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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

دلیل دهم از ادله لزوم وحدت در رهبری، خطبه حضررت زهرا سَلم الله علیاا اس؛  نن خطبه او  حضرت 
َجَعَل اللُه »: . در ضررمن این خطبه ینین نمدا اسرر؛که خطاب به ابوبکر و جمعی از مااجرین و انصررار اسرر؛

ْر  ْطایرا  َلُکْم ِمَن الشرررِّ ََ ْزِو، َو ااِلیمراَن  ِ  ِای الرِّ ْ،ِو، َو َنما ْزِکَیه  ِللنَّ ََ کاَا  ْنزیارا  َلُکْم َعِن اْلِکْبِر، َو الزَّ ََ َلَا  ِک، َو الصرررَّ
یلا  ِلْلُلُلوِب، َو ناَعَتنا ِن اما   ْنسررِ ََ یِن، َو اْلَعْدَ   ِییدا  ِللدِّ شررْ ََ ْبِبیتا  ِلَِلْخَلِ،، َو اْلَح َّ  ََ یاَم  ِه، َو الصررِّ ِاماَمَتنا َامانا   ِلْلِملَّ

 .1«ِمَن اْلُ،ْرَقهِ 

ِه، َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »موضع شاهد ما این دو جمله  این خطبه از ُدرر  اوال  اس؛.  «َو ناَعَتنا ِن اما  ِلْلِملَّ
 رو خطبه جامعی اس؛ و یه خوب بود که د شدا روای؛َعالی علیام  خطبی اسر؛ که از معصرومین سرَلم الله

به شرح و َوضیح این  ؛نسب ،هامناسب؛و همه سرَلم الله علیاا مربوط به حضررت دردیله زهرا  هایمناسرب؛
واقعا   کردند.در مباحث خود است،ادا می اهل رسانه ما و اهل منبر ،گویانسخن ،علمای و شرودمیخطبه اقدام 

این . شررودمیکمتر به نن َوجه  اما اسررَلمی اسرر؛ المعارفدائرةیک خود ای اسرر؛ که از خطب جامعه عجیبیه
هیچ جای شک و َردیدی در دح؛ ددور این خطبه از ددیله کبری  یعنی  سرند متواَر اسر؛ ازلحاظخطبه 

ین ا سید مرَضی در کتاب الشاای   مرحوماس؛ شردا روای؛سرَلم الله علیاا نیسر؛. به نرو اروان این خطبه 
 دیگر، ددوو در علل الشرایعبه سه نریق  البَلغهنا ید در شرح ، ابن ابی الحدخطبه را به یاار نریق روای؛

ز دوازدا ا که در حلیل؛ بیش اازایدمیبر این نرو  ردو نریق دیگهم  اربلی در کشف الغمه وبه سه نریق دیگر 
 .رت وجود دارد و خطبه متواَرا اس؛این خطبه حضنریق برای 

به کتاب ارزندا  نَوامیاسررناد این خطبه دسرر؛  یدا کنید بتوانیم به َ،صرریل بیشررتری نسررب؛ به برای اینکه 
 26َا  26جلد یاارم د،حه  ی،یوس،ی غروموسروع  التاری  االسَلمی نوشته برادر بزرگوارمان جناب نی؛ الله 

به ددوو برای این خط مرحوم شی  در بین نرقی که .جای َشکیک در سند این خطبه نیس؛ لذا .درمراجعه ک
ریق نکه این نریق هم به ن ر ما  کنیممینلل یک نریق را الط ما -  این نریق اسررر؛ هانن یکی از نلل کردا

َِمعن » :کندمیددوو رحم؛ الله علیه نلل  -دارددرحیحی اسر؛، یعنی این سند دحیحی  که  -َعِليُّ ْبُن َحا
ُد ْبُن  قا  -قزوینی از ثلرات مسرررلم الوثراقه اسررر؛علی بن حراَم  َثِني ُمَحمَّ ِبي ُعَمْیرَحدَّ

َ
، ابن ابی عمیر هم که أ

                                                           
 646، ،: 1. علل الشرائع، ج1
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لذا  نیندمیروات َا زید بن علی هم که یون از مشای  ابن ابی عمیر به شمار  مابلیقدرش معلوم اس؛،  جَلل؛
این َوثیق عام همه این مشای  را شامل خواهد لذا َوثیق عام شری  که من روی عنام البَلثه دح ما دح عنام، 

َثِني ُمَح  شرد  اِش َقاَ  َحدَّ َثِني َهاُروُن ْبُن َیْحَیی النَّ ِرُُّّ َقاَ  َحدَّ ُد ْبُن ِإْبَراِهیَم اْلِمصرْ َثِني ُمَحمَّ ُد ْبُن ُعَماَرَة َقاَ  َحدَّ  ُب مَّ
ْح 

َ
ٍٍ اْأ ِه ْبِن ُموَسی اْلَعْمِرُِّّ َعْن َحْ، ی اْلَعْبِسيُّ َعْن ُعَبْیِد اللَّ ِه ْبُن ُموسرَ َثَنا ُعَبْیُد اللَّ ْیِد ْبِن َعِليٍّ عَ َم َقاَ  َحدَّ ْن ِر َعْن َز

َلُم الله ْیَنَب ِبْنِ؛ َعِليٍّ علیاما السرَلم َعْن َااِنَم  سرَ ِتِه َز عالی َعَلْیاا َعمَّ َلم الله ساین نریق به حضرت زینب  «.ََ
 ه ابنکی از نرو بی علیه السَلم و نرو به امام مجتبیاین که یکی از  داریمهم منتای اس؛، نرو دیگری علیاا 

 .درومیخَلده نرو متعددی دارد و روی هم راته این روای؛ و این خطبه متواَر به شمار  .عباس منتای اس؛

ِه، َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »ما همان بحث محل شررراهد   در« مل »کلمه  اوال  اسررر؛.  «َو ناَعَتنا ِن اما  ِلْلِملَّ
هِ » َ  ِإْبَراِهیَم »  ی دین اس؛ابه معن «ِن اما  ِلْلِملَّ ِبْع ِملَّ ََّ اگر . لذا اس؛ نییندین و  ،روش ،مراد از مل  راا .2«ا  َحِنی،ا

یک ن م ید َناا با  و (شودمیکه از نن است،ادا  ییعنی ن م یااتن قانوناس؛ ) برای ن م یااتن دین هاننناع؛ 
ک و ی بودادو قانون  حداقل با َعدد رهبری یراز باشررد «ِن اما  ِلْلِملَّ »و یک قانون باید در جامعه حاکم شررود َا 

هِ »لذا خود این  .قانون نخواهد بود  شودمیموجب این  زیرا  با َعدد رهبری سازگار نیس؛ «َو ناَعَتنا ِن اما  ِلْلِملَّ
 .شودمیدو َا اس؛ و قانون  راا و روشکه به معنای   یون مل  که در مل  ال ن ام شود

این ملطع مضمون  .  امام؛ ما امان از ارق  اس؛«َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »  اظار اسر؛ ملطع دومدالل؛ 
 اشارا قبَل  در خود نیات کریمه قرنن که  .مسرلم اسر؛ -عَلوا بر خود نیات-روایات زیادی  وسریلهبهاز خطبه 

ُقوا » کریمهنیه  مخصرودرا   ،ایمکردا ِذیَن َارَّ ٍِ  ا  ِشَیعَکاُنوا  ِدیَنُاْم َو ِإنَّ الَّ که دینشان را  کسانی 3«َلْسَ؛ ِمْنُاْم ِاي َشيْ
ندارند یعنی امام؛ َو و رهبری َو شررامل  ایرابطه .با َو ندارند ایرابطه دیگر راکندا کنند و یند دسررته شرروند 

 باید موجب وحدت جامعه حتما  رهبری َو . به دلیل اینکه خارج از دایرا رهبری َو هستند هانن و شودمین هانن
ٍِ » کنندمی راکندا  وو دین را یند دسرته  کرداکه َ،رقه  هایینن لذا شرود با  ایهرابط، هیچ «َلْسَ؛ ِمْنُاْم ِاي َشيْ

 یتللاین روای؛ را دلیل مسالبته . ایمکردااشارااین روای؛  بههم  قبَل  روایتی اسر؛ که ، َو ندارند. عَلوا بر نیات
ُج » :اس؛ شدا روای؛درلی الله علیه و نله و سلم از رسرو  خدا   کنیممیکه بعد به نن اشرارا  مشرماریمی وُم الُنُّ

ْرِض ِمَن اْلَغَرِو، َو 
َ
ْهِل اْأ

َ
َماٌن ِأ

َ
ِتی ِمَن ااِلْخِتََلِف بیتاهلأ َمُّ

ُ
َماٌن ِأ

َ
مضرمون در روایات اهل سن؛ هم همین  .4«ی أ

این مضمون که  بنابراین .خواهیم خواندها را نیز ننکه  اندکرداروای؛ بعدی را اهل سرن؛ روای؛  اسر؛ لذا نمدا

                                                           
َ  ِإْبَراِهیَم َحِنی،ا  َو َما َکاَن ِمَن اْلُمْشِرِکیَن  161نحل:. 2 ِبْع ِملَّ ََّ ِن ا

َ
ْوَحْیَنا ِإَلْیَك أ

َ
 ُثمَّ أ

ِه ُثمَّ ُینَ  151. انعام:3 ْمُرُهْم ِإَلی اللَّ
َ
َما أ ٍِ ِإنَّ ُقوا ِدیَنُاْم َو َکاُنوا ِشَیعا  َلْسَ؛ ِمْنُاْم ِاي َشيْ ِذیَن َارَّ ُُ ِإنَّ الَّ  ُاْم ِبَما َکاُنوا َیْ،َعُلوَن بِّ

 571. المسترشد ای امام  علی بن ابی نالب علیه السَلم، ، 4
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ای اس؛ که در شریع؛ ما و در منابع دینی ما اراوان َکرار شدا ، از مضرامین مسلمه«َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »
َو » :ارمایدمیهمین مضررمون نمدا اسرر؛ که  هم -بحث خواهیم کرد بعدا  که -البته در زیارت جامعه . اسرر؛

ْعَمُ  َو اْئَتَلَ،ِ؛ اْلُ،ْرَق ُ  ِ؛ اْلِکلَمُ  َو َعُ َمِ؛ الِنُّ مرُّ ََ ُکْم  َِ ی وحدت جامعه امام؛ شرررما مبنا و   یعنی مواالت«بُمواال
 اسَلمی اس؛.

راین بناب ، راکندگی باشررد منشرر  َواندنمیامام؛  شررود کهدانسررته می «َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ » نبق حا 
دیگر این امام؛ نصرروب از سرروی امام متعدد شررد اگر م  زیرا متعدد باشررد َواندنمیهم منصرروب از سرروی امام 

نه ولی خا، در امور خادرره، در -برای جامعه اسررَلمی دو رهبر عام  اگر امام .نخواهد بود «َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »
ه بخواهد همه جامعه را رهبری که بخواهد ولی عام باشررد، رهبری ک -کندمیناختَلف امور خادرره َعدد ایجاد 

یعنی یک جمعی از یک رهبر با اختیارات مطلق و نن جمع دیگر از یک -اگر این رهبر متعدد شررد  ،رهبری کند
امامتی  دیگر ینین و شودمیجامعه اسَلمی در  َ،رقه منشر کار این  - یروی کنندرهبر دیگر با اختیارات مطلق 

هِ »   این امام؛ وقتی امان از ارقه «َو ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ » :ارمرایدمیوقتی  .نخواهرد بود «َامرانرا  ِمَن اْلُ،ْرقرَ
ه در عصر غیب؛ منصوب سَلم الله َعالی علی عصرولیاسر؛ که منصروب برای والی؛ عامه از سروی حضررت 

، با خواهد شد ینددستگی منش َعدد رهبری  قطعا   .نشود ینددستگی وقه ار منش واحدی باشد َا این امام؛ 
که در نن روای؛ علل حضرررت رضررا سررَلم الله َعالی علیه در بیان حکم؛ وحدت  نوریهمان- کهاینَوجه به 

. این هم از دلیل دهم، دیگر بیش از این هر یک از این رهبران هم واجب الطاع  اسررر؛ -امرامر؛ ارمودا بودند
 لزومی ندارد دربارا این دلیل بحث کنیم.

یم کهرهبری همیشه  َواند مانع َ،رقه باشد ونمیبدون رهبری  قرنن واحدِ    واحد اس؛. لذا در هیچ کجا ندار
 ادادکتاب امان از ارقه نیسرر؛ بلکه َبیین شرردا و َوضرریح   «جعل الکتاب امان من ال،رقه»ینین نمدا باشررد: 

ن اس؛ لذا  ،اماماما . کندمی َ،سیرنن را  ورنیک هرکسی و اس؛ َ،سیر ذیرکتاب  و این شردا ضرت حامام ُمَبیِّ
 و بیان اس؛ رنن کتاب نانق نیس؛ گریه کتابق و ، من کتاب نانق هستم5«انا کتاٌب نانق» :ارموددر روای؛ 

ن داشرته باشرد .باید امام َبیین کندرا اما همین قرنن کریم  وحدت  ش مننن م،سر کتاب اس؛ که  و باید یک ُمَبیِّ
ن کتاب که رهبری شرودمی َعدد یا وحدت خواهد شد. لذا  منشر   رهبری اسر؛ که کندمی. م،سرر کتاب، ُمَبیِّ

ْنَزَ  اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ َو » :در کنارش نمدا اسررر؛هم کتاب نمدا میزان  هرکجا
َ
ِذُّ أ ُه الَّ ما کتاب را با   6«اْلِمیَزاَن  اللَّ

                                                           
 617. کشف الیلین اي اضائل أمیر المؤمنین علیه السَلم، النٍ، ،: 5
یَك َلَعلَّ  17. شوری:6 ْنَزَ  اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ َو اْلِمیَزاَن َو َما ُیْدِر

َ
ِذُّ أ ُه الَّ یٌب اللَّ اَعَ  َقِر  السَّ
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َناِت َو »  میزان ارسرتادیم ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیِّ
َ
ْنَزْلَنا َمَعُاُم اْلِکَتاَب َو  َلَلْد أ

َ
که در  نوریهمانکه این میزان  7«اْلِمیَزاَن  أ

معیار  ومراد از میزان نن قوا عصررمتی اسرر؛ که امام دارد که میزان  یماگ،تهامام اسرر؛ و  روایات َ،سرریر شرردا
ل قاب که کتابینین نمدا اس؛ در روای؛  ،  کتاب یحمل وجوهاشودمیمعیار َشخیٍ حق از بانل  .شرودمی

راد و لذا برای اینکه کتاب نبق میل اا کندمیَ،سیر  کتاب را نبق میل خود هرکسی   یعنیَحماٌ  للوجود اسر؛
 و ه،رقمانع از َ اشمیدانی و رهبری عملی ن وَبییَا این امام با  اندگذاشررتهَ،سرریر نشررود امام را کنارش  هاگروا

 شود. ینددستگی

اگر امام بخواهد کسرری را برای والی؛ عامه نصررب کند باید او یک شررخٍ باشررد، حرف ما این اسرر؛.  لذا
 منشررر بود  و این امام؛ نباید  «ِاماَمَتنا َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »مام؛ ، وقتی ااسررر؛« َامانا  ِمَن اْلُ،ْرَقهِ »یون امام؛ 

 منش کار این در عرض هم نصب کند و متعدد یند امام را ُارق  شرود و اگر امام معصروم بخواهد در زمان غیب؛ 
ند ه باشرررهبر داشررتدو    وقتی مردمزیاد نداردروشررن اسرر؛ و نیاز به َوضرریح  مطلب بسرریاراین  .شررودمیارق  

  واجب الطاعدارد. ن ر هر دو هم هم یک ن ر دیگردیگر این رهبر یک ن ر دارد و  ،شودمیدعوا  شدا و راکندا 
ک و ی شدایک دسته از مردم دسته این  شوندمیمردم  راکندا  . در این درورتاسر؛ لذا واجب االَبا  هسرتند

 .شوندمیدسته دسته او 

حررث حراال این را ب ؟اکبریرر؛ را یگونره بگیریم و اکبریر؛ یعنی یره]اگر بگوییم ن ر اکبریرر؛، حرا  این  
. در حا  حاضر دیگری شود رأیهر کو مشرروط به  رأیبحث َعدد مشرروط یعنی متعدد شروند اما   کنیممی

عدد مشروط باشد، نن َعدد ، اما اگر بخواهد َکه هم این بشود و هم نن کنیممیَعدد علی نحو اسرتلَل  را بحث 
یا  شودیمجور  علل بامطلب این اما نیا  .شرودمیدیگری قابل اَبا   ضرمیمهبهیکی  رأیمشرروط یعنی بگوییم 

خیر که ا ی شودمیبعد ببینیم با شررر  جور  و شرودمیجور  باعللببینیم باید او   خیر که بحث خواهد شرد. لذا
 .کنیممیبحث  بعدا  را  موضو این 

 از و کندمیمسررتدرک علی الصررحیحینش روای؛ ایتی اسرر؛ که حاکم نیشررابوری در این رو ،دلیل یازدهم
هذا حدیث  :گویدمیینین  دا اسرر؛ و بعد از نلل این روای؛ای اسر؛ که در منابع اهل سررن؛ نمروایات عجیبه

 ی و مسلم برایکه بخار ضوابطیدرحیح االسرناد و لم یخرجاا، این حدیث درحیح االسرنادی اسر؛ که نبق 
 هانناس؛ ولی مشروط دح؛ را دار دارد و شروط شیخین را یعنی دحیح اس؛، دانندمیدرح؛ سرند شررط 

                                                           
اُس ِباْلِلْسِط  65. حدید:7 ْنَزْلَنا َمَعُاُم اْلِکَتاَب َو اْلِمیَزاَن ِلَیُلوَم النَّ

َ
َناِت َو أ َلَنا ِباْلَبیِّ ْلَنا ُرسرُ ْرسرَ

َ
اِس َو ِلَیعْ  َلَلْد أ ٌس َشِدیٌد َو َمَناِاُع ِللنَّ

ْ
ْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِایِه َب 

َ
َلَم َو أ

ُه َمْن َینْ  یٌز اللَّ َه َقِوٌُّّ َعِز  ُصُرُا َو ُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإنَّ اللَّ
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نلل  نرو متعدد باکره متلی هنردی هم در کنزالعمرا  همین روای؛ را بازهم  نیردمی. بره ن رم انردکرداروایر؛ ن
 .کندمی

ْرِض ِمَن اْلَغَرِو، »ارمود: رسرو  الله دلی الله علیه و نله و سلم  اسر؛ که ینینروای؛ 
َ
ْهِل اْأ

َ
َماٌن ِأ

َ
ُجوُم أ النُّ

اُروا ِحْزَب ِإْبِلیَو بیتاهلَو  ِتی ِمَن ااِلْخِتََلِف، َاِإَذا َخاَلَ،ْتَاا َقِبیَلٌ  ِمَن اْلَعَرِب اْخَتَلُ،وا َاصررَ مَّ
ُ
َماٌن ِأ

َ
 ارگانسررت .8«ی أ
یا در  شرردنگممین از امان اهل ز و اهل بی؛ امان ام؛ من از اختَلف  هسررتند شررب هاینیمهدر بین امواج در

یا  شبنیمهکشتی در اسر؛، وقتی که این ابزارهای امروزی نبودا  هاوق؛نن هسرتند.  دکنمیراا را گم در د  در
ز ا امان اهل مردم زمین ستارگاننجوم و  ارمایدمی . حضررتکنندمیاز نریق سرتارگان راا را  یدا  هابانکشرتی

یاها  ِتی ِمَن ااِلْخِتََلِف بیتاهلَو »هستند غرو شردن در د  در مَّ
ُ
َماٌن ِأ

َ
من هم امان ام؛ من هستند  بی؛اهل، «ی أ

 من امان از اختَلف هستند. بی؛اهل .راا را گم کنند از اینکه به نریق اختَلف

 َواندمیین م،اوم را در جوامع اسررَلمی جا بیندازیم که نن ه ما امروز باید ا  بسرریار مامی اسرر؛ مسررُلهاین 
رسو  الله دلی الله علیه و نله و  بی؛اهلنن محور، وحدت جامعه اسرَلمی را به وجود نورد کیس؛ و ییس؛؟ 

اس؛؟ از جدا شدن از  شدا شرو اختَلف ام؛ هم از کجا  هستند و ادل دلیل نارینوحدت هاننسرلم اسر؛  
 که اختَلف ارمایدمی، حضرت «اَاِإَذا َخاَلَ،ْتَاا َقِبیَلٌ  ِمَن اْلَعَرِب اْخَتَلُ،و»  شرو  شدا اس؛ وحدتهمین محور 

لذا  «ا.َاِإَذا َخاَلَ،ْتَاا َقِبیَلٌ  ِمَن اْلَعَرِب اْخَتَلُ،و»  شرررومیشررررو   بی؛اهلام؛ من از مخال،؛ با این  معه ودر جا
اُروا ِحْزَب ِإْبِلیَو »  مختلف خواهند شررد ندکمیمخال،؛ من  بی؛اهلا باز عرب  ایقبیلهوقتی   ماگر ه، «َاصررَ

یانیندمیبودن بیرون  اللهحزباز  ایجاد شرررود دیگر هانناختَلف بین  کی ی اللهحزبدوَا نیسررر؛،  اللهحزب   ز
 اس؛.اسَلمی  االجتما علمبحث موضو  بحث بسیاری نیاز دارد و حاال این  اس؛.

 هااارشنبهیشرو  کردیم این درس را قبل از اینکه من مسُولیتی در مجمع َلریب داشته باشم، سا  اولی که 
را  هایاارشررنبهمسررُولی؛ به عادا ما شررد دیگر  از وقتی این . امااسررَلمی را بگوییم االجتما علمبنا بود که 

 را برای این درس هاشررنبهسرره اقَل  ا باز اگر دوسررتان موااق باشررند م کنممیکردیم، ولی من  یشررنااد  َعطیل
له مبادی َصدیلیه ا َرینماماسرَلمی از  االجتما علمکه این  بینممیمن  بگذاریم  زیرا اسرَلمی االجتما علم

 اسررَلمی را نکنیم، یعنی االجتما علمبحث وقتی َا  .گوییممیهمین اله کَلنی اسرر؛ که ما  .االجتما  اسرر؛
 احداام؛ وَعریف ییسررر؛،  و َعری،ش َ،سررریر و معره در نگاا قرنن یه معنایی داردجرا اوال  نکنیم کره  َبیین

                                                           
 4756. مستدرک علی الصحیحین، حدیث شمارا 8
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، قوانین حاکم بر این ام؛ یه شودمیام؛ واحد یگونه ام؛ واحد  ادَل  وحدت ییس؛،  هایمَلکییس؛، 
 اله اجتماعی را َبیین کنیم. َوانیمنمیاس؛   هاییسن؛یه  وقوانینی 

باید  منتاا این اندکشیدازحم؛  ایرانی  یشرا؛ خیلی کار خوبی اس؛الگوی اسرَلمی  مبَل  در حا  حاضرر 
معلوم  اشستداللیابنویسم بدون اینکه مبانی  و ما الگو َبیین کنیم ورنهمینشود،  َبیینَبیین شود، مبانی باید 
،سیر کنیم که او  جامعه را َ نایار هستیم را َبیین کنیمنن  استداللیبخواهیم مبانی  . اگرشود خب کاای نیس؛

 الگو باشرررد، جامعه و قوانین حاکم بر جامعه َواندمییه ییزی  .َا ب،امیم الگو ییسررر؛ که جامعه ییسررر؛
که مطرح  fatf مسُلههمین  اآلن  ه قوانین حاکم بر جامعه اس؛بسیاسی ما  هایبحثخیلی از ربط  ییسر؛؟

  این سره ادل اس؛ منطلشرانمبب؛ دادند  رأیکه  هایینن مطرح کردم:از مطالبی که گ،تم  دریکی من اسر؛،
 اسررَلمی االجتما علممربوط به ییسرر؛؟ مربوط به موضررو  این  . امامانیممیو َناا  َوانیمنمیو  َرسرریممی
ی یککه دارد  هاییویژگی -یعنی جامعه اسَلمی-اجتما     زیرا؛. یک بحبی اس؛ و بحث جدی هم هس؛اس
 جامعه اسَلمی اس؛ هایویژگیاین از  .اسرَلمی این اس؛ که نباید به دیگری اعتماد کندجامعه  هایویژگیاز 

امعه خصل؛ ج واقعا  و اگر جامعه اسَلمی بخواهد از این دایرا خارج شود یعنی اگر بخواهد بر دیگران َکیه کند 
نن را از َوان وجود دارد و میو در قرنن کریم این ییزی اس؛ که در روایات  .دهدمیرا از دسر؛  بودن اسرَلمی

یه کان رسو  الله دلی الله عل اس؛ ]که جای َشکیک ندارد.  شدا َ کیدروی نن  قدرننیعنی   بدیایات شمرد
ِ  »: گ،؛مییکی از شروط بیع؛ با خودش را  کردمیو نله و سرلم یبایع المسلمین، کسی که با او بیع؛ 

َ
ْس  ََ اَل 

ْیُا اَس شرَ دلی الله علیه و نله و رسو  خدا  قدرنننمدا اس؛ که حتی در روای؛  این شرکل باشیم.به ، باید 9«النَّ
مان یوب دستی ما از دست و که اگر سروار بودیم ندگونه بوداین که ادرحابکرد  َ کید مسرُلهروی این سرلم بر 

رکب خودمان از م  بدااین یوب را به من که یم گ،تمیبه کسی ن وق؛هیچکسی هم کنار دس؛ ما بود و  ااتادمی
. این ارهنگ، از مَلزمات جامعه اسَلمی شدیممیو سوار اسب  داشرتیمبرمیرا یوب دسرتی و  شردیممی یادا 

دیگران سوی به را دسرتش  ییزهای مامدر یا  ییزهمهباشرد که در  ایجامعه َواندنمیجامعه اسرَلمی   اسر؛
 .کنددراز 

 و خودک،ادر رزو و روزی باید   اسرر؛ در رزو مخصررودررا   خداَلزمات جامعه اسررَلمی َوکل به یکی از م
موع ه اخَلقی و مامی اس؛، رزاو دانستن خدا یک امر  مسُلهخدا را رازو بدانیم. این  و متکی به خدا باشریم

 رامر بنیادینی اسرر؛ که مربوط به جوهر جامعه اسررَلمی اسرر؛. اینکه من د بلکه نیسرر؛، ایحاشرریهیک امر  و

                                                           
 271،  . نا  ال،صاحه،9
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ِه َاُاَو َحْسُبهُ »  عرض کردمهمان دحبتم  ْل َعَلی اللَّ ِق  َو »یا  10«َیَتَوکَّ َه َیْجَعْل َلُه َمْخَرج َمْن َیتَّ َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث  َو  ا  اللَّ
ُب  ْرَزاَو اْلُمْؤِمِنیَن ِمْن »این یک موع ه اخَلقی نیسررر؛   11«اَل َیْحَتسررِ

َ
ْن َیْجَعَل أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإالَّ أ َبی اللَّ

َ
َحْیُث اَل  أ

ُبون اجتماعی اسر؛. هوی؛ جامعه اسَلمی یک هویتی  هایسرن؛ هااین. این ابی الله سرن؛ اسر؛، 12«َیْحَتسرِ
؛ ََلش کنید و به برک که ارمودا اسرر؛به دسررتور خدا  اکت،ا کند. باید در رزو و روزی به ََلش خود اسرر؛ که
َلْوا »ارماید میینکه . االای َوکل کندو برک؛ خدای متعا  و نزو  رزو  هرانسرررمران ََّ ْهَل اْلُلَری نَمُنوا َوا

َ
نَّ أ

َ
َوَلْو أ

ِِ َو  َما ْرِض  َلَ،َتْحَنا َعَلْیِاْم َبَرَکاٍت ِمَن السرَّ
َ
مسرائل ادلی اس؛، ما اگر  هااین نبودا و َعارف ندارد.شروخی  13«اْأ

 و امعلم بسیار م یک عنوانبه م، نن هاسَلمی را َدوین کنیم شرناسیجامعهبخواهیم جامعه را مدیرت کنیم باید 
 این علم َولید خود ما و َولید منابع دینی ماس؛. .ارزندا و علمی که وابسته به بیگانه هم نیس؛

 مامی مسُله خیلی جامعه را واحد کند؟ َواندمیهمین بحث اس؛ که یه ییز  االجتما علمیکی از ادرو  
ُلُکْم ُقْل » ارمود:وقتی زیرا جامعه را یکی کند،  َواندمیاسرر؛  محب؛، یکسرران بودن در حب و بغ  

َ
سررْ 

َ
اَل أ

ْجر
َ
ِه أ َة ِاي اْلُلْرَبی ا  َعَلیرْ هسرررتند. در  و هم مَلک وحردت هم رهبر بیکره این اللر شرررودمیمعلوم  14«ِإالَّ اْلَمَودَّ

 قرار هاننرا مودت  مَلکخداوند  علیام السَلم  زیرا خود این نیه ذی اللربی دلیل بر امام؛ ائمه اناار حلیل؛
 نیس؛.هم واجب یکی از واجبات عادی  این واجب کرد. بر جامعه اسَلمی یعنی داد

 ا ارَباط دارد زیر محور وحدت هسررتند این حیث با وجوب مودَشررانلسررَلم م اعلیا بی؛اهلاینکه  بنابراین
 .کندیمیا به َعبیر دیگر همین ادل َولی و َبری اس؛ که جامعه را یکی  کندمیمودت اسر؛ که جامعه را یکی 

ْخُط » :ارمایدمیعلیه السرَلم منین ؤامیرالم ضا َو الُسُّ اَس الِرُّ ما َیْجَمُع النُّ همین  کندمی، نن ه جامعه را یکی 15«ِإَنُّ
وای؛ دو مطلب نمدا( در این راسرر؛ )در روای؛ نمدا لذا خشرنودی و ناخشررنودی و همین َولی و َبری اسر؛. 

ِتی ِمَن ااِلْخِتََلِف بیتاهل»یکی اینکه  مَّ
ُ
َماٌن ِأ

َ
اشند به َ،رو ب منش السَلم  معلیا بی؛اهلاین  شرودمی   و ن«ی أ

جامعه  اختَلف این منش دسرتوری درادر شود که این دستور  شرودمیهمان َلریری که در روای؛ قبلی گ،تیم. ن

                                                           
ْمِرِا  1. نَلو:10

َ
َه َباِلُغ أ ِه َاُاَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ ٍِ َقْدرا  َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل َیْحَتِسُب َو َمْن َیَتَوکَّ ُه ِلُکلِّ َشيْ  َقْد َجَعَل اللَّ

ْشِاُدوا َذَوُّْ َعْدٍ  ِمْنُکْم  6. همان:11
َ
ْو َااِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َو أ

َ
ْمِسُکوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أ

َ
َجَلُانَّ َا 

َ
ِه َذِلُکْم ُیوَعُظ ِبِه َمْن َکاَن ُیْؤِمُن  َاِإَذا َبَلْغَن أ َااَدَة ِللَّ ِقیُموا الشَّ

َ
َو أ

َه َیْجَعْل َلُه َمْخَرجا  بِ  ِق اللَّ ِه َو اْلَیْوِم اآلِْخِر َو َمْن َیتَّ  اللَّ
 61، ، 5کاای، ج  12.
ْرِض َوَلِکْن َکذَّ  12اعراف: 13.

َ
ِِ َو اْأ َما َلْوا َلَ،َتْحَنا َعَلْیِاْم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ ََّ ْهَل اْلُلَری نَمُنوا َوا

َ
نَّ أ

َ
َخْذَناُهْم َو َلْو أ

َ
 ِبَما َکاُنوا َیْکِسُبوَن  ُبوا َا 

ْجرا   61. شروری:14
َ
ُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ْس 

َ
اِلَحاِت ُقْل اَل أ ِذیَن نَمُنوا َو َعِمُلوا الصرَّ ُه ِعَباَدُا الَّ ُر اللَّ ِذُّ ُیَبشرِّ َة ِاي اْلُلْرَبی َو َمْن َیْلَتِرْف َحَسَن   َنِزْد َلُه  َذِلَك الَّ ِإالَّ اْلَمَودَّ

َه َغُ،وٌر َشُکوٌر ِایَاا ُحْسنا  إِ   نَّ اللَّ
 116. نا  البَلغه، خطبه 15
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یا هبر دو رشود که  و نمیاختَلف باشد.  منش َواند نمیدادر کند  علیه السَلم امام معصومی که حکم و شرود
ِتی ِمَن ااِلْخِتََلِف »ی بیتاهلاین با    زیرادو ولی عام در عرض هم نصب کند مَّ

ُ
َماٌن ِأ

َ
 سازگار نیس؛. «أ

 اللهحزبجامعه اسررَلمی جامعه را از  یعنی اختَلف  کندمیحزب ابلیو درسرر؛  ،اختَلف نکته دیگر اینکه
اُروا» :ارمایدمیبعد  «َاِإَذا َخاَلَ،ْتَاا َقِبیَلٌ  ِمَن اْلَعَرِب اْخَتَلُ،وا». ذیل روای؛ نوردمیبودن بیرون   «ااِ»ن ای «َاصررَ

اُروا ِحْزَب ِإْبِلیَو »نبق این روای؛ حضرررت این  .نتیجه اسرر؛ و ااِ َ،ریع . کندمی ،ر مت «اْخَتَلُ،وا»را بر  «دررَ
بودن اسر؛ یعنی خارج شدن از همان ام؛  اللهحزبحزب ابلیو بودن و خارج شردن از  منشر اگر اختَلف لذا 

زمان غیب؛ کبری حکمی را در  علیه السَلمامام معصروم  شرودمین درلی الله علیه و نله و سرلم  و رسرو  الله
 شود.دلی الله علیه و نله و سلم اختَلف ام؛ رسو  الله  منش دهد که انجام  را نصبی یا دادر کند

 و سلم هو دلی الله علی محمد و نل


