
 2931مهر ماه  11                                                                                                فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء             21جلسه 

. 

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

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

اسَلمی روایار و آیاتی است که بر دلیل ششششم اا ادله لموو وحدر رهبرس سیاسی در جامعه  مطرح شد که
دارد و وحدر جماعت مسشششلمین هم بدون وحدر رهبرس مح    تأکیدوجوب وحشدر جمشاعشت مسشششلمین 

ْن مَ » که حضششرر مرمود  بحث کردیم ر محاسششن رانخواهد شششدآ آیاتی و روایاتی را مطرح کردیم روایت بر ی د
ْبَ َة ااْلیماِن ِمْن ُعُنِ ِه َمن نکَث صف َة االمَ   1«جاَء الی اللِه عجما   اِو َخَلَع َجماَعَة اْلُمْسِلمیَن َ ْدِر ِشْبٍر، َخَلَع َر

رسششوخ خدا حذیفة االبن یمان اا  اسششتد در بخارس،هم نظیر همین مطالب آمده  اهل سشنت یدر منابع حدیث
صلی الله علیه و آله و رسوخ خدا  که در ضمن این حدیث آمده است آکندمیروایت صشلی الله علیه و آله و سلم 

َماَوَ َ اَخ    »مرمایدمیبشه حشذیفشة سشششلم  َِ ْم َجَماَعَة َواَل  ُْ ْن َلْم َیُکْن َل ِْ ْم، ُ ْلُت َم ُْ َماَم َِ ِلِمیَن َو َتْلَمُو َجَماَعَة اْلُمسشششْ
اد َو  َْ ی ُیْدِرَکَك اْلَمْوُر َو  َماْعَتِمْخ ِتْلَك اْلِفَرَق ُکَلَّ ِل َشَجَرٍة َحَتَّ صشْ

َ
ْن َتَعَضَّ ِبأ

َ
ْنَت َعَلی َذِلَكآ َلْو أ

َ
باید همیشه الاو و  2«أ

ْم » دباشیدهمراه جماعت مسلمین و اماو مسلمین  ُْ ِاُو َل ْم ااِهَ  َوالَلَّ ُْ ُر َعْن  3«الِحَ ،َواْلُمَتَاخِّ

ث بح ،س بحث کَلمی هم هسشششت منتْا بحث ماکما اینکه جاکنیم بحث کَلمی خواهیم نمیدر اینجا لبتشه ا

کنیم که جماعت مربوط به م ه سششیاسششی اسششت و اا همین  سششمت اا روایت اسششتفاده می بلکه نیسششت کَلمی
  امامشان باید واحد باشد مرمایدمیبعد و  «َتْلَمُو َجَماَعَة اْلُمْسِلِمیَن » :مرمایدو لذا می مسلمین باید واحد باشد

ْم » ُْ َماَم َِ  «آَتْلَمُو َجَماَعَة اْلُمْسِلِمیَن َو

ا باشششد اگر بن و «تلمو امامْم»  مرمایدمیو این امر یک اماو بیشششتر ندارد نون  «امامْم»  یدمرمامیروایت 
ِلِمیَن َتْلَمُو َجمشَ »کشه امشاو متعشدد بشاششششد دی ر  َة اْلُمسشششْ َتْلَمُو احدس َجَماَعار » گفشت می مثَل   نبود والاو « اعشَ

 «تلمو جماعار المسلمینآ»یا  «اْلُمْسِلِمیَن 

آله  الله علیه و صلیمسلم در صحیح خود اا پیامبر اسَلو  دلیل ششششم روایتی است که  مورد نْم اا روایاِر  
اَعِة َو » کند و سشلم ن ل می ة  َة ُثمَّ َماَر َماَر ِمیَتة  َجاِهلِ َماَرَق اْلَجَماعَ  َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ کسی که اا طاعت اماو  4«یَّ

                                                           

 58، ص  1آ المحاسن، ج1
 ۴۸5۷بخارس، حدیث شماره  2.
 آ صلوار شعبانیه3
َماَرةِ  «صحیح مسلم آ4 ْمِر ِبُلُموِو اْلَجَماَعِة « ِکَتاب اْْلِ

َ
وِر اْلِفَتِن األ ُْ  ... َعْنَد ُظ
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به مرگ جاهلیت مرده استآ  -مسشلمین جدا شداا جماعت -ار ت کرد خارج ششد و جماعت مسشلمین را مف
که جماعت مسشلمین باید جماعت واحدس باشد تا مراق جماعت مسلمین  کندمیاین روایت به صشراحت بیان 

براس مثاخ دوتا جماعت یا سه تا جماعت باشد و اگر اا  آصشدق کندد وگرنه مراق جماعت مسشلمین معنی ندارد
جماعت واحدس اسششت و مراق  ،که جماعت شششودمیآ معلوو پیونددمیآن جماعت  این جماعت مفار ت کرد به

 ت واحد جایم نیستآاین جماع اا

 اَخ  َمْن ماَر َو َلْم َیْعِرْ  َماَو »البتشه این مجموعشه روایت اا این دسشششت همه هماهنآ با آن روایت معرو  
ة   ، بحث علم بحث ششششاید بعدها متعرن آن بششششویمد آ ما یک بحثی داریم کهاسشششت 1«َامشاِنِه ماَر َمْیَتة  جاِهِلیَّ

رهبرس را  اسجامعهبه این معنا اسششت که هویت هر  دشششودمربوط می االجتماعی اسششت اما به م ه سششیاسششی هم
تیَ باید او کنید که تو کیساا را  سؤاخاین  اگر و اگر بخواهید شخصیت کسی را بشناسید ددهدسیاسی شکل می

که اماو من اسششت و من اا حر  او  دهدمیهویت مرا آن رهبرس شششکل  ددر جواب ب وید  اماو من مَلنی اسششت
کشه نکتشه مْمی هم دارد  اسنکتشه آ این همدهممیو امر و مرمشان او را جْشت مرمشان خودو  رار  کنممی پیروس
یک علم االجتماع  وا عا  ما  آد این را در ذهن داشته باشید که اا مباحث مْم علم االجتماع اسَلمی استهست

می همین است که هر امتی یکی اا نکار اصشلی و اا اصشوخ اصلی علم االجتماع اسَل آوا عی داریم معناتماوبه
تعیین  امتیعنی آن مرمانرواس  امتصیت هر امتی را هم اماو شخ شخصیت خاصی داردآ ششناسشنامه و هویت،

 آکندمیشخصیت هر انسانی را اراده او تعیین  د ایراکندمی

یباییایشان یک مثاخ  ،رحمت کندالله تعالی علیه را  اسشتاد ما مرحوو عَلمه مطْرس رضشوانخدا    اد ومی ا
هویت خود  و شخصیت خود  را نشان  کندمیو با عملی که انتخاب  سشاادمیانسشان خود  را   مرمودمی

خصیت خود به ساختمان ش است که در مثل یک خششت دهدمیکه هر عملی که انجاو  مرمودمیبعد  و دهدمی
ْلَممْ  َو »آیه کریمه  رسشد در تفسیر، به نظر میتعبیر ایششان به این صشورر بود آبردمیکار 

َ
نَساٍن أ َِ  

َرُه ِم  نَ ُکلَّ ِِ اُه َطا
ور ا  َلُه َیْوَو اْلِ َیاَمِة ِکَتابُنْخِرُج  َو ُعُنِ ِه  ساختار شخصیتی انسان  این کتاب نیمس جم همان مرمودمی 2« ا  َیْلَ اُه َمنششُ

ْلَمْمنَ » آنیسشت
َ
َرهُ أ ِِ شودد و اا او جدا نمی ششدهو آویخته دهد به گردن اهر عملی که انسشان انجاو مییعنی « اُه َطا

 آاست پیوستههمبهاین مباحث خیلی  آشودمینون این عمل بخشی اا شخصیت او 

                                                           

 6۷1، ص 11آ وساِل الشیعه، ج 1
 11آ اسراء  2
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  َو »بعد 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ْم أ ُْ َیَنَّ یعنی شما شخصیتی را که  داستروس همین اصل استوار « ْحَسِن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن َلَنْجِم

این عمل احسن میمان ارتفاع این شخصیت  گر انسان عمل احسنی دارد،ا رودآباال می اید خشت خشتسامی
 شخصیت انسان را بسنجند خواهندمیلذا روا  یامت که رودآ این ششخصیت ن در باال می که کندرا تعیین می

اگر  وشخصیت مثبتی باشد بر اساس بْترین عمل صیت، گیردَ اگر شخمیاین سشنج  بر نه اساسی صورر 
 نسششبت به بدکاران لذا آامتداو سششنج  اتفاق می شششخصششیت شششخصششیت منفی باشششد بر اسششاس بدترین عمل

ذي َعِمُلوا»  مرمایدمی  الَّ
َ
ْسَوأ

َ
  َو »  مرمایدمی همکوکاران نسبت به صالحان و نی و «أ

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ْم أ ُْ َیَنَّ َما  ْحَسِن َلَنْجِم

 آ1«َکاُنوا َیْعَمُلوَن 

ا ر هاآنن است که ما ممد نی این آیه آکنند معخیاخ می و اندنشدهفسشرین درسشت متوجه موضوع بعضشی اا م
نَ »این غیر اا آیه  اما خیرد دهیممیبیشششتر  ا َمْن َجاَء ِباْلَحسششَ َْ ْمَثاِل

َ
ُر أ َةِة َمََل ُیْجَمس   َو ِة َمَلُه َعشششْ ِیَّ اَلَّ َِ  َمْن َجاَء ِبالسششََّ

آ این حر ، حر  سششنج  نااخ شششده اسششت اسششتبه معنی پادا  نند برابرس که  2«ُهْم اَل ُیْظَلُموَن  َو  هامثل
ن ونه شکل  هاعملکنندآ این معین میرا خواهند معیار معین کنند عمل احسن ششخصشیت است که و تی می

به مرمان مرمانروا  مرمانروایی داشششته باشششدد اگر دهدمیعملی اسششت که انسششان با اراده خود  انجاو  َگیردمی
شود که اراده نتیجه این می شده و نه آننتیجه  آدهدمیروا  رار مرمانآن ند و عمل  را بر طب  مرمان کعمل می

شکل کونکی اا شخصیت مرمانروا  این ششخصیت او در ح ی ت و تآنو  ششودمیاو ضشربه در اراده مرمانروا 
 آآیدمیبه وجود  اتحاد شخصیتیشود و می

د حاد هویتی به وجوات ا مرمانروا اتحاد ششخصیتی واین بحث بسشیار مْمی اسشت که مرمانروایی و اطاعت ا
ْم َیْوَو َنْدعُ »  مرمایدلذا میآ آوردمی ِْ َماِم ِْ َناٍس ِب

ُ
ْم َو و ُکَلَّ أ ُْ ِةَك َیْ َرُءوَن ِکَتاَب وَل 

ُ
وِت َ ِکَتاَبُه ِبَیِمیِنِه َمأ

ُ
ُیْظَلُموَن  اَل  َمَمْن أ

ْم َنْدُعو » علت اینکهآ 3«َمِتیَل   ِْ َماِم ِْ َناٍس ِب
ُ
 و دهدمیمانروا و آن کسی که مرمان مردر ح ی ت این است که  «ُکَلَّ أ

ت ششخصی وو مرمانبرس ا د من هم با اطاعتسشاادمیششخصشیت من را  کنمبه مرمان او در اندگی عمل می من
ِبَع »  شودو اراده من تابع اراده او می سااوو می امرونْیخودو را بر طب   ْمِرُکْم ُمتَّ

َ
ْمِرس أِل

َ
 4«َ ْلِبی ِلَ ْلِبُکْم ِسْلَم َو أ

منابع معرمتی ما  ترینمْمیکی اا - را خوب باید د ت کردعلیه السشششَلو ایارر معصشششومین  هاسبخ این 
که ما داریم خیلی منابع معرمتی مْمی است اا  هایینامهایارراین  آمعصشومین علیْم السشَلو است نامهایارر

                                                           

ْج 7۴آ نحل 1
َ
ْم أ ُْ َیَنَّ َبة  َوَلَنْجِم ُه َحَیاة  َطِیَّ ْنَثی  َو ُهَو ُمْؤِمَن َمَلُنْحِیَیَنَّ

ُ
ْو أ

َ
ا ِمْن َذَکٍر أ ْحَسِن َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن   َمْن َعِمَل َصاِلح 

َ
 َرُهْم ِبأ

 11۸  آ انعاو2
 ۴1آ اسراء  3
 آ ایارر اربعین4
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 ر معاو منابع معرمتی اسششت  هااین آایارر جامعه گرمته تا ایارر امین الله تا ایارر عاشششورا تا ایارر وار 
ْمِرُکْم »  یکی اا معار  همین است -نْفته است هانامهایاررعجیبی در این 

َ
ْمِرس أِل

َ
ِبَع مُ  َ ْلِبی ِلَ ْلِبُکْم ِسْلَم َو أ  «تَّ

َلی ُمْسَتْشِفَع »یا  هِ  َِ َراَدِت  ِم  ُکلِّ  اللَّ َِ ِج  َو  ِِ َماَو َطِلَبِت  َو َحَوا
َ
ُمُکْم أ َلْیِه َو ُمَ دِّ َِ َب ِبُکْم    َعمَّ َو َجلَّ ِبُکْم َو ُمَتَ رِّ

َ
ْحَواِل  أ

ُموِري
ُ
آ این شفیع  رار دادن یعنی بینممیخیلی حر  در آن اسشت که من در همه کارها خودو را همراه شما  1«َو أ

ما ششش کنیم یعنی همیشششه و در همه کارهاسششت ی میپیوسششت ی همان والیتی اسششت که ما گاهی اا آن تعبیر به پیو
من جدا شدنی اا شما نیستم نون اراده من تابع اراده شما  دیعنی همراه من آ شفیع من هستیدمن هسشتید ششفیع

لذا خیلی خطرناک است که انسان مرمانرواس باطلی  ددهدمیشکل  انروامرم سشتآ هویت یک انسان را مرماِن ا

یعنی سشرنوششت خود  را به دست هواس نف   ،این مرمانروایی باطل انتخاب کردن آرا براس خود انتخاب کند
 ان جْنمی استآبه دست باد سواو به معناس سپردن بسپارد 

ة  َمْن ماَر َو َلْم َیْعِرْ  َماَو » لذا نکتۀ  آشششودمیهویت جاهلی  هویت اواین اسششت که  «َاماِنِه ماَر َمْیَتة  جاِهِلیَّ
ْبَراِهیَم  َو » دَ هویت مسلمانی به امامت مسلم استگیردمیهویت مسشلمانی کجا ششکل  َِ ِة 

اَلَّ  َمْن َیْرَغُب َعْن ِمَلَّ َِ
ُه  ِفَه َنْفسشَ ْنَیا َلَ ِد  َو َمْن سشَ َطَفْیَناُه ِم  الُدَّ هُ اصشْ َنَّ َِ ْذ  َو َِ اِلِحیَن  ِلْم ِم  اْلِْخَرِة َلِمَن الصشََّ سشْ

َ
ُه أ ُبَّ ْسَلْمُت ِلَر َ اَخ َلُه َر

َ
ِبَّ َ اَخ أ

در  ضیه ذبح اسماعیل علیه  رسانددمی مطرح کردیم که اسشَلو ابراهیمی اسشت که به امامت  بَل  ما 2« اْلَعاَلِمیَن 
َلَما َو » مرماید السشششَلو می سشششْ

َ
ا أ ُه ِلْلَجِبیِن  َمَلَمَّ َیا َناَدیْ  َو  *َتَلَّ َْ ْ َت الُرَّ َدَّ ْبَراِهیُم * َ ْد صشششَ َِ ن َیا 

َ
ا کَ َناُه أ َنَّ ِلَك َنْجِمي َِ َذ 

 3«اْلُمْحِسِنیَن 

ه نه دهیم یعنی بمی ننین محسنین را پادا یک مدتی براس من مسشةله بود که یعنی نهَ این« کذلک»این 
َلَما»همان جواب این اسششت که َ در کجاس آیه پادا  آمده اسششتَ صششورر سششْ

َ
ا أ پادا  احسششان محسششنین « َمَلَمَّ

آن  لم اب دررسدآ به م او اسَلو ابراهیمی می نتیجه تداوو این عمل است که در استآ در نتیجه احسان مستمر،
ا » است اعرابیاسشَلو هم  ْعَراُب آَمنَّ

َ
ْسَلْم َ اَلِت اأْل

َ
ِکن ُ وُلوا أ ْم ُتْؤِمُنوا َوَل  یَماُن ِم  ُ ُلوِبُکْم  َنا َو ُ ل لَّ ا َیْدُخِل اْْلِ  آ4«َلمَّ

اسششت و لذا هویت  صششفت الْی دمحض اراده خابع اراده اماو تاسششَلو اطاعت محض اسشتد  یمی،اسشَلو ابراه
 آاست

                                                           

 آ ایارر جامعه کبیره اماو هادس )ع( می گویند ایارر هرکداو اا معصومین مشر  شدید خود را ننین معرمی کنید1
 111آ ب رة  2
 1۸8الی  1۸1آ صامار  آیار 3
ِکن ُ وُلوا  1۷آ حجرار  4 ْم ُتْؤِمُنوا َوَل  ا ُ ل لَّ ْعَراُب آَمنَّ

َ
ْعَمالِ َ اَلِت اأْل

َ
ْن أ َه َو َرُسوَلُه اَل َیِلْتُکم مِّ ن ُتِطیُعوا اللَّ َِ یَماُن ِم  ُ ُلوِبُکْم َو ا َیْدُخِل اْْلِ َلْمَنا َو َلمَّ سشْ

َ
ْم کُ أ

ِحیَم  َه َغُفوَر رَّ نَّ اللَّ َِ ا 
 َشْیة 
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با تبعیت اا اماو هویت  هویت الْی و هویت اسششَلمی  ،اا این طر  هم تابع اماو یعنی امامی که ح  باشششد
ِه ِصْبَهة   َو »  ششودصشبهه الْی میو و داراس ن   الْی ششده  ُن ِمَن الَلَّ ْحسشَ

َ
َمْن ماَر َو َلْم َیْعِرْ  َماَو »لذا  1«َمْن أ

ة   ِه مشاَر َمْیتشَ ة  َامشانشِ اَعِة َو »که  و یا در همین روایت« جشاِهِلیَّ َماَرَق اْلَجَماَعَة ُثمَّ َماَر َماَر ِمیَتة   َمْن َخَرَج ِمَن الطَّ
ة  َج  ه علیاماو حسین  یا علیه السَلو پیروان اماو علی ِت ، کسی که اا جماعجدا شودخود کسشی که اا اماو  «اِهِلیَّ

هم تعار   خواهد داد،را جدا کند دی ر ششخصشیت اسشَلمی و هویت اسشَلمی خود  را اا دست  السشَلو خود
ادند امتخیلی اا کسانی که با اماو در است کهداریم این ن َلب خودمان در همین اکه ما  هاستجربهیکی اا  آندارد

ل کشششید که اصششَل  اصشش آنجابه  انحرامشششانآراو این ااویه  و آراو -دامتادنا اماو رضششوان الله تعالی علیه درابتدا ب-
ة  » ن ونه هااینما در عمل دیدیم که یا گاهی اصل دین را هم منکر شدندآ امامت و   آشدند «َماَتوا ِمیَتة  َجاِهِلیَّ

تحت مرمان یک نبی برتر اا خود باشد  ]در مرن وجود دو نبی هم باید گفت[ ممکن است یک نبی باشد اما
و  بنا بر استفاده اا روایار-در  ضیه طالور بوده و اماو نیسشتآ  آن نبی برتر اماو اسشت و این نبی مأموو و تآن

ُم اْبَعْث َلَنا َمِلکِلَنبِ  َ اُلوا»او ننین خواسششتند  اا آن نبی که  گوییممی -آیار دی ر ُْ اماو  شششودمیبرداشششت 2«ا   ٍَّ َل
ی بوده نب آکه اا خدا بخواهد که برایشششان ملک یا اماو تعیین کند خواسششتندنمیاگر اماو بود اا او  نراکهنیسششت 

ر رسولی هکه  فتیم امتیاا رسوخ بر نبی این استگ آرسوخ بود هم اماو و نبی وهم طالور است اما ولی اماو نبوده 
ِنَّ » خدا هم مرمانروا اا سوس اوستد رسشانپیاوهم  ِمیَن *َِ

َ
ِطیُعوِن    َلُکْم َرُسوَخ أ

َ
َه َو أ ُ وا الَلَّ این حر  رسل آ 3«َماَتَّ

ناِر َو »  اسشت َلنا ِبالَبِیَّ لنا ُرسشُ رسشَ
َ
ُم الِکتاَب َو  َلَ د أ ُْ نَملنا َمَع

َ
اُس ِبالِ سِط ایَم المِ  أ بنی ی همین نبی یعن 4«َن ِلَی وَو النَّ

ا» نبی بود اما اا او خواسشششتند که اسشششراِیلبنی َه َ ْد َبَعَث لَ » و طالور آمد و خبر آورد  «اْبَعْث َلَنا َمِلک  نَّ اللَّ ْم کُ َِ
نون این ملک صششاحب  کندمیاین ملک همان ملکی اسششت که نبی هم تحت مرمان او عمل آ 5«ا  َطاُلوَر َمِلک

 آدهدمیکه مرمان است کسی او  مرمان است و

                                                           

ِه ِصْبَهة  َو َنْحُن َلُه عابِ  115آ ب رة  1 ْحَسُن ِمَن الَلَّ
َ
ِه َو َمْن أ  ُدوَن ِصْبَهَة الَلَّ

ْذ َ اُلوا ِلَنِب ٍَّ 6۷1آ همان  2 َِ ی   یَل ِمْن َبْعِد ُموسشَ ِِ َرا سشْ َِ َلی اْلَمََلِ ِمْن َبِن   َِ َلْم َتَر 
َ
ْن ُکِتَب َعَلْیُکُم  أ َِ ِه َ اَخ َهْل َعَسْیُتْم  ِبیِل الَلَّ ُم اْبَعْث َلَنا َمِلکا  ُنَ اِتْل ِم  سشَ ُْ َل

اُلو اِتُلوا  شَ اَلَّ ُت شَ
َ
اُخ أ ا ُکِتَب َعَلیْ اْلِ تشَ َنا َمَلَمَّ ِِ ْبَنا

َ
ْخِرْجَنا ِمْن ِدَیاِرَنا َو أ

ُ
ِه َو َ ْد أ ِبیِل الَلَّ اِتَل ِم  سشششَ اَلَّ ُن شَ

َ
ا أ ا َلنشَ ُه َعِلیا َو مشَ ْم َو الَلَّ ُْ اَلَّ َ ِلیَل  ِمْن َِ ْوا 

ُم اْلِ َتاُخ َتَوَلَّ َم ِْ
اِلِمیَن   ِبالَظَّ

 161و  168آ شعراء  3
رسشَ  68آ حدید  4

َ
نَملَنا الَحدیَد میِه بَ َلَ د أ

َ
اُس ِبالِ سِط َو أ ُم الِکتاَب َو المیماَن ِلَی وَو النَّ ُْ نَملنا َمَع

َ
ناِر َو أ اِس لنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّ  َو ِلَیعَلَم أَس َشدیَد َو َمناِمُع ِللنَّ

َه َ ِويٌّ َعمیَم  نَّ اللَّ َِ ُه َمن َینُصُرُه َو ُرُسَلُه ِبالَهیِب   اللَّ
ی  َیُکوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْینَ  6۴۷آ ب رة  5 نَّ

َ
َه َ ْد َبَعَث َلُکْم َطاُلوَر َمِلکا  َ اُلوا أ نَّ اللَّ َِ ْم 

ُْ ْم َنِبیُّ ُْ َن اْلَماِخ َ اَخ َو َ اَخ َل َح ُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو َلْم ُیْؤَر َسَعة  مِّ
َ
ا َو َنْحُن أ

َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َو َااَدُه بَ  نَّ اللَّ ُه َواِسَع َعِلیَم َِ ُه ُیْؤِت  ُمْلَکُه َمن َیَشاُء َو اللَّ  ْسَطة  ِم  اْلِعْلِم َو اْلِجْسِم َو اللَّ
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 بیاان گاهی ضششرورتی در مخفی شششدن شششوددالبته این را هم گفته اسششت که ملک یا مرمانروا گاهی مخفی می
د حر  خدا را به مردو کردنشدمیموعظشه و نصشششیحشت  و رسشششانشدنشدمینبوده، نون نبی بودنشد و م ط پیشاو را 

کسی بوده که صاحب  -و نه در یک امان خاص در طوخ تاریخ- شدهمیآ کسی که ت یه بر او اعماخ رساندندمی
و  دشمیلذا مخفی کرده میاو مششکل سیاسی پیدا  ششد ومیمرمان بوده اسشتد نرا که او با حکاو و ت درگیر 

 هلک تعبیر شدست و لذا اا او به مَ اسشتآ طالور مرمانروا بردهدر امان ت یه به سشر می] بل آن جریان[ طالور 
 ستآنون مرمانروا

رگیرس د کما اینکهمطرح نیسششتآ علیْم السششَلو مسششةله  بلیت امانی نبیا در مسششةله ا نکته هم اینکهیک  

 دهدرگیرس سیاسی بوبوده و ذکر نششده که این درگیرس،  در  الب محاجهحضشرر ابراهیم علیه السشَلو با نمرود 
 ، هرنند که  بل اا مسةله امامت ایشان باشدآاست

َماَواِر َو  َو » ا  وو خود محاجه کردددر آیه آمده اسششت که ایشششان ب ْبَراِهیَم َمَلُکوَر السششَّ َِ ِلَك ُنِري  ْرِن  َکَذ 
َ
 1«اأْل

ه کند کمطرح میعلیه السَلو ه حضشرر ابراهیم آ بعد هر حجتی که خداوند درباراین در امان جوانی ایششان بود
ْبراِهیَم َعلی» مرمشاید می َِ ُتنا آَتْیناها  َك َحِکیَم َعِلیَم  َو ِتْلَك ُحَجَّ َبَّ َنَّ َر َِ  اصشششل این 2«َ ْوِمِه َنْرَمُع َدَرجاٍر َمْن َنششششاُء 

س اْلَ َمَر َباِاغ» که گفت  استدرباره احتجاج بر  وم  
َ
ا َرأ ی ا  َمَلمَّ اینجا احتجاج بودآ لذا گفتیم  3«َ اَخ َهشششَذا َربِّ

سَلو علیه الابراهیم  نه اینکه تجاج جدلی استی اا باب احگوید  هذا ربمیاینکه  این مسةله جدخ استد حلراه
ه بعد گفته سشششتارگان و بعد یشک دوره را گشذرانشده و در آن دوره معت شد بوده که خداس او ماه اسشششت و یک دور

که بسیار خوبد خداس ما ماه  گوییدمی، کنیدمیجدخ با کسی و تی  خورششیدد نخیر  این اا باب جدخ اسشتآ
 این جدخ استآ شم  استآ تربمرگاین  کند بسیار خوبد اااموخ میکه این  گویدمیاستآ بعد 

معاویه  آمده اسششت که حضششرر به ن ل کردیمالمؤمنین علیه السششَلو که در مرمای  حضششرر امیر طورهمان
وَرس»  و مرمود کردخطاب  َما الشششُّ نَّ َِ یَن  َو  اِجِر َْ ار ِلْلُم ْنصششَ

َ
نظریه شششورا در مرمانروایی  گذاربنیاننون  4«َو اأْل

و شورایی که عمر تعیین کرد شوراس  حتی عمر شوراس مرمانروایی ندارد ششخ  معاویة بن ابی سشفیان اسشتآ
سششتآ در نظریه عمر مرمانروا یکی بوده اسششت اما آن کسششی که شششوراس مشششورتی براس مشششخ  کردن مرمانروا

با  تاریخ اسشَلمی معاویة بن ابی سفیان است و لذا حضرر آن در  گذاربنیاناولین و تعیین کرده اسشت را رهبرس 

                                                           

ْرِن َو ِلَیُکوَن ِمَن اْلُموِ ِنیَن  ۴8آ انعاو  1
َ
َماَواِر َو اأْل ْبَراِهیَم َمَلُکوَر السَّ َِ ِلَك ُنِري   َو َکَذ 

 51آ انعاو  2
س  ۴۴آ انعاو  3

َ
ا َرأ الِّ َمَلمَّ ِدِن  َربِّ  ألُکوَننَّ ِمَن اْلَ ْوِو الضَّ ْْ ْم َی َمَل َ اَخ َلِةن لَّ

َ
ا أ  یَن اْلَ َمَر َباِاغا  َ اَخ َهشَذا َربِّ  َمَلمَّ

 1آ نْج البَلغه، نامه 4
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که مدعاس او را مبناس  ن اسشششتها آیکی اا راه کنیممیآ در م او مجادله و تی با کسشششی جدخ کندمیاو مجادله 
 دهید و بر اساس مدعاس او به نتیجه مطلوب خودتان برسیدآعمل  رار 

َماَواِر َو » مرماید جالب این اسششت که می آکردندمیحضششرر ابراهیم علیه السششَلو هم جدخ    َمَلُکوَر السششَّ

ْرِن 
َ
این نیسشششت که بعضشششی اا مَلسشششفه و اهل عرمان ما مطرح  ]البته باید دانسشششت که معناس[ ملکور«آ اأْل
 وتفسشیر کنید، بر اساس خود  رآن تفسیر کنید و نه بر اساس معلومار  رآن کریم را  خواهیدمیاگر -کنندآ می

 وملک و تی عمی  و گسترده شد ی همان ملک اسشت منتْا این مرمانروای ملکور به معناس -خودتانآپیششینه 
 «تاء»و  «واو»آ این صیهه است جبار و جبرور ،مبالهه جبراسم که  طورهمان شودآمی ملکورآن  مبالههاسم 

ایی یک ج آشودمی طاغور همباله طاغیاسم مبالهه مثَل  صیهه مبالهه استآ  شدهمیکه در ابان عربی اضشامه 
اَواِر َو » دلشکگویشد مُ می مشَ ُك السشششَّ ِه ُملشْ لشَّ ْرِن  لِّ

َ
ملکی که خدا دارد اا این   گویدامشا در یشک جایی می  1«اأْل

ه کسی د ن2«َیِدِه َمَلُکوُر ُکِلَّ َشْ ٍء بِ »اسشتآ و بلکه خیلی برتر اا اینْ نیسشت ،کنیدکه ششما مکر می هاییملک
 بندسیمت ساین معنی ملکور استآ  َبر اشیا داردَ سلطه بر درون برون و گذشته و آینده و حاخ اسسلطهننین 

ی خوب بندست سیمششاید  نفسشهمیعالم مجردار  ملکور به عالم ملک یا همان عالم ماده یا جبرور و یا همان 
دآ ملکور  رآنی یعنی کشارس نداریم اما این ربطی به ملکور  رآنی ندار بنشدست سشششیممشا بشه اصشششل  بشاششششد و

ایم که این مفْوو را در آ ما بیان کردهنیمهمهکامل خداوند بر  و تسشششلط جشانبشههمشه عمیِ   جشامِع  مرمشانروایی
آ ما باید خدا را به عنوان مرمانروا به مردو معرمی کنیمآ اسشششاس کار این ایمکردهگم  خداششششناسشششی اا یاد برده و

در دسششت  نیمهمه اسششت و نیمهمهن ونه خدا مرمانرواس  م اسششتآ رآن کری تأکیداسششتد این مفْوو مورد 
 َاوست

جت پیدا  درر ح و تآن اسششت نون حضششرر ابراهیم علیه السششَلو به این ملکور خداوند ا رار کردهحاخ 
این اا مسششاِل روانشششناسششی اسششَلمی اسششت که آشششنایی با ملکور الْی  درر  کردآ این مسششةله مْمی اسششتد

ور این ملکبه یعنی کسشی که به ملکور خداس متعاخ ایمان آورد و وابسته  دکندمیایجاد را احتجاج در انسشان 
 در جْان معرمتی ،است آورسدلیلسشیستم حاکمیت خدا سیستم حجت و کندآ[ ] درر احتجاج پیدا میششد 

ه آشششنا کسششی کوند به خدا و تآن کنیمآآن به مرمانروایی تعبیر میاا  رودمیاا آن به دلیل و در جْان تکوین که 

                                                           

ْرِن  ۷7آ شورس  1
َ
َماَواِر َواأْل ِه ُمْلُك السَّ َناثا   ِللَّ َِ ُب ِلَمن َیَشاُء  َْ ُکوَر َیْخُلُ  َما َیَشاُء َی ُب ِلَمن َیَشاُء الذُّ َْ  َو َی

َلْیِه ُتْرَجُعوَن  51آ ی  2 َِ ِذي ِبَیِدِه َمَلُکوُر ُکلِّ َش ٍْء َو  َمُسْبَحاَن الَّ
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َماَواِر َو » مرماید آ لذا میدهدمی شدرر احتجاج این جْشان مرمشانروایی ششششود  بشا ْبَراِهیَم َمَلُکوَر السشششَّ َِ  ُنِري 
ْرِن 

َ
 «اأْل

ال » ]در پاسشخ به این سشؤاخ که نرا در طوخ تاریخ شیعه اا جماعت مسلمین دور بوده است هم باید گفت[ 
جمع آ جماعتی که ششششوندمییعنی جماعتی که دور اماو جمع ت جماعتی اسشششت هر و  «جمشاعه من غیر اماو

ْ َوس» اِمُع اْلکِلَمِة َعَلی الَتَّ یَن جشَ
َ
 آاسشششت عج الله تعالی مرجه الششششریم اماو جامع الکلمةاماو امان را داردآ  1«أ

لن »اینکه یعنی من مارغ امامی که یجتمع حولهآ ولو « من مارق الجماعة» نداریمآ هیچ جمع بدون اماو اصشششَل  
 خوانیدمینماا جماعت که  ن جماعت استآسشتآ ایجماعت او، بااهم جماعت «واحد رجلیجتمع حوله اال 

و  دآییمیبعد شششما که  آشششودمینماا جماعت اِتماو کند  بایسششتد دومی بعد اا او بایسششتد و یک نفر که جلو 
 آشویدملح  می به همین جماعتی که یک اماو دارد و یک مأموو بیشتر ندارد دت بخوانینماا جماع داهیخومی

شششود که یک عده در مسششجد دور هم نمی د جماعت یعنی جماعةاالماوآاین اسششت جماعت در مفْوو اسششَلمی
ِبْع َغْیَر َسِبیِل  َو »  مرمایدمی گویندد لذااین جماعت نمیدر مفْوو اسشَلمی به جمع ششوندد  غذا خوردنبراس  َیتَّ

نَّ  َْ ی  َوُنْصِلِه َج ِه َما َتَولَّ  2«ا  َساَءْر َمِصیر َو َم اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِّ

َ با ردگیمیبا نه شکل  مؤمنین اصَل   دیک بحث بسشیار مْم  رآنی اسشت مؤمنین ایم کهدر مباحث هم گفته
ْیَ  » دخال  مؤمنبرتر و  مؤمنتبعیت اا  ِرِق َو  َلَّ وا ُوُجوَهُکْم ِ َبَل اْلَمشششْ ن ُتَوُلَّ

َ
ِکَنَّ اْلِبَرَّ َمْن آَمَن  اْلِبَرَّ أ  «اْلَمْهِرِب َوَل 

مرمود، صشفت مشبْه می «َبرَّ » اگر من آمند ولکن برَّ   داندآ نفرموده اسشتمی «عین البرَّ »را  3«َمْن آَمَن »اینجا 
 آآلبرعین  است بودآ ن فته ذوالبر بلکه گفته

نهَ م ر  یعنی« الیفتر ا» آ اما4«لعترة ال تفارق الکتاب» اب هم یعنیعشدو مفشار شت عترر بشا کتمعنشاس 
العترة » ن اسشششت کهَ خیر  معنای  آششششوندنمیو اا هم جدا  روندمیها با هم دی ر راه که این رودمیکتاب راه 

  دمرمایمیدر اینجا  لذا آاسششت دران الْی مرونْینف  اال یعنی نف  الصششَلح، نف  الت وس، «عین الصششَلح
ِکَنَّ اْلِبَرَّ َمْن آَمَن »  آ«َوَل 

                                                           

 آ دعاس ندبه1
ِبْع َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن نُ  118آ نساء  2 َیتَّ َدس  َو ُْ َن َلُه اْل ُسوَخ ِمن َبْعِد َما َتَبیَّ َم َو َساَءْر َمِصیرا  َو َمن ُیَشاِ ِ  الرَّ نَّ َْ ی  َو ُنْصِلِه َج ِه َما َتَولَّ  َولِّ
ِه َو اْلیَ  1۴۴آ ب رة 3 ِکنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّ وا ُوُجوَهُکْم ِ َبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْهِرِب َوَل  ن ُتَولُّ

َ
ْیَ  اْلِبرَّ أ َکِة َو اْلِکَتاِب َو النَّ لَّ ِِ یَن َوآَتی اْلَماَخ عَ ْوِو اْلِْخِر َو اْلَمََل َلی  ِبیِّ

َ اَو 
َ
َ اِب َو أ ِلیَن َو ِم  الرِّ ِِ ا ِبیِل َو السَّ اِکیَن َو اْبَن السشَّ ِه َذِوي اْلُ ْرَبی  َو اْلَیَتاَمی  َو اْلَمسشَ یَن ُحبِّ اِبِر َذا َعاَهُدوا َو الصَّ َِ ِدِهْم  ْْ َکاَة َو اْلُموُموَن ِبَع ََلَة َو آَتی المَّ الصَّ

ِذیَن َصَدُ واِم  الْ  ِةَك الَّ وَل 
ُ
ِس أ

ْ
اِء َوِحیَن اْلَبأ رَّ َساِء َو الضَّ

ْ
ُ وَن  َبأ ِةَك ُهُم اْلُمتَّ وَل 

ُ
 َو أ

 2٠٢، ص 1آ اصوخ الکام ، ج4
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ةِ »  مرمایدمییا در جاس دی ر  ِهَلَّ
َ
ُلوَنَك َعِن اأْل

َ
اِس َو  َیْسأ ُتوا اْلُبُیو َو اْلَحِجَّ  ُ ْل ِه َ َمَواِ یُت ِللَنَّ

ْ
ْن َتأ

َ
َر َلْیَ  اْلِبُرَّ ِبأ

وِرَها َوَل   ُْ َ ی  ِمْن ُظ ُتوا َو  ِکَنَّ اْلِبَرَّ َمِن اَتَّ
ْ
ا  أ َْ ْبَواِب

َ
ُ وا ا َو اْلُبُیوَر ِمْن أ ُکْم ُتْفِلُحوَن اَتَّ َه َلَعَلَّ َ ی  » آ منظور اا1«لَلَّ علی  «َمِن اَتَّ

شواهد و  راِن داللت بر این دارد که  آ این حر ، مرن و ادعا نیسشت بلکهالسشَلو اسشت مابن ابی طالب علیْ
َ ی  » مراد اا  مؤمنآ این نماد جامعه ایمانی استد نماد کامل یک است علیه السَلو امیرالمؤمنینشخ   «َمِن اَتَّ

صلی الله علیه و آله و سلم اسشتد نماد کامل یک متبع رسشوخ خدا  صشلی الله علیه و آله و سشلمبه رسشوخ خدا 
 مؤمناستآ نماد کامل  علیه السَلو امیرالمؤمنین هاآن رأساسشتآ نماد کامل جامعه اسشَلمی وجود اماو و در 

ُه َو » داسشت ُکُم الَلَّ َما َوِلُیَّ َنَّ وُلُه َو  َِ ِذیَن آَمُنوا َرسشُ ِذیَن آَمُنوا»جمع لذا  2«اَلَّ او نماد  د ایراکندمیهم بر اماو صدق  «اَلَّ
 آها نکار مْم  رآن استجمع است و این

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم

                                                           

 157آ ب رة  1
ُیْؤ  88آ ماِدة  2 ََلَة َو ِذیَن ُیِ یُموَن الَصَّ ِذیَن آَمُنوا اَلَّ ُه َوَرُسوُلُه َواَلَّ ُکُم الَلَّ َما َوِلُیَّ َکاَة َوُهْم َراِکُعوَن ََنَّ  ُتوَن الَمَّ


