
 7531دیماه5          فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               53جلسه 

 

حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو علی أهِل َبیِتِه  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  الطَّ

ِذیَن » َتَااُبوا َواَلَّ ِهْم  اسْْْ َقاُموا ِلَرِبَّ
َ
ََلةَ  َوأ ْمُرُهْم  الصََّْْ

َ
وَر    َوأ ا َبیَنُهْم  شُْْ  جمله بر شْْاهد «ْنِفُقوَن یُ  َرَزْقَناُهْم  َوِمَمَّ

ْمُرُهْم »
َ
 .پردازیمیم نکات این به ما که است آیه این در نکاتی. است 1«َبیَنُهْم  ُشوَر    َوأ

ْمُرُهْم » جمله که اسْت این اول نکته
َ
وَر    َوأ  در و آیات سیاق در و اسْت وصْفی خبر  جمله «َبیَنُهْم  شُْ

 اجبو احیانا   که شده متعرض را اخَلقیاتی هاآن از تعداد  یا جمَلت اینبسیار  از  که آمده جمَلتی سیاق
ْْتند  ُبوا ما ِإذا َو : »مثل نیس ِْْ ا» یا 2«ْغِفُروَن یَ  ُهْم  َغض  انفاق و واجب انفاق از اعم که «ْنِفُقوَن یُ  َرَزْقَناُهْم  َوِمَمَّ
ِهْم  َعلی َو » یا و اسْت. مسْتحب ِبَّ  عنوانبه اما است  تأکید مورد اسْت اخَلقی اوصْا  ازکه  3«یَتَوکُلوَن  َر

 .نیست مطرح شرعی واجبات از یکی

 این که بود معتقد هم او که کندمی نقل عبده محمد آقا  قول به اسْْتاد  از رضْْا رشْْید محمد آقا  
ْمُرُهْم »

َ
وَر    َوأ  چنین او عبارت. ندارد وجوب بر داللت و اسْْت واجب غیر اخَلقی وصْْایا  از «َبیَنُهْم  شُْْ

 و نفسه فی ممدوح   الشیء هذا انَّ  علیه یدل   ما اکثر مخصْوصه طائفةٍ  لحال خبر    وصْ    هذا ألنَّ : »اسْت
وَر   » که ندارد داللت این از بیش «تعالی الله عند محمود   ُْْ ْْت  خوب و ممدوح کار یک «َبیَنُهْم  ش  اما اس
ْمُرُهْم » جمله این بنابراین 4.ندارد وجود بر داللت

َ
وَر    َوأ  داللت ندارد بلکه شْورا وجود بر داللت «َبیَنُهْم  شُْْ

 رام یک اینکه بر داللت ولی کندمی شورا به توصْیه شْار  و اسْت ممدوح امور از مشْورت که دارد این بر
ْْت واجبی ْْورا  درباره ما بحث اینکه به توجه با ،ندارد کرد، عمل آن به باید حتما   که اس  و حکومتی ش

 .اول مطلب این. است سیاسی

 یک وجود مسْْتل م عرب، زبان در شْْورا کلمه و شْْورا اصْْوال   که گفتیم گذشْْته در ما اینکه دوم مطلب
 ولی دکنمی مشْْورت دیگران با بگیرد، تصْْمیم اینکه برا  گیرندهتصْْمیم آن که اسْْت گیرندهتصْْمیم
 اصَل  . دباش آورال ام شورا  یک شورا، این که نیست این شورا  معنا  خود بنابراین ست.او گیرندهتصْمیم

                                                           
 83 :. شور 1
ذیَن  24 همان:. 2 ْثِم َو اْلَفواِحَش َو إِ َو الَّ  ذا ما َغِضُبوا ُهْم َیْغِفُروَن َیْاَتِنُبوَن َکباِئَر اْْلِ
ِذیَن َصَبُروا َو  95:. عنکبوت3 ُلوَن اَلَّ ِهْم َیَتَوَکَّ ِبَّ  َعَلی  َر
 در زمان آن که المنار کتاب آن البته. کنندمی نقل 29 صفحه ،2 جلد المنار، تفسیر در عبده محمد خود استاد از رضا رشید آقا  را مطلب این. 4

 است. از آن شده متعدد  ها زیرا در حال حاضر چاپ بود من اختیار
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 الزم نآ اجرا  گیرد،می تصمیم شورا آنچه که باشْد این ا نتیاه که دهدنمی معنایی لغت ازنظر شْورا لفظ
 فرادا از تعداد  با رای نی از اسْْت عبارت -گفتیم قبَل   آنچه بر بنا- شْْورا معنا  خود چون باشْْد  واجب و

 که اشدب داشته وجود باید گیرندهتصمیم یک که است این آن معنا  ایناا در که گیر تصْمیم برا  رأ  اهل
 اینکه برا  تصمیم، حق دارا  و تصمیم صاحب گیرندهتصمیم این. دارد گیر تصمیم حق گیرنده،تصمیم این
 اوست اما کندیم رای نی دیگران با باشد، ترن دیک صواب به تصمیم این اینکه برا  شود، ترپخته تصمیم این
 به اساسا   را،شو بنابراین گیرد.می تصمیم بعد و گ یندبرمی و پسْندندمی را بهتر رأ  دیگران، آراء میان از که

 آیه این نابراینب است. گیرتصمیم یک به کنندهکمک معنا  به شورا بلکه نیسْت گیر تصْمیم مرکب معنا 
ْمُرُهْم : »فرمایدمی که

َ
وَر    َوأ  با د،بگیرن تصْْمیم خواهندمی وقتی که هسْْتند چنین ینمؤمن یعنی «َبیَنُهْم  شُْْ

 .یستن گیر تصمیم شورا  شورا، این خود بنابراین گیرند.می تصمیم بعد و کنندمی مشورت دیگران

 هرچه که بگیرند تصمیم خودشان بین اینکه مگر نیست  نهفته این شورا در ]اینکه نظر شْورا عمل شود 
 که   چی آن گوییممی ما نیست  شورا اما این .است دیگر  حر  که شود اجرایی گرفت تصْمیم شْورا این

 شورا آنچه و گویدمی شورا آنچه و هست آنچه شْورا در. گیر تصْمیم نه و اسْت رای نی همان شْوراسْت،
 اشور خود است ممکن گیر ،تصمیم اما شْود نمی فهمیده شْورا از این از بیش و اسْت رای نی فهماند،می

. گیردمی تصمیم او و دهدمی پیشنهاد گیر تصمیم برا  که باشد یشْورای که اسْت ممکن و بگیرد تصْمیم
 این از کیی رأ  به است ممکن لذا و گیردمی تصمیم هاآن آراء مبنا  بر وگرفته  پیشنهاد هااین از گیرتصمیم

 همان هب و است بهتر این: بگوید و کند انتخاب را یکی نظرها و آراء این بین از. کند عمل کنندگان مشْورت
 غ وه در خندق مسْْهله در  کردندمی چنین سْْلم و آله و علیه اللهصْْلی اکرم رسْْول گاهی. کند عمل رأ 

ْْلم اح اب، جنگ یا اح اب ْْرت منتها دادند مختلفی نظرها  و هارأ  ینمس ْْلمان رأ  به حض  عمل س
 که چی   شْْورا، کلمه در بنابراین کردند. عمل نظر آن به حضْْرت و داد نظر  هااین بین از نفر یک. کردند
 و رای نی یعنی شْْورا چه؟ یعنی شْْورا. ندارد وجود گیرد،می تصْْمیم شْْورا این که باشْْد این دهندهنشْْان

 .نظر اهل نظرِ  ابدا  از گرفتن کمک و نظر ابدا  و نظرخواهی

ْْل ها  قبلدر بحث  کتاب در الدور  قحطان آقا  گفتیم. را آن کلمات و کرده مراجعه لغت به مفص
 راجاسْْتخ هو و: »گویدمیو  اسْْت کرده خَلصْْه را لغویین تمام حر  هم «والتطبیق النظریة بین الشْْورا»

 1«هایف النظر اجازه و االخرین اراء علی التعر  بعد الصواب

                                                           
 م. 4592. الدور ، الشوري بین النظریة و التطبیق، بغداد، 1
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 د باش نشده قطعی تصمیم رسول و خدا سو  از که است جای  جایی در شورا که اسْت این سْوم مطلب
 و گرفته قطعی را تصمیم شورا از قبل رسول و خدا اگر بنابراین  است گیر تصمیم برا  شورا  شورا، چون
 ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمٍن  کاَن  َوَما: »فرمایدمی کریم قرآن. نیسْْت شْْورا جا  دیگر ایناا باشْْند در کرده اعَلم

ی هُ  َقضَْ وُلهُ  الَلَّ ْمر َوَرسُْ
َ
ْن  ا  أ

َ
ْمِرِهْم  ِمْن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کوَن یَ  أ

َ
 .کندیم معین را تکلی  و است روشن خوبیبه آیه 1«أ

 معین را تکلی  خدا، رسْْول از قبل متعال خدا  و خدا رسْْول که اسْْت جایی آن در امر، در خیره بنابراین
 ما. یستن شورا جا  دیگر ایناا. دهید اناام را کار این گفته است  قطعی و معین تکلی  ولی. دباش نکرده
 شودنمی نچو ؟خوانندن یا بخوانند نماز مردم آیا که کنیم شورا یا بگذاریم رفراندوم نمازخواندن، برا  و بیاییم
! وبخ بسْیار. چنین کند برود بهشْْت به دارد دوسْْت که هرکس بگوییم فرسْْتاد، بهشْْت به زوربه را مردم

ْْی چه گوییممی و کنیممی خواهیمعذرت آیممی ْْت به خواهدمی کس  ایناا! خیر! بخواند نماز برود؟ بهش
 خداوند وصْْلی الله علیه و آله و سْْلم  خدا رسْْول که را کار  مشْْورت با بخواهیم که نیسْْت شْْورا جا 

 .کنیم شورایی و مشورتی اندگرفته را آن تصمیم

 باشد، اسَلمی جمهور  اصل رفراندوِم  که هم برفرض]حتی در موضو  رفراندوم جمهور  اسَلمی هم  
 ندومبلکه این رفرا شودمی نامشرو  اسَْلمی جمهور  دیگر خیر  گفتند مردم اگر که نیسْت معنی نآ به این

 یتمشروع منبع متعال خدا . ببخشد مشروعیت بخواهد اینکه نه و دهدمی مشْرو  گیر تصْمیم به قوت
 و تحمای و بدهند مثبت نظر کنند و کمک مردم وقتی مردم، نظرخواهی ولی ایم گفته قبَل   را این ما و اسْْت
 حکومت قدرت خواهد گرفت. کنند، نصرت

 .تقدر بخش یک و مشروعیت بخش یک  دارد بخش دو سْیاسی قدرت که گفتیم در مباحث گذشْته
 تمشْْروعی مبنا  عقَل   و منطقا   تواندنمی دیگر  منبع هیچ و خی دبرمی متعال خدا  از مشْْروعیت بخش
 قَل،عَ  نیست ممکن که یماگفته چاپ شْده اسْت. دوم و اول جلد در و ایمکردهبحث  مفصْل را این. باشْد

 مه شْْر  و کندمی تأیید را این منطق هم باشْْد  خدا باید مشْْروعیت منبع. برخی د خدا غیر از مشْْروعیت
اُء یَ  َما ْخُلُق یَ  َوَرُبَّک. »دارد زیاد  روایات و آیات َْْ یَ  ش ْبَحاَن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو ُْْ هِ  س ا َتَعاَلی   َو  الَلَّ  َعَمَّ

ِرکوَن یَ   شْْر  نو  بدترین این شْْود، قائل خدا غیر برا  را مشْْروعیت کسْی اگر فرمایدآیه می اصَْْل  . 2«شْْ
 به هم آیه همین در. است متعال خدا  شدید نهی مورد و بوده بدتر هاشر  همه از که اسْت شْرکی  اسْت

                                                           
 83 :. اح اب1
 33 :قصص .2
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هُ  َوُهَو  * یْعِلُنوَن  َوَما ُصُدوُرُهْم  ُتکن   َما ْعَلُم یَ  َوَرب ک: »است شده اشْاره آن هَ  اَل  اللَّ وَلی   ِفی اْلَحْمُد  َلهُ  ُهَو  ِإالَّ  ِإَل 
ُ
 اأْل

ِإَلیهِ  اْلُحکُم  َوَلهُ  َواْلِْخَرةِ   .1«ُتْرَجُعوَن  َو

ْْروعیت حال هر به ْْت  آن از مش ْْروعیت حاال اما خداس ْْد معلوم مش  طالبابی بن علی خداوند و ش
 صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول حضْرت خود فرمود  معین رسْول از بعد امامت برا  را السَْلمعلیه

ِطیُعوا: »فرمود اعَلم
َ
هَ  أ ِطیُعوا الَلَّ

َ
ُسوَل  َوأ وِلی الَرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
 حمایت و اطاعت نکرده و کمک مردم اگر اما 2«ِمْنکْم  اأْل

 میثاق ییک گیرد شْْکل می میثاق دو بااسْْت  حکومت دوم رکن که قدرت گفتیم د اتفاق نخواهد افتاد.نکنن
ه ِنْعَمةَ  اْذکُروا َو »  نصْْرت میثاق یکی و اطاعت ِذ  ِمیثاَقهُ  َو  َعَلیکْم ِِ  اللَّ ِمْعنا ُقْلُتْم  ِإذْ  ِبهِ  واَثَقکْم  اَلَّ  َو  سَْْ

َطْعنا
َ
 رسول صْحابه از خیلی که کردیم مطرح یم وخواندرا  زیاد  روایات در که اسْت اطاعت میثاق این 3«أ

َم  َعَلیهِ  اللهصلی اللهرسول َبایْعَنا: »که کنندیم نقل صْلی الله علیه و آله و سلم خدا اَعةِ  ْمِع السَّ  َعَلی َوَسلَّ  َوالطَّ
ِ   ِفی  جبرئیل حاکم این اینکه ولو دهد،می قدرتحاکم  به نصْْرت و اطاعت هرحال به .4«َواْلَمکَرهِ  اْلَمْنشَْْ

 ند،نکن یار  و نکرده اطاعت مردم اگر کند، حکومت زمین رو  بخواهد هم جبرئیل اگر. باشْد السَْلمعلیه
ْْروعیت به احتیاج حکومت کند. برپارا  حکومتی بخواهد که کندنمی پیدا قدرت عمَل   . ددارو قدرت  مش

 مردم بر و کند حکومت دارد حق یعنی حاکمیت حق. آیدمی وجود به حاکمیت حق باشْْد، مشْْروعیت اگر
 شْْکل و شْْودمی عملیهم  حکومت این کردند، اطاعت مردم اگر اما کنند. اطاعتاز او  که اسْْت واجب

 ومتحک ایااد در نقش مردم، نقش گفتیم لذا. گیردنمی شْْکل حکومت این نکردند، اطاعت اگر و گیردمی
 .است مردم فعل حکومت است 

 نه و هستند فاعل حکومت، با رابطه در مردم و اسْت مردم فعل حکومت ایم گفته ما که دقیقی نکته این
 اهندبخو اگر ولی چیسْت! هاآن منظور دانمنمی اسْت، مردم آن از مقبولیت شْودمی گفته گاهی اینکه. قابل
 کومتح مردم اگر لذا. است مردم اراده با بقائا و حدوثا حکومت موجودیت بگویند باید کنند صْحبت دقیق

 به و اندگرفته خدا از را قدرت هاآن چون  ندارد هم تعار  و هستند جهنمی هاآن همه بخواهند، خدایی غیر

                                                           
 97و  35آیات  همان: .1
ْمرِ  95 ء:. نسا2

َ
وِلي اأْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الَرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلَّ ُیَّ

َ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِ ِمْنُکْم  َیا أ ِه َوالَرَّ وُه ِإَلی الَلَّ ِه َواْلَیْوِم اَفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشيٍْء َفُرُدَّ لَلَّ

لِ اْلِْخِر  ْحَسُن َذ 
َ
ِویَل   َك َخْیر  َوأ

ْ
 َتأ

هِ  9 :. م مل3 هَ  َو اْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ ُقوا اللَّ َطْعنا َو اتَّ
َ
ِذ  واَثَقُکْم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعنا َو أ هَ  َعَلْیُکْم َو ِمیثاَقُه الَّ ُدورِ  ِإنَّ اللَّ  َعِلیم  ِبذاِت الص 

َم 4 لَّ ُه َعَلْیِه َوسَْ ی اللَّ لَّ ِه صَْ وَل اللَّ ْو َنُقوَل  . َباَیْعَنا َرسُْ
َ
ْن َنُقوَم أ

َ
ْهَلُه َوأ

َ
ْمَر أ

َ
ْن اَل ُنَناِزَ  اأْل

َ
اَعِة ِفي اْلَمْنَشِ  َواْلَمْکَرِه َوأ ْمِع َوالطَّ ا اَل َعَلی السَّْ   ِباْلَحقِّ َحْیُثَما ُکنَّ

ِه َلْوَمَة اَلِئٍم َنَخا  ُ  ِفي اللَّ
 9455صحیح بخار ، ح 
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 حاکمیت یک به بخواهند که کسْْانی. اسْْت مسْْهولی جامعه ا ،جامعه چنین اند.داده خدا شْْریک
 هب اگر. هستند غصب این شریک و کنندمی شرکت غصب این در هاآن همه بدهند، موجودیت غیرمشْرو ،

 و حدوثا چه شْْود  موجود و بگیرد پا مشْْرو  حکومت یک که کردند کمک ایناا کنند، عمل خود وظیفه
 .بقائا چه

 حایت لغو  قول شما، نظر از کردید، مراجعه لغت اهل به شْورا لغو  معنا  در کهاین :حضْار از یکی
 دارد؟

 است ظهور از کاش  لغت، اهل فهم. لغت اهل فهم از شْود؟می کشْ  چگونه کَلم یک ظهور :اسْتاد
 .نیست این از غیر ظهور کش  برا  راهی دارد و حایت  بله پس

 .پذیرندنمی را لغو  قول حایت ب رگان از خیلی :حضار از یکی

ْْتاد ْْر ما جا  دارند  رو بر  ب رگان همه :اس  کارچه بفهمند را کلمه یک معنا  بخواهند هاآن اگر اماس
 .ندارد دیگر  راه و اسْْت این راهش کرد؟ کار چه باید دهند؟کشْْی این کار را اناام میآیا با قرعه کنند؟می
 لمهک یک ظهور فهمیدن راهِ  این. فهمندمی چه کلمه این از هسْْتند، لغت اهل که هاییآن و مردم ببینید باید

 عنیی نیست حایتقول لغو   بگویند اینکه چیسْت؟ کلمه معنا  اسْت؟ ظاهر چی   چه بر کلمه .اسْت
 قطعی عقَل آن حایت که اسْْت چی هایی آن از اداشْْته باشْْد ام آیه و روایت و شْْرعی دلیل اینکه نه چه؟

 تحای که شرعیه امارات از خیلی مثل. است قرارگرفته هم شار  امضا  مورد عقَلیی حایت این و است
 .شودمی امضا شار  طر  از هاآن

ْمُرُهْم » که دارد آیه در اینکه چهارم مطلب
َ
وَر    َوأ  هب آن گیر تصْْمیم حق که امر  یعنی این. «َبیَنُهْم  شُْْ

 شودمی استفاده شود؟می استفادهچی    چه امرهم این از. هاسْتآن امر که امر   باشْد شْده واگذار مردم
 اگر ماا باشد. شورایی بگیرند، تصمیم آن درباره باید مردم که امر  اسْت و مردم امر که امر  اسْت بهتر که

 واگذار مردم به خدا سو  از که باشد امر  و بگیرد تصْمیم باید آن درباره متعال خدا  که اسْت امر  امر،
 .نیست مردم امر باشد دیگر نشده

 مشورت ممرد با است، دیگر  به مربوط که امر  با رابطه در و بیاید بخواهد کسی کنید فرض برا  مثال
 و نیمک مشورت بیایید که بگوید کسی و اوست ملک کهوجود دارد  غیرمسلمانی یا مسلمان، یک خانه کند 
 هااین از را خانه که گرفتند تصْْمیم هم همه دهیم  اناام را کار این شْْورا با بگیریم. هااین دسْْت از را خانه
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 حایت اااین در شْْورا این آیا کنند. تقسْْیم خود بین را آن پول و بفروشْْند یا و کنند تصْْر  آن در و بگیرند
ْمُرُهْم »اسْْت  نبوده هاآن امر امر،  زیرا خیر ؟دارد

َ
وَر    َوأ  امر که امر  نیسْْت، هاآن امر که امر . «َبیَنُهْم  شُْْ

 امر . دباش امرهم که شود گذاشته شورا به باید امر  آن بنابراین باشد  شورا  تواندنمی کهاین اسْت، الهی
 واگذار هاآن به را امر  چه که کند معین باید متعال خدا  ؟شْْودیم مشْْخص کاا از اسْْت، «امرهم» که

 .است کرده

هَ  ِإنَّ : »اسْْت کرده واگذار خودشْْان به را امور یکسْْر  َض  َجلَّ  َو  َع َّ  َاللَّ ُموَرهُ  َاْلُمْؤِمِن  ِإَلی َفوَّ
ُ
َهاکُ  أ  َلْم  َو  لَّ

ْض یُ  ْن  ِإَلیهِ  َفوِّ
َ
 کرده واگذار او خود به را مؤمن شخصی رفتار به مربوط تصمیمات متعال، خدا  1«َنْفَسهُ  یِذلَّ  أ

 یا خردب خانه بخرد، خانه خواست اگر بنشیند، ا خانه چه در بپوشد، را لباس آن بپوشد، را لباس این است 
 دگیزن از شخصی رفتار به مربوط که اسْت امور  امور، این بکند. را معامله آن یا بکند را معامله این نخرد،

 است. کرده واگذار او خود به را کرده تعیین خدا آنچه چارچوب در رفتارها انتخابخداوند . است افراد خود
 ستا امور  که اسْت این منظور بلکه کند ذلیل را خود  که اسْت نکرده واگذار او به روایت این طبق ولی

اِء  ِمَن  َلکْم  َطاَب  َما َفاْنکُحوا: »اسْْت گفته  اسْْت کرده واگذار مردم به را هاآن متعال خدا  که سَْْ  بهو  2«الِنَّ
َحَلَّ : »اسْْت گفته ، یاکرده واگذار خودشْْان

َ
هُ  أ ْنِفُقوا» یا و 3«اْلَبیَع  الَلَّ

َ
ا أ  مقدار چه اینکه حاال 4«َرَزْقَناکْم  ِمَمَّ

 .است کرده واگذار خودشان به کنند را انفاق را  چی  چه یا کنند انفاق

 چی  . شود عمل طوراین باید که اسْت کرده معین و نکرده واگذار خودشْان به را از کارها تعداد  یک
 آن جمله از. نیست «امرهم» دیگر کرده، معین را آن تکلی  و حکم متعال خدا  و نشْده واگذار هاآن به که

مر   خداوند این ااست سلم و آله و علیه اللهصلی اللهرسول از بعد خَلفت مسهله نیست، هاآن امر که چی  
 واگذار دیگران به را امر این متعال خدا  که شودنمی هم عقَل ایمگفته ما بلکه است نکرده واگذار کسی به را

                                                           
َحاِبَنا َعْن 1 صْْ

َ
ة  ِمْن أ ََلُم: ِإنَّ . ِعدَّ ِه َعَلْیِه َالسَّْْ ُبو َعْبِد َاللَّ

َ
َماَعَة َقاَل َقاَل أ ی َعْن سَْ ٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعیسَْْ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َض ِإَلی َاْلُمْؤِمِن أ َه َع َّ َو َجلَّ َفوَّ  َاللَّ

 َلْم تَ 
َ
ُه أ ْن ُیِذلَّ َنْفسَْ

َ
ْض ِإَلْیِه أ َها َو َلْم ُیَفوِّ ُموَرُه ُکلَّ

ُ
: ْسَمْع ِلَق أ ِه َع َّ َو َجلَّ ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنیَن ْوِل َاللَّ ِه َاْلِع َّ ی ا  َو اَل َیُکوَن « َو ِللّٰ ْن َیُکوَن َعِ 

َ
َفاْلُمْؤِمُن َیْنَبِغي أ

هُ  ُه َاللَّ ْسََلِم  َذِلیَل  ُیِع   یَماِن َو َاْْلِ  ِباْْلِ
 38ص  ،9ج  ،الکافي

ِإْن  8 ء:. نسْا2 َساِء َو َن النِّ الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمی  َفانِکُحوا َما َطاَب َلُکم مِّ
َ
 َمْثَنی  َوُثََلَث َوُرَباَ   ِخْفُتْم أ

َ
الَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدة  أ

َ
ْیَمانُ َفِإْن ِخْفُتْم أ

َ
ُکْم ْو َما َمَلَکْت أ

الَّ َتُعوُلواَذ  
َ
ْدَنی  أ

َ
 ِلَك أ

  499 ة:. بقر3
ْ
ِذیَن َیأ ُط اَلَّ ِذي َیَتَخَبَّ َبا اَل َیُقوُموَن ِإاَلَّ َکَما َیُقوُم اَلَّ ْیَطاُن ِمَن اْلَمِسَّ ُکُلوَن الِرَّ ُهْم َقاُلوا ِإَنَّ ُه الشََّْْ َنَّ

َ
ِلَك ِبأ َبا َذ  هُ َما اْلَبْیُع ِمْثُل الِرَّ َحَلَّ الَلَّ

َ
َم الْ  َوأ َبْیَع َوَحَرَّ

َبا  ِه َفانْ الِرَّ ِبَّ ِه َتَهی  َفَلُه َما َس َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظة  ِمْن َر ْمُرُه ِإَلی الَلَّ
َ
اِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن َوَمْن َعاَد فَ َلَ  َوأ ْصَحاُب الَنَّ

َ
ِهَك أ وَل 

ُ
 أ

ِتيَ َیْوم  اَل َبْیع  ِفیِه  492 همان:. 4
ْ
ْن َیأ

َ
ا َرَزْقَناُکْم ِمْن َقْبِل أ ْنِفُقوا ِمَمَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلَّ ُیَّ

َ
ة  َواَل َشَفاَعة  َیا أ  اِلُموَن َواْلَکاِفُروَن ُهُم الَظَّ َواَل ُخَلَّ
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ْْت قرآنی مفاهیم ترینبدیهی از این. اسْْت خویش خدایی از خدا تخلی معنی بهکار  این چون کند   هک اس
 .نیست او از سلب قابل و است الهی ذاتیه امور از متعال، خدا  مالکیت و است «اْلُمْلک َلهُ » خدا

 تعالم خدا  ،صلی الله علیه و آله و سلم اللهرسْول از بعد بگوید کسْی اگر که ایمگفته خود محل در ما
 از بعد متعال خدا  که اسْْت معنی این به اسْْت  کرده واگذار مردم به را مطلب این و نکرده تعیین حاکمی
 و یستمن فرمانروا بعد به این از من گفته و داده اسْتعفا فرمانروایی از صْلی الله علیه و آله و سْلم اللهرسْول

ْْت بخواهد اینکه برا  مملکتی در حاکمی یک اگر. کنید تکلی  تعیین خودتان برا  خودتان  معین انداراس
این   معنا کنید انتخاب خواهیدمی را هرکس خودتان و کنمنمی معین استاندار دیگر من! مردم: بگوید کند،

 به خدا اگر. امبرداشْْته دسْْت محدوده این درخود  حاکمیت از من اینکه یعنی اسْْت و خودمختار  کار او
 گرفت اهمنخو تصمیم دیگر من اینکه یعنی چه؟ یعنی بگیرید، تصمیم شما خود که هرچه! مردم: بگوید مردم

 کند، تعیین حاکم اگر. کند تعیین حاکم که است این به حاکمیت اعمال. کنمنمی اعمال را خودم حاکمیت و
 خواهیدمی خودتان هرچه: بگوید و نکند تعیین اگر و اسْْت کرده حاکمیت اعمال تعیین، این طریق از یعنی

ْْمیم ْْتعفا  یعنی نای بگیرید، تص ْمُر  َلهُ » و «اْلُمْلک َلهُ » پس. حاکمیت از اس
َ
ْْود؟می چه «اأْل َک  َو » ش ُبَّ  َر

اُء یَ  َما ْخُلُق یَ  یَ  شَْْ ْبَحاَن  اْلِخیَرةُ  َلُهُم  کاَن  َما ْخَتاُر َو هِ  سُْْ ا َتَعاَلی   َو  الَلَّ ِرکوَن یَ  َعَمَّ ُهَمَّ  ُقِل » چه؟ یعنی «شْْْ  َک لِ مَ  اللَّ
ن الُملَک  َتنِ  ُ  و َتشْْاُء  َمن الُملَک  ُتؤتی الُملِک   پس چه؟ یعنی 1«َتشْْاُء  َمن ُتِذُلَّ  و َتشْْاُء  َمن ُتِعُ َّ  و َتشْْاُء  ِمَمَّ

هُ » اُء  َمْن  ُمْلکهُ  ْؤِتییُ  َوالَلَّ  کند.چنین برداشْْت می آیات این از قبل عقل بلکه آیات، این همه چه؟ یعنی 2«یشَْْ
 چون کنند  هم مباحثه و مطالعه اول جلد در را بحث این که کنمیم خواهش من و ایمکرده بحث هم قبَل   ما

 «اْلُمْلک هُ لَ » دین، اساس که ایمکرده تبییندر آناا  دارد. مباحثه به احتیاج و است دقیق آن مطالب از بعضی
 یا،انب غیر با انبیا دعوا  ندارد  دعوا مورد خدا، خالقیت. تنهایی به خدا بودن «الخلق له» نه و اسْْت بودن

ْمُر  َلهُ » سربر  بود؟ چه سر بر کفار و مشرکین با و خودشان مردم با رسل دعوا 
َ
. تبوده اس خداوند بودن «اأْل

ی: »گفتندمی همه ِمین   َرُسول   َلکْم  ِإِنَّ
َ
ُقوا * أ هَ  َفاَتَّ ِطیُعوِن  َو  الَلَّ

َ
. ایستادندمی انبیا برابر در هاآن لذا و بوده این 3«أ

 نداشته کار  ما به تو. اسْت خالق خدا ندارد، عیبی گفتندمی اسْت، خالق بگویید که بود این در بحث اگر

                                                           
ن َتشْاُء وُتِع   َمن َتشْاُء وُتِذل  َمن َتشاُء  43 :. آل عمران1 ُهمَّ مِلَك الُملِك ُتؤتي الُملَك َمن َتشْاُء وَتنِ ُ  الُملَك ِممَّ َك َعلي ُکلِّ شی ِبَیِدَك الَخیُر ُقِل اللَّ ٍء ِانَّ

 َقدیر  
َه قَ  429 ة:. بقر2 ُهْم ِإَنَّ الَلَّ َحُقَّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم  ا  ْد َبَعَث َلُکْم َطاُلوَت َمِلکَوَقاَل َلُهْم َنِبُیَّ

َ
ی  َیُکوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َوَنْحُن أ َنَّ

َ
َنَّ َقاَل إِ ُیْؤَت َسَعة  ِمَن اْلَماِل  َقاُلوا أ

َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َوَزا ُه َطة  ِفي اْلِعْلِم َواْلِاْسِم َدُه َبْس الَلَّ ُه َواِسع  َعِلیم  َوالَلَّ  ُیْؤِتي ُمْلَکُه َمْن َیَشاُء َوالَلَّ
 443و  449آیه ء: . شعرا3
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 سْْر بر دعوا نبود اما کار در دعوایی دیگر ،باشْْد ما خود دسْْت قدرت و کنیممی حکومت خودمان ما با ،
 .است بوده همین

 خودتان حاال بگوید بعد و کند مشْْخص را مقررات و هاچارچوب وندخدا اگر! اسْْتاد :حضْْار از یکی
 هب حاکم فق  و شْْده خدا حکم حکم، بازهم ایناا در کند  حکم هاچارچوب این طبق که کنید معین حاکم
 شود.می معین مردم دست

این  ماا نکنند حاکم این بر تمکین مردم ولی باشْْد، کرده تعیین را حاکم خدا که جایی آن در مگر :سْْتادا
 ومتحک دوران غیبت، دوران در غیبت  دوران مثل کند، تنفیذ را خود حکم بتواند دیگر  شْْکل بهحاکم 

 مکینت چون. باشد داده استعفا متعال خدا  اینکه دوران نه و است مردم تمکین عدم دوران است  استثنایی
 شخصم تا باشد؟ امام باید غیبت عصر در چرا .اسْت همین غیبت عصْر در امام تعیین فلسْفه لذا نکردند،

ْرَض  ِإَنَّ » کند  اعمال را خود حاکمیت باید خدا. کندمی حاکمیت اعمال دارد خداوند که شْْود
َ
 َتْخُلو الَ  َاأْل

ةٍ  ِمْن  ْْودینم 1«ُحَاَّ ْْود خالی خدا حات از زمین ش ْْت و خدا تخلی معنی به این و ش ْْیدن دس  از او کش
 ایدب گاهی کار، این برا  کند  حاکمیت اعمال و بیاید خواهدمی امام ،شود تعیین باید امام. اسْت حاکمیت

 از مردم تمکین. اسْْت میسْْر طریق این از مردم تمکین چون شْْود، برگ ار رفراندوم اسَْْلمی، جمهور  در
 این. کنید تبعیت این از فعَل   شما بگویند و کنند معین معین شْرای  با را فقیه که اسْت این به امام حاکمیت

. کند معین حاکمخداوند باید . او حاکمیت و امام سر بر نه است تمکین سر بر بحث. است تمکین شیوه هم
 کرده ایااد خلل بالله العیاذ جهان مدیریت امر در متعال خدا پس یعنی  کند، معین را حاکم خْدا اگر

ْْت  ْْود؟می مگراما  اس ْْکا  آیا یعنی 2«ُفُطورٍ  ِمْن  َتر  َهْل : »فرمایدمی کریمه آیه ش  بینی؟می خللی و ش
 شْْکا  و فطورکار  این ،بگذارد حاکم تعیین بدون و کند رها بشْْر را جامعهخدا  که باشْْد بنا اگر. بینینمی

 .است محالکار  این و شده خأل ایناا. است آفرینش در

 و سلم آل و محمدعلی اللهصلی و

                                                           
ْرَض اَل َتْخُلو ِمْن ُح .. 1

َ
ََلُم: ِإنَّ َاأْل ُبو َاْلَحَسِن َعَلْیِه َالسَّ

َ
ِبي َعِليِّ ْبِن َراِشٍد َقاَل َقاَل أ

َ
ُة... َعْن أ ِه َذِلَك َاْلُحاَّ َنا َو َاللَّ

َ
ٍة َو أ  اَّ

 495ص  ،4ج  ،الکافي
ِذي  8 :. ملک2 ِن ِمْن َتَفاُوٍت  َما َتَر   ِفي َخْلِق  ا  َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاَلَّ ْحَم   َبَصَر َهْل َتَر   ِمْن ُفُطورٍ َفاْرِجِع الْ الَرَّ


