

اند. البته خوف از بردهاند، و در حال شدت تقیه و خوف به سر مىاوقات گرفتار حکام ظلم و جور بوده

ر است. حکام جور براى مذهب داشتند نه براى خودشان. و این مطلب در بررسى روایات همیشه مورد نظ

دانستند که اگر به ائمه )علیهم السالم( فرصت بدهند قیام هم همیشه از ائمه )ع( وحشت داشتند. آنها مى

« هارون»بینید خواهند کرد؛ و زندگى توأم با عشرت و هوسبازى را بر آنها حرام خواهند کرد. اینکه مى

حضرت رضا )ع( را «« 1»مأمون »کند، یا ىگیرد و چندین سال حبس محضرت موسى بن جعفر )ع( را مى

، نه از این جهت است که سید و «2»کند دارد و سرانجام مسموم مىبرد و تحت الحفظ نگه مىبه مرو مى

الملک »بلکه از باب « 1»اوالد پیغمبرند و اینها با پیغمبر )ص( مخالفند؛ هارون و مأمون هر دو شیعى بودند، 

دانستند که اوالد على )ع( داعیه خالفت داشته بر تشکیل حکومت اسالمى مى است و لو اینها«« 2»عقیم 

دانند. چنانکه آن روز که به امام )ع( پیشنهاد شد حدود اصرار دارند، و خالفت و حکومت را وظیفه خود مى

تعیین را تعیین فرماید تا آن را به ایشان برگردانند، طبق روایت حضرت حدود کشور اسالمى را « 3« »فدك»

یعنى تا این حدود حق ماست و ما باید بر آن حکومت داشته باشیم، و شما غاصبید. حکام جائر « 4»فرمود. 

دیدند که اگر امام موسى بن جعفر )ع( آزاد باشد، زندگى را بر آنها حرام خواهد کرد؛ و ممکن است مى
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ن جهت مهلت ندادند اگر مهلت داده اى فراهم شود که حضرت قیام کند و سلطنت را براندازد. از ایزمینه

کرد. شما در این شک نداشته باشید که اگر فرصتى براى موسى بن بودند، بدون تردید حضرت قیام مى

 .ساختکرد و اساس دستگاه سالطین غاصب را واژگون مىآمد، قیام مىجعفر )ع( پیش مى

 

« یا ابن رسول اللَّه»و « یا ابن عم»گفتن همچنین، مأمون حضرت رضا )ع( را با آن همه تزویر و سالوس و 

دارد! که مبادا روزى قیام کند و اساس سلطنت را درهم بریزد. چون پسر پیغمبر )ص( تحت نظر نگه مى

خواستند، و شود او را در مدینه آزاد گذاشت. حکام جائر سلطنت مىاست و در حق او وصیت شده، و نمى

کردند؛ نه اینکه دشمنى خصوصى با کسى داشته باشند. چنانکه مى همه چیز را فداى این سلطنت و امارت

گذاشتند، و دستش را هم شد، کمال عزت و احترام را به او مىاگر امام )ع(، نعوذ باللَّه، دربارى مى

 .بوسیدندمى

 

وارد شد، دستور داد حضرت را تا نزدیک مسند سواره « هارون»بر حسب روایت وقتى که امام )ع( بر 

اورند؛ و کمال احترام را به ایشان نمود. بعد که موقع تقسیم سهمیه بیت المال شد و نوبت به بنى هاشم بی

رسید، مبلغ بسیار اندکى مقرر داشت! مأمون که حاضر بود، از آن تجلیل و این طرز توزیع درآمد تعجب « 1»

ه داشت. اینها باید فقیر باشند؛ رسد. بنى هاشم را باید همین طور نگکرد. هارون به او گفت عقل تو نمى

حبس باشند؛ تبعید باشند؛ رنجور باشند؛ مسموم شوند؛ کشته شوند؛ و گر نه قیام خواهند کرد، و زندگى را 

 .«2»بر ما تلخ خواهند ساخت 

 

اند، بلکه مسلمانان ائمه )ع( نه فقط خود با دستگاههاى ظالم و دولتهاى جائر و دربارهاى فاسد مبارزه کرده

و مستدرك و دیگر کتب « 3»اند. بیش از پنجاه روایت در وسائل الشیعه ا به جهاد بر ضد آنها دعوت نمودهر

؛ هر کس یک «5»؛ به دهان مداح آنها خاك بریزید «4»گیرى کنید هست که از سالطین و دستگاه ظلمه کناره

اند که با آنها به . خالصه دستور داده«1»شود بریزد، چنین و چنان مى مداد به آنها بدهد یا آب در دواتشان

هیچ وجه همکارى نشود و قطع رابطه بشود. از طرف دیگر، آن همه روایت که در مدح و فضیلت عالم و 

اند. اینها همه طرحى را تشکیل فقیه عادل وارد شده، و برترى آنها را بر سایر افراد مردم گوشزد کرده

سالمى ریخته. براى اینکه ملت را از دستگاه ستمکاران منصرف و دهند که اسالم براى تشکیل حکومت امى

فقهایى که عادل و  -روگردان سازد و خانه ظلم را ویران کند؛ و درب خانه فقها را به روى مردم بگشاید
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 .کوشندو در راه اجراى احکام و برقرارى نظام اجتماعى اسالم مى -پارسا و مجاهد هستند

 

نند در امنیت و آسایش به سر برده، ایمان و اخالق فاضله خود را حفظ کنند که در توامسلمانان هنگامى مى

حکومتى که اسالم نظام و طرز اداره و قوانینش را طراحى کرده  -پناه حکومت عدل و قانون قرار گیرند

رفى اکنون وظیفه ماست که طرح حکومتى اسالم را به اجرا درآوریم و پیاده کنیم. امیدوارم که مع -است

طرز حکومت و اصول سیاسى و اجتماعى اسالم به گروههاى عظیم بشر موجى در افکار به وجود آورد، و 

 .آید عامل استقرار نظام اسالم شودقدرتى که از نهضت مردم پدید مى

 

بارالها، دست ستمگران را از بالد مسلمین کوتاه کن. خیانتکاران به اسالم و ممالک اسالمى را ریشه کن 

ها و . سران دولتهاى اسالم را از این خواب گران بیدار کن تا در مصالح ملتها کوشش کنند، و از تفرقهفرما

سودجوییهاى شخصى دست بردارند. نسل جوان و دانشجویان دینى و دانشگاهى را توفیق عنایت فرما تا در 

عمار و عمال خبیث آن و راه اهداف مقدسه اسالم بپاخیزند، و با صف واحد در راه خالص از چنگال است

دفاع از کشورهاى اسالمى اشتراك مساعى کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن 

افکار جامعه کوشا باشند؛ و اهداف مقدسه اسالم را به مسلمین خصوصاً به نسل جوان برسانند؛ و در 

 .. و ال حول و ال قوة إِال باللَّه العلی العظیمبرقرارى حکومت اسالمى مجاهدت کنند. إِنک ولی التوفیق
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 122، 121، 121، 117، 119، 112، 118، 119اعتبروا أیها الناس بما وعظ اللَّه به اولیاء ... 

 

 611، 115، 77افتخر یوم القیامه بعلماء امتى و علماء امتى کسائر انبیاء قبلى، 

 

 62، 57اللهم ارحم خلفائى ... 

 

 55اللهم إنک قد تعلم انه لم یکن الذى کان منا ... 

 

 56اللهم انى اول من اناب و سمع و اجاب. لم یسبقنى إال رسول اللَّه )ص( بالصالة ... 

 

 39اما و الذى فلق الحبّةَ و برأ النسمة ... 

 

 114، 121، 111، 77، 78، 79ان العلماء ورثة االنبیاء ... 
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 53ان لنا مع اللَّه حاالت ال یسعه ملک مقرب و ال نبى مرسل. 

 

 73إیاکم اذا وقعت بینکم الخصومة ... 

 

 149التقیة دینى و دین آبائی. 

 

 61رب حامل فقه لیس بفقیه. 

 

 72، 71، 87سألت ابا عبد اللَّه ... من تحاکم إلیهم فى حق او باطل ... 

 

 78رائیل. علماء امتى کانبیاء بنى اس

 

 67العلماء امناء و االتقیاء حصون و االنبیاء سادة. 

 

 116العلماء حکام على الناس. 

 

 93، 38فان قال قائل: و لم جعل اولى االمر ... 

 

 92، 67الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا ... 

 

 47الفقهاء حکّام على السالطین. 

 

 39. کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا

 

 68لم یبق إال قراءته. 

 

 53لو دنوت انملة الحترقت. 

 

 63من حفظ على امتى اربعین حدیثاً حشره اللَّه فقیهاً. 
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 112، 76من سلک طریقا یطلب فیه علماً سلک اللَّه به طریقا الى الجنة ... 

 

 115منزلة الفقیه فى هذا الوقت کمنزلة االنبیاء فى بنى اسرائیل. 

 

 97ث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا ... و اما الحواد

 

 68و لم یبق اال اسمه. 

 

 95یا شریح قد جلست مجلسا ال یجلسه )ما جلسه( إال نبی او وصى نبى او شقى. 

 

 111ائمه )ع( در همه امور وارث پیغمبر )ص( هستند.  ***

 

 85اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد قابل سرزنش نخواهد بود. 

 

 54کردم. اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم آن را رها مى

 

 39امامت براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است. 

 

 54ارزد؟ ... این کفش چقدر مى

 

 فهرست اعالم

 

 79ابراهیم بن هاشم 

 

 54ابن عباس 

 

 66ابن محبوب 

 

 99ابن مسکان 
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 112، 111، 78، 79ابو البخترى 

 

 146ابو هریرة 

 

 73ابى الجهم 

 

 73ابى خدیجه 

 

 (ابى عبد اللَّه )ع( .... امام صادق )ع

 

 99ابى عبد اللَّه المؤمن 

 

 73، 66احمد بن محمد 

 

 79احمد بن محمد بن عیسى 

 

 89، 91اسامه 

 

 67السکونى 

 

 95اسحاق بن عمار 

 

 97اسحاق بن یعقوب 

 

 17امام حسن )ع( 

 

 135، 134، 133، 67ن )ع( امام حسی

 

 151، 151، 38، 39امام رضا )ع( 

 



132 

 

 135، 99، 95، 67امام صادق )ع( 

 

 67، 68، 69، 37، 23، 17امام عصر )عج( 

 

، 81، 97، 98، 95، 91، 57، 56، 54، 52، 51، 47، 48، 46، 45، 41، 38، 32، 28، 29، 22، 17امام على )ع( 

81 ،84 ،86 ،72 ،112 ،114 ،116 ،112 ،117 ،123 ،131 ،132 ،135 ،136 ،139 ،137 ،142 ،143 ،145 ،

146 ،147 

 

 111، 17امام محمد باقر )ع( 

 

 151، 151، 76، 66امام موسى کاظم )ع( 

 

 امیر المؤمنین .... امام على

 

 144بروجردى )آیت اللَّه( 

 

 119، 118، 115بنى اسرائیل 

 

 135، 81، 46، 35، 34بنى امیه 

 

 81، 35بنى عباس 

 

 152بنى هاشم 

 

 85بنى قریظه 

 

 پیامبر اکرم )ص( .... حضرت محمّد

 

 حضرت امیر .... امام على
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، 98، 96، 92، 68، 63، 62، 57، 56، 53، 49، 45، 43، 38، 34، 28، 21، 14، 13، 12حضرت محمد )ص( 

81 ،85 ،89 ،79 ،77 ،111 ،115 ،123 ،125 ،128 ،127 ،136 ،139 ،143 ،151 ،152 

 

 53جبرئیل )ع( 

 

 144حجت )آیت اللَّه( 

 

 73حسین بن سعید 

 

 54، 39حضرت زهرا )س( 

 

 77حضرت عیسى )ع( 

 

 137، 136، 115، 77، 65حضرت موسى )ع( 

 

 76حماد بن عیسى 

 

 135خدیجه )ع( 

 

 149، 134خواجه نصیر طوسى 

 

 144خوانسارى )آیت اللَّه سید محمد تقى( 

 

 87داود بن الحصین 

 

 67 راوندى

 

 (رسول اکرم )ص( .... حضرت محمد )ص

 

 (رسول اللَّه )ص( .... حضرت محمد )ص
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 138رضا خان 

 

 145روح القدس 

 

 81زراره 

 

 99سلیمان بن خالد 

 

 64سمرة بن جندب 

 

 99سهیل بن زیاد 

 

 135سوکارنو 

 

 (سید الشهداء .... امام حسین )ع

 

 69شاه سلطان حسین 

 

 116شاه )محمد رضا( 

 

 146، 59شریح 

 

 144صدر )آیت اللَّه( 

 

 99، 61، 61صدوق )شیخ صدوق( 

 

 87صفوان بن یحیى 

 

 95عبد اللَّه بن جمیله 
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 38عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 

 

 131عقیل 

 

 134عالمه حلّى 

 

 76، 67على بن ابراهیم 

 

 66على بن حمزه 

 

 (على بن ابی طالب .... امام على )ع

 

 38على بن محمد بن قتیبه 

 

 149على بن یقطین 

 

 125، 74، 87، 83عمر بن حنظله 

 

 136، 35فرعون 

 

 38فضل بن شاذان 

 

 112، 76القداح )على بن میمون( 

 

 141قمى )سید حسن( 

 

 125کاشف الغطاء، 

 

 59مالک اشتر 
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 152، 151، 151مأمون 

 

 95محمد بن احمد 

 

 73محمد بن حسن 

 

 87محمد بن الحسین 

 

 79محمد بن خالد 

 

 97محمد بن عثمان العمرى 

 

 73محمد بن على بن محبوب 

 

 97محمد بن محمد بن عصام 

 

 79، 87، 95، 66محمد بن یحیى 

 

 87، 97محمد بن یعقوب 

 

 126محمد على میرزا 

 

 146، 85، 81، 95، 93معاویه 

 

 61مفید )شیخ مفید( 

 

 124میرزا محمد تقى شیرازى 

 

 124میرزاى شیرازى 
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 125، 96ه( نائینى )آیت اللَّ

 

 125، 79، 96، 67نراقى )مال احمد( 

 

 67نورى )میرزا حسین( 

 

 152، 151، 151، 138هارون الرشید 

 

 13هراکلیوس 

 

 95یحیى بن مبارك 

 

 14یزید 

 

 95یعقوب بن یزید 

 

 فهرست کتابها

 

 .توضیح: کتابهاى زیر منابعى است که در متن کتاب والیت فقیه بدانها استناد شده است

 

 116ف العقول تح

 

 116جامع االخبار 

 

 67دعائم االسالم 

 

 115عوائد االیام 

 

 75عیون اخبار الرضا 
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 116غرر الحکم و درر الکلم 

 

 112، 67. 66، 27کافى )اصول( 

 

 57مجالس )شیخ صدوق( 

 

 152، 116، 67مستدرك )الوسائل( 

 

 57، 54معانى االخبار 

 

 67نوادر 

 

 54نهج البالغه 

 

 152، 73، 87، 99، 57ه وسائل الشیع

 

 فهرست اصطالحات فقهى و حقوقى

 

 138، 36، 11آزادى 

 

 11آیات عبادى 

 

 84، 98، 99، 49، 13آیین دادرسى 

 

 89اثبات شرعى 

 

 89اثبات عرفى 

 

 74اجازه حسبیه 
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 63اجتهاد 

 

 133، 11احکام اجتماعى 

 

 128، 11احکام اقتصادى 

 

 68، 69، 56، 49،47، 34، 27، 26، 25، 21، 15احکام جزایى 

 

 124،125، 86، 47، 26، 17، 11احکام حکومتى 

 

 22، 12، 11احکام حیض 

 

 128، 71، 17، 11احکام سیاسى 

 

 86، 84، 83، 97، 51، 31، 28، 25احکام شرع 

 

 124، 111، 84، 17، 13، 12احکام قضایى 

 

 31احکام مالى 

 

 12احکام معامالت 

 

 22، 12، 11احکام نفاس 

 

 65، 63م واقعى احکا

 

 51اختیارات حکومتى 

 

 99ادله 
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 22اذان 

 

 52اراضى خراجیه 

 

 137، 43، 23، 12استبداد 

 

 138، 91، 33استقالل 

 

 41استنباط 

 

 62اطالق 

 

 73اقامه بیّنه 

 

 امارات .... والیت

 

 111اماره 

 

 67امامت اعتبارى 

 

 امپراتورى .... شاهنشاهى

 

 151، 117، 112، 117، 119امر به معروف 

 

 89امر حکومتى 

 

 32اموال عمومى 

 

 145اموال مردم 
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 23، 22، 12امور اجتماعى 

 

 111، 51امور اعتبارى 

 

 71، 12امور حکومتى 

 

 22امور سیاسى 

 

 111، 51امور عقالیى 

 

 72امور قضایى 

 

 85اهل ذمه 

 

 14بانکدارى 

 

 114، 113، 41، 41بدعت 

 

 51، 32بودجه 

 

 152، 131، 125، 114، 93 ،47، 31بیت المال 

 

 135، 111بیعت 

 

 32تبرعات 

 

 71تحریم 

 

 44، 27، 26، 21تشریع 
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 48تقلید 

 

 151، 149، 135، 71، 65، 63، 18تقیه 

 

 79تقیید 

 

 149، 117، 76، 72، 68، 51، 12تکلیف 

 

 92، 52، 33، 31، 28جزیه 

 

 75، 96، 51، 21جعل 

 

 62جمع عقالیى 

 

 73، 72، 85، 84، 92، 91، 66، 59، 54حاکم 

 

74 ،75 

 

 131،141، 56، 51، 48، 34، 32، 31حاکم اسالمى 

 

 67حبس ابد 

 

 131، 131حج 

 

 82، 81، 81حجت 

 

 92، 68، 52، 25، 21حد 

 

 146، 123، 85، 84، 81، 94، 92، 91، 67، 69، 53، 51، 49، 34، 26، 12حدود 
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 123، 121، 111، 118، 73، 71، 49، 14حرام 

 

 15حضانت 

 

 ،111، 75، 87، 69، 49، 34، 15، 11حقوق 
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 12حقوق اسالم 

 

 12حقوق بین الملل خصوصى 

 

 12حقوق بین الملل عمومى 

 

 27حقوق تجارت 

 

 27حقوق صنعت 

 

 27حقوق کشاورزى 

 

 71حکم حقوقى 

 

 71حکم کیفرى 

 

 65، 63حکم واقعى 

 

 43حکومت استبدادى 

 

 75، 44حکومت جمهورى 
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 74، 46، 14هى حکومت شاهنشا

 

 52حکومت شرعى 

 

 12حکومت مردم 

 

 126، 43، 13حکومت مشروطه 

 

 43حکومت مطلقه 

 

 123، 121، 118، 74، 73، 1حالل 

 

 97حوادث واقعه 

 

 ،131، 127، 68، 32، 18، 11، 7حوزه علمیه 

 

139 ،137 ،143 ،146 ،147 

 

 62خاص 

 

 81خبر واحد 

 

 84، 92، 91، 53، 52، 51، 33، 31، 28خراج 

 

 114، 63،66، 61، 57، 54، 48، 45، 25، 21، 21خلیفه 

 

 92، 91، 53، 52، 51، 32، 31، 28خمس 

 

 71، 87، 89، 98، 99، 95، 92، 59دادرسى 
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 71، 89دعاوى جزایى 

 

 71، 89دعاوى حقوقى 

 

 71دعوى 

 

 138، 92، 51، 33، 28، 19دفاع 

 

 114،116، 76، 72، 82، 99، 94، 65، 57داللت 

 

 67، 34، 28یات د

 

 14ربا 

 

 67، 25، 21، 16رجم 

 

 11رساله عملیه 

 

 59، 15رشوه 

 

 97روایات متواتره 

 

 123، 119، 81،117، 92، 91، 52، 51، 32، 31، 28زکات 

 

 زمامدار اسالمى .... حاکم اسالمى

 

 68، 52، 16زنا 

 

 143، 111،131، 63، 62، 57، 59، 44، 27، 26سنت 
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 113،123، 79، 73، 72، 83، 99، 96سند )روایت( 

 

 123، 111، 118، 62، 41، 37سنن 

 

 51، 44شارع مقدس 

 

 16شرب خمر 

 

 114، 113، 112، 93، 51، 51، 35، 29شرع 

 

 79، 99صحیح )روایت( 

 

 119،121، 117، 119، 114، 92، 32صدقات 

 

 98ضروریات فقه 

 

 123، 112، 79، 99، 65، 64ضعیف )روایت( 

 

 131عاریه مضمونه 

 

 62عام 

 

 131، 126، 86، 91، 12، 11عبادات 

 

 ،93، 92، 65، 59، 56، 49، 17، 18عدالت 

 

96 ،82 ،86 ،114 ،123 

 

 96عدالت اجتماعى 
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 111عرف 

 

 77عرف عام 

 

 91، 49، 38، 35، 29عقل 

 

 123، 99، 59، 49علم )فقه( 

 

 144عنوان ثانوى 

 

 41عنوانى 

 

 71عین شخصى 

 

 71عین کلى 

 

 119، 119، 81غنایم 

 

 15غیر مشروع 

 

 95، 61فتوا 

 

 68، 46، 16، 14فحشا 

 

 35فساد فى االرض 

 

 71، 81، 49، 15فصل خصومات 

 

 114فقه عامه 
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 111فهم عرف 

 

 114فئه باغیه 

 

 119، 119ء فى

 

 75، 74، 89، 84، 98، 91، 63، 54، 52، 26قاضى 

 

 49، 15قاضى شرع 

 

 28قانون کیفرى 

 

 92، 43، 28، 12قصاص 

 

 75، 73، 71، 84، 98، 92، 59، 26قضاوت 

 

 قوانین حکومتى .... احکام حکومتى

 

 74، 84، 51قوه قضاییه 

 

 84، 52، 51، 29، 26، 21قوه مجریه 

 

 84، 44قوه مقننه 

 

 93، 51، 41قیم 

 

 75، 51قیم صغار 

 

 71کیفر 
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 89کیفرخواست 

 

 33مال اللَّه 

 

 ،92، 91، 52، 47، 33، 31، 28، 26مالیات 

 

94 ،84 ،89 ،117 ،118 ،121 ،137 

 

 33مالیات سرانه 

 

 146، 145مباح 

 

 75متولى 

 

 143، 63، 62، 11مجتهد 

 

 71محاکمه 

 

 16محصن 

 

 16محصنه 

 

 89مدعى العموم 

 

 61مرسل 

 

 17، 18مروت 

 

 139، 81مسائل شرعیه 



151 

 

 

 61مسند 

 

 114معارضه )در احادیث( 

 

 99معتبر 

 

 146، 56مغانم 

 

 93رات شرعى مقر

 

 11منابع احکام 

 

 75، 95، 51مناصب 

 

 76، 75، 96منصب حکومت 

 

 74، 98، 96، 95منصب قضا 

 

 111منصب والیت 

 

 118، 46منکرات 

 

 71موازین شرعى 

 

 71موازین عقلى 

 

 75، 46موقوفه 

 

 116، 76، 73، 83، 99مؤیدات 
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 114نص 

 

 27نظام حقوقى 

 

 135، 35نظام سیاسى اسالم 

 

 93، 91، 55، 54، 41، 29، 21عادالنه نظام 

 

 146نفوس مردم 

 

 67نفى بلد 

 

 27نکاح 

 

 119، 86، 67، 22نماز 

 

 132، 131، 41نماز جماعت 

 

 132، 131، 41نماز جمعه 

 

 118، 119، 114، 113، 117، 118، 119نهى از منکر 

 

 148، 113، 117، 111، 92، 91، 67، 68واجب 

 

 53واجب عینى 

 

 53واجب کفایى 

 

 68واجب مشروط 
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 68واجب مطلق 

 

 72، 94، 91، 59، 52، 33، 32، 26والى 

 

 111، 85وصف عنوانى 

 

 وضع .... جعل

 

 74وکالت 

 

 15وکیل 

 

 ،77، 84، 56، 54، 51، 51، 21، 21والیت 

 

111 ،113 

 

 ،91، 65، 57، 55، 51، 51، 7والیت فقیه 

 

114 ،116 ،119 ،124 

 

 ،81، 53، 45 ،41، 38، 26، 21ولىّ امر 

 

84 ،86 ،72 ،113 ،115 ،146 

 

 92ولىّ مقتول 
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 س اندیشه سیاسی شیعهر.گزارش مطالعاتی د5

 :اول.تذکرات مهم

 .دانشجویان با مشاور1

ت استاد یکی از محورهای اصلی مطالعاتی زیر و یا مسئله ای مرتبط با آن را  بدقت انتخاب کرده با مراجعه 

 )ده(صفحه ای تهیه و ارایه میدهند.11مطالعاتی گزارشی حدودبه منابع کمک درسی و 

 .رعایت روش علمی مطالعه و تحلیل متون و نیز ساختار و آیین گرازش نویسی  الزامی است.2

 الف.مطالعه و ساختار گرازش آن شامل سه بخش است.

 صفحه(2تا1اول.پیش درامد: شامل اهمیت و فرضیه بحث) 

 صفحه(8تا6ررسی بحث)دوم.درامد: شامل طرح . ب 

 صفحه(.2تا1سوم.برامد: نتیجه گیری همراه منابع) 

 ب.آوردن مستندات، ذکر نشانی آنها و نقل قولهای مستقیم در گیومه، ... الزم است. 

 را دارد. 111امتیاز از  25نمره از بیست یا  5.گزارش مطالعاتی 3
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 دوم.محورهای مطالعاتی و گزارش درس اندیشه سیاسی شیعه

 .شیعه و سیاست1

 :)فلسفه سیاسی و حکمت مدنی هدایت، والیت و امامت؛ راهبری راهبردی

 (شئون سه گانه مربی و تربیت سیاسی، علمی دینی و سیاسی و مدیریت سیاسی

 .فرقه های عمده مذهب شیعه2

 )زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی: 

 فتار سیاسی، جنبش و نهضت سیاسی(کالم و بینش سیاسی، عرفان و معنویت سیاسی، اخالق و ر

 .شیعه و مفهوم غیبت و انتظار3

 (منجی و موعود گرایی-)فلسفه سیاسی غیبت، انتظار و مهدویت

 .مسیر اندیشه سیاسی شیعه4

 مقاومت و قیام انقالبی سیاسی(مبارزه با سلطه و ستم: -)

 .ادوار اندیشه سیاسی شیعه5

 حضور و خالفت، حضور و عدم حکومت، غیبت و ظهور( )دوره نبوت، امامت؛ حضور و خانه نشینی،

 .مکاتب اندیشه شیعه6

 نظریه های تعطیل و تقیه، نظریه های حسبه، نظریه های والیت فقیه، نظریه های متأخر

 .شیعه و نظریه های سلطنت9

 .مکاتب معاصر اندیشه سیاسی شیعه8

 )اخباری، اجتهادی و اصولی(
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 .شیعه و مشروطیت7

 قدور مشروطیت اسالمی()حکومت قدر م

 .شیعه و انقالب اسالمی11

 شهادت طلبی(-)استقالل، آزادی و حکومت اسالمی

 .شیعه و نظام جمهوری اسالمی ایران11

 جمهوری والیی فقیه اسالمی(-)مردم ساالری اسالمی

 .شیعه و دموکراسی12

 )عدالت و آزادی(

 .مکاتب فلسفی سیاسی شیعه13

، تقریبی سیاسی و حکمت مدنی ]عقلی برهانی مشایی، قلبی شهودی اشراقی)نگرش و گرای های فلسفه 

خواجه نصیر، متعالی صدرایی، انقالب اسالم و جمهوری اسالمی امام خمینی، تا حیات معقول عالمه 

-استگذاریجعفری[، علمی عینی اجتماعی سیاسی، فقهی و حقوقی سیاسی و فنی کارگزاری سیاسی]سی

  سیاستمداری[(.
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 ش های میان دوره اندیشه سیاسی شیعه.پرس6

 منبع: 

 )ره(والیت فقیه امام خمینیکتاب کمک درسی 

 .ضرورت والیت فقیه چه می باشد؟1

 .دالیل لزوم تشکیل حکومت)اسالمی(کدامند؟2

 .ماهیت و کیفیت قوانین اسالم چگونه می باشد؟3

 .لزوم انقالب اسالمی چه است؟4

 .لزوم وحدت اسالمی چگونه است؟5

 .لزوم نجات مردم مظلوم و محروم چه می باشد؟6

 لزوم حکومت از نظر اخبار چگونه است؟.9

 .طرز حکومت اسالمی و اختالف آن با سایر طرز حکومت ها چه می باشد؟8

 مطلق(اسالمی چگونه است؟ -.شرایط زمامدار)کامل7

 .شرایط زمامدار اسالمی در دوره غیبت چه می باشد؟11

 والیت تکوینی چگونه است؟-ت اعتباری.والیت فقیه؛ والی11

 .هدف های عالی حکومت اسالمی کدامند؟12

 .والیت فقیه به استناد اخبار چه می باشد؟13

 .حکومت بر وفقه قانون چگونه است؟14

 .مبارزه برای تشکیل حکومت اسالمی)انقالب اسالمی(چه می باشد؟15



159 

 

 .محورهای آزمون نهایی 7

 .شیعه و سیاست چه رابطه و نسبتی دارند؟ 1

 .فرقه های عمده مذهب شیعه کدامند؟2

 .اندیشه سیاسی زیدی چه می باشد؟3

 .اندیشه سیاسی اسماعیلی چه است؟4

 .اندیشه سیاسی شیعی دوازده امامی چه می باشد؟5

 .شیعه و مفهوم غیبت و انتظار چگونه است؟6

 می باشد؟ .سیر و مسیر اندیشه سیاسی شیعه چه9

 .ادوار اندیشه سیاسی شیعه کدامند؟8

 .مکاتب اندیشه سیاسی شیعه چه می باشند؟7

 .نظریه های تعطیل و تقیه، نظریه های حسبه، نظریه های والیت فقیه، نظریه های متأخر چه است؟11

 .شیعه و نظریه های سلطنت چه رابطه و نسبتی دارند؟11

 خباری، اصولی( چه می باشند؟.مکاتب معاصر اندیشه سیاسی شیعه)ا12

 .شیعه در مورد مشروطیت چه نظری دارد؟13

 .شیعه و انقالب اسالمی چه رابطه ای دارند؟14

 .شیعه با نظام جمهوری اسالمی ایران چه نسبتی دارد؟ 15

 .شیعه در مورد دموکراسی چه موضعی دارد؟16

 .مکاتب فلسفه سیاسی شیعه کدامند؟19


