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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

دو رکن وجود  را پیاده کند، بدون استتتتناد به عدل حکومتی که بتواند اهداف یک حکومت و حکومت عدل
گفتیم  .ید حق داشته باشد که بر مردم حکمرانی کند. یکی: رکن مشروعیت؛ یعنی حاکم باکندنمیخارجی پیدا 

ال و در اموبتواند  و بتواند اراده محکوم را مقید کند و راده محکوم باشتتتده حاکم برتر از ارانی یعنی ارادکته حکم
 .یعنی ماهیت حکومت چنین چیزی استتت؛ هر حاکمیتی متوقف بر این حکم استتت .انفس مردم تصتترف کند

ماهیت حکومت، جوهر حکومت این استتتت که اراده حاکم برتر از اراده محکوم باشتتتد، در هر حکومتی چنین 
به حاکمیت برسد  خواهدمیکه  ایاراده لذاحکومت الهی باشتد چه حکومت ییر الهی باشتد. استت، چه این 

ع اراده دیگر بگوید که باید تاب هایانسانبه  تواندنمیباید این جایگاه برای او مشترو  باشد، یک انسان معمولی 
ز اگفتیم که حق کیفر  .کنممیر من شتتتما را کیف وقتآنانجام ندادید  گوییممیاگر آنچه را که من  من باشتتتید و

تخلف کرد، حق دارد او را کیفر  چون برتر است لذا حق کیفر دارد اگر کسی از اراده او ؛لوازم همین برتری استت
برتری مبنای مشتتتروعیت داشتتتته  کند. چون حاکمیت مبتنی بر اراده حاکم استتتت بر اراده محکومان، باید این

 برای چه تو برتر باشی از دیگران و حاکم بر اراده دیگران باشی؟  .باشد

 خدای .ی جز برای خدای متعال وجود نداردکه این برتر ایمکردهو روشتتتن  ایمگفتهاینجتا مباح  مفصتتتلی 
ون چ ؛برتری هم خالقیت خدای متعال است و راز این برتر از اراده دیگران است بالذات اشارادهمتعال است که 

خود آفرینندگی او یعنی اراده او برتر از اراده مخلوق است، خود آن  . در حقیقتاستهم ریننده استت، مالک آف
نتیجه ُکن  این َفَیُکون که .؟ بته فرمان ُکن بعد َفَیُکونگیردمیآفرینش. چون گفتیم آفرینش بته چته چیزی تعلق 

اراده خالق است، فلذا مشروعیت فقط  به کوممح ،به معنی این است که اراده آن مخلوق خودخودبه الهی استت
 او ثابت است.  و حق این برتری برای لذاتبا و از خدای متعال برخیزد، چون اراده او برتر است تواندمی

یا این حاکمیت مستند به  که این مشروعیت شودمیوقت حاصل آن پس مشتروعیت برای حاکمیت تنها در 
 وعالم  ؛حاکم را هم داشتتته باشتتد شتترایطیک حاکمی  اراده خدا و نصتتا الهی باشتتد حتی گفتیم که اگر واذن 

اید ب بلکه کندنمیبه جایگاه حاکمیت دستتت پیدا  وعدل ؛ با صتترف علمرا داشتتته باشتتد چیزهمهعادل باشتتد و 
تی استتت که باید این رکن اول هر حکوم باشتتد. از ستتوی خدای متعال برای حاکمیت شتتده نصتتا و مأذون

 جایگاه حاکمیت برای او مشرو  باشد.یعنی مشروعیت داشته باشد؛ 
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در خارج تحقق  عمَلا مشتتترو  بودن حتاکمیتت، حتاکمیت را تنهتا گفتیم  .رکن دیگری هم حتاکمیتت دارد
شتتترو  پیروی نکنند. حاکمی از یک حاکم م توانندمیو ، مختارند اختیتاردارند هتاانستتتان، چون بخشتتتدنمی

ن گفتیم اگر خود جبرئیل امی .تاس کرده نصاخدای متعال او را برای حاکمیت  که حاکمیتش مشروعیت دارد
رای ب هم اثبات کند که از سوی خدا با هزاران آیات و بینات و بخواهد حکومت کندو هم نازل شود علیه الستَلم 

حاکمیت او تحقق پیدا  عمَلا  روند،اگر مردم نپتذیرنتد، یعنی مردم زیر بتار حاکمیت او ن آمتده استتتتحکومتت 
 .باید حاکم مشرو  را تمکین بخشید باید به حاکمیت قدرت داد، ؛ یعنیگوییممی. این را قدرت کندنمی

ن بخشتتتی؛ باید مردم نستتتبت به حاکم مشتتترو  تمکین کنند؛ یعنی به او قدرت  تمکین یعنی چه؟ یعنی تمکُّ
د خارجی یک حکومت مقتدر که به عقیده ما وجو ایمگفتهحاکم شتتتود. فلذا  عمَلا حتاکمیتت ببخشتتتنتد تا او 

 ،دارند اختیارچون مردم  ]آن حکومت هم شکل نخواهد گرفت.[ استت. اگر مردم نخواهند اراده مردم متوقف بر
 لذا گفتیم که روش .اجرا کنداین نبوده است که حاکمیت خود را بر مردم از راه سلا اختیار وند سنت خدا چون

 ابَلغ مردم بوده است، روش دعوت ازانبیاء صلوات الله تعالی علیهم برای تنفیذ و برای برقراری حاکمیت خود 
اَّل  1«ِإْن َعَلْیَك ِإَّلَّ اْلَبََلغُ » لذا فرمود: است، روش بینات بودهو تبیین  و همچنین گری بودهروشتن وفراخوانی  و

 ز طرف خداا البَلغ یعنی تو فقط اَّل -گویندمی هابعضیحاَّل -من حاکمم، نه اینکه  البَلغ یعنی بَلغ همین که
 .اَّل البَلغ گویدمی کهاین . اماحاکم نیستی و مبلغی هستی

َه َو »بَلغ چته چیزی؟  ِطیُعوا اللتَّ
َ
ْل أ َل َو  قتُ َما َعَلْیِه َما ُحمِّ نَّ ِْ ْوا َف

ْن َتَولَّ ِْ وَل َف ستتتُ ِطیُعوا الرَّ
َ
ِإْن  أ ْلُتْم َو َعَلْیُکْم َما ُحمِّ

وِل ِإَّلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبیُن  ُتِطیُعوُه َتْهَتُدوا َو  ستُ َه َو »همین که  «ِإَّلَّ اْلَبََلغُ » .2«َما َعَلی الرَّ ِطیُعوا اللَّ
َ
وَل  أ ستُ ِطیُعوا الرَّ

َ
که  «أ

اینجا گفتیم که  وقتآناست؛ موضو  این  آن بوده به ابَلغ مأمورفرمانروا هستتم، آنچه رسول و طا  من مُ  ؛مردم
 اگر مردم بخواهند قدرت به حاکمیت ببخشند. ؛ کندمیاین قدرت بخشی و تمکین از چه طریقی تحقق پیدا 

ستتتانی علوم ان گوییممیاینکه ما - .فرهنگ قرآنی چیز بستتتیار دقیقی استتتتگفتیم در گفتمتان قرآنی و در 
 م السَلمعلیهاز متن قرآن کریم و روایات معصومین  استهبر خین علم اسَلمی داریم یعنی علم انسانی داریم که ا

ابع دینی در من -که کنیممیاستت، یکی از مبانی اصتلی علم انسانی سیاسی قرآنی همین مطلبی است که عر  
اهی گ ؛دو پیوند مسئوَّلنه اتهن، مشودمیکه این قدرت بخشی به حاکم از طریق دو پیوند حاصل استت ما آمده 

                                                           
ْرَسْلَناَك َعَلْیِهْم  84: شوری .1

َ
ْعَرُضوا َفَما أ

َ
ْن أ ِْ یْ ِإْن َعَلْیَك ِإَّلَّ  اا َحِفیظَف

َ
َمْت أ َئٌة ِبَما َقدَّ ِإْن ُتِصْبُهْم َسیِّ ا َرْحَمةا َفِرَح ِبَها َو ْنَساَن ِمنَّ َذْقَنا اْْلِ

َ
ا ِإَذا أ ِإنَّ ِدیِهْم اْلَبََلُغ َو

ْنَساَن َکُفوٌر  نَّ اْْلِ ِْ  َف
 48نور، .2
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ه ؛ یعنی مردم کاستتتت یکی پیوند نصتتترت و یکی پیوند اطاعت ؟یعنی چته دو پیونتد مستتتئوَّلنته گوینتدمیم آد
کی ی ؛کنندمیستتیاستتی به او بدهند این دو کار را  و حاکمیت ببخشتتند، قدرت حکومتی به حاکمی خواهندمی

 کنیممیی تو را یار گویندمیاینکه  م، دودانیممیفر   بر خودما مطیع تو هستیم و اطاعت تو را  گویندمیاینکه 
 .  کنیممیتو را کمک  یعنی در اجرای این اهداف ؛که معنی این یاری این است

سوره  تهفپیمان اطاعت در آیه  است. شده اشتارهو  تأکیدبه این دو پیمان  کراراا در قرآن کریم بیان کردیم که 
ِه َعَلْیکُ » :آمدهمائده  ِمْعَنا َو  ْم َو َواْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ ِذي َواَثَقُکْم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم ستتَ َطْعَنا ِمیَثاَقُه الَّ

َ
در هم پیمان نصتترت  .3«أ

ْنُفَسُهْم َو »استت:  ستوره توبه آمده  111آیه 
َ
َه اْشَتَری ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أ َة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل  ِإنَّ اللَّ نَّ َلُهُم اْلَجنَّ

َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
أ

ِه َفَیْقُتُلوَن َو  ْوَراِة َو  اا َعَلْیِه َحق   ُیْقَتُلوَن َوْعداا  اللَّ ْنِجیِل َو  ِفي التَّ ِه َفاْسَتْبِشُروا ِببَ  اْلُقْرآِن َو  اْْلِ ْوَفی ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّ
َ
ْیِعُکُم َمْن أ

ِذي َباَیْعُتْم ِبهِ     .این بیع یعنی چه؟ یعنی پیمان 4«الَّ

 چرا به دو پیمان تعبیر اماهم در تعبیر قرآنی و در گفتمتان قرآنی از این دو پیونتد به دو پیمان شتتتده استتتت. 
وقتی  تند.هستتزا یعنی دو پیوند مستتئولیت ؛دنآورمی؟ چون این دو پیوند دو مستتئولیت طرفینی به وجود کنیممی

ولیت بر اینجا یک مسئ و در کنیممییعنی مردم گفتند اطاعتت  محکوم این پیوند اطاعت برقرار شتد بین حاکم و
در جامعه پیاده را عهده حاکم خواهد شتد و آن مستئولیت این است که فرمانش فرمان حق و عدل باشد و عدل 

که فرمان عدل -مستتئولیتی هم بر عهده مردم خواهد بود که وقتی او فرمانی داد یک  مستتئول استتت؛ . اودکن
لیت زا است و مسئوباشتند. چون یک پیوند مستتئولیتاو ملتزم به قانون  و ن او سترپیچی نکننداز فرما -استت

ِإَن  ِلي » :فرمایدمی البَلیهنهج هایخطبهاز  دریکی علیه الستتَلم منینؤاینکه امیرالم .آوردمیطرفینی به وجود 
اا َو َلُکْم َعَليَ  َحٌق    مسئولت طرفینی است اشاره دارد.  پیمان اطاعت که پیوند اطاعت یا به همین 5«َعَلْیُکْم َحق 

عنی ی دارندپیمان نصرت این است که حاکم در آنجایی که مردم نیاز به نصرت  ؛پیمان نصترت هم همین استت
 طرف اینمردم باید به یک ستتمتی حرکت کنند، مردم آن حرکت را انجام دهند، کار کند و مردم هم در این کار از 

 ه اگر حاکم جلو رفت او را تنها نگذارند.ک دارندمسئولیت 

                                                           
ِه َعَلْیُکْم َو  7: مائده .3 ِذي  َواْذُکُروا ِنْعَمَة اللَّ ُدورِ  َواَثَقُکْم ِبِه ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َو ِمیَثاَقُه الَّ َه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َطْعَنا َواتَّ

َ
 أ

ْنُفَسُهْم َو  111: توبه .4
َ
َه اْشَتَری ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن أ َة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَّ  ِإنَّ اللَّ نَّ َلُهُم اْلَجنَّ

َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
ا َعَلْیِه أ ُیْقَتُلوَن َوْعدا ْنِجیِل  ْوَراِة َو ِفي التَّ  اا َحق  ِه َفَیْقُتُلوَن َو اْْلِ

ِذي َباَیْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم  اْلُقْرآِن َو  َو  ِه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُکُم الَّ ْوَفی ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّ
َ
 َمْن أ

 ،48البَلیه، خطبه  نهج .5
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در سوره  صمخصوبه صورت  گفتیم در قرآن کریم مفصل ؛اطاعت با نصترت یکی نیست کهگفتیم  لذا بارها 
اذن صتتلی الله علیه و آله و ستتلم از رستتول خدا  آمدندمیو در ستتوره احزاب، خدای متعال کستتانی را که توبه 

ا و ب دادمیاذن  هاآنهم به صتتلی الله علیه و آله و ستتلم رستتول خدا  .کندمذمت مینیایند  به جهادکه  گرفتندمی
به  اه پیمان اطاعت پایبند بودند منتهب ها. آنکردندمیاز جهاد فرار صتتلی الله علیه و آله و ستتلم اذن رستتول خدا 
َما» :کندمیرا مذمت  هانآنبودند و لذا قرآن کریم  وفادارپیمان نصترت را  ِذُنوَنَك َو  ِإنَّ

ْ
ِذیَن َیْسَتأ ِبیُل َعَلی الَّ ْم هُ  السَّ

ْیِنَیاُء 
َ
صتتلی الله علیه و آله و ستتلم که از رستتول خدا  کندمیمذمت کستتانی را  فآیات مربوط به استتتیذان .6«أ

یُدوَن ِإَّلَّ  َما ِهيَ ِبَعْوَرةٍ  َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة َو » ؛کردنداستتتیذان می  کندمیمذمت خداوند متعال  .7«اا ِفَرارِإْن ُیِر
   .که جهاد نروند گرفتندمیاذن صلی الله علیه و آله و سلم از رسول خدا و  کردندمیاستیذان  هااینکه 

 پیمان نصرت . لذات در کار نبود این مذمت جا نداشت؛ اگر آن پیمان نصترکندمیرا مذمت  هااینقرآن کریم 
ت و ست حال جنگیدن ندارد اما پیرو اواین شخصی که پیرو اوس بیندمیپیمان اطاعت استت، وقتی حاکم  ییر

، در حقیقت مهمی استتتت مستتتئلهاین  .او که حال ندارد بجنگد بکند؟ دتوانمیش کارچهخا  کندمیاطاعت 
 در جای دیگر است.ی بر این دو پیمان است که شرح یک جامعه مبتن گیریشکلاساس 

َتَری ِمَن » گویدمیچون  ؛آیدمیبر مبنای اطیعونی پیمان نصتترت هم  وقتآنیعونی وقتی شتتد اط َه اشتتْ  ِإنَّ اللَّ
ُهْم  ْنُفستَ

َ
ا َیُقوُلوَن آمَ  َو »: ان به چیست؟ ایمان به اطاعت استایم .یعنی اول باید ایمان حاصتل شود «اْلُمْؤِمِنیَن أ نَّ

ِه َو  وِل َو  ِباللَّ ستتُ َطْعَنا ِبالرَّ
َ
یٌق ِمْنُهْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َو  أ ی َفِر وَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنیَن  ُثمَّ َیَتَولَّ

ُ
قرآن  کنندمیچون اطاعت ن 8«َما أ

ِه َو » .ایمان ندارند هااین گویتدمی ْنِزَل ِإَلْیِه ِمْن َربِّ
ُ
وُل ِبَما أ ستتتُ ِه َو  آَمَن الرَّ  ُکُتِبِه َو  َمََلِئَکِتِه َو  اْلُمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن ِباللَّ

ِلهِ  َحٍد ِمْن ُرستُ
َ
ُق َبْیَن أ ِلِه ََّل ُنَفرِّ َطْعَنا َقاُلوا َسِمْعَنا َو  َو »بعد و  «ُرستُ

َ
یعنی ایمان ؛ این اطاعت، گوهر ایمان است 9«أ

َطْعَناحاَّل این  .مبتنی بر این اطعناستت
َ
حاَّل که اطاعت کردی باید  ؛داردهم که حاصتل شد یک َّلزم دیگری  أ

نند؛ ها را اطاعت ککه آن ستتتندخوامی ماز مرداین بود که  کنندمیلذا اولین کاری که پیامبران  .کنیبنصتترت هم 
 فرمانی حق اطاعت داردو تنها  ما هستتتیم که حق فرمانروایی داریم فرمودند ما را اطاعت کنید به دلیل اینکهمی

ِطیُعو» :بَلیشتتان این استتت، لذا فرمود .که فرمان ما باشتتد
َ
َه َو ُقْل أ وَل  ا اللَّ ستتُ ِطیُعوا الرَّ

َ
ْوا» «أ ْن َتَولَّ ِْ از این  «َف

                                                           
ِذُنوَنَك َو  34: توبه .6

ْ
ِذیَن َیْسَتأ ِبیُل َعَلی الَّ َما السَّ ْن َیُکوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َو  ِإنَّ

َ
ْیِنَیاُء َرُضوا ِبأ

َ
ُه َعَلی ُقُلوِبِهْم َفُهْم ََّل َیْعَلُموَن  ُهْم أ  َطَبَع اللَّ

ْهَل َیْثِرَب  14: احزاب .7
َ
ِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َیا أ ِبيَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة َو َو یٌق ِمْنُهُم النَّ ِذُن َفِر

ْ
َیْسَتأ یُدوَن  ََّل ُمَقاَم َلُکْم َفاْرِجُعوا َو  ِإَّلَّ َما ِهيَ ِبَعْوَرٍة ِإْن ُیِر

 اا ِفَرار
 87: نور .8
ِه َو  544ة: بقر .9 ْنِزَل ِإَلْیِه ِمْن َربِّ

ُ
وُل ِبَما أ ستُ ِه َو اْلُمْؤمِ  آَمَن الرَّ َحٍد ِمْن ُرُسِلِه َو  ُکُتِبِه َو  َمََلِئَکِتِه َو  ُنوَن ُکلٌّ آَمَن ِباللَّ

َ
ُق َبْیَن أ ِلِه ََّل ُنَفرِّ َطعْ  َقاُلوا َسِمْعَنا َو  ُرستُ

َ
َنا أ

ِإَلْیَك اْلَمِصیُر  َنا َو  ُیْفَراَنَك َربَّ
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هَ » ِطیُعوا اللَّ
َ
ْلُتْم »بعد « أ َل َوَعَلْیُکْم َما ُحمِّ َما َعَلْیِه َما ُحمِّ نَّ ِْ سرپیچی کنید، مسئولیت  اطاعت اگر از این پیماِن  10«َف

َل َو » ؛اوستشما به عهده شماست و مسئولیت پیامبر هم بر عهده خود  َما َعَلْیِه َما ُحمِّ نَّ ِْ ْلُتْم  َف ِإْن  َعَلْیُکْم َما ُحمِّ  َو
ُسوِل ِإَّلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبیُن  ُتِطیُعوُه َتْهَتُدوا َو  َه َو »همین بَلغ  «َما َعَلی الرَّ ِطیُعوا اللَّ

َ
ُسوَل  أ ِطیُعوا الرَّ

َ
 است. «أ

 علیه السَلم اران سید الشهداشتا عاشورا یکی از یدر  ؛قاتل هم هستتکه در مَ  کربَل این را داریمحادثه در 
 ا دفع کنم، هر وقتم آسیبی را از شمتوانمیکه وقتی آن تا  آقا من فردا خدمت شما هستم :به حضرت عر  کرد

گاهی استتتیذان که  لذا. : بروفرمودهم حضتترت  .برومو کار تمام استتت اجازه بدهید من مرخش شتتوم  دیدم که
ش کارچهجهاد کند،  خواهدمیشخش ن .دهدمیللعالمین بودنش اذن  ةرحمآن  درنتیجه، امام شودمیحاصتل 

 :دهدیمرا مورد عتاب و گله قرار صلی الله علیه و آله و سلم رستول اکرم  حالتکند؟ تا جایی که قرآن کریم این 
ِذیَن صتتَ » َن َلَك الَّ ی َیَتَبیَّ ِذْنَت َلُهْم َحتَّ

َ
ُه َعْنَك ِلَم أ ، شتتودمیاستتتیذان که حاصتتل  .11«َتْعَلَم اْلَکاِذِبیَن  َدُقوا َو َعَفا اللَّ

 نیاز به نصتترت و یاری دارد، تو کهصتتلی الله علیه و آله و ستتلم رستتول اکرم  دانیمیاستتتیذان نباید شتتود، تو که 
 امام اینجا نیاز به نصرت و یاری دارد استیذان برای چه؟ دانیمی

ِإَذا َکاُنوا َمَعهُ » :فرمایدمی یعنی قبول دارد که مطا  کیستتت؟ مطا  رستتول استتت. آن آیه گیردمیوقتی اذن   َو
ِذُنوهُ 

ْ
َتأ ی َیستتْ ْمٍر َجاِمٍع َلْم َیْذَهُبوا َحتَّ

َ
 که وقتی شتتما بر امر جامعی با رستتول اکرم این قوام اطاعت استتت 12«َعَلی أ

از که نی درجاییخا حاَّل اگر اذن داد  .رهایش کنید او صتلی الله علیه و آله و سلم هستید حق ندارد بدون اذن
 .]اذن ترک نصرت را داده است[ به نصرت دارد و مقام، مقام نصرت است

شه همیاز نظر مفاهیمی ُسور قرآنی  ایمگفتهما این را - کند.[]این موضتو  را بیان می لذا آیات ستوره احزاب
 در شتتودمیستتوره مطرح  در آنمفاهیم مختلفی که و د، محور یعنی آن قلا ستتوره از نظر معنایی نیک محور دار
له و الذین کذبوا ما تمییز بین الذین صدقوا ما عاهدوا ال ستوره احزاب محور -دارد.به همان محور  آخر برگشتت

 13«ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر  َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبُه َو ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ » استت. عاهدوا الله

                                                           
َه َو  48: نور .10 ِطیُعوا اللَّ

َ
ْن َتَو  ُقْل أ ِْ ُسوَل َف ِطیُعوا الرَّ

َ
َل َو أ َما َعَلْیِه َما ُحمِّ نَّ ِْ ْوا َف

ِإْن ُتِطیُعوُه َتْهَتُدوا َو  لَّ ْلُتْم َو ُسوِل ِإَّلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبیُن  َعَلْیُکْم َما ُحمِّ  َما َعَلی الرَّ
 84: توبه 11.
ِه َو  25: نور 12. ِذیَن آَمُنوا ِباللَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِإَذا َکاُنوا  ِإنَّ وِلِه َو ِذیَن ُیْؤ َرستُ وَلِئَك الَّ

ُ
ِذُنوَنَك أ

ْ
ِذیَن َیْسَتأ ِذُنوُه ِإنَّ الَّ

ْ
ی َیْسَتأ ْمٍر َجاِمٍع َلْم َیْذَهُبوا َحتَّ

َ
ُنوَن مِ َمَعُه َعَلی أ

ِه َو  َذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهُم اللَّ  ِباللَّ
ْ
ِنِهْم َفأ

ْ
َذُنوَك ِلَبْعِض َشأ

ْ
َذا اْسَتأ ِْ َه َیُفوٌر َرِحیٌم َرُسوِلِه َف  َه ِإنَّ اللَّ

َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبُه َو  54: احزاب .13 ُلوا  ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ  َتْبِدیَلا ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَّ
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ا لَ  َو »پشت کردند  هااین «اَب حَز ون األُق نافِ ی الُم أا َر م  و لَ »فرماید: میدر مورد منافقین  استت و بعد مؤمنیناین  مَّ
ْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا 

َ
ی اْلُمْؤِمُنوَن اأْل

َ
ُه َو َرأ ُه َو  َرُسوُلُه َو  اللَّ  14«اا َتْسِلیم َو  اا ِإَّلَّ ِإیَمانَما َزاَدُهْم  َرُسوُلُه َو  َصَدَق اللَّ

 که بح  در این است اما که ایمان حقیقی متوقف بر وفای به هر دو پیمان استت. ایمگفتهدر محل خود  البته
گفتیم وقتی یک حاکم مشتتروعیت داشتتته باشتتد، این  .گیردمیجامعه بخواهد شتتکل بگیرد، چگونه شتتکل  اگر

 طی این دو حاکم شود، مگر آنکه مردم عمَلا که حاکمیت او در جامعه پیاده شتود و  کندنمیمشتروعیت کفایت 
و  کندیمو حاکمیت عینی پیدا  شتتودمیاگر این دو پیمان را با او عملی ستتاختند او حاکم  .پیمان به او بپیوندند

و هیچ منبعی  خیزدمیخدای متعال استت و از خدا مشروعیت بر  ناازحاکمیت همیشته  وعیِت لذا گفتیم مشتر
لکن موجودیت حاکمیت  .دارد و محال استت وجود داشتته باشدییر از خدای متعال برای مشتروعیت وجود ن

 یروگشد در علیه الستَلم هم بامنین ؤحاکمیت امیرالمیا  صتلی الله علیه و آله و ستلم  اللهرستولولو حاکمیت 
میت این حاک وقتآنبودند  پایبند وعمل کردند به این دو پیمان اگر  .نصرت استمردم به پیمان اطاعت و عمل 

ه بایعنا رستول» ؛کندمیوجود پیدا  ه علیه و آله علی السمع و الطاعة فی العسر و الیسر و المنشط و  الل  صلی الل 
یاد دارند.یاگفتیم که این رو 15«نناز  اَّلمر أهلهالمکره و علی أثرة علینا و علی أن َّل   ت را منابع اهل سنت ز

این دو پیمان است مردم  یگرو درد موجودیت حاکمیت حاَّل که معلوم ش ؛به این نتیجه برسیم خواهیممیما 
ایز برای مردم ج ؛در این بح  بگوییم خواهیممیاین را  .کم مشرو  وارد این دو پیمان شوندکه با حا اندمستئول
درتی که قو تمکین و این نصرت  واطاعت که  اندمسئولمردم حال  ]که به این دو پیمان پایبند نباشتند.[ نیستت

 کسیآنباشتد، یا این قدرت را به  دلخواهشتانبه هر کس که  قرار داده به چه کستی بدهند؟ هاآنخدا در اختیار 
، ه آن حاکمی که مشتتتروعیت داشتتتتهیعنی ب ین کرده استتتتو را برای حاکمیت تعیبتدهنتد کته ختدای متعال ا

 اولی اَّلمر باشد.  و ولی امر، اَّلمرصاحا

کل من  مر یعنیاین اولی اَّلمر یعنی چه؟ آیا این اولی اَّل ؛که استاس تفسیر آیه اینجاستخوب دقت کنید این
است که این امر را تصاحا کند از هر  کسیآن اَّلمرصاحا وآیا معنی اولی اَّلمر  ؟ی شکلأستیطر علی اَّلمر ب
لی خود اودر یعنی من َوِلَی اَّلمر من الله، یعنی  .گویدمی؟ یا اولی اَّلمری که قرآن نامشتترو طریقی و لو طریق 

 چون در قرآن کریم آمده استتت که اولی اَّلمر الهی باشتتد؛ چرا؟ ،که این اولی اَّلمر نهفته استتت اَّلمر این معنی

                                                           
 55. همان:14

 844 ؛ ص15جشرح الکافي )للمولی صالح المازندراني(؛  15.
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ْمُر  َلُه اْلَخْلُق َو »
َ
 َو »فرمود  . همچنیندر اختیار اوست منحصراا امر هم  و در اختیار اوستت منحصتراا خلق  16«اأْل

اُء َو  َك َیْخُلُق َما َیشتتَ ِه َو  َربُّ ْبَحاَن اللَّ ِرُکوَن  َیْخَتاُر َما َکاَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ستتُ ا ُیشتتْ َّلمر له و لیس لغیره پس ا 17«َتَعاَلی َعمَّ
 .حق فی اَّلمر

ود شتتار  بگوید، خ شتتد، وقتی گفتیم اولی اَّلمر، اولی اَّلمر یعنی چه؟ اولی اَّلمری که خودِ  گونهاینوقتی 
مر است او اولی اَّل شدهسپردهکه از طرف من این وَّلیت امر به او  کسیآن؛ یعنی کیستت خدا بگوید اولی اَّلمر

َه َو َیا » ؛م اولی اَّلمر نصا الهی نهفته است. لذا در خود مفهوشتودمی ِطیُعوا اللَّ
َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
ُسو أ ِطیُعوا الرَّ

َ
َل أ

ْمِر ِمْنُکْم  َو 
َ
وِلي اأْل

ُ
ا اَّلمر، من َملتُ  18«أ حتِ ن اک اَّلمر، این ُملتک امر تنها ازخود واژه اولی اَّلمر یعنی من صتتتَ

َماَواِت َو » ؛استتخدای متعال  ِه ُمْلُك الستَّ ْرِ   َوِللَّ
َ
ُه یُ  َو » 19«اأْل ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك »20«ْؤِتي ُمْلَکُه َمْن َیَشاُء اللَّ ُقِل اللَّ

ْن َتَشاُء َو  ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َو  اولی اَّلمر یعنی چه؟  شودمیپس وقتی گفته  . 21«ُتِعزُّ َمْن َتَشاُء  َتْنِزُ  اْلُمْلَك ِممَّ
 این شخصی که صاحا این امر است و از وقتآناست.  شده دادهمن له حق اَّلمر که از ستوی خدا به او  یعنی

 ویعنی اطاعت  ؛که با او وارد این دو پیمان شوند اندمسئول، اینجاستت که مردم ستوی خدا این امر را دارا شتده
 ؛اندمستتئول اگر انجام ندهند؛ مردم هستتتنداینجا دیگر مستتئولیت مردم در  .نصتترت خودشتتان را به او بدهند

ُروَن َوِقُفوُهْم إِ » ُئوُلوَن َما َلُکْم ََّل َتَناصتتَ ُهْم َمستتْ ؟ از گذاریدمی؟ چرا رهبران الهی را تنها کنیدنمیچرا نصتترت  22«نَّ
 .شودمی سؤال هاآن

                                                           
َماَواِت َو  48: اعراف .16 ِذي َخَلَق السَّ ُه الَّ ُکُم اللَّ ا َو  ِإنَّ َربَّ َهاَر َیْطُلُبُه َحِثیثا ْیَل النَّ اٍم ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش ُیْغِشي اللَّ یَّ

َ
ِة أ ْرَ  ِفي ِستَّ

َ
ْمَس َو  اأْل  اْلَقَمَر َو  الشَّ

ْمِرِه 
َ
َراٍت ِبأ ُجوَم ُمَسخَّ ُه َربُّ اْلَعاَلِمیَن النُّ ْمُر َتَباَرَك اللَّ

َ
ََّل َلُه اْلَخْلُق َواأْل

َ
 أ

 24: قصش .17
َه َو  43: نستاء .18 ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
ُسوَل َو  َیا أ ِطیُعوا الرَّ

َ
ِه َو  أ وُه ِإَلی اللَّ ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشيٍْء َفُردُّ ِْ ْمِر ِمْنُکْم َف

َ
وِلي اأْل

ُ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِ  أ ِه الرَّ اللَّ

ْحَسُن 
َ
ِویَلا َواْلَیْوِم اْلِْخِر َذِلَك َخْیٌر َوأ

ْ
 َتأ

َماَواِت َو  143: آل عمران 19. ِه ُمْلُك السَّ ْرِ  َو  َوِللَّ
َ
ُه َعَلی ُکلِّ َشيٍْء َقِدیٌر  اأْل  اللَّ

هَ  َو  58: بقره 20. ُهْم ِإنَّ اللَّ ی َیُکوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْیَنا َو  اا َمِلکَقْد َبَعَ  َلُکْم َطاُلوَت  َقاَل َلُهْم َنِبیُّ نَّ
َ
َحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َو  َقاُلوا أ

َ
َعةا ِمَن اْلَماِل َقاَل  َنْحُن أ َلْم ُیْؤَت ستتَ

َه اْصَطَفاُه َعَلْیُکْم َو  هُ  َزاَدُه َبْسَطةا ِفي اْلِعْلِم َو  ِإنَّ اللَّ ُه َواِسٌع َعِلیٌم  اْلِجْسِم َواللَّ  ُیْؤِتي ُمْلَکُه َمْن َیَشاُء َواللَّ
اُء َو  52: آل عمران .21 ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشتتَ اُء َو  ُقِل اللَّ ْن َتشتتَ اُء َو  َتْنِزُ  اْلُمْلَك ِممَّ َك َعَلی ُتِعزُّ َمْن َتشتتَ اُء ِبَیِدَك اْلَخْیُر ِإنَّ  ُکلِّ  ُتِذلُّ َمْن َتشتتَ

 َشيٍْء َقِدیٌر 
 54و  58 :صافات .22
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در  وندکه خدا سؤالی ؛معارف قرآنی است ترینمهماز و استت هم چیز خیلی مهمی  که ایمگفتهما  این را هم
یا او آآیا از ولی من اطاعت کردی،  :از همین است سؤال، سؤالبیشتر نیست و آن  سؤالیک  کندمیروز قیامت 

ُهْم َمْسُئوُلوَن »؟ همین خیرنصرت کردی یا را  ِعیِم » ،«َوِقُفوُهْم ِإنَّ ُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ
َ
   .23«ُثمَّ َلُتْسأ

از نعمت  ییر چیزیهیچکریم، آن نعمتی که نعمت تامه است، نعمتی که  در قرآننعمت  و که نعیم ایمهما گفت
 .تامه استتت به تعبیر ما نعمت وَّلیت امر استتت وناب ، نعمت محض وخلط با او نشتتده، نعمت خالی از نغمت 

ْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َو » :فرمودلذا  ،نعمت وَّلیت الهی و وَّلیت ولی الهی استتتت
َ
ْتَمْم  اْلَیْوَم أ

َ
 24«ُت َعَلْیُکْم ِنْعَمِتيأ

نها ما گفتیم روز یدیر ت انجام شد. بیعت کردند، اتمام نعمت علیهما الستَلمن ابی طالا بروزی که مردم با علی 
اعَلن وَّلیت  مکه یو نخواستتتتهبر اینجا ازروز اعَلن نیستتتت، البتته اعَلن عمومی شتتتده اما اهمیت روز یدیر 

ست است، یوم اعَلن اَّلطاعه ا تر روز یدیر این بود که یوم البیعیت بیشتاهم علیه الستَلم استت. منینؤامیرالم
ْتَمْمُت َعَلْیُکْم ِنْعَمِتي َو  َو »لذا 

َ
ََلمَ  أ ستتْ یُت َلُکُم اْْلِ  و بیعت کردندعلیه الستتَلم  منینؤامیرالمدر آن روز مردم « َرضتتِ

 نصرت خودشان را نسبت به او اعَلم کردند.  وطاعت ا

 :آیات ستتوره رعد همین دو میثاق استتت. شتتده استتت تأکید بر آنگفتیم آن میثاقی که در قرآن کریم فراوان 
ِه َو » ِذیَن ُیوُفوَن ِبَعْهِد اللَّ ْلَباِب الَّ

َ
وُلو اأْل

ُ
ُر أ َما َیَتَذکَّ وَن اْلِمیَثاَق  ِإنَّ ِإِذ اْبَتَلی  َو » .همین استتت عهد الله  25«ََّل َیْنُقضتتُ

اِإْبَراِهیَم  ي َجاِعُلَك ِللنَّ ُهنَّ َقاَل ِإنِّ َتمَّ
َ
ُه ِبَکِلَماٍت َفأ اِلِمیَن  َقاَل َو  اا ِس ِإَمامَربتُّ ِتي َقاَل ََّل َیَناُل َعْهِدي الظَّ یَّ این  26«ِمْن ُذرِّ

روز  سؤالاین  .ی به این عهد یا نقش این عهد استعهد الهی، همین عهد اطاعت و نصرت است که میزان وفا
ام ، جزء حزب امطرفآناست یا  طرفیاینشد و تکلیف شخش معلوم شد که  سؤالوقتی این  ؛شتودمیقیامت 

م آن گفتی است. از جزئیات سؤال که نیستت. دیگر مابقی کار دیگران استتالهی استت یا جزء حزب امام الهی 
ُبُهْم َعَلْیُکْم َو َفْصُل ِحَسا» فرمایدمی در زیارت جامعه ]این است.[ کنندمی علیهم السَلم که ائمه اطهار ستؤالی

م حستاب است؟ آن حسابی است که بعد از حسابی است که حستابکم علیکم کدا منظور از 27«اْلِخَطاِب ِعْنَدُکْم 

                                                           
 4ر: تکاث .23
َمْت َعَلْیُکُم اْلَمْیَتُة َو  4: مائده .24 ُم َو  ُحرِّ یِر َو  الدَّ ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َو  َلْحُم اْلِخْنِز ِهلَّ ِلَغْیِر اللَّ

ُ
َیُة َو  اْلَمْوُقوَذُة َو  َما أ ِطیَحُة َو  اْلُمَتَردِّ َکَل ال النَّ

َ
ُبُع ِإَّلَّ َما َما أ ستتَّ

ْیُتْم َو  ِا َو  َذکَّ صتُ ِذیَن َکَفُروا ِمْن ِدیِنُکْم َفََل َتْخَشْوُهْم َواْخ  َما ُذِبَح َعَلی النُّ ٌق اْلَیْوَم َیِئَس الَّ ْزََّلِم َذِلُکْم ِفستْ
َ
ُموا ِباأْل َتْقستِ ْن َتستْ

َ
ْکَمْلُت َلُکْم ِدیأ

َ
َنُکْم َشْوِن اْلَیْوَم أ

ْتَمْمُت َعَلْیکُ 
َ
ْسََلَم َوأ َه َیُفوٌر َرِحیٌم  اا ِدینْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُکُم اْْلِ نَّ اللَّ ِْ ْثٍم َف  َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َیْیَر ُمَتَجاِنٍف ِْلِ

َما  52و  13: رعد .25 ْعَمی ِإنَّ
َ
َك اْلَحقُّ َکَمْن ُهَو أ ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّ

ُ
َما أ نَّ

َ
َفَمْن َیْعَلُم أ

َ
ْلَباِب أ

َ
وُلو اأْل

ُ
ُر أ ِه َو *  َیَتَذکَّ ِذیَن ُیوُفوَن ِبَعْهِد اللَّ  ََّل َیْنُقُضوَن اْلِمیَثاَق  الَّ

 158ة: بقر .26
 زیارت جامعه .27
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َماِمِهْم » .بعد از اینکه معلوم شتتد شتتخش پیرو کیستتت کندمیخدا  ِْ َناٍس ِب
ُ
َنْدُعو ُکلَّ »وقتی  28«َیْوَم َنْدُعو ُکلَّ أ

َناٍس 
ُ
َماِمِهْم أ ِْ ی، طرفآناست یا  طرفیاینمعلوم شتد امامش کیستت، معلوم شتد گروهش چه گروهی استت،  «ِب

، مدیآ حاَّل که تو با ما ؛برای تعیین رتبه است کندمی سؤالامام که  همآن .کندمیرا امام از او  هاستؤالبعد بقیه 
، کجایی؟ در یآخر راهی، ضعیفی، قویراهی،  کجای این خط هستتی، کجای این راه هستتی، اول راهی، وسط

است  کنندهتعییناصلی که  سؤالاز همین پیمان،  سؤالاست،  سؤالاین  از مراتا و مراحل هستی؟ ایمرتبهچه 
   .وشت بشر در پیرو آن است همین استو سرن

ه دارای معنا ک، یعنی حاکم را به حاکم بالفعل به این بخشتتدمیبه حاکم موجودیِت حاکمیت را  بنابراین آنچه
فعل اجتماعی استتت، لذا ما در  ،حکومت ؛هم این استتت اشنکته، اراده مردم استتت. بخشتتدمی قدرت استتت

 هاضتتیبعکه وجود دارد  ردو یک فقه ُخ داریم که یک فقه کَلن  تأکید ما- ]به آن پرداختیم.[ فقه کَلن مستتئله
یک فقه علم به احکام مکلف  . امامطرح نشده استدلیل اینکه این بح  ه ب شوندینمرا متوجه  اشیمعن اصتَلا 

آدم اگر  .دو مکلف و دو گونه تکلیف داریم .ال احکام مکلفین اما مکلفین کَلنخرد داریم، یتک فقه علم به افع
بگیرد؛ ولی اگر شتتد فردی در ضتتمن یک  بخواند، روزهنماز  ؛ بایدش تنها باشتتد یک ستتری تکالیفی داردخود

متوجه جمع این تکالیف چرا  -.گرفت اینجا یک تکالیفی متوجه جمع مردم استتتت جتامعه، اگر جامعه شتتتکل
ساخته نیست، برای انستان تنها چنین فعلی  زو ا شتودمیاز مردم بما هم جمع  استتهبر خاستت؟ چون این فعل 

ه شتتد کدو نفر با اقَلا ؟ زمانی که گیردمیحاکمیت در چه زمانی شتتکل  .معنی ندارد حاکمیتاصتتَلا انستتان تنها 
ْرِ  َلْو َبِقيَ ِفي اَ » ؛دو نفر روی کره زمین باشند کهمادامیلذا فرمود  باشد. یکی حاکم باشد و دیگری محکوم

َ
أْل

ةَ  َحُدُهَما َاْلُحَج 
َ
اَن أ اِن َلکتَ ةَ »نفرمود  29«ِاْثنتَ ْرِ  ِإََّل  واِحداا َکاَن َاْلُحَج 

َ
 اگر تک باشتتتد دیگر  چون «َلْم َیُکْن ِفي َاأْل

 .امامت مسئلهحجة یعنی  اصَلا  .حجة معنی ندارد

 هایدمآلذا ما گفتیم امامت یعنی ستیاستت، امامت یعنی فرمانروایی، امامت یعنی حق فرمان. بعضی از این 
امامت هل هو ییر  گویدمیخدا  ۀستتت از شتتئون امامت هستتت یا نه؟ بندآیا ستتیا گویندمی دقتکمیا  اطَل کم

یعنی حق دارد فرمان بدهد امامت یعنی همین،  .یعنی سیاستهم حق فرمان، فرمان  عنیامامت یاما ؟ ةالستیاس
چیزی در دیگر اگر این را از امامت بگیرید  .امامت استتتت این معنی .و بر ماستتتت که از فرمان او اطاعت کنیم

بح ، بح  حق فرمان  .فرمان، امامت چیزی جز ستتیاستتت نیستتتامامت یعنی حق  اصتتَلا  ،ماندنمیامامت 

                                                           
وَلِئَك َیْقَرُءوَن ِکَتاَبُهْم  71: اسراء .28

ُ
وِتيَ ِکَتاَبُه ِبَیِمیِنِه َفأ

ُ
َماِمِهْم َفَمْن أ ِْ َناٍس ِب

ُ
 َوََّل ُیْظَلُموَن َفِتیَلا  َیْوَم َنْدُعو ُکلَّ أ

 511ص  ،2ج  مولی صالح مازندرانی(،) شرح اصول کافی، .29
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دستتت چه کستتی در جامعه استتت؛ دعوای انبیاء از روز اول تا امروز با ییر خط انبیاء بر این استتت که فرمان 
   .باشد

احدهما حاکم و  خَلصتتته این فعل، فعل اجتماعی استتتت یعنی فعل َّلیقوم به اَّل الجمع و اقل الجمع اثنان
چنین آمده منابع اهل ستتنت برخی از در  اتفاقاا ، ه استتتآمدهمین مطلا در صتتحیح مستتلم هم  .الثانی محکوم

 «اَّلئمه من القریش ما بقی من الناس اثنان»است: 

 ه و سلمعلی محمد و آل یصلو 


