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

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

 مراجعره افررادی به دسته هر و شدند دسته چند مردم اگر که است این گانههفت هایپرسش از ششم پرسش
باید ] بود متفاوت الشرایطجامع فقیه کلی عنوان مصداق تشخیص درزمینه   دیگر افراد نظر با هاآن نظر که کردند

 فرَلن بهترر و برترر مصرداق کره بود این او نظر که کردند مراجعه اییخبره اهل به هدست یک یعنی [کار کنند؟چه
 دیگرری شرخص او نظرر در الشرایطجامع فقیه مصداق که کردند جعهمرا ایخبره اهل به دیگر عده است، فقیه
 کرد؟ باید چهباید  و چیست تکلیف صورت این در ،است متعین او در شرایط یا و اجمع شرایط به نسبت که بود

 پاسخ موضوعی اصول اصل، سه این که شود توجه اصل سه به باید شود، معلوم پرسش این پاسخ اینکه برای
 .است شده بحث قبَلا  موضوعی اصل سه این درباره. است ششم شپرس این به

 مبرانی برا -شرد بیان قبَلا - چنانچه اسَلم جهان در رهبر تعدد و باشد یکی باید رهبر که است این اول اصل
 کره روایراتی در مخصوصراا . کرردیم مطرح را متعددی ادله و کرده بحث را متعددی روایات. دارد مخالفت دینی

ْن  اَلا إِ  إَماَماِن  اَلیکون»: فرمودندمی
َ
َحُدُهَما یکوَن  أ

َ
 از یکری اینکره مگر باشیم؛ داشته امام دو توانیمنمی 1«َصاِمتاا  أ

 در بالفعرل امام دو توانیمنمی ما پس. باشد دیگری تابع و نباشد رهبری متصدی یعنی باشد؛ صامت امام دو این
 الهری نصب ازلحاظ حتی و شایستگی ازلحاظ دو هر که باشیم داشته امام دو توانیممی بله. باشیم داشته جامعه

 قربَلا  روایت این پیرامون. دو هر نه و باشد نفر دو این از یکی باید امامت امامتصدی باشند داشته را امامت مقام
 کردنرد رجرو  متعدد خبره اهل به مردم اگر پس. باشد یکی باید رهبر که است این اول اصل بنابراین شد؛ بحث

 بره بایرد اینجرا در اسرت، متفراوت دیگرر خبره اهل با نظر در که کردند مراجعه ایخبره اهل یک به دسته هر و
 هرم و اول دسرته انتخاب مورد فقیه هم-باشند  رهبر توانندنمی دو هر. شود وحدت به منتهی که برسند حلیراه

 .شود انتخاب یکی ایدب و باشند رهبر توانندنمی دو هر -دیگر دسته انتخاب مورد فقیه

 جامعره اسرَلمی، جامعره کره است این شده بحث مفصل اسَلمی جتما اال علم در که دوم موضوعی اصل
ُتکم ٰهِذهِ  ِإَنا » ؛باشیم داشته اسَلمی جامعه دو توانیمنمی ما و است واحدی َما

ُ
ةا  أ َما

ُ
نا واِحَدةا  أ

َ
کرم َوأ  2«َفاعُبردوِن  َرُبا

ذیَن  َتُکوُنوا ال َو » ؛دارد تفرقه حرمت رب داللت که زیادی ادله و ُقوا َکالَّ ُهُم  ما َبْعدِ  ِمْن  اْخَتَلُفوا َو  َتَفرَّ ََ  اْلَبینراُت  جرا

                                                           
 416 ، ص2 ، ج. کمال الدین و تمام النعمة1
 92. انبیا: 2
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ولِئَک  َو 
ُ
ذیَن  ِإنَّ » کریمه آیه مثَلا  یا 1«َعظیم   َعذاب   َلُهْم  أ ُقوا الَّ مرا َ  َشری فری ِمرْنُهْم  َلْسرَت  ِشیعاا  کاُنوا َو  دیَنُهْم  َفرَّ  ِإنَّ

ْمُرهُ 
َ
هِ  ِإَلی ْم أ ُئُهْم  ُثمَّ  اللَّ  نیسرت؛ قلبری اعتقراد صرر  دین که شد بیان. است عجیبی آیه که 2«یْفَعُلوَن  کاُنوا ِبما یَنبِّ

 و باشرد متفررق توانردنمی دیرن. گیرردمی شرکل آن مبنای بر جامعه که ساختاری یعنی زندگی؛ نظام یعنی دین
 کره اسرت اصرولی از وبروده  مسرلمی اصرل اصرل، ایرن هرحالبه. باشیم داشته نظام دو و جامعه دو توانیمنمی

 موضروعات از یکریاین موضرو  بره عنروان  کنند، انتخاب رساله موضو  خواهندمی که دوستانی است شایسته
 هرایمَلک. باشریم داشته توانیمنمی جامعه در ما و باشد واحد باید اسَلمی جامعه اینکه ؛باشد طرحقابل مهم
 بحرث موضرو  آن در بایرد کره اسرت چیزهایی از یکی این چیست، اسَلمی معهجا وحدت معنی و وحدت این

 وحردت یرک مرا کره شرود توجه مسئله این به که است مهم و شده بحث اسَلمی االجتما علم در هااین. شود
 بره اعتباری وحدت این با اسَلمی جامعه گیریشکل آغاز بلکه اسَلمی، جامعه وحدت آغاز که داریم اعتباری

 رهبری و بیایند ایعده کههمین. شود منتهی حقیقی وحدت به است ممکن اعتباری وحدت این. آیدمی دوجو
 . است اعتباری وحدت کنند، اقرار آن به و کرده قبول را واحد رهبر یک

 وحردت بردون ایجامعره هری . اسرت سیاسری نظرام و سیاسی رهبری وحدت به جامعه وحدت گفتیم ما
 سیاسری رهبرر رهبرری مرردم کره است این وحدت مرحله اولین. آیدنمی شمار به احدو جامعه ،سیاسی رهبری

 اشرهد معنری گفتریم. الله رسول محمد ان اشهد و الله اال اله ال ان اشهد: بگویند اینکه مثل. کند قبول را واحد
. باشرد بررسرانخ فقط که آمده خدا طر  از خدا رسول دهممی شهادت من که نیست این الله رسول محمدا ان

ْرَسْلَنا َوَما» ؛است امرونهی رسول کار نیست بلکه خبررسانی فقط رسول کار
َ
ُسول   ِمن أ ْذِن  ِلیَطا َ  ِإالَّ  رَّ ِِ رهِ  ِبر  3«اللَّ

 فرمرانروایی مقدمره کنرد،می تبلیر  کرهوقتی حتری است؛ فرمانروایی رسول کار. است فرمانروایی بحث بحث،
 او خرود کره اوامرری. کننرد اطاعرت هراآن از و شوند آشنا اوامر این با مردم تا کندمی تبلی  را خود اوامر. است
: کندمی معرفی گونهاین را خود رسول خداوند که ایمکرده بحث گذشته در مفصل را این. ستهاآن اجرای مأمور

یَها یا ُقْل »
َ
اُس  أ ی النَّ هِ  َرُسوُل  ِإنِّ ا ِإَلیکْم  اللَّ ِذی َجِمیعا َماَواِت  ُمْلک َلهُ  الَّ ْرِض  السَّ

َ
. هسرتم خردا این رسول من 4«َواْْل

 فرمرانروا من کند ابَلغ که است این رسول کار. کنندمی اشتباه است، ابَلغ فقط رسول کار گویندمی که کسانی
 رسرول کره اسرت معنری ایرن بره «الُمبرین الرَبَلغ ِاالا  الرسروِل  مراَعَلی» ؛کنیرد اطاعت من از و هستم رسول و

ِطیُعوا ُقْل » ؛کندنمی تحمیل خونریزی و جنگ با را خودش فرمانروایی
َ
هَ  أ ِطیُعوا الَلا

َ
ُسروَل  َوأ ن الَرا ِِ رْوا َفر َمرا َتَوَلا َنا ِِ  َف

                                                           
 105: ن. آل عمرا1
 159. انعام: 2
ُسول  ِإالَّ  64: َ. نسا3 ْرَسْلَنا ِمن رَّ

َ
ِه َوَما أ ْذِن اللَّ ِِ َه تَ َولَ  ِلُیَطاَ  ِب ُسوُل َلَوَجُدوا اللَّ َه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ وَك َفاْسَتْغَفُروا اللَّ َُ نُفَسُهْم َجا

َ
َلُموا أ ُهْم ِإذ ظَّ نَّ

َ
اْو أ ِحیما ا رَّ ابا  وَّ

َم  158.  اعرا : 4 ِذي َلُه ُمْلُك السَّ ا الَّ ِه ِإَلْیُکْم َجِمیعا ي َرُسوُل اللَّ اُس ِإنِّ َها النَّ یُّ
َ
ْرِض ُقْل َیا أ

َ
َه  اَواِت َواْْل ُیِمیُت اَل ِإَلٰ رِذي ِإالَّ ُهَو ُیْحِیي َو ريِّ الَّ مِّ

ُ
ِبيِّ اْْل ِه َوَرُسوِلِه النَّ َفآِمُنوا ِباللَّ

ُکْم َتْهَتُدوَن  ِبُعوُه َلَعلَّ ِه َوَکِلَماِتِه َواتَّ  ُیْؤِمُن ِباللَّ
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َل  َما َعَلیهِ  ا َوَعَلیکم ُحِما ْلُتْم  َما ِإن ُحِما  «الُمبرین الرَبَلغ ِاالا  الرسروِل  مراَعَلی» :یردفرمامی بعد و 1«َتْهَتُدوا ُتِطیُعوهُ  َو
 اللره رسرول محمد ان اشهد گوییممی وقتی. است فرمانروایی رسول کار پس. ستفرمانروا او کهاین ابَلغ یعنی
 برهو  ایمپذیرفتره اصرل فرمرانروای عنوانبره را خردا رسرول مرا کره سرتمعنا این به سلم و آله و علیه اللهصلی

 بره شرهادت معنری این. پیوستیم است، سلم و آله و علیه و اللهصلی اکرم رسول دست به آن فرمان که ایجامعه
 . آوردمی وجود بهرا  اعتباری وحدت که است چیزی همان و ستخدا رسول رسالت

رهِ  َرُسروَل  َبایْعَنرا» کره دارد سرنت اهرل از دیگرر کترب در و بخاری صحیح در گفتیم و خواندیمرا  روایت  اللَّ
َم  َعَلیهِ  اللهصلی ْمِع  َعَلی َوَسلَّ اعَ  السَّ َثرَرة   َوَعَلری َواْلَمکَرِه، َواْلَمْنَشِط  َواْلیْسِر، اْلُعْسرِ  ِفی ةِ َوالطَّ

َ
ْن  َوَعَلری َعَلیَنرا أ

َ
 اَل  أ

ْمَر  ُنَناِز َ 
َ
ْهَلُه، اْْل

َ
ْن  َوَعَلی أ

َ
یَنَما ِباْلَحقِّ  َنُقوَل  أ

َ
ا أ هِ  ِفی َنَخاُ   اَل  کنَّ  پذیرش اعَلم برای ایشیوه بیعت 2«اَلِئم   َلْوَمةَ  اللَّ

 پرذیرش ایرن اعَلم و خدا رسول فرمانروایی پذیرش مهم باشد؛ هم دیگری شیوه به تواندمی که است واییفرمانر
 و اسرت وحدت مرحله اولین این. بگیرد انجام دیگری صورت به چه و باشد بیعت صورت به اعَلم این که است

 ایرن اگرر و بگیررد شرکل بایرد اسرَلمی جامعه در که وحدتی کمترین یعنی است؛ ضروری که است وحدتی آن
 نکنرد، را پرذیرش ایرن اعرَلم کسری اگر یا و داشت؛ نخواهد وجود اسَلمی جامعه نام به ایجامعه نشود، انجام

 خاص شرایط با یا و موقت طوربه قراردادی و ایذمه طوربه بله شود؛نمی پذیرفته اسَلمی جامعه عضو عنوانبه
 .آیدنمی شمار به اسَلمی جامعه عضو اما باشد داشته را شهروند یک حقوق تواندمی

 رهبرری وحردت وحردت، معیرار چیست؟ وحدت معیار اوالا  که بگیرد ارقر موردبحثاین موضو   ایدالبته ب
 کره کسرانی از خیلری. اسرت دینری و ضروری امر جامعه هر در سیاسی رهبر یک وجود درنتیجه باشد سیاسی

 اسرَلمی جامعره باشرد بنرا اگرر. نیسرت سرازگار موضو  این با حرفشان ندارد سیاست به ربطی یند گویندمی
 بنیرادین مباحث مباحث، این از خیلی. باشد اسَلمی سیاسی رهبر دارایباید  که است ایعهجام شود، تشکیل

 دارای رهبرر اگرر وقرتآن و رهبر از تبعیت ضرورت یعنی اسَلمی جامعه در وحدت ضرورت همین خود. است
 او ربر مسرلمان عنروان ترا کند تبعیت او از باید هست که هرکجا در کس هر آمد، اسَلمی جامعه در مشروعیتی

یرادی آثرار دارای و است مهمی مسئله این. شود منطبق  شررایط و مشرروعیت براب کرهاین. دهرم خواهرد برو ز
 عنوانبره و رسریده رهبرری بره درسرت شررایط با که رهبری یک اگر اما داردرا  خود جای چیست، مشروعیت

 اسرت مسرلمان سریهرک کره است این مطلب این نتایج از یکی اینجا در کند، هدایت را اسَلمی جامعه رهبری،
 . است واجب او بر رهبر این از اطاعت

                                                           
 24. نور:1
َماَرةِ  ،. صحیح مسلم2  َباب ُوُجو ،ِکَتاب اْْلِ

ُ
َِ ِفي َغْیِر َمْعِصَیة  ِب َطاَعِة اْْل  َمَرا
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 ایران در که فقیهیولی مشروعیت که است شدهتنظیم شکلی به اسَلمی جمهوری اساسی قانون که شد بیان
 رهبرر اسرَلمی مرذاهب همره آراَ طبرق یعنری دارد؛ اسَلمی مذاهب تمام طبق را الزم شرایط شود،می انتخاب

 عقرد و حرل اهرل رأی مبنرای بر انتخاب به قائل چه است؛ معلوم که سنت اهل بمذاه طبق. است شروعیم
 مسئله سر بر اختَلفی اگر. شیعه مذهب مبنای بر چه و باشند مردمی انتخاب و شورا به قائل کهاین چه و باشند
 آیرا یعنری ؛خیر یا شود سیاسی رهبری متصدی دارد حق فقیه غیر آیا که است این سر بر دارد، وجود فقیهوالیت
 تراریخ طرول در شریعیان همه اجما  مورد این) شد، متصدی عادل فقیه یک اگر اما ؛خیر یا است شرط فقاهت

 .است مشرو  ولی یک و است واجب همه بر او اطاعت( است امروز به تا صغری غیبت دوران اول از

 شود؟می اثبات فقیه قهمطل والیت چگونه کند،نمی فقیهوالیت اطَلق بر داللت ادله کهوقتی یکی از حضار:

 ایرن بره قائرل کسی اگر شود؟ متصدی باید کسی چه را موارد بقیه پس نشویم، اطَلق به قائل ما اگر :استاد
 آن کیسرت؟ متعلرق بره نیسرت، فقیره متعلرق بره کره دیگری اختیارات است و محدود فقیه اختیارات که نشود

 مقیرد و نیست مطلق فقیهوالیت گویندمی که هاییاین. است عادل فقیه عهده به متقین قدر هم دیگر اختیارات
 مقیرد فقیرهوالیت کره کنریم فرض حاال. نیستند موضو  متوجه اصَلا  یعنی گویند؛می چه که فهمندنمی است،
 تصرر  باشد؟ کسی چه عهده به اختیارات مابقی! خوب بسیار است، محدود فقیهوالیت اختیارات یعنی باشد،

 فقیره آن متریقن قردر باشد؟ کسی چه با باید عمومی انفال در تصر  باشد؟ کسی چه با باید المالبیت اموال در
 از متریقن قردر عرادل فقیره داشرتن والیت مسئله وگرنه نیستند مسئله متوجه هااین. است الشرایطجامع عادل

 باشرد مردم انتخاب مورد دتوانمی هم فقیه غیر آیا که است این در باشد، ایمناقشه اگر. است فقیهوالیت مسئله
 کره طر این اال و است موردبحث اینجا تواند؟نمی یا شود متصدی تواندمی باشد عادل فقیه، غیر اگر اینکه یا و

 غیر باید والیت امر متصدی حتماا  که استمعن این به شود متصدی تواندنمی فقیه بگوییم اگر. نیست موردبحث
 و باشرد فقیره کره ایرن اال و دارد دلیرل بره نیازبحث  این و دانندمی شرط را اهتفق عدم هاآن یعنی باشد؛ فقیه

 شرود، رهرا متصردی بردون جامعره اگر گویدمی که عقلی همان یعنی ندارد؛ دلیل به نیاز اصَلا  که شود متصدی
 دباشر امور این متصدی باید کسی که گویدمی هم عقل همان است، باطل ومرجهرج و شودمی ومرجهرج منشأ

 اینکره. باشرد عرادل فقیه غیر اینکه یا عادل فقیه اینکه بر است دایر امر باشد، امور متصدی باید که هم کسی و
 جامعره کره برود ایرن دوم اصرل هرحالبره. نردارد بحرث جرای و است مطلب متیقن قدر باشد عادل فقیر باید

 داشرته اسرَلمی رهبرر دو و سیاسری نظام دو با اسَلمی جامعه دو توانیمنمی ما. است واحدی جامعه اسَلمی،
 .باشیم
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 مطالرب در مرا کره اسرت مهمی مطلب این. است واحد فعل حکومت تشکیل اصَلا  که است این سوم اصل
 فهمنردنمی بعضی اینکه و کرد خواهیم بیان مفصل اسَلمی االجتما علم مباحث در و ایمکردهاشاره آن به سابق

 افررادی یک و است جمعی فعل، ذات یعنی است، جمع حاصل این که داریم ادیافر یک ما. ندارد ربطی ما به
 سرنگ ایرن تا شوند جمع نفر چند باید بدهند، حرکت را تحتانی سنگ بخواهند اگر. است فردی فعل که داریم

 خواهردمی کسری کرههنگامی امرا. اسرت جمعری فعل فعل، این ذات و است جمعی فعل این بدهند و تکان را
 رفتارهرای ؛هسرتند جمعری فعرل اساساا  افعال از بعضی. ندارد جمع به احتیاج کند، جاجابه را یکوچک سنگ

 از یکری. گروییممی جمعری فعرل را اسرت جامعره کلبره مربروط کره فعلری هر هستند جمعی افعال اجتماعی
. شرودنمی گذاشته فردی لفع و جمعی فعل بین فرق که است این دارد وجود مباحث از بعضی در که اشکاالتی

 دو هر مأموم و امام حضور که فعلی هر. است جمعی فعل فعل، این و است شرط امام وجود جمعه نماز در مثَلا 
 لرذا. است نفر دو جماعت، حداقِل  ما فقه در و اسَلمی فرهنگ در چون است؛ جمعی فعل باشد، شرط آن در
ْرِض  ِفری یْبَق  َلْم  َلْو » داریم روایات در لذا. مأموم نفر یک و امام نفر یک است؛ شرط نفر دو جماعت نماز در

َ
 َاْْل

َحُدُهَما َلکاَن  ِاْثَناِن  ِإاَلا 
َ
ةَ  أ  روایرت مسرلم کره سنت اهل روایت در. است آمده کافی اصول در روایت این 1«.َاْلُحَجا

ْمُر  َهَذا یَزاُل  الَ » است: دیگری شکل به ولی آمده هم کندمی
َ
راِس  ِمرَن  َبِقری َمرا ُقرَریش   ِفی َاْْل  شریخ .«ِاْثَنراِن  َالَنا

 مشخص. ندارد یدلیل باشد، زمین روی امام باید همیشه که گویندمی هاشیعه هاینک که بود کرده صحبت االزهر
 بره وصلی الله علیه و آله و سرلم  اکرم رسول سنت حر  حر ، این ؛بود نخوانده را مسلم صحیح او که شودمی

 این و بوده امام باید هاآن از نفر یک باشند، داشته وجود نفر دو زمین کره روی تا یعنی است؛ مسلم روایات نص
 . باشد قریش از بایدهم  امام

 است اسَلم جهان در حدیث کتاب ترینضعیف بخاری کتاب است، کرده تضعیف را حدیث این بخاری البته
 ازجملره اسرت؛ آمردهعملبه کتراب ایرن در که تصحیفی فراوان اشکاالت و تدلیسی فراوان اشکاالت لحاظ به

 کررده ذکرر گونرهاین را روایت این بخاری. است روایت همین تحریف است، آمده کتاب این در که هایییفتحر
ْمُر »است: 

َ
 باشرد هرم هاآن از یکی اگر باشند، قریش از امامان که بناست اگر 2«اثنان ِمَنهم َبِقی َما ُقَریش   ِفی َاْْل

 قرریش از همیشره بایرد امرام کره نیسرت نای منظور ؛نیست درست روایت این در «منهم» عبارت. است کافی
. مرأموم دیگرری و شرودمی امام هاآن از یکی که باشد مانده باقی نفر دو مردم از که است این منظور بلکه باشد؛

 نفرر دو کره ندارد «منهم» دیگر باشد قریش از امام که باشد بنا اگر اال و است؛ این روایت این در «اثنان» نکته

                                                           
َحُدُهَما َاْلُح . 1

َ
ْرِض ِإالَّ ِاْثَناِن َلَکاَن أ

َ
ََلُم َیُقوُل: َلْو َلْم َیْبَق ِفي َاْْل ِه َعَلْیِه السَّ َبا َعْبِد َاللَّ

َ
ْو أ

َ
َة أ َة.جَّ اِني َاْلُحجَّ   َکاَن َالثَّ

 230 ص، 1، جکمال الدین و تمام النعمة
 1452 ، ص3، جحیح مسلمص. 2
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: گویردمی را چیز دو دارد این باشد به این شکل است اما امامت فقط مسئله اگر. است افیک هم نفر یک باشد،
 لرذا و دارد وجرود قریشری امرام یرک زمرین روی همیشره اینکره هم و باشد قریش از باید امام که گویدمی هم
اِس  ِمَن » گویدمی  در کره اسرت یروایات مضمون همان این. مأموم دیگری و است امام هاآن از یکی که «ِاْثَناِن  َالَنا

 .است آمده علیم السَلم بیتاهل حدیثی منابع

 دو بایرد الاقرل بگیررد، شرکل حکومت بخواهد اگر و است جمعی رفتار یک حکومت که دهدمی نشان این
 برقررار حکومرت توانردنمی تنهاییبه کسی زیرا محکوم دیگری و باشد حاکم نفر یک که باشند داشته وجود نفر
 روی اسَلمی حکومت همواره که ایمگفته لذا. است نفر دو کنند، رقرارب حکومت توانندمی که جمعی اقل. کند

 اسرَلمی حکومرت اوقات گاهی و بوده ظاهر اسَلمی حکومت این اوقات گاهی منتها است داشته وجود زمین
 خرودش زمران درعلیه السَلم  صادق امام. است بودههمیشه  دستور و فرمانروایی ،حکومت. است بوده مستور

 گرفترهمی خمرس و دادهمی دستور و داشته کمک علیه السَلم جواد امام.  استداشته حکومت و بوده فرمانروا
 را حضررت آن فرمران هم مردم و دادهمی دستور ،است کردهمی قضاوت گرفته ومیمالیات  مردم زا ایشان ،است
بروده  ظراهر غیر حکومت گاهی و ظاهر حکومت گاهیعلیهم السَلم  اطهار ائمهحکومت  منتها اند.بوده مطیع
 چرون است؛ قرارگرفته غفلت مورد که است مهمی مسائل از این. است بوده برقرار حکومت همیشه ولی ،است

. «االمرر لره من ای» ؛گویندمی امیر حاکم به هاعرب. گوییممی فرمانروا حاکم، به ما لذا و فرمان یعنی حکومت
 .است این حاکم کار

 متروانینمی اجتمراعی فعرل دو حکومرت اصل در ما. است واحد و اجتماعی فعلی ،حکومت اینکه خَلصه
رهُ  ِإاَلا  آِلَهرة   ِفیِهَما َکاَن  َلْو » ؛است آمده کریمه آیه در که چیزی همان. شودمی فساد منشأ چراکه باشیم، داشته  الَلا

هِ  َفُسْبَحاَن  َلَفَسَدَتا ا اْلَعْرِش  َرِبا  الَلا . اسرت فرمرانروایی برا مرَلزم الره زیرا شود؟می ایجاد فساد چرا 1«َیِصُفوَن  َعَما
 آفریننرده که باشد این فقط خدا کار اگر اال و شودمی ایجاد فساد باشد تا دو اگر لذا دهد،می فرمان و امر «اله»

 آن روی بنرا دو کره ایخانره مثرل. آفریندمی را دنیا طر  آن دیگر خدای یک و عالم سمت این خدا یک باشد،
 شودمی ایجاد دعوا درجایی کنند؛نمی هم دعوا و را دیگر طر  ریدیگ و سازدمی را طر این یکی ؛کنندمی کار
 باشرد قررار وقتی. بدهد فرمان خواهدمی همآن و بدهد فرمان خواهدمی این باشد؛ مطرح فرمانروایی مسئله که
 فسراد باشد، جهان در فرمانروا خدا دو اگر که طورهمان شود؛می ایجاد فساد کنند، فرمانروایی جهان بر دو هر

 فعرل حکومت، فعل. شودمی ایجاد فساد باشند، داشته وجود هم الطاعة الزم فرمانروای دو اگر شود،می ایجاد
 وجرود ما جامعه فرمانروایی در امروز که اشکاالتی از خیلی. نیست پذیر تعدد حکومت و است واحد اجتماعی

                                                           
 22. انبیا: 1
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 جامعره مدیریت در باشیم، نداشته فرمان دو ما اگر. ستفرمانروا کار در دیگر فرمان یک دخالت درنتیجه دارد،
 شرودمی ایرن. کند اجرا جامعه در را فرمانی یک باید باشد، تدبیر حکومت حکومت، اگر. کنیمنمی پیدا مشکل
 اصرل هرم حکرومتی؛ کرار هرر. شرودمی ایجراد مشرکل کند، پیدا جریان جامعه در فرمانی دو اگر اال و تدبیر؛

 کره اسرت واحدی فعل منتها است؛ واحد فعل تماماا  حکومتی ایارهک هم و است واحد فعل حکومت تأسیس
. برزر  سرنگ دادن تکان مثل دهند؛ انجام را واحدی فعل که شوندمی جمع فاعل چند. است متعدد آن فاعل
 کره اسرت قبیرل ایرن از یحکومت رفتارهای همه. است متعدد آن فاعل منتها است واحد فعل سنگ دادن تکان
 .باشد داشته متعدد هایفاعل هرچند است؛ واحد فعل فعل،

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

 

 

 


