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  حيم ن ا رّ م اهللا ا رّ ــ س
  ن د و آ  الطاهر مّ  اهللا   العا   و صّ   هللا رّب   مدُ أ

 مؤلفمقدمه 
 یبـه عنـوان کتـاب سـال جمهـور      ٧٦تفسیر نور، که با لطف الهی در سال پس از انتشار 

بـه فکـر افتادنـد بـه دلیـل       یالن دانشگاهیفارغ التحص یران شناخته شد، برخیا یاسالم
کاربردی بودن این تفسیر، هر کدام با نگاه خاصی که تخصص آن را در دانشـگاه خوانـده   

 اتی عرضه کنند.بودند، یک دور آن را مطالعه و در قالب موضوع
سـیمای حقـوق در   «بود و به دنبال آن » در مدیریت نکتهسیصد «اولین کار، کتابی به نام 

اسـت در  یسـیمای س «د و اكنون كتـاب  یمنتشر گرد» قرآن و متولیان فرهنگی«و » قرآن
ار خوانندگان یز در اختین» انسان در قرآن«كتاب  ید است به زودیگردد، ام یه میارا» قرآن

 رد.یقرار گمحترم 
کردگان ما گمان  هدف این کارها، مهجوریت زدایی از قرآن است تا دانشجویان و تحصیل

نکنند كه معارف قرآن، محدود به مسائل عبادی و اخالقی و اخروی است و لذا مسـئولین  
ها را تلخیص و به عنوان کتاب درسی بعضی  ها بعضی از این کتاب نهاد رهبری در دانشگاه

 قرار دادند.  ینشگاهدا یها رشته
ف مصونیت دارد، کتاب جـامعی اسـت کـه بـه     یقرآن که از هرگونه کژی و انحراف و تحر

تمام ابعاد زندگی بشر از جمله مسائل سیاسی نظر دارد. در قـرآن صـدها آیـه مربـوط بـه      
هم السالم با لقب یات، پیامبر اكرم و اهل بیت معصومش علیمسائل سیاسی است و در روا

معرفی شده اند. ناگفته پیداست كه سیاسـت در قـرآن بـرای بـه پاداشـتن      » عبادساسة ال«
 های غیبی اوست. الهی، با توکل بر او و حمایت ت در سایه حاکمیت خداوند و انبیایعدال

گویند، نباید انبیا و یارانشان کشته یا  گونه که سکوالرها میاگر دین از سیاست جدا بود، آن
لُونَی وَ«د. شدن یتبعید یا شکنجه م قِّ رِیبِغَ نَییالنَّبِ قْتُ  )٦١(بقره،» الْحَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، مردم بـه حضـرت شـعیب اعتـراض     فقط اگر دین 
 شُـعَیبُ  یـا  قـالُوا «شـود.   كردند که چرا مانع آزادی آنان در هرگونه تصرف مـالی مـی   ینم

كَ كَ َأصَالتُ أْمُرُ كَ أَنْ تَ تْرُ  )٨٧هود، ( »نَشاء ما أَمْوالِنا  فی نَفْعَلَ أَنْ أَوْ آباؤُنا یعْبُدُ ما نَ
داری  اگر دین مربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، حضرت یوسف خودش را برای خزانه

ضِ خَزائِنِ  عَلى  اجْعَلْنی قالَ«کرد.  مصر کاندیدا نمی أَرْ ی الْ  )٥٥یوسف، ( »عَلیمٌ حَفیظٌ إِنِّ
آب  یسـائل معنـوی و اخـروی بـود، مـردم از حضـرت موسـ       مربـوط بـه م  فقط اگر دین 

ذِ وَ«خواستند.  نمی لْنَا لِقَوْمِهِ  مُوسى  اسْتَسْقى إِ  اثْنَتـا  مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ الْحَجَرَ بِعَصاكَ اضْرِبْ فَقُ
ةَ  )٦٠بقره، ( »مَشْرَبَهُمْ أُناسٍ كُلُّ عَلِمَ قَدْ عَیناً عَشْرَ

، غـذا  یسـ یعنـوی و اخـروی بـود، مـردم از حضـرت ع     مربوط به مسـائل م فقط اگر دین 
ذْ«خواستند.  نمی ى یا الْحَوارِیونَ قالَ إِ ـكَ  یسْـتَطیعُ  هَلْ مَرْیمَ ابْنَ عیسَ لَ  أَنْ رَبُّ  عَلَینـا  ینَـزِّ
ةً  )١١٢مائده، ( »السَّماءِ مِنَ مائِدَ

مربـوط بـه مسـائل معنـوی و اخـروی بـود، مـردم از ذوالقـرنین امنیـت          فقـط  اگر دیـن  
ا یا قالُوا«خواستند.  مین أْجُوجَ وَ یأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَینِ ذَ ضِ فِی مُفْسِدُونَ مَ أَرْ كَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْ  لَ

مْ وَ بَینَنا تَجْعَلَ أَنْ  عَلى خَرْجاً ا بَینَهُ ٩٤کهف، ( »سَد( 
دم ن مسـكن مـر  یمربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، انبیا به دنبال تـأم فقط اگر دین 
لى أَوْحَینا وَ«نبودند.  ءا أَنْ أَخیهِ وَ  مُوسى  إِ كُما تَبَوَّ لُوا وَ بُیوتاً بِمِصْرَ لِقَوْمِ كُمْ  اجْعَ  »قِبْلَـةً  بُیـوتَ

 )٨٧یونس، (
مربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، مردم از انبیا تعیین فرمانده نظامی را فقط اگر دین 

ذْ«خواستند.  نمی ثْ هُمُلَ لِنَبِی قالُوا إِ كاً لَنا ابْعَ لِ  )٢٤٦بقره، ( »اللَّهِ سَبیلِ  فی نُقاتِلْ مَ
سـازی  مربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، خداونـد بـه حضـرت داود زره   فقط اگر دین 

نْعَةَ عَلَّمْناهُ وَ«آموخت.  نمی كُمْ لَبُوسٍ صَ كُمْ لَ نَ كُمْ مِنْ لِتُحْصِ أْسِ  )٨٠انبیاء،( »بَ
ها را زیر پا نگذاریم به ایمـان   ی ایمان است. یعنی تا طاغوتمقدمه در قرآن، نفی طاغوت

  )٢٥٦بقره، ( »بِاللَّهِ یؤْمِنْ وَ بِالطَّاغُوتِ یكْفُرْ فَمَنْ«رسیم.  نمی
در  7هـای حضـرت علـی    ترین نامه چگونه اسالم از سیاست جداست، در حالی که بزرگ

 نهج البالغه نامه سیاسی است.
ست جداست، در حالی که اولین ماموریت حضـرت موسـی مبـارزه بـا     چگونه اسالم از سیا

لى اذْهَبْ«فرعون   أَرْسِلْ أَنْ«و آزاد سازی مردم از اسارت بود.  )٢٤طه،(  »طَغى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ  إِ
 )١٧،ءشعرا( »لَیإِسْرائ  یبَن مَعَنا
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عِ ال«در آیات قرآن، کلمات  ع ال«، ٢»عُوایتُط ال«، ١»تُطِ بسیار به چشم  ٤»تَتَّبِعُوا ال«و   ٣»تَتَّبِ
 هاست. از طاغوت یرویخورد که فرمان عدم پ می

برای بهتر شناختن سیاست در قرآن و سیاست در دنیای امروز، باید دو تابلو ترسیم کنیم و 
 م:ییسه نمایها را مقا با تعیین مشخصات، تفاوت

درون خانه و مصالح ساختمانی د تنها به یگونه که در مهندسی یک خانه و شهرک، نباهمان
ری سـیل و  انگاه کرد، بلکه باید به اموری از قبیل جغرافیای منطقه، هـوای منطقـه، مجـ   

ها  زلزله، دسترسی به آب و گاز و برق و تلفن، امنیت و اقتصاد منطقه، فاصله آن با کارخانه
ری یا مسـکونی  ورود و خروج، دوری از ازدحام و ترافیک، تجا یها های اطراف، راه و جاده

سیاست نیز، باید شناخت مـا نسـبت بـه     یزیرهیتوجه شود، در پاو مانند آن بودن شهرك 
 هستی و جهان روشن باشد، که آیا این خانه (کره زمین): 

 صاحب و حسابی دارد (مبدا و معاد) یا نه؟ -١
 نظارت و مسئولیتی هست یا نه؟ -٢
 هدفی در کار هست یا نه؟ -٣
 دارند؟ ییازهایه نها) چ ساكنان خانه (انسان -٤
 و روحی؟ یشان جسمی است یا جسمیازهاین -٥
 ست؟ایابد یا ابدی  زندگی ساكنان خانه با مرگ خاتمه می -٦

شود،  یاگر این هستی صاحب و حساب و هدف و نظارتی ندارد و پرونده ما با مرگ تمام م
ت ن خوراک و پوشاک و مسکن و همسـر و رفـاه و لـذ   ید به سمت تأمیها با یگذار استیس

ن خانه صـاحب و  یم که ایمان داشتیم. و اگر ایا خسارت کرده ،ن باشدیر از ایباشد و اگر غ
 یرضـا  یهـا در راسـتا   اسـت یهـا و س  یزیر د تمام برنامهیدارد، با یحساب و هدف و نظارت

 رد.یم، قرار گیا ده شدهیآن آفر یکه برا یدگار) و براساس اهدافیخانه (آفر صاحب
رگـذار اسـت. در نگـاه    یها تأث یگذار استیها و س یزیردر برنامه یاله و ین نگاه مادیبنابرا

 یول ،که برخالف هدف و گفتار خالق باشد از اعتبار خارج است یاستیهر برنامه و س ،یاله

                                                        
  .١. احزاب،١
  .١٥١، ء. شعرا٢
  .٤٩. مائده، ٣
  .١٦٨. بقره، ٤
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ـ ها چه دوست دار ها براساس آن است که ما انسان استی، سیدر نگاه ماد رفـاه   ،م. اصـل ی
 د. که ش یمتیو به هر ق یاست، از هر راه

ت، استعمار را نشانه قدرت، یرا تمدن، اسراف و تجمل را نشانه شخص ی، برهنگینگاه ماد
 داند. یاست میا را نشانه سیو دروغ و ر

مان ندارند، یدانند و به آخرت ا یم یویدن یرا فقط زندگ یکه زندگ ید: افرادیفرما یقرآن م
 ْؤمِنُـونَ ی ال نَیالَّـذ  إِنَّ«گردانند. ال سـر یخ یایپندارند و در دن یبا میخالفشان را ز یکارها

ةِ مْ نَّایزَ بِالْآخِرَ مْ أَعْمالَهُمْ لَهُ  )٤نمل،(» عْمَهُونَی فَهُ
شرفت خود را بـه خـاطر علـم و تخصـص خـود      یمان ندارند، پیکه به مبدا و معاد ا یکسان

 الَق«است که دارم.  یگفت: ثروت من به خاطر تخصص یگونه که قارون م دانند، همان یم
 )٧٨قصص، ( »یعِنْد عِلْمٍ  عَلى تُهُیأُوت إِنَّما

، دست خدا را یزیرل علم و تالش و برنامهیمان به خدا دارند، در کنار تحصیکه ا یاما کسان
 آنان معتقدند که:  )١٠فتح،( »هِمْیدیأَ فَوْقَ اللَّهِ دُی«دانند.  یها م فوق همه دست

لِلَّهِ«رها دست خداست. یتمام تدب كْرُا فَ  )٤٢رعد، ( »عاًیجَم لْمَ
لِلَّهِ«ها از اوست.  تمام عزت ةُ فَ  )١٠فاطر،( »عاًیجَم الْعِزَّ
ةَ أَنَّ« ها از اوست.تمام قدرت   )١٦٥بقره، ( »عاًیجَم لِلَّهِ الْقُوَّ

است. گرچه فرمان و گاز  یاست که در حال آموزش رانندگ یمان، مثال کسیمثال افراد با ا
توانـد   یست که هر لحظـه مـ  یغافل ن یاو از نقش مرب یدست اوست، ولن به یو ترمز ماش

ممکن  یز به انسان قدرت و اراده و انتخاب داده است، ولیرد. خدا نیحرکت او را بگ یجلو
ار روشـن کـردن بـرق منـزل بدسـت      یـ گونه که اخترد. همانیاعمال آن را بگ یاست جلو
ـ   یقطع کند. آر برق را یلیممکن است اداره برق به دل یماست، ول  یانسـان اراده دارد ول

 اراده خدا فوق همه اراده هاست.
که در  ییم، دو تابلویامروز بکن یهاو رفتار طاغوت یک نگاه به دستورات حضرت علیاگر 

دهـد بـه هنگـام جنـگ،      یر به رزمندگان دستور میحضرت ام؛ شود یم روشن مینظر داشت
د و ینرسان یبید، به سالمندان و زنان آسیوم نکند، آبشان را مسمیدرختان دشمن را قطع نکن

خـود از   یروزیـ پ یاران امروز حاضرند بـرا مداستیس ید، ولینداشته باش یان کاریبه فرار
 استفاده کنند.  یا و هسته ییایمیش یها همه نوع بمب

 ست. یانت آن جدا نیاست اسالم از دیازات اسالم آن است که سیاز امت
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نمـاز   ین عبادت است. نمازجمعـه بـه جـا   یاست عیاست و سین سیدر نمازجمعه، عبادت ع
شود و  ین دو رکعت نماز میگزیرا دو خطبه جایز ،شود یدو رکعت خوانده م یظهر است، ول

وَ «کنـد.  ل مـی یـ مردم بازگو و تحل یل جامعه و جهان را برایجمعه در خطبه دوم مساامام
لَ  خْبِرُهُمْی مْ مِنَ الْیبِمَا وَرَدَ عَ رو بـه قبلـه اخبـار جهـان را     و د بـا وضـو   یو مردم با ١»آفَاقِهِ

 ا در حال نمازند.یبشنوند، گو
، یعلوم انسان یر رشته هایت و سایریاست، بلکه در حقوق، اقتصاد، مدینه تنها در مسئله س

  م چگونـه  ینـ یتـا بب  ،نـده روشـن شـود   یهـا و آ  و انسان و هـدف  ید اول نگاه ما به هستیبا
 م. یت کنیریمد و یزیربرنامه

از  یرویـ ، پیف الهـ ی، تکلی، عدل الهی، نظارت الهیاست قرآن، با توجه به حکمت الهیس
   و یالهـ  یش هـا ی، آزمـا یالهـ  یهـا  ، مهلـت ی، معجزات الهیاله ی، امداد هایاله یایانب

 است.  یاله یهاسنت
 یزیر شتر برنامهید، ارعاب، استثمار و درآمد بی، تهدیگرون بر اساس سلطهیاسیاگر امروز س

 مُوایأَق«د: یفرما یک جا میعدالت است. قرآن  ییبرپا یبه معنا ،است در قرآنیکنند، س یم
ـ فرما یگر مید یو در جا ٣»الصَّالةَ مُوایأَق«د: یفرما یگر مید ی، در جا٢»نَیالدِّ  مُـوا یأَق«د: ی

 شده است. ر مطرح یک تعبیو عبادت و عدالت هر سه با  یدار نید یعنی ٤»الْوَزْنَ
لْنا لَقَدْ«داند.  یم یا و قانون آسمانیاز انب یرویه پیرا در سا یقرآن، عدالت واقع   رُسُـلَنا  أَرْسَ

لْنا وَ ناتِیبِالْبَ كِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَ طِ النَّاسُ قُومَیلِ زانَیالْم وَ الْ  )٢٥حدید، ( »بِالْقِسْ
د و رهبـر شـرط دانسـته و بـه     یتقل، شاهد، مرجع یاسالم، عدالت را در امام جماعت، قاض

كُمْ ی ال وَ«با دشمن سـفارش کـرده اسـت.     یت و حتیان فرزندان، در وصیعدالت م  جْـرِمَنَّ
لُوا أَالَّ  عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ ن بـا شـما   یکه به خاطر د ید: شما با کسانیفرما یو م )٨مائده، ( »تَعْدِ
 لَـمْ  نَیالَّذ عَنِ اللَّهُ نْهاكُمُی ال«د. یکن یکین اند، رونتان نکردهیتان بیها اند و از خانه دهینجنگ

وهُمْ أَنْ ارِكُمْیدِ مِنْ خْرِجُوكُمْی لَمْ وَ نِیالدِّ یفِ قاتِلُوكُمْی  حِـبُّ ی اللَّهَ إِنَّ هِمْیإِلَ تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّ
 )٨ممتحنه، ( »نَیالْمُقْسِط

                                                        
  .٣٤٤، ص ٧. وسائل الشیعه، ج ١
  .١٣. شوری، ٢
  .٣١. روم، ٣
  .٩من، ح. الر٤ّ
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 یزنـدگ  یکه در بـالد اسـالم   یکفار یت برای همه مردم حتین امنیاست قرآن، تأمیدر س
ت یـ ، امنی، اجتمـاع ی، جانی، روانی، اقتصادیت مالیت است، آن هم امنیکنند مورد عنا یم
د کند، گرچه از آن استفاده نکند، لقـب  یرا با اسلحه تهد یگرید ی، تا آنجا که اگر کسیمل
 شود. یفر، قصاص مین کیتر به او داده شده و با سخت »االرض یمفسد ف«

د: آنجا یفرما ین. قرآن میدر چارچوب دستورات د یوجود دارد، ول یست اسالم آزادایدر س
 یگـر یحـق انتخـاب راه د   یمـان یچ زن و مرد بـا ا یرا مقرر کنند، ه یکه خدا و رسول امر

ؤْمِنٍ كانَ ما وَ«ندارند.  ذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُ ى إِ ةُیالْخِ لَهُمُ كُونَی أَنْ َأمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَ  مِـنْ  رَ
مْ  است.  ین الهیانسان در چهارچوب قوان یآزاد یعنی )٣٦احزاب، ( »أَمْرِهِ
امبران و افـراد معصـوم اسـت و در    یـ است قرآن، حکومت و قدرت مخصوص خدا، پیدر س

ـ با یربـان  ینداشتن به معصوم، علمـا  یبت و دسترسیزمان غ  ید براسـاس کتـاب آسـمان   ی
ز یـ ن یست؛ بلكه در زمان حضرت موسـ یمخصوص اسالم ن وهین شیحکومت کنند. البته ا

كُمُی نُورٌ وَ هُدىً هایف التَّوْراةَ َأنْزَلْنَا إِنَّا«د: یفرما یقرآن مچنانکه ن گونه بوده است. یا  بِهَـا  حْ
بَّانِ وَ هادُوا نَیلِلَّذ َأسْلَمُوا نَیالَّذ ونَیالنَّبِ أَحْبارُ وَ ونَیالرَّ مائده، ( »اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِمَا الْ
ت ین همان والیحکومت کنند، که ا ید براساس کتب آسمانیا، علما باییعنی پس از انب )٤٤
 ه است.یفق

ـ از تهد ،دن به اهداف خودیرس یا، برایون دنیاسیامروزه س ـ ع و فریـ د و تطمی ب فروگـذار  ی
از راه حـق   یا ف ذرهدن بـه هـد  یرس یدهد که برا یاست قرآن اجازه نمیس یکنند، ول ینم

مْ وَ«منحرف شد.  ضِ عَنْ فْتِنُوكَی أَنْ احْذَرْهُ  )٤٩مائده، ( »كَیإِلَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْ
چ یاو محترم است، و ه یکرامت است و مال و جان و آبرو یاست قرآن، انسان دارایدر س

  ، ی، سـادگ یکـو، مـدارا، تواضـع، دلسـوز    یست. برخـورد ن یان روا نیان آدمیض میگونه تبع
 است.  ینیاست دیو انصاف، هدف س یکوکاری، نیپوشبیع

ـ گو یمـ  یگونه باشد که عقل و وحـ  د آنی، حرکت و رشد انسان باینیاست دیدر س د، نـه  ی
 خواهد.  یا جامعه می یالت شخصیگونه که تما آن

 . یماد یت است نه زندگی، نگاه به ابدینیاست دیدر س
امر به معـروف   یایآوردن قدرت، اقامه نماز و زکات و اح، هدف از بدست ینیاست دیدر س
كَّنَّاهُمْ إِنْ نَیالَّذ«از منکر است.  یو نه ضِ یفِ مَ أَرْ ا  وَ الصَّـالةَ  أَقامُوا الْ  أَمَـرُوا  وَ الزَّكـاةَ  آتَـوُ

كَرِ عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ   )٤١حج، ( »الْمُنْ
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است کـه آداب   ییرهایبرداشتن غل و زنج ، هدف از بدست آوردن قدرت،ینیاست دیدر س
عُی وَ«و رسوم غلط به گردن مردم انداخته است.  مْ عَنْهُمْ ضَ  كانَـتْ   یالَّتـ  الْـأَغْاللَ  وَ إِصْرَهُ

 )١٥٧اعراف، ( »هِمْیعَلَ
 کند:  ین گونه معرفی میرا ا ینیاستمداران دیاز حاکمان و س ییقرآن نمونه ها

به شرق و غرب با کمک مـردم و   ییسفرها یم و او در طیادن قدرت دیالف) ما به ذوالقرن
 ت کرد. یجاد امنیبزرگ، ا یساختن سد
 نجات داد. یم و او کشور  را از قحطیداد یریوسف تدبیب) ما به 

 م و او لشکر متجاوز را تار و مار کرد.یداد یو علم یج) ما به طالوت توان جسم
ارزش  یوطن دوست یخواهند، برا یان خدا م، اطاعت مردم را بر اساس فرمینیون دیاسیس

 .یمت وطن پرستینه به ق یول ،قائلند
جـاد  یفات را ایرفت و آمد خـود در جامعـه، انـواع تشـر     یاست که برا یاست قارونین سیا
جَ«کند.  یم  )٧٩قصص، ( »نَتِهِیز  یف قَوْمِهِ  عَلى فَخَرَ
مُ أَنَا«د: یگو یم داند و یمردم م یاست که خودش را خدا یاست فرعونین سیا أَعْلى رَبُّكُ   »الْ
  )٢٤نازعات، (
 قـالَ «د: یگو یداند و م یات و مرگ مردم میاست که خود را مالک ح یاست نمرودین سیا

 )٢٥٨بقره، ( »تُیأُم وَ  ییأُحْ أَنَا
لُوكَ إِنَّ«کنند.  یبگذارند فساد م یاپا به هر منطقه ،یر الهیون غیاسیس ذا الْمُ ـ قَرْ دَخَلُوا إِ  ةًی

ةَ جَعَلُوا وَ أَفْسَدُوها ذِلَّةً أَهْلِها أَعِزَّ كَ وَ أَ   )٣٤نمل،( »فْعَلُونَی كَذلِ
م را بـا چنـد حادثـه    یاست. خداوند حضرت ابراه  اقتیها بر اساس ل ، مقامیاست الهیدر س

كَ یإِنِّ«سخت امتحان کرد و بعد فرمود:   )١٢٤بقره، ( »إِماماً لِلنَّاسِ جاعِلُ
 ها عبارت است از: مالک عزل و نصب یست الهایدر س
 )١٨سجده، ( »سْتَوُونَیال فاسِقاً كانَ كَمَنْ مُؤْمِناً كانَ أَفَمَنْ«مان: یا .١
كُمْ إِنَّ«تقوا:  .٢ تْقاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَ  )١٣حجرات، ( »أَ
لَمُونَی نَیالَّذ یسْتَوِی هَلْ قُلْ«علم:  .٣  )٩ر، زم( »عْلَمُونَیال نَیالَّذ وَ عْ
 )١١-١٠واقعه، (» الْمُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئكَ وَالسَّابِقُونَ«سابقه:  .٤
 )٥٥یوسف، ( »مٌیعَل ظٌیحَف«ت المال: یبر حفظ ب ییتوانا .٥
أْجَرْتَ مَنِ رَیخَ إِنَّ: «یو توان جسم داریامانت .٦ أَم یالْقَوِ اسْتَ  )٢٦قصص، (» نُیالْ
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نُ نَیالَّذ وَ«هجرت و تالش:  .٧ كُمْ ما هاجِرُوای لَمْ وَ واآمَ ـ وَال مِـنْ  لَ ـ  مِـنْ  تِهِمْی  حَتَّـى  ءٍ یشَ
 )٧٢انفال، ( »هاجِرُوای
 مِـنَ  وَ«شـود.   یروها، گرچه از جنس ما نباشـند، اسـتفاده مـ   ین ی، از تمامیاست الهیدر س
كَ دُونَ عَمَالً عْمَلُونَی وَ لَهُ غُوصُونَی مَنْ نِیاطیالشَّ  )٨٢انبیاء، ( »ذلِ

 )٢٠نمل، ( »رَیالطَّ تَفَقَّدَ وَ«شود.  یروها تفقد مین یاز تمام یست الهایدر س
ضِ  مِـنَ  أَنْشَـأَكُمْ  هُـوَ «شـود.   یشرفت و توسعه تالش مـ یپ ی، برایاست الهیدر س  وَ الْـأَرْ

ـ وَ«شود.  یمان وتقوا کمک گرفته میتوسعه، از ا یو برا )٦١هـود،  ( »هایف اسْتَعْمَرَكُمْ  قَـوْمِ  ای
كُمْ رُوااسْتَغْفِ بَّ ةً زِدْكُمْی وَ مِدْراراً كُمْیعَلَ السَّماءَ رْسِلِی هِیإِلَ تُوبُوا ثُمَّ رَ لى قُوَّ كُمْ  إِ ا ال وَ قُوَّتِ  تَتَوَلَّوْ
 )٥٢هود، ( »نَیمُجْرِم

اسالم بر نمـاز و   یم: بنایخوان یث میاست و حكومت است. در حدیاز ابعاد امامت، س یكی
اسـت،   یاسـ یس یامت که امر یت و سرپرستیوال یت است، ولیروزه و زکات و حج و وال

امـت  یست بلكه تـا ق یا نین است. البته مسئله امامت، محدود به دنیتر ان آنها برجستهیدر م
از مردم را به همراه امامشان  یرا که هر گروه یادآور روزید: به یفرما یادامه دارد. قرآن م

 م. یخوان یفرا م
 كند: یم ین معرفیچن را یقرآن، رهبران اله

كَ وَ«کو: یهمراه با اخالق ن ،)١٢٩(بقره، » مِنْهُمْ رَسُوالً: «یآنان مردم یزندگ   خُلُقٍ  لَعَلى إِنَّ
 مِـنَ  قَبْلَـكَ  أَرْسَـلْنا  مـا  وَ: «مـردم  ری، رفت و آمد و خوراکشـان مثـل سـا   )٤قلم، ( »مٍیعَظ

أَسْواقِ یفِ مْشُونَی وَ امَالطَّع أْكُلُونَیلَ إِنَّهُمْ إِالَّ نَیالْمُرْسَل مردم را بـرادر خـود    )٢٠فرقان، ( »الْ
لى وَ«دانند:  یم ـ ن ریمنؤ، نسـبت بـه مـ   )٦٥اعـراف،  ( »هُـوداً  أَخاهُمْ عادٍ  إِ وف و مهرباننـد.  ئ
ؤْمِن« ؤُفٌ نَیبِالْمُ كُمْ أَقُولُ ال وَ« دانند یخود را شاه نم )١٢٨، (توبه»  میرَح رَ كٌ یإِنِّ لَ ام، انع( »مَلَ
 مظلوم هستند. مید و حایام وکل وشگام و مقاوم، اهل تیدر عمل به حرفشان پ )٥٠

 بِطانَـةً  تَتَّخِذُوا ال آمَنُوا نَیالَّذ هَایأَ ای«شود:   یراز گرفته نمهم یر خودی، غیاست الهیدر س
مْ مِنْ كُ  )١١٨آل عمران، ( »دُونِ

 »تَفَرَّقُـوا  ال وَ عـاً یجَم اللَّهِ بِحَبْلِ مُوااعْتَصِ وَ«شود:  ی، وحدت جامعه حفظ میاست الهیدر س
 )١٠٣آل عمران، (

كُمْیر تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا ال وَ«ندارد:  یی، نزاع جایاست الهیدر س   )٤٦انفال،( »حُ
 )٢٩فتح، ( »سُوقِهِ  عَلى  فَاسْتَوى«ستد: یا یخود م یپا ی، جامعه رویاست الهیدر س
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ـ گو یقـرآن مـ  بازی جایی ندارد. ، مکر و فریب و دغلدر سیاست الهی ـ د: فری ک یـ ب تاکتی
کردنـد   یطراحـ  یخون فرهنگیتهاجم و شب یهود برایاز بزرگان  ید. جمعیدشمن را نخور

د ین مسلمانان تردین کار هم بیت برگردند و با ایهودیکه صبح مسلمان شوند و غروب به 
ـ هودین را جذب نکرد و هم امبر اسالم آنایجاد کنند که چرا سخنان پیا ان را در راه خـود  ی

 عَلَـى  أُنْـزِلَ  یبِالَّـذ  آمِنُـوا «غروب برگشتند.  ،ند سران ما هم که رفتندیمقاوم کند که بگو
 )٧٢آل عمران، ( »رْجِعُونَی لَعَلَّهُمْ آخِرَهُ اكْفُرُوا وَ النَّهارِ وَجْهَ آمَنُوا نَیالَّذ
 دارند : ییها آرزوها و برنامهما چه  یم که دشمنان براید بدانیبا

وا«م: یریکنند که در تنگنا قرار بگ یآرزو م مْ ما وَدُّ  )١١٨آل عمران، ( »عَنِتُّ
وا«م. ییایکنند از موضع خود کوتاه ب یآرزو م  )٩قلم، ( »دْهِنُونَیفَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّ
 )١٠٢نساء، ( »تَغْفُلُونَ لَوْ كَفَرُوا نَیالَّذ وَدَّ«م. یکنند غافل شو یآرزو م
وا«م. یکنند دست از مکتب خود بردار یآرزو م كْفُرُونَ لَوْ وَدُّ كُونُـونَ  كَفَـرُوا  كَما تَ تَ  »سَـواءً  فَ

 )٨٩نساء، (
كُرُونَی وَ«کنند.  یر مینه تنها آرزو، بلکه تدب كُرُی وَ مْ  )٣٠انفال، ( »نَیالْماكِر رُیخَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مْ

مْ نْفِقُونَی كَفَرُوا نَیالَّذ إِنَّ«کنند.  یخرج مل و امکاناتی پور، بلکه ینه تنها تدب وایلِ أَمْوالَهُ  صُدُّ
 )٣٦انفال، ( »اللَّهِ لِیسَب عَنْ
ا وَیـ كَ دُونَیـ كِی إِنهَُّمْ«کند.  یها را خنث قول داده که همه طرح وندخدا یول ایـ كَ دُیـ أَكِ دً » دً
 )١٦-١٥طارق، (

 یشـرفت علمـ  یل پیـ از قب یریاست که اگر به شما خ د: عالمت دشمن آنیفرما یقرآن م
كَ إِنْ«شوند.  یناراحت م ،برسد یاقتصاد ینظام یصنعت ؤْهُمْ حَسَنَةٌ تُصِبْ   )٥٠توبه، ( »تَسُ
کفار راه نفوذ بر مسلمانان داشته باشند.  یا چ قرارداد و برنامهید در هی، نبایاست قرآنیدر س

كافِر اللَّهُ جْعَلَی لَنْ وَ« ى نَیلِلْ ؤْمِن عَلَ  )١٤١نساء، ( »الًیسَب نَیالْمُ
د: به فکر راضی کردن مخالفان نباش که آنها هرگز از تو راضی یفرما یامبرش میقرآن به پ

كَ  تَرْضى لَنْ وَ«شوند، مگر اینکه از آنها پیروی کنی.  نمی  حَتَّـى   النَّصـارى  الَ وَ هُودُیالْ عَنْ
عَ   )١٢٠بقره، ( »مِلَّتَهُمْ تَتَّبِ

ى ظْهِرَهُیلِ«خواهد گرفت. فرازمین را  سراسرخوانیم، اسالم  بارها در قرآن می  كُلِّهِ نِیالدِّ عَلَ
 لَقَـدْ  وَ«بندگان صالح وارث زمین خواهنـد شـد.   سرانجام و  )٢٨فتح، ( »داًیشَه بِاللَّهِ  كَفى وَ

بْنا ضَ أَنَّ الذِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ یفِ كَتَ أَرْ  )١٠٥انبیاء، ( »الصَّالِحُونَ یعِبادِ ثُهارِی الْ
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 أَمْـرُهُمْ  وَ«جامعه با مشـورت انجـام گیـرد.     یدر اسالم، استبداد ممنوع است و باید کارها
و هیچ کس از مشورت بی نیـاز نیسـت.    )٣٨شوری، ( »نْفِقُونَی رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ نَهُمْیبَ  شُورى

مْ وَ« أَمْرِ یفِ شاوِرْهُ  )١٥٩عمران، آل ( »الْ
گونه که پادشاه مصر از یوسف که استفاده شود، همان نشانگمنام و بیباید از متخصصین 

 استفاده کرد. یبرای تعبیر خوابش و حل مشكل قحط ،در زندان بود
 كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا« اصل است. ان و خبرگان،رجوع به کارشناس ؛در سیاست قرآنی

توجه به اهم و مهم اصل است. قاعده ال ضـرر اصـل اسـت: خـواه      )٤٣نحل، ( »مُونَتَعْلَ ال
وهُنَّ ال وَ«ضرر به خانواده باشد،  و  های مضرّخواه آموزش )٦طالق، ( »هِنَّیعَلَ قُوایلِتُضَ تُضآرُّ

 وَ«باشد.  یمکتبخواه ضرر  )١٠٢بقره، ( »نْفَعُهُمْی ال وَ ضُرُّهُمْی ما تَعَلَّمُونَی وَ«باشد. فایده بی
ى تَعاوَنُوا ال خواه ضرر به مردم باشد. وَ )١٠٧توبه، ( »ضِراراً مَسْجِداً اتَّخَذُوا نَیالَّذ ثْمِ  عَلَ  وَ الْـإِ

 )٢مائده، ( الْعُدْوانِ
 دْعُاُ«ن از طریق حکمت و موعظـه و منـاظره اسـت.    یدر سیاست اسالم، دعوت مردم به د

كْمَ رَبِّكَ لِیسَب  إِلى لْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ ةِبِالْحِ  )١٢٥نحل، ( »أَحْسَنُ یهِ  یبِالَّت جادِ
 وَ«شـود.   ن داده مییشناخت د یدر سیاست اسالم، حتی در جبهه جنگ اجازه تحقیق برا

كَ نَیالْمُشْرِك مِنَ أَحَدٌ إِنْ أَجِرْهُ اسْتَجارَ ى فَ عَی حَتَّ نَهُ هُأَبْلِغْ ثُمَّ اللَّهِ كَالمَ سْمَ أْمَ  )٦توبه، ( »مَ
 ما وَ«در سیاست قرآن، دفاع از مستضعفین واجب و ترک آن مورد توبیخ قرار گرفته است. 

مْ كُ جالِ مِنَ نَیالْمُسْتَضْعَف وَ اللَّهِ لِیسَب  یف تُقاتِلُونَ ال لَ ساءِ وَ الرِّ  )٧٥نساء، ( »الْوِلْدانِ وَ النِّ
بدون شک دیـن از سیاسـت جـدا    قرآن بود که  یاسیات سیاین مقدمه با نگاهی گذرا به آ

 نه خواهید رسید. ین زمین كتاب به شناخت بیشتری در ایانشاءاهللا با مطالعه انیست. 
 یمحسن قرائت
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  پيشگفتار 

نِيِه عليه السالم : 
َ
ن� رَ «َعِن الر�َضا َقْن أ

َ
بَا َقبْـِد اهللاِ أ

َ
َل أ

َ
 َسأ

ً
 (ع) َمـا بَـاُل ُجال

 
�

رِْس إِال ْ/ِ َو ا-�
 يَْزَداُد 2ََ الن�

َ
ُقْرآِن ال

ْ
 لَـْم إِن� اهللاَ  َغَضاَضًة َفَقاَل ال

َ
 َيبَارََك َو َيَعـا=

ُه لَِزَماٍن ُدوَن َزَماٍن َو Kَِاٍس ُدوَن نَاٍس َفُهَو �Dُ Hِ َزَماٍن َجِديٌد َو ِعنَْد �Dُ قَْوٍم 
ْ
Lََْعل

ِقيَاَمة
ْ
 يَْوِم ال

َ
 إِ=

M1».َغض  
كند كه مـردى از امـام    امام رضا عليه السالم از پدر گرامى خويش نقل مى

دق عليه السالم پرسيد: چگونـه اسـت كـه بررسـى و مطالعـه و نشـر       صا
افزايـد؟ ايشـان در جـواب     مطالب قرآن جز بر تـازگى و طـراوتش نمـى   

فرمودند: زيرا خداوند متعال آن را براى زمان معين و مردم خاصـى قـرار   
بـه   نداده است (و همه مردم جهـان در هرعصـرى مخاطـب آن هسـتند)    

تازه و جديد بوده و تا روز قيامت نزد هـر قـومي    همين دليل در هر زمان
  ».باشد با طراوت و شاداب (قابل عمل و اجراء) مي

قرآن كريم، كتاب جاويد مسلمانان، نويد دهنده راه زندگي و پاسخگوي ِ تمام مسائل 
و اخـروي اسـت. عرصـه عمـومي و      يـوي زندگاني انسان در سطوح مادي و معنوي، دن

باشـد كـه    حوزه سياست از جمله ابعاد زندگاني انسان خاكي مـي اجتماعي، و به تبع آن 
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ناگزير بدون اهتمام به اصول و مباني معرفتي، امكان وصول به زنـدگي مطلـوب فـراهم    
هـايي بـراي    نيست. در اين ميان، مكاتب مادي و غير مادي، هر يك به زعم خود، تالش

در عرصه عمل نيز تجربيـات   حصول به معرفت سياسي انجام داده و فراتر از سپهر نظر،
اند. با اين اجمال، سوالي كه در بادي امـر   كم و بيش موفق يا ناموفقي، به يادگار گذاشته

تجربه تاريخي كدام يك از حكومت ها تـا حـال حاضـر، از    « آيد، چنين است:  پيش مي
بـديل بـوده اسـت؟ و ماهيـت چنـين نظـام سياسـي چـه          لحاظ موفقيت و كارآمدي، بي

و همه  اين سوال نيازمند نگاهي ژرف پاسخگويي به ». ويژه اي داشته است؟مشخصات 
جانبه به مقوله سياست از مبدا (مباني مشروعيت) تا غايت است. بـا ايـن حـال، تجربـه     
تاريخي دو حكومت، مثال زدني است. يكي، حكومت سيزده ساله پيـامبر اكـرم(ص) در   

كـه بـه    اميرالمومنين علي(ع) در كوفـه   مدينه النبي و ديگر، حكومت چهارساله و اندي
قضاوت هر انسان خردمند و با انصاف، بي بديل است. اين بي بديلي نـاظر بـر ماهيـت    
نظام سياسي اسالم است كه در واقع لوازم آن در منابعِ معرفت شناختي اسـالم، قـرآن و   

خواننـده محتـرم، تالشـي در راسـتاي شـناخت       يسنت، نهفته اسـت. كتـاب پـيش رو   
اسـت كـه البتـه تاحـدود نسـبتا      » قرآن كـريم « هاي معرفتي نظام سياسي اسالم در  زهسا

  ظرفيت معرفتي قرآن را به نمايش گذاشته و  طبيعتا بي كاستي نيست. ،ناچيزي
م و زماني كه پيشنهاد انجام ِ چنين امر خطيري از طرف استاد ارجمنـد، حجـه االسـال   

ز از توان خـود و همچنـين مثمـر ثمـر واقـع      شد، در آغا المسلمين  آقاي  قرائتي مطرح
شدن آن، تا حدودي به خود ترديد راه دادم اما در ادامه كار، با پيشـرفتهايي كـه حاصـل    
شد بر دلگرمي حقير در پيشبرد و اتمام كار افزوده شد. نگارنده به عنوان مجري اثـر دو  

انـش سياسـت و   وظيفه بر عهده داشتم: نخست آنكه، با رويكردي سياسي( مبتنـي بـر د  
الزامات معرفت شناختي ِ اسالمي آن) به كنـدوكاو و در نهايـت اسـتخراج گـزاره هـاي      

بپردازم. و دوم، حاصل اين و تبويب آن » تفسير نور«هاي  از نكات و پيام معرفت سياسي
تالش را از لحاظ برداشتي (تفسيري) و تخصصي(سياسـي) بـه ترتيـب بـا حـاج آقـاي       

. حاصل تالش حقير، نمايمر، و جناب آقاي دكتر افتخاري كنترل سر تفسير نوقرائتي، مفّ



 

 

اثر پيش رو است كه الزمه پرداختن به آن، توجـه   ،و عنايت و اهتمام اين اساتيد ارجمند
  به مالحظالت زير است:

نگارنده، با عنايت به تخصصي بودن علم تفسير، هـيچ گونـه دخـل و تصـرفي در      .1
ته و تنها به استخراج و تبويـب گـزاره هـاي    برداشت هاي ارزشمند تفسيري  نداش
  سياسي ِ تفسير نور، بسنده كرده است.

نظر به اينكه تفسير نور، در سبك تفسيري و شيوه نگارش، بي بـديل و مبتنـي بـر     .2
لذا در مقايسه با تفاسير معتبر قرآني ديگر، به نظر مي رسد جنبـه   ،تدبر قرآني است

د كه با واقعيـات روزمـره زنـدگي انسـان و     كاربردي و عيني افزون تري داشته باش
بهره برداري از رهنمودهاي آن، بيشتر همخواني دارد. نتيجه چنين امري در تدوين 

ـ ابل مشاهده است. افـزون بـر ايـن، مف   ظرافت هاي اين اثر، به خوبي ق ر محتـرم  س
 :1امتيازات تفسير نور را چنين بر مي شمارد

دبى، فقهى، كالمى، فلسـفى كـه فهـم آن    اين تفسير از اصطالحات فنى، ا )الف«
مخصوص گروه خاصى است احتراز كرده و تنهـا درسـهايى از قـرآن را كـه قابـل      

  ى دنيا و به صورت تابلو و پيام باشد آورده است. هاى زنده ترجمه به زبان
از تفسير به رأى احتراز شده و تنها از متن آيات و يا روايـاتى كـه از اهـل     )ب

  صلى اهللا عليه و آله آمده استفاده شده است.بيت رسول اللّه 
ها و درسها از متون تفاسير معتبـر شـيعه و سـنى اسـتفاده شـده و       بيشتر پيام )ج

  ».برخى نكات از بنده يا همكاران عزيز بوده است
بوده، تا با فهرست  قرآن كريم فلسفه اصلي اين اثر، احصاء ظرفيت معارف سياسي .3

سياسي مرتبط، فتح بابي براي پـژوهش هـاي قرآنـي    كردن آيات قرآن و پيام هاي 
هاي بعدي باشد. لذا حاصل اين اثر به صورت شبه دايره المعارف  محققين، در گام

 ني در حوزه سياست، نمود يافته است.آقر
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در برگيرنده چندين پيام قرآنـي در موضـوعات سياسـي مختلـف      ،ي از آيات ا پاره .4
يل موضوعات مختلـف بـا عنايـت بـه تفـاوت      رو آيه مورد نظر، در ذ است، از اين

 پيامها، آورده شده است.

در مقابل اغلب پيام هاي سياسي، قسمتي از آيه كه بيانگر اتقان در استنباط آن پيـام   .5
است، آورده شده است تا مخاطب محترم را به شيوه برداشـت ِتفسـيري و تـدبري    

 مفسر، آشنا كند.

اي كلـي و تخصصـي دانـش سياسـت،     فصل بندي و تبويب اثر، بر اساس حوزه ه .6
سياست داخلي و خارجي، صورت گرفته است. در اين راستا،  بـه نظـر نگارنـده،    

ناظر بر كل اثر است كه » خطوط كلي حاكم بر سياست« فصل نخست كتاب يعني 
بايد در مطالعه دو فصل ديگر، به آن توجه داشت تا نظم سيستماتيك آمـوزه هـاي   

بـه  » سياسـت داخلـي  «در فصل دوم كتاب بـا عنـوان   قرآني سياست حاصل گردد. 
، »مسـائل داخلـي  «، »اصول تفكر سياسي در قرآن«چهار مسئله پرداخته شده است: 

و در نهايـت فصـل آخـر اثـر،     ». قواعـد فقـه سياسـي   « و » جامعه شناسي سياسي«
سياست خارجي، به بايسته هاي سياست خـارجي و همچنـين روابـط بـين الملـل      

موجز » درآمدي«ست. براي ايضاح هر چه بيشتر مسائل ذكر شده، اختصاص يافته ا
 يدر ابتداي هر يك از فصول و موضوعات اصلي آمده اسـت كـه قاعـدتا تصـوير    

 اجمالي از موضوع آن فصل ارائه مي دهد.

در پاره اي از موارد كه البته اندك است، نگارنده به اجبـار بـراي اينكـه از شـعاع ،      .7
هايت جامعيت ديـد قرآنـي، فاصـله نگيـرد، بـه تكـرار       گستردگي موضوعي و در ن

عنوان تيترها، پرداخته است. در اينگونه موارد بايد عنايت داشت كه محتـواي ذيـل   
اين تيترها يكسان نيست. مثال در فصـل اول، در تيتـري در ذيـل جهـان بينـي، بـه       

امـداد  «اشاره شده و در ذيل سنت هاي الهي، نيز مجددا به سـنت  » امدادهاي الهي«
پرداخته  است. فلسفه چنين تكـراري در ايـن مثـال، اوال در تفـاوت تفسـير      » الهي

آيات تا حدودي نهفته است و در ثاني براي احصاء سـنت هـاي الهـي، نـاگزير از     



 

 

برشمردن آن هستيم تا اين سنت در شمارش مجمـوعي سـنت هـاي الهـي، مـورد      
 غفلت واقع نشود. 

هاي حقوقي و قانوني خاص خود را داراست؛ از  نظامسي، از آنجا كه هر نظام سيا .8
سيماي حقوق در قرآن بر اسـاس  «رو، با توجه به اينكه در اثري ديگر با عنوان  اين

حقوق بـين الملـل(حقوق   «به مسائل حقوقي مرتبط با سياست، از قبيل » تفسير نور
 1پرداخته شده است؛»  حقوق عمومي«و » معاهدات بين المللي، حقوق جنگ و...)

لذا نگارنده، براي اجتناب از تكرار،  از پـرداختن بـه  ايـن موضـوعات خـودداري      
 اثر توصيه مي كند. آنكرده و خواننده محترم را به مطالعه 

در تفسير نور، نگارش تفسيري از منطق ترتيبي خاصي تبعيت مي كند. به اين معنـا   .9
و » نكته هـا «ترتيب  كه، اول آيه قرآن و سپس ترجمه آن بيان شده  و در نهايت به

يِ قرآني آمده است. نكته ها در برگيرنـده شـان نـزول، آيـات و روايـات      »پيام ها«
مقصـود  «مـي باشـد.   » پيام هـا «مرتبط است كه در واقع، مقدمه اي مهم در استنتاج 

« بوده تا بـر حقانيـت قـرآن مبنـي بـر      » پيام ها«از تفسير نور، همين » اصلي مولف
نگارنـده   2صـحه بگـذارد.  » ه عصرها و براي همـه نسـلها  كتاب زندگي بشر در هم

را بـراي اجتنـاب از   » نكته هـا «همين ترتيب منطقي را  با عنايت به اين استثناء كه 
اطاله حذف نموده،  و تنها در موارد نادري كه به فهم استنباطي پيام كمك شـاياني  

 .داشته، رعايت كرده است

هاي علمي و فرهنگي  ارزنده حجه االسـالم   شدانم از تال در پايان بر خود الزم مي .10
و المسلمين محسن قرائتي در راستاي شكل گيري جامعه ديني و همچنين مشاوره 
هاي ايشان  و نظرات ارزشمند جناب آقاي دكتـر اصـغر افتخـاري كـه راهگشـاي      
حقير در تدوين اثر بوده است، كمال قـدرداني را داشـته باشـم. در اثنـاي تـدوين      

شورت دوستانم آقايان مجتبي جاويدي، اميد شـفيعي قهفرخـي، مجيـد    كتاب، از م
                                                           

 تي، سيماي حقوق در قرآن بر اساس تفسير نور، تحت نظر حج. براي مطالعه بيشتر نك: مجتبي جاويد1
  االسالم و المسلمين محسن قرائتي و دكتر حسين مير محمد صادقي.

  .17، ص 1. تفسيرنور، ج2



 

م؛ نهايت سپاسگزاري را از آنها دارم. ه ابهستاني و سيد هادي رضاييان استفاده كرد
در رونـد اصـالحات كتـاب،     م به پاس همدلي و همگـامي از همسر ،افزون بر اين

بسـياري صـورت   هـاي   در تدوين اين كتاب، اگر چـه تـالش  كمال تشكر را دارم. 
گرفته و در نوع خود، اولين اثر  است؛ با ايـن حـال، خـالي از اشـكال نيسـت. از      

 و پيشنهادات سـازنده  ارائه نظراتشود با  تقاضا مي نرو، از تمامي صاحب نظرا اين
  تر اثر را فراهم سازند.   ، موجبات غناي هر چه افزونخود
 

  و من اهللا التوفيق          
  مهدي نادري  

  دانشگاه امام صادق (ع)ن، تهرا
  1392بهار  
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  فصل اول: 

  خطوط كلي حاكم بر سياست اسالمي

 درآمد

جزئيات بيان شده و كليات  ههماحكام در شريعت مقدس اسالم، در حوزه عبادات و 
بيـان   در قـران و سـنت   ، خطوط كلياست. حال آنكه، در حوزه سياسات و اجتماعيات

-عليـه علـي  عهدنامه حضرت  در 1شده و اجتهاد در جزئيات به تعقل واگذار شده است.

  بسياري از اين خطوط كلي سياست اسالمي آمده است.  2السالم به مالك اشتر
بيني اسالمي كه جهان بيني توحيدي است؛ جهان خالقي داشته كـه مالكيـت    در جهان

شـود.   داري مـي  جهان را داراست و همواره با عنايت و مشيت الهي نگـه مطلق هستي بر 
نهفتـه  آن اي در آفرينش  بلكه هدف هاي حكيمانه ،جهان به عبث و بيهودگي خلق نشده

باشـد. انسـان در ميـان     است كه در نتيجه آن، نظـام موجـود نظـام احسـن و اكمـل مـي      
ـ    ين شـرافت و كرامتـي،   موجودات از شرافت و كرامت خاصي برخوردار اسـت كـه چن

وظيفه و رسالتي خاص را در راستاي تربيت خود، تعهد و مسئوليت در برابر افراد ديگر 
و در نهايت اصالح جامعه،  براي وي به دنبال داشته است. نظام هستي بر اساس اسباب 

در جهان بيني اسالمي، توحيد قدرِمتيقن تمام اديان بـه   .و مسببات بنيان نهاده شده است
مار آمده و همين اصل مبناي وحدت و همزيستي پيروان اديان است. شريعت مقـدس  ش

                                                           

. عبد اهللا جوادي آملي ، واليت فقيه: واليت، فقاهت و عدالت، تنظيم و ويرايش محمد محرابي، قم: مركز 1
  . 334، ص 1379نشر اسراء : 

  .53. نهج البالغه، نامه 2
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» رسالت جهاني«، »كاملترين دين«اسالم به عنوان آخرين دين الهي با مشخصاتي از قبيل 
  از ساير اديان متمايز شده است.» وعده پيروزي نهايي«و 

ديـن اسـت. در ايـن     پرداختن به سياست اسالمي نيازمند نگاه سيستماتيك به مقولـه 
ماند كه براي شناخت اجـزاء آن بايـد بـه صـدر و ذيـل آن       معنا، دين به مثابه پيكري مي

توجه داشت. در اين فصل، تالش شده است براي ورود به مسئله سياست در قـرآن، بـه   
ها، به  عبرت ها ج) ) اصول ب) سنتصدر آن توجه شود. براي اين منظور در قالب: الف

  نقـش تعيـين   ،شود. نگاه ژرف به اين خطوط مي سياست اسالمي اشارهخطوط حاكم بر 
هـاي   حمايـت «كنندگي در تحليل مباحث سياسي در قرآن دارد. به عنـوان مثـال، بحـث    

به ترتيب در امدادهاي الهي در ميدان جنگ و تشكيل حكومت كه » خليفه الهي«و » الهي
          يابد.    از  مباحث خاص سياست در قرآن است نمود مي
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  اصول )الف

 جهان بينی אلهیسياست در سايه . ١

رْ 
َ ْ
َماَء َواأل يَن َكَفرُ  َوَما َخلَْقنَا الس� ِ

�
Wا Xلَِك َظن

ٰ
 َذ

ً
يَن  َض َوَما بَيْنَُهَما بَاِطال ِ

�
وا فََويٌْل لِث

  )27(ص/  وا ِمَن ا�Kارِ  َكَفرُ 
نيافريـديم، ايـن، پنـدار كسـانى      و ما آسمان و زمين و آن چه را ميان آنهاست بيهوده

  است كه كفر ورزيدند، پس واى از آتش (دوزخ) بر كسانى كه كافر شدند!

 در بينش غير الهى، آفرينش بى هدف است.   در جهان بينى الهى، آفرينش هدفدار و* 

لَْم يَرَ 
َ
نَا الل�يَْل ِليَْسُكنُوا ِفيِه َوا�Kَهارَ  أ

ْ
ن�ا َجَعل

َ
يَاٍت ِلَقْوٍم يُْؤِمنُونَ ا  رً ـُمبِْص   ْوا ك

َ
لَِك آل

ٰ
   إِن� Hِ َذ

آيا نديدند كه ما شـب را قـرار داديـم تـا در آن آرام گيرنـد و روز را روشـنى بخـش        
ساختيم؟ (تا در آن براى معاش خود تالش كنند) حتماً در ايـن امـر بـراى كسـانى كـه      

  )86(نمل/ هايى است. ايمان دارند عبرت

  داند.   مى الهي ى قدرت و حكمت هدفدار و نشانه ،نادارتفكّرِ دينى هستى را مع* 

رْ 
َ ْ
َماَواِت َواأل ُ َمْن Hِ الس�

َ
jْهـَوُن  َو

َ
َق ُعم� يُِعيُدُه َوُهـَو أ

ْ
َل

ْ
oا 

ُ
ي َفبَْدأ ِ

�
Wقَانِتُوَن . َوُهَو ا ُ

َ
j MDُ ِض

رْ 
َ ْ
َماَواِت َواأل ٰ Hِ الس� َ2ْ

َ ْ
َمثَُل األ

ْ
ُ ال

َ
jَِكيُم ِض َوهُ  َعلَيِْه َو

ْ
tَعِزيُز ا

ْ
  )27-26(روم/َو ال

ها و زمـين اسـت از آن اوسـت، همـه بـراى او فرمانبردارنـد. و او        و هر كه در آسمان
كنـد و   گرداند و) تجديد مـى  كند، سپس آن را (بازمى كسى است كه آفرينش را آغاز مى

هـا و   تر اسـت، و قـدرت برتـر در آسـمان     اين كار براى او (از آفرينش نخستين) آسان
  ناپذير و دانا به حقايق امور است. زمين مخصوص اوست؛ و او غلبه

ى خـداى   ى هستى آگاهانه و خاضعانه، تسـليم و سرسـپرده   در جهان بينى الهى، همه* 
ُ قَانِتُونَ  «متعال هستند. 

َ
j MDُ «  

  خداوند در همه چيز يكتاست:
َماَواِت  «در مالكيت:  ُ َمْن Hِ الس�

َ
jَو «  
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ُ قَانِتُونَ  «ادت: در عب
َ

j MDُ «  
َق ُعم� يُِعيُدُه  «در خالقيت: 

ْ
َل

ْ
oا 

ُ
ي َفبَْدأ ِ

�
Wَوُهَو ا«  

ٰ  «در كماالت:  َ2ْ
َ ْ
َمثَُل األ

ْ
ُ ال

َ
jَو«   

ا رَ  َة َوِمم�
َ

ال َغيِْب َوُيِقيُموَن الص�
ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

�
W3(بقره/  َزْقنَاُهْم ُفنِْفُقونَ  ا(  

دارند و از آنچـه بـه    انى هستند كه به غيب ايمان دارند و نماز را به پاى مى(متّقين) كس
  كنند. ايم، انفاق مى آنان روزى داده

بـه كـلّ    ومنانو عالم شهود. م 1كند: عالم غيب قرآن، هستى را به دو بخش تقسيم مى* 
اشـد.  كنند كه برايشـان محسـوس ب   تنها آنچه را قبول مى كافرانهستى ايمان دارند، ولى 

آورنـد.   بيننـد، بـه او ايمـان نمـى     حتّى توقّع دارند كه خدا را با چشم ببينند و چون نمى
ما هرگز به تو  2»لن نؤمن لك حّ| نَرى اهللاّ جهرة«چنانكه برخى به حضرت موسى گفتند: 

  آوريم، مگر آنكه خداوند را آشكارا مشاهده كنيم.  ايمان نمى
هى آن اسـت كـه هسـتى، منحصـر بـه محسوسـات       بينى ال ترين اصل در جهان اساسى* 

َغيِْب  «نيست. 
ْ
  3» يُْؤِمنُوَن بِال

  .  حاكميت مطلق الهي1.1

ٍء قَِديرٌ  ْ~َ ّ
ِDُ ٰ َْمُد َوُهَو 2ََ

ْ
tا ُ

َ
jُك َو

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
j  /1(تغابن(  
 فرمـانروايى، . گوينـد  مـى  تسـبيح  خـدا  براى است، زمين در وآنچه ها آسمان در آنچه 

  .تواناست چيز همه بر او و اوست مخصوص نيز ستايش و او مخصوص

 نـه  مجـازى،  نـه  است حقيقى. ندارد محدوديتى هيچ و است مطلق ،خداوند حكومت* 
  .موقّت نه و اعتبارى نه اى، عاريه

                                                           

  غيب به خداوند متعال، فرشتگان، معاد و حضرت مهدى عليه السالم اطالق شده است..   1
  .55. بقره/   2
؛  191؛ آل عمران/31در آيات ذيل آمده است: رعد/» جهان بيني الهي«مصاديق ديگري از مضمون 3.  

  .54؛ اعراف/85؛ حجر/ 28؛ بقره/16؛ توبه/3يونس/
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ْن تََشـاُء َوتُ  َك ِمم�
ْ
ُمل

ْ
َك َمْن تََشاُء َوَيْ�ُِع ال

ْ
ُمل

ْ
ِك تُْؤِ� ال

ْ
ُمل

ْ
ِعـزX َمـْن تََشـاُء قُِل الل�ـُهم� َمالَِك ال

 ُ�َْ
ْ
oَمْن تََشاُء نِيَِدَك ا Xٍء قَِديرٌ   َوتُِذل ْ~َ ّ

ِDُ ٰ   )26(آل عمران/  إِن�َك 2ََ
بگو: خداوندا! تو صاحب فرمان و سلطنتى. به هر كس (طبق مصلحت و حكمـت خـود)   

گيـرى و هـر كـه را     دهى و از هـر كـس بخـواهى حكومـت را مـى      بخواهى حكومت مى
نمايى، همه خيرها تنها بـه دسـت    بخشى و هر كه را بخواهى ذليل مى عزّت مى بخواهى

  توست. همانا تو بر هر چيز توانايى.

  ها خداست. ملك براى غير خدا، موقّتى و محدود است.   مالك واقعى تمامى حكومت* 
دهـد. همـان گونـه كـه بـه       خداوند به هر كس كه شايسته و اليق باشد، حكومت مى* 

   1يوسف، طالوت و ذوالقرنين عطا نمود.  سليمان،

  به خداوند.  توكل 1.2

رْ 
َ ْ
َماَواِت َوَما Hِ األ   َولِل�ـِه َما Hِ الس�

ً
َ�ٰ بِالل�ـِه َوِ�يال

َ
  )132(نساء/ ِض َو�

  ها و آنچه در زمين است و خداوند بس كارساز است. و براى خداست آنچه در آسمان

  «مان وزمين است. به كسى توكّل كنيد كه مالك آس* 
ً

َ�ٰ بِالل�ـِه َوِ�يال
َ
  » َو�

نَا رَ 
ْ ّنَـا بِرَ  َفَقالُوا 2ََ الل�ـِه تََو�� ِ

َ
ـالِِمَ� . َو� َقْوِم الظ�

ْ
نَا فِتْنًَة لِل

ْ
َْعل

َ
� 

َ
َقـْوِم  ن�نَا ال

ْ
ْ�َِتـَك ِمـَن ال

َ�فِرِ 
ْ
  )86 و 85(يونس /  ينَ  ال

هـا و   ايم، پروردگـارا: مـا را گرفتـار سـختى     كردهپس آنان گفتند: تنها بر خداوند توكّل 
  رهايى بخش.   و ما را به رحمت خويش، از شرّ قوم كافر  آزمايش ستمگران قرار مده

نَا «، خود را از شرّ ظالمان نجات دهيم. تالشبا ايمان، توكّل و* 
ْ   2»، ربنا، نجناتََو��

  

                                                           

؛ 27؛ جاثيه/85در آيات زير آمده است: زخرف/» حاكميت مطلق الهي«مصاديق ديگري از مضمون  . 1
  .107؛ بقره/ 16؛ غافر/ 66؛ يونس/1- 6؛  ناس/ 2و1؛ ملك/3-1؛ شوري/83؛ يس/14فتح/

  .129؛ توبه/ 13؛ تغابن/11در آيات زير آمده است: مائده/» توكل الهي«. مصاديق ديگري از مضمون  2
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  الهي    هاي . حمايت1.3

  فََستَْذُكرُ 
َ
ْمرِ وَن َما أ

َ
فَِوُّض أ

ُ
ُكْم َوأ

َ
 الل�ـِه إِن� الل�ـَه بَِص�ٌ  قُوُل ل

َ
ِعبَـاِد   ي إِ=

ْ
فََوقَـاُه الل�ــُه  .بِال

َعَذاِب  وا وََحاَق بِآِل فِرْ  َسِيّئَاِت َما َمَكرُ 
ْ
  )45و  44(غافر/  َعْوَن ُسوُء ال

را بـه خـدا    گويم متذكّر خواهيد شد و من كـارم  پس به زودى آن چه را براى شما مى
هـاى آن   كنم زيرا كه او به (احوال) بندگان بيناست. پس خداوند او را از بدى واگذار مى

  چه نيرنگ نمودند حفظ كرد و عذاب سختى آل فرعون را فراگرفت.

حفـظ   فرعوني گر اگر خداوند اراده كند، يك نفر مؤمن را در ميان رژيم فاسد و حيله* 
  كند.   و يارى مى

ي ِ
�

Wَْزنُـوا  َن قَالُوا رَ إِن� ا
َ

� 
َ

َـافُوا َوال َ� 
�

ال
َ
ئَِكـُة ك

َ
َمال

ْ
ُل َعلَـيِْهُم ال نَا الل�ـُه ُعم� اْستََقاُموا تَتَـَ�� Xن

بِْ/ُ 
َ
ِ� ُكنْتُْم تُوَعُدوَن  َوأ

�
َن�ِة ال

ْ
  )30(فصلت/  وا بِا�

مودنـد،  پروردگار ما خداست، پس (بـر ايـن عقيـده) مقاومـت ن    «همانا كسانى كه گفتند: 
گويند:) نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت بـاد   شوند (و مى فرشتگان بر آنان نازل مى

  شديد. بر شما به بهشتى كه پى در پى وعده داده مى

 125ى  ى آل عمــران آيــه ى روشــن نــزول فرشــتگان بـر مؤمنــان را در ســوره  نمونـه * 
ْم ِمْن فَْورِ وا َوَيت�  بََ�ٰ إِْن تَْصِ�ُ  «فرمايد:  خوانيم كه مى مى

ُ
تُو�

ْ
َذا ُفْمـِدْدُكْم رَ  ُقوا َوَيأ ـٰ بXُكـْم  ِهْم َه

ِمَ�  ئَِكِة ُمَسِوّ
َ

َمال
ْ
ٍف ِمَن ال

َ
آرى، اگر شما رزمندگان جنگ بدر استقامت و تقوا » ِ�َْمَسِة آال

پيشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد، خداوند شما را به پنج هزار نفـر  
  كند. ن نشاندار يارى مىاز فرشتگا

َماِكرِ   الل�ـُه َوالل�ـُه َخْ�ُ   وا َوَمَكرَ  َوَمَكرُ 
ْ
  )54(آل عمران/  يَن  ال

عيسى) تدبير خود را (براى كشتن او) بكـار بسـتند. خداونـد نيـز     حضرت و (دشمنان 
  تدبير خود را (براى حفظ او) بكار برد و خداوند بهترين تدبير كننده است.

  1شتيبان اولياى خويش است.خداوند، پ* 

                                                           

؛ 189؛ آل عمران/42در آيات زير آمده است: انبياء/» حمايت الهي«ديق ديگري از مضمون . مصا 1
  .128-126؛ نحل/43؛ هود/65؛ اسراء/12؛ ابراهيم/88؛ قصص/1-3نصر/
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  . نظارت الهي1.4

ايمان، هميشه خود را در محضر خداوند و تمام افكار و اعمال خـود را زيـر   انسان با 
زير نظر اولياء الهي نيز هست. به گفته قـرآن و   بيند. او معتقد است كه نظر پروردگار مي

اعضـاء بـدن شـاهد بـر      روايات پيامبران، امامان معصوم، فرشتگان، زمين و زمان و حتي
ْشَهادُ  (خيزند انسانند و روزگاري همه براي گواهي دادن به پا مي

َ ْ
  .)يَْوَم َفُقوُم األ

ءِ 
َ

ُؤال ـٰ ٰ َه ْغُفِسِهْم وَِجئْنَا بَِك َشِهيًدا 2ََ
َ
ٍة َشِهيًدا َعلَيِْهْم ِمْن أ م�

ُ
ّ أ

ِDُ Hِ َوَيْوَم َغبَْعُث   
برانگيزيم و تو را بر  اهدى بر آنان از خودشانو(ياد كن) روزى را كه در هر امتى، ش

  )89(نحل/ آنان گواه آوريم.

1نظارت دائمى اولياى خدا بر اعمال ما، يكى از مسلّمات قرآنى است.* 
   

 . אنسان شناسی سياسی٢

  .  خليفه اللهي انسان2.1

َمالئَِكةِ  َربXَك  قاَل  إِذْ  وَ 
ْ
رِْض  Hِ  جاِعٌل  إِ¤�  لِل

َ ْ
  الُواق َخِليَفةً  األ

َ
َْعُل  أ

َ
 وَ  ِفيها ُفْفِسدُ  َمنْ  ِفيها �

ماءَ  يَْسِفُك  ْنُ  وَ  ا-�
َ

ُس  وَ  ِ©َْمِدكَ  نَُسب�حُ  ¦ ْعلَمُ  إِ¤�  قاَل  لََك  ُغَقد�
َ
  )30/بقره(  َيْعلَُمونَ  ال ما أ

. دهم قرار جانشينى زمين در كه آنم بر من: گفت فرشتگان به پروردگارت كه وهنگامى
 هـا  خـون  و كنـد  فسـاد  آن در كـه  دهـى  مى قرار زمين در را كسى آيا: گفتند فرشتگان

 خداونـد . كنـيم  مـى  تقـديس  و تنزيـه  تـرا  تـو،  ستايش و حمد با ما كه حالى در بريزد؟
  .دانيد نمى شما كه دانم مى چيزى من همانا: فرمود

 خدا ى خليفه همه اما دارند، را شدن خدا خليفه استعداد بالقوه ها، انسان ى همه گرچه* 
 بـه  خـود  رفتـار  بـا  آنها از برخى چون هستند، خاصى افراد روايات فرموده به و نيستند
  .شوند مى تر پست هم حيوان از كه كنند مى سقوط اى اندازه

                                                           

؛ 84؛ نحل/38؛ ابراهيم/25در آيات زير آمده است: اسراء/» نظارت الهي«. مصاديق ديگري از مضمون   1
؛ 202؛ بقره/255؛ بقره/29؛ آل عمران/ 5؛ آل عمران/34؛ آل عمران/105؛ توبه/123؛ هود/33رعد/
  .61؛ انعام/218-223؛ شعراء/ 41؛ نساء/52؛ آل عمران/143بقره/



  سياست در قرآن                  28

 

 كرامـت  خاطر به مقام اين بلكه است، خداوند عجز و نياز خاطر به نه انسان جانشينى
. هاسـت  واسـطه  اسـاس  بر آفرينش نظام عالوه بر آنكه. است انسانيت ى رتبه فضيلت و

 امـور،  اجـراى  بـراى  ولـى  اسـت،  كارى هر انجام بر قادر مستقيماً خداوند اينكه با يعنى
 »جاِعـٌل . «است زمين در خداوند دائمى جانشين انسان،است و  داده قرار را هايى واسطه

  .)است تداوم رمز و فاعل اسم »جاعل« كلمه(
 »االرض ª يفسد« نبايد خليفه. فاسق و فاسد نه باشد، عادل بايد الهى ى خليفه و حاكم* 

  .باشد

رْ 
َ ْ
ئَِف Hِ األ

َ
ي َجَعلَُكْم َخال ِ

�
W39(فاطر/ هُ  َفَعلَيِْه ُكْفرُ   ِض َفَمْن َكَفرَ  ُهَو ا(  

او كسى است كه شما را در زمين جانشينان (پيشينيان) قرار داد؛ پـس هـر كـس كفـر     
  ورزد بر ضررش خواهد بود .

هـا،   ها از ملّت اد از خليفه بودن انسان در اين آيه، يكى از سه امر است: جانشينى ملّتمر
  .هاى پيش از خلقت آدم، جانشينى انسان از خداوند جانشينى فرزندان آدم از انسان

جعلكم خالئـف...  . «و ناسپاسي جانشينى انسان در زمين بايد عامل شكر باشد نه كفر* 
ى هستيد و ديگران جانشين شما خواهند شد، در اين چنـد روز  (شما نيز رفتن» فمن كفر

  دنيا كفر نورزيد.)

رْ  إِن�ا َعرَ 
َ ْ
ـَماَواِت َواأل َمانََة 2ََ الس�

َ ْ
ْشـَفْقَن ِمنَْهـا  ْضنَا األ

َ
نََهـا َوأ

ْ
ْن َ¬ِْمل

َ
َنْ�َ أ

َ
بَـاِل فَـأ ِ

ْ
ِض َوا�

 
ً

نَْساُن إِن�ُه ََن َظلُوًما َجُهوال ِ
ْ

  )72(احزاب/ وََ�َلََها اإل
ها عرضه كرديم، پس، از حمـل آن   ها و زمين و كوه همانا ما امانت (الهى) را بر آسمان

سر باز زدند و از آن ترسيدند، ولى انسان آن را بر دوش گرفت، اما او بس ستمكار و 
  نادان است.

  1ها و زمين است. انسان، امين خدا در هستى است.  انسان، برتر از آسمان* 

                                                           

  70در آيات زير آمده است: اسراء/» خليفه اللهي انسان«. مصاديق ديگري از مضمون  1
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  جام تكليف الهيان .2.2

رْ  رٌ   فََذِكّ نَْت ُمَذِكّ
َ
  )22و  21(غاشيه/  لَْسَت َعلَيِْهْم بُِمَصيِْطرٍ  .  إِغ�َما أ

 بـه  كـه ( نـدارى  تسـلّطى  و سيطره آنان بر و اى. دهنده تذكّر تو همانا كه بده تذكّر پس
  ). كنى مجبورشان آوردن ايمان

 مـردم  هـدايت  بـراى  وآلـه  عليه اهللا لىپيامبرص. نتيجه نه است وظيفه به مأمور پيامبر،* 
    . است تذكّر فقط تو وظيفه: فرمود او به خداوند و داشت وحرص اهتمام

ِييِه َعَذاٌب ُ±ِْزيِه َوَمـْن ُهـَو 
ْ
ٰ َمَ�نَِتُكْم إِِ¤ّ ²َِمٌل َسوَْف َيْعلَُموَن َمْن يَأ َوَيا قَْوِم اْقَملُوا 2ََ

  )93(هود/ ِقيٌب  ُكْم رَ َمعَ  تَِقبُوا إِِ¤ّ  َِذٌب َوارْ 
و (شعيب گفت:) اى قوم من! (پس) هر چه در توان داريد انجـام دهيـد، مـن (نيـز) كـار      

ننده به سراغ چه كسـى  خودم را خواهم كرد. بزودى خواهيد دانست (كه) عذاب خوارك
چه كسى دروغگوست. شـما در انتظـار باشـيد، مـن (نيـز) همـراه شـما        خواهد آمد و 

  منتظرم.

     1ى خود عمل كنيم، آنگاه در انتظار امدادهاى او باشيم. وظيفه ما به * 

  . اطاعت و پيروي از رسول خدا2.3

ِطيُعوا الر� 
َ
ِطيُعوا الل�ـَه َوأ

َ
ٰ رَ  َوأ إِغ�َما 2ََ

ْتُْم فَ
�

إِْن تََو´
ُمِبُ�  ُسوَل فَ

ْ
 ال

ُ
غ

َ
َال   )12(تغابن/ ُسوKَِا ا¶ْ

 حكومت دستورات در( را پيامبر و كنيد اطاعت) شريعت نواهى و اوامر در( را خداوند 
 جـز  ما رسول بر همانا) كه بدانيد( گردانيد، روى اگر پس نماييد، پيروى) هايش سنّت و

  .نيست) ديگرى وظيفه( آشكار رسانى پيام

ْغُفِسِهمْ 
َ
ُمْؤِمِنَ� ِمْن أ

ْ
ٰ بِال ْو·َ

َ
X أ ِ̧

�K6... (احزاب/ ا(  
  .زاوارتر استپيامبر به مؤمنان از خودشان س

پيامبر، بر تمام مؤمنان واليت كامل دارد و واليـت آن حضـرت بـر مـردم، از واليـت      * 
  .خودشان بر امورشان برتر است

                                                           

؛ 115؛ مومنون/21مده است: مائده/در آيات زير آ» تكليف و آزادي انسان«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .150؛ اعراف/125؛ نحل/56؛ فرقان/12؛ هود/1-3نصر/
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رْ  َمْن يُِطِع الر� 
َ
ٰ َفَما أ َطاَع الل�ـَه َوَمْن تََو·�

َ
نَاَك َعلَيِْهْم َحِفيًظا ُسوَل َفَقْد أ

ْ
  )80(نساء/ َسل

شك خداوند را اطاعت كرده است و هـر كـه اعـراض     د، بىهر كس پيامبر را پيروى كن
  ايم. كند و سرباز زند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده

هـاى حكـومتى    اطاعت از اوامر پيامبر واجب است. (مـراد از اطاعـت رسـول، فرمـان    * 
شـود، اطاعـت از    اوست، وگرنه اطاعت از دستورات الهى كه با بيـان رسـول ابـالغ مـى    

  1رسول.) خداست نه

 وحدت אديان آسمانی.  ٣

  . دعوت توحيدي انبياء 3.1

يَن َهاُدوا َوا�Kَصارَ  ِ
�

Wيَن آَمنُوا َوا ِ
�

Wِخـرِ  إِن� ا
ْ

َـْوِم اآل ابِئَِ� َمْن آَمَن بِالل�ـِه َوا´ْ وََعِمـَل   ٰى َوالص�
ْجرُ 

َ
 َخوٌْف َعلَيِْهمْ  ُهْم ِعنَْد رَ  َصاtًِا فَلَُهْم أ

َ
 ُهْم َ¬َْزنُونَ  بِِّهْم َوال

َ
  )62(بقره/ َوال

همانا كسانى كه (به اسـالم) ايمـان آورده و كسـانى كـه يهـودى شـدند و نصـارى و        
صابئان، هركس كه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و عمـل صـالح انجـام دهـد، پـس      
براى آنها در نزد پروردگارشان، پاداش و اجر است و بر آنهـا ترسـى نيسـت و آنهـا     

  شوند. ىمحزون نم

  .تمام اديان آسمانى، اصول مشترك نظير توحيد، معاد و انجام اعمال صالح دارند* 

 ُ  ن
َ

 الل�ـَه َوال
�

 َغْعبَُد إِال
�

ال
َ
ٰ َ¼َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم ك ِكتَاِب َيَعالَْوا إِ=َ

ْ
ْهَل ال

َ
ـقُْل يَا أ َك بِـِه  ْ/ِ

 َفت�ِخَذ َنْعُضنَا نَ 
َ

رْ َشيْئًا َوال
َ
ن�ا ُمْسِلُموَن  ْعًضا أ

َ
ْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِك

�
إِْن تََول

   بَابًا ِمْن ُدوِن الل�ـِه فَ
كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشترك است. جز خداونـد   بگو: اى اهل

را نپرستيم وچيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر را بجاى خـدا  
زدند، بگوييد: گواه باشيد كه ما مسـلمان   گيرد. پس اگر (از اين پيشنهاد) سربازارباب ن

  )64(آل عمران/ و تسليم خدائيم.

  مسلمانان بايد بر سر مشتركات، با اهل كتاب به توافق برسند.  * 
ِكتَاِب  «بايد در دعوت به وحدت، پيش قدم بود. * 

ْ
ْهَل ال

َ
  »قُْل يَا أ

                                                           

؛ 13در آيات زير آمده است: نساء/» اطاعت و پيروي از رسول خدا«. مصاديق ديگري از مضمون  1
  .54؛ نور/20؛ انفال/32؛ آل عمران/92؛ مائده/42؛ نساء/70و  69نساء/
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خود دست نيافتيد، از تالش بـراى رسـيدن بـه بعضـى از آن      اگر به تمام اهداف حقّ* 
ٰ َ¼َِمةٍ  «خوددارى نكنيد.    ...»َيَعالَْوا إِ=َ

ٰ إِبْـرَ  نْـِزَل 2ََ
ُ
نِْزَل َعلَيْنَا َوَما أ

ُ
 اِهيَم َوÀِْسـَماِقيَل َوÀِْسـَحاَق َوَيْعُقـوَب وَ  قُْل آَمن�ا بِالل�ـِه َوَما أ

وِ�َ ُمو
ُ
ْسبَاِط َوَما أ

َ ْ
 ُغَفرِّ  Äَٰ وَِعيÃَٰ َوا�KِبيXوَن ِمْن رَ األ

َ
ُ  بِِّهْم ال

َ
j ْـُن

َ
َحـٍد ِمـنُْهْم َو¦

َ
ُق َنـْ�َ أ

  )84آل عمران/( ُمْسِلُموَن 
ايم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه به  (اى مسلمانان!) بگوييد: ما به خدا ايمان آورده

پيامبرانى از نوادگـان يعقوبنـد) و   ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط (كه 
آنچه به موسى و عيسى و پيامبران ديگر از طـرف پروردگارشـان نـازل شـده اسـت،      

ايم. و) ما بين هيچ يك از آنهـا جـدايى قائـل نيسـتيم (وميـان آنـان فـرق         (ايمان آورده
  گذاريم و) در برابر خداوند تسليم هستيم. نمى

مانى الزم است. كفر بـه بعضـى از انبيـا، كفـر بـه      هاى آس ى انبيا وكتاب ايمان به همه* 
  ى آنهاست. مسلمان واقعى كسى است كه به تمام انبياى الهى، ايمان داشته باشد. همه

نَا رَ 
َ
ًة َواِحَدًة َوأ م�

ُ
تُُكْم أ م�

ُ
ِذهِ أ ـٰ   )52منون/ؤ(م  بXُكْم فَاي�ُقوِن  َوÀِن� َه

  پروردگار شما هستم؛ از من پروا كنيد.و البتّه اين اُمت شما اُمت واحدى است، و من 

  ها در حقيقت يك امت هستند، زيرا: بينى دينى و الهى تمام امتدر جهان* 
  ى پيامبران الهى يكى است. . اصول دعوت همه1
  . نيازهاى فطرى و روحى و جسمى مردم يكى است.2
1. خالق و پروردگار همه يكى است.3

 

  . رسالت جهاني اسالم3.2

 
َ
 َف�ًة لِلن�اِس بَِش�ً  رْ َوَما أ

�
نَاَك إِال

ْ
Åََ  ا َونَِذيرً  َسل

ْ
ك

َ
ِكن� أ ـٰ  َفْعلَُمونَ   ا َولَ

َ
  )28/(سبأ ا�Kاِس ال

ى مـردم،   دهنده و بيم دهنـده فرسـتاديم بـراى همـه     و ما تو را به عنوان پيامبرى مژده
  دانند. تر مردم نمى ولى بيش

  تصاص به قوم، نژاد و زبان عرب ندارد.و اخ رسالت پيامبر اسالم جهانى است* 
                                                           

؛ 83؛ بقره/34در آيات زير آمده است: صافات/» ت توحيدي انبياءدعو«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .91؛ بقره/136؛ نساء/92؛ انعام/27و  26؛ نوح/47نساء/
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ِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم رَ 
ْ
ْهَل ال

َ
َا يَا أ

ُ
K15(مائده/ ُسو(  

  .اى اهل كتاب! همانا پيامبر ما به سويتان آمد

  كند.   همه اديان را به حقّ دعوت مىپيروان اسالم، دينى جهانى است و * 

رٌ 
ْ
 ِذك

�
َعالَِمَ�   إِْن ُهَو إِال

ْ
  ).87(ص/لِل

  و جز تذكّرى براى جهانيان نيست. ا

  1رسالت قرآن جهانى و فرا ملّيتى است.* 
   

                                                           

؛ 90؛ انعام/170در آيات زير آمده است: نساء/» رسالت جهاني اسالم«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .1؛ فرقان/107؛ انبياء/158؛ اعراف/33؛ آل عمران/104يوسف/
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  هاسنت ) ب

 تاريخ. قانونمندی ١

 
ً

َد لُِسن�ِة الل�ـِه َيبِْديال ِ
َ

ْن �
َ
ِ� قَْد َخلَْت ِمْن َقبُْل َول

�
  )23(فتح/ ُسن�َة الل�ـِه ال

 و است بوده جارى پيش از كه است خداوند سنّت) كفّار، شكست و شما پيروزى اين( 
  .يافت نخواهى تبديلى و تغيير خداوند، هاى سنّت براى هرگز

 نيسـت،  خطا و آزمون اساس بر و است مكان و زمان از فراتر الهى، قوانين و ها سنّت* 
  .است تغيير بدون و جامع لذا

يَن ِمْن َقبِْلُكْم قَْوِم نُوٍح و²ٍََد  ِ
�

Wا 
ُ
تُِكْم َغبَأ

ْ
لَْم يَأ

َ
يَن ِمْن َنْعِدِهْم ...أ ِ

�
W9(ابراهيم/ َوَعُموَد َوا(  

كه قبل از شما بودند، (مثل غرق شدن) قوم نوح و (طوفان قوم) عـاد و   آيا خبر كسانى
  ها بودند، به شما نرسيده است؟  كه بعد از آن قوم) ثمود و كسانى (صاعقه

بـا  اكم است، كه آشنايى ها و قوانين ثابتى بر تاريخ و جامعه ح از سوى خداوند سنّت* 
  باشد.   آيندگانتواند درس عبرتى براى  تاريخ مى گذشته

رْ 
َ
نَا َقبْلََك ِمْن رُ  ُسن�َة َمْن قَْد أ

ْ
  َسل

ً
ِْويال

َ
ُد لُِسن�ِتنَا � ِ

َ
� 

َ
  )77(اسراء/ ُسِلنَا َوال

 ى پيامبرانى كه پيش از تو فرستاديم جارى بوده درباره ،گران هالكت طغياناين، سنّت ِ
  يابى. است و براى سنّت ما هيچ تغييرى نمى

هاى الهى چـون براسـاس حكمـت خداسـت، ثابـت اسـت و در طـول تـاريخ          سنّت* 
  شود. دگرگون نمى

  1هاى ثابت الهى است. تحوالت تاريخى براساس سنّت* 

                                                           

؛ 16؛ حديد/69در آيات زير آمده است: اعراف/» تاريخ قانونمندي«اديق ديگري از مضمون . مص1
؛ 102؛ يونس/135-134؛ اعراف/15؛ حشر/6- 15؛ انشقاق/5؛ مجادله/100؛ اعراف/60و  59ذاريات/
-76؛ شعراء/43؛ مومنون/71؛ مريم/55؛ كهف/5؛ اسراء/112؛ نحل/4؛ حجر/45؛ ابراهيم/56يوسف/

  .6- 8؛ زخرف/14و 13؛ فصلت/85؛ غافر/51؛ زمر/32و  31؛ يس/18؛ احقاف/1-3؛ قصص/69
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  زمانبندی تاريخ. ٢

 Mإٍ ُمْستََقر
ّ َغبَ

ِÈُ67(انعام/ وََسوَْف َيْعلَُموَن   ِل(  
دهد) وقتى مقـرّر اسـت (كـه در آن     خبرى (كه خداوند يا پيامبرش به شما مى براى هر
  شود) و به زودى خواهيد دانست. واقع مى

بندى معـين   هاى الهى، قطعى و بر اساس حكمت و زمان ى خبرها و برنامه تحقّق همه* 
  .اى بدون برنامه و هدف نيست است. هيچ حادثه

إَِذا
َجٌل فَ

َ
ٍة أ م�

ُ
ّ أ

ِÈُِخرُ  َوِل
ْ
 يَْستَأ

َ
َجلُُهْم ال

َ
 يَْستَْقِدُمونَ  َجاَء أ

َ
  )34(اعراف/ وَن َساَعًة َوال

تواننـد   و براى هر امتى اجل و سرآمدى است. پس هرگاه اجلشان فـرا رسـيد، نـه مـى    
  اى تأخير اندازند و نه پيشى گيرند. لحظه

ى الهـى   دهدر هستى، هيچ تحولى، تصادفى و خارج از تدبير و نظم دقيق وحساب شـ * 
َجٌل  «ها نيز قوانينى حاكم است.  امت نيست. بر

َ
ٍة أ م�

ُ
ّ أ

ِÈُ1»َوِل  

  אنسان אختيار و آزאدی. ٣

راهَ  ال
ْ
يِن  Hِ  إِك َ  قَدْ  ا-� �Éَ  ِمنَ  الرXْشدُ  تَبَ��

ْ
ـاُغوِت  يَْكُفـرْ  َفَمـنْ  ال  َفَقـدِ  بِـاهللاِ  يُـْؤِمنْ  وَ  بِالط�

ُعْرَوةِ  اْستَْمَسَك 
ْ
وُ  بِال

ْ
   ثÊْال

َ
ا انِْفصامَ  ال

َ
Ì  َ256/بقره(  َعِليمٌ  َسِميعٌ  اهللاُ  و(  

 هـر  پس است، شده روشن گمراهى از رشد راه همانا. نيست اكراهى دين،) پذيرش( در
 دسـت  محكمـى  دسـتگيره  بـه  قطعـاً  آورد، ايمان خداوند به و شود كافر طاغوت به كه

  .است دانا شنواى وخداوند. نيست آن براى گسستنى كه يافته،

  .  ندارد اجبار و اكراه به نيازى دارد، منطق و برهان كه دينى* 

ن� 
ُ
ل
َ
تُْسـأ

َ
ِكْن يُِضلX َمْن يََشاُء َوَيْهِدي َمْن يََشـاُء َول ـٰ ًة َواِحَدًة َولَ م�

ُ
ََعلَُكْم أ

َ
َولَْو َشاَء الل�ـُه �

ا ُكنْتُْم َيْعَملُونَ    )93(نحل/ َقم�
شما را به طور اكـراه و اجبـار) يـك اُمـت (مـؤمن و)      و اگر خداوند خواسته بود (همه 

متحد قرار داده بود، (تا ميان شما هيچ اختالفى نباشد، ولى اين اجبـار و اكـراه خـالف    
كنـد (و بـه حـال خـودش      سنّت و برنامه اوست و لـذا) هـر كـه را بخواهـد گمـراه مـى      

                                                           

؛ 137؛ آل عمران/214در آيات زير آمده است: بقره/» زمانبندي تاريخ«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .103؛ انبياء/96؛ يوسف/64و  56 ،55 ،53؛ يونس/38؛ انفال/88و  17؛ انعام/47 و 26نساء/
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كند و قطعاً شما از  ىگذارد) و هر كه را بخواهد (و استحقاق هدايت دارد) هدايت م وامى
  داديد بازخواست خواهيد شد. آنچه انجام مى

  دست خدا در اجبار مردم باز است، ليكن سنّت و برنامه او آزاد گذاشتن مردم است.  * 

 يَرْ 
َ

ٰ َمَ�نَِتِهْم َفَما اْستََطاُعوا ُمِضيÍا َوال   )67(يس ِجُعوَن  َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم 2ََ
روح مبـدل   هـايى بـى   كنيم (و به مجسـمه  هيم آنان را در جاى خود مسخ مىو اگر بخوا

  اى كه نه بتوانند به راه خود ادامه دهند و نه بر گردند. سازيم،) به گونه مى

تـا از راه ديـدن و شـنيدن حقـايق ايمـان       ،ها است سنّت خداوند، آزاد گذاشتن انسان* 
  .بياورند، نه از طريق قهر و اجبار و فشار

 ها אنسان . آزمايش٤

در قرآن حدود بيست مرتبه مسئله آزمايش و امتحان مطرح شـده واز سـنّتهاى الهـى    
  1»واذ ابتلى ابراهيم«گيرند.  است. پيامبران نيز مورد آزمايش الهى قرار مى

رْ 
َ ْ
ئَِف Hِ األ

َ
نَاُكْم َخال

ْ
  )14ونس/(ي  َكيَْف َيْعَملُونَ   ِض ِمْن َنْعِدِهْم Kَِنُْظرَ  ُعم� َجَعل

سپس شما را پس از (هالكت) آنان، جانشينانى در زمين قـرار داديـم، تـا ببينـيم شـما      
  كنيد. چگونه عمل مى

  .ى آزمايش الهى است ، وسيلهدر زمين حكومت و تمكّن* 
  شود.   ى همه جارى مى ى اقوام، نزد خدا يكسانند و قانونِ آزمايش الهى، درباره همه* 

غ�َما 
َ
فََحِسبْتُْم ك

َ
 تُرْ أ

َ
ْنَا ال

َ
ن�ُكْم إِ´

َ
  )115منون/(مؤ َجُعونَ  َخلَْقنَاُكْم َقبَثًا َوك

  .شويد ايم و شما به سوى ما بازگردانيده نمى آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده

 �Îْغُفِس َوا
َ ْ
ْمَواِل َواأل

َ ْ
ُوِع َوَغْقٍص ِمَن األ

ْ
َوِْف َوا�

ْ
oٍء ِمَن ا ْÑََِبْلَُون�ُكْم ب

َ
Kاِت وَ  َمرَ َو  ِ   بَِ/ّ

ابِرِ    )155(بقره/  ينَ  الص�
وقطعاً شما را با چيزى از ترس، گرسـنگى، زيـان مـالى وجـانى وكمبـود محصـوالت،       

  كنيم وصابران (در اين حوادث وبالها را) بشارت بده. آزمايش مى
  

                                                           

  124. بقره/1
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َبْلَُون�ُكمْ «برنامه و سنّت حتمى الهى است.  يكآزمايش و امتحان * 
َ

KَÒ«1  

 گنهکارهای  کت אمت. هال٥

هاى الهى، نصرت و دفاع از مؤمنين است و خداوند اين دفاع  ها و سنّت يكى از وعده
ـا َعلَيْنَـا نَْصـ «و حمايت را به عنوان يك حقّ، بـر خـود الزم فرمـوده اسـت:      Íَن َحقÓَرُ ـَو  

ُمْؤِمِنَ� 
ْ
كوتاه مـدت  البتّه معناى دفاع و نصرت الهى، هميشه دفاع و نصرت فورى و  2»ال

فرمايـد:   شـود، زيـرا در آيـات ديگـر مـى      نيست، بلكه دفاع دراز مدت را نيز شـامل مـى  
آرى، ممكن است در يك درگيرى و جنگ، مؤمنين به ظاهر شكسـت  » والعاقبة للمّتق�«

  شود. بخورند ولى عاقبت،  اهداف و تفّكر آنان پيروز مي

لَْم يَرَ 
َ
نَا ِمْن َقبْلِ  أ

ْ
ْهلَك

َ
رْ  ِهْم ِمْن قَرْ ْوا َكْم أ

َ ْ
ن�اُهْم Hِ األ رْ  ٍن َمك�

َ
ُكْم َوأ

َ
ْن ل نَا  ِض َما لَْم ُغَمِكّ

ْ
َسل

َماَء َعلَيِْهْم ِمْدرَ  ْغَهارَ  ارً  الس�
َ ْ
نَا األ

ْ
ْرِ   ا وََجَعل

َ
نَا ِمـْن  �

ْ
نَْشأ

َ
نَاُهْم بُِذنُوبِِهْم َوأ

ْ
ْهلَك

َ
ِْتِهْم فَأ

َ
ي ِمْن �

  )6(مائده/  ينَ  نًا آَخرِ  َنْعِدِهْم قَرْ 
هاى پيش از آنان را هالك كـرديم، بـا آنكـه در زمـين بـه       آيا نديدند كه چه بسيار امت

ايم؟ و (باران و بركت) آسـمان را پـى    آنان جايگاه و توانى داده بوديم كه به شما نداده
در پى برايشان فرستاديم و نهرهاى آب از زير پاهايشان جارى ساختيم، پس آنـان را  

  نشان هالك كرديم و نسل ديگرى پس از آنان پديد آورديم.به كيفر گناها

نَاُهْم بُِذنُوبِِهْم  «هاى الهى است.  هالكت مردم به سبب گناهانشان، از سنّت* 
ْ
ْهلَك

َ
  »فَأ

ُقرَ  َوَما ََن رَ 
ْ
َها رَ  بXَك ُمْهِلَك ال ِمّ

ُ
ٰ َفبَْعَث Hِ أ  َفتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِنَا َوَما ٰى َح|�

ً
ُكن�ا ُمْهِلـÔِ  ُسوال

ُقرَ 
ْ
ْهلَُها َظالُِمونَ  ال

َ
 َوأ

�
  )59(قصص/ ٰى إِال

كه در ميان آنـان پيـامبرى    كند، مگر اين ها (و شهرها) را نابود نمى و پروردگارت قريه
برانگيزد، كه آيات ما را بر آنان تالوت كند. و ما هيچ آبادى را هالك نكرديم مگر آنكـه  

  اهل آن ظالم بودند.

                                                           

؛ آل 143؛ بقـره/ 31و 4در آيـات زيـر آمـده اسـت: محمـد/     » آزمـايش «ديگري از مضـمون  . مصاديق 1
؛ 17-22؛ قلــم/16-20؛ فجــر/94و 48؛ مائــده/11-10؛ حــج/186و  179، 152، 140عمــران/

؛ 92؛ نحـل/ 7؛ هود/126و 16توبه/ ؛28و  17؛ انفال/165؛ انعام/168و  163 ،155، 130، 95اعراف/
  .30-33؛ دخان/49؛ زمر/24و 25؛ ص/11و  10؛ احزاب/3عنكبوت/؛ 47، نمل/53؛ حج/35انبياء/

  .47. روم/ 2
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  1ستمگران در دنيا، سنّت وبرنامه الهى است. هالكت* 

 منانؤبه م . אمدאدهای אلهی٦

بَْت رُ  َقْد ُكِذّ
َ
ـ ُسٌل ِمْن َقبِْلَك فََصَ�ُ  َول ُÕَْتَاُهْم ن

َ
ٰ أ وُذوا َح|�

ُ
بُوا َوأ ٰ َما ُكِذّ َل  وا 2ََ  ُمبَـِدّ

َ
نَا َوال

ُمرْ 
ْ
إِ ال

َقْد َجاَءَك ِمْن َغبَ
َ
  )34(انعام/  َسِل�َ  ِلÖََِماِت الل�ـِه َول

و همانا پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند، لـيكن در برابـر آنچـه تكـذيب شـدند و      
آزار ديدند صبر كردند، تا يارى ما به آنان رسـيد. (تـو نيـز چنـين بـاش زيـرا) بـراى        

اى نيست. قطعاً از اخبـار پيـامبران بـراى تـو      هاى) خداوند، تغيير دهنده كلمات (و سنّت
  است (و با تاريخ آنان آشنا هستى).آمده 

  كند.   هاى الهى تغيير ناپذير است و خداوند خلف وعده نمى سنّت* 
  امدادهاى الهى است. توجه بههاى مقاومت در برابر شدايد،  يكى از بهترين اهرم* 

ا  ُ¬ِب�Dُ X َخو�
َ

وا إِن� الل�ـَه ال
يَن آَمنُ ِ

�
W38(حج/  ٍن َكُفورٍ إِن� الل�ـَه يَُدافُِع َعِن ا(  

شك خداوند هـيچ خيانتكـار    كند، بى اند دفاع مى قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده
  ناسپاسى را دوست ندارد.

هاى الهى، نصرت و دفاع از مؤمنين است و خداوند اين دفاع  ها و سنّت يكى از وعده
ـا َعلَيْنَـا نَْصـَوÓَ  «و حمايت را به عنوان يك حقّ، بـر خـود الزم فرمـوده اسـت:      Íرُ ـَن َحق  

ُمْؤِمِنَ� 
ْ
البتّه معناى دفاع و نصرت الهى، هميشه دفاع و نصرت فورى و كوتاه مـدت   2»ال

فرمايـد:   شـود، زيـرا در آيـات ديگـر مـى      نيست، بلكه دفاع دراز مدت را نيز شـامل مـى  
اهر شكسـت  آرى، ممكن است در يك درگيرى و جنگ، مؤمنين به ظ» والعاقبة للمّتق�«

  .شود مياهداف و تفّكر آنان پيروز  عاقبت،  بخورند ولى
   

                                                           

؛ 15- 19در آيات زير آمده است: مرسالت/» هاي پيشين هالكت امت«. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 58؛ قصص/210-213؛ شعراء/39-42؛ مؤمنون/98؛ مريم/5؛ اسراء/57؛ هود/45؛ انعام/152اعراف/

  .25و 24؛ احقاف/56-53؛ زخرف/41؛ زخرف24؛ شوري/35غافر/
  .47. روم/ 2
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 ُÕَُْن
َ

K ْشَهادُ  رُ   إِن�ا
َ ْ
ْغيَا َوَيْوَم َفُقوُم األ X-َيَاِة ا

ْ
tا Hِ يَن آَمنُوا ِ

�
W51(غافر/ ُسلَنَا َوا(  

زى اند، هم در زندگى دنيا و هـم رو  همانا ما پيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده
  كنيم. خيزند يارى مى كه گواهان (براى گواهى دادن) به پا مى

اى از آن  ى انبيا و مؤمنان بسيار است و ما گوشه در قرآن سخن از نصرت الهى درباره
  1» ُكمْ  وا الل�ـَه َفنÕُْْ  إِْن َينÕُُْ  «ى  آوريم تا مصداقى باشد بر اين آيه و آيه را مى

يْنَا : «7نصرت نوح*  ِك َفنَج�
ْ
ُفل

ْ
ما او و كسانى را كه بـا او در كشـتى    2» ُه َوَمْن َمَعُه Hِ ال

  بودند نجات داديم.
ًما ُكوØِ بَرْ   يَا نَارُ : «7 نصرت ابراهيم* 

َ
  اى آتش! بر ابراهيم سرد وسالمت باش. 3»ًدا وََسال

Ùَِْع�َ  : «7نصرت لوط* 
َ
ْهلَُه أ

َ
�يْنَاُه َوأ

َ
ز همسرش) را نجات ما او و بستگانش (ج 4»إِْذ �

  داديم.
رْ  : «7 نصرت يوسف* 

َ ْ
ُوُسَف Hِ األ ِ́ ن�ا 

لَِك َمك�
ٰ
َذ

َ
 ِمنَْها َحيُْث يََشاءُ  َو�

ُ
أ و مـا ايـن    5» ِض يَتَبَو�

  خواهد برگزيند. گونه براى يوسف در زمين مكنت قرار داديم كه هر جاى آن را كه مى
ِ  : «7 نصرت شعيب* 

�
Wيْنَا ُشَعيْبًا َوا�

َ
ما شـعيب و مؤمنـان همـراه او را     6» يَن آَمنُوا َمَعهُ �

  نجات داديم.
يَن آَمنُوا َمَعـهُ  : «7 نصرت صالح*  ِ

�
Wًا َواtِيْنَا َصا�

َ
مـا صـالح و مؤمنـان همـراه او را      7» �

  نجات داديم.
يَن آَمنُوا َمَعهُ : «7نصرت هود*  ِ

�
Wيْنَا ُهوًدا َوا�

َ
و را نجـات  ما هـود ومؤمنـان همـراه ا    8» �

  داديم.
                                                           

  .7. محمد/ 1
  .73.  يونس/ 2
  .69. انبياء/ 3
  .134. صافات/ 4
  . 56. يوسف/ 5
  .94. هود / 6
  .66. هود / 7
  .58. هود / 8



  39       خطوط كلي حاكم بر سياست اسالمي             

 

َغمِّ  : «7 نصرت يونس* 
ْ
�يْنَاُه ِمَن ال

َ
  ما يونس را از غم نجات داديم. 1» َو�

Ùَِْعَ�  : «7 نصرت موسى* 
َ
َيْنَا ُموÄَٰ َوَمْن َمَعُه أ

ْ
�

َ
ما موسى و كسـانى را كـه بـا او     2»َوأ

  بودند نجات داديم.
� افِعُ  إِِ¤ّ ُمتََوفِّيَك َورَ  : «7 نصرت عيسى* 

َ
Úِگيـرم و   مى(از ميان ظالمان) برمن تو را 3» َك إ

  برم. به سوى خود باال مى
همانـا مـا بـراى تـو پيـروزى       4»إِن�ا َفتَْحنَا لَـَك َفتًْحـا ُمِبينًـا  : «9نصرت رسول اكرم* 

  آشكارى گشوديم.
َقْد نÕَََ  «نصرت مؤمنان: * 

َ
ةٌ   ُكُم الل�ـُه بِبَْدرٍ  َول

�
ِذل

َ
ْغتُْم أ

َ
همانا خداوند شما را در جنگ  5» َوأ

  بدر در حالى كه ذليل بوديد يارى كرد.

  كند: هاى مختلف جلوه مى نصرت الهى در مورد پيامبران و مؤمنان به صورت
ٰ قُلُوبُِكْم  َوِلَ�ْ  «ها  گاهى با ايجاد الفت و گرايش دل يَن آَمنُـوا  «، 6»بَِط 2ََ ِ

�
Wيُثَِبُّت الل�ـُه ا

َقْوِل ا
ْ
ْغيَابِال X-َيَاِة ا

ْ
tا Hِ ابِِت�Î «7  

 تََذرْ  رَ  «، 8»فاستجاب j رّبه«گاهى با استجابت دعا، 
َ

رْ   ِبّ ال
َ ْ
َ�فِرِ  ِض  2ََ األ

ْ
  9»ا يَن َدي�ارً  ِمَن ال

  10»ارسلنا رسلنا با¶ينات«گاهى با معجزه و استدالل، 
ـً�  اِهيمَ  َفَقـْد آتَيْنَـا آَل إِبْـرَ  «گاهى با عطـاى حكومـت،   

ْ
َمـَة َوآتَيْنَـاُهْم ُمل

ْ
ِك

ْ
tِكتَـاَب َوا

ْ
ال

                                                           

  .88. انبياء / 1
  .65. شعراء /  2
  .55. آل عمران / 3
  .1. فتح / 4
  .123. آل عمران / 5
  .11. انفال / 6
  .27م / . ابراهي7
  .34. يوسف / 8
  .26. نوح / 9

  .25. حديد / 10
  .54. نساء / 11
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َقْد نÕَََ  «گاهى با غلبه در جنگ، 
َ
  1» ةٍ  ُكُم الل�ـُه Hِ َمَواِطَن َكِث�َ  ل

ي�َدُه Ýُِنُوٍد لَْم تَرَ  «گاهى با سكينه و آرامش قلب، 
َ
نَْزَل الل�ـُه َسِكينَتَُه َعلَيِْه َوك

َ
  2»وَْها  فَأ

غرقناهم«ا هالكت دشمن يا انتقام از او، گاهى ب
َ
  3»فَا

ُكْم رَ  «گاهى با امدادهاى غيبى و نزول فرشتگان،  ْن يُِمد�
َ
ْن يَْكِفيَُكْم أ

َ
ل
َ
ثَـِة  أ

َ
بXُكـْم بِثَال

ِل�َ  ئَِكِة ُمْ�َ
َ

َمال
ْ
ٍف ِمَن ال

َ
  4» آال

  5 » ْعَب  َوقََذَف Hِ قُلُوبِِهُم الرX  «گاهى با ايجاد رعب در دل دشمن، 
ُْظِهرَ  «گاهى با گسترش فكر و فرهنگ و پيروان،  هِ  ِ́

ّ
يِن ُ¼ِ   6» ُه 2ََ اِ-ّ

ِفينَةِ  «گاهى با نجات از خطرها،  ْصَحاَب الس�
َ
َيْنَاُه َوأ

ْ
�

َ
7»  فَأ

  

َ�فِرِ  «ها،  ها و خدعه و گاهى با خنثى كردن حيله
ْ
ن� الل�ـَه ُموِهُن َكيِْد ال

َ
  8»  ينَ  َوأ

هـاى   هاى الهى است. (پيروزى حقّ بـر باطـل از وعـده    و مؤمنان از سنّتنصرت انبيا * 
  9»انّا KنÕ رسلنا«الهى است). 

 آسانی بعد אز سختی سنت .٧

 ِÞُْع
ْ
إِن� َمَع ال

ُعÞِْ  .ا  يÞًُْ   فَ
ْ
  )6و 5(شرح/   ا يÞًُْ   إِن� َمَع ال

  . است آسانى دشوارى هر با آرى،. است آسانى سختى هر با) كه بدان( پس

  قرآن ديگر جاى در( .است آسانى سختى، هر بدنبال كه است آن الهى برنامه و سنّت* 
                                                           

  .25. توبه / 1
  .40. توبه / 2
  .136. اعراف / 3
  .124. آل عمران / 4
  . 2. حشر / 5
  .9. صف / 6
  .15.  عنكبوت / 7
  .18. انفال / 8
؛ 137اعـراف/ ؛ 123در آيـات زيـر آمـده اسـت: انعـام/     » امدادهاي الهـي «. مصاديق ديگري از مضمون 9

؛ شعراء/ 55؛ نور/87؛ انبياء/103؛ يونس/18؛ انبياء/33؛ اسراء/90؛ يوسف/82؛ يونس/14و  13انفال/
  .172-173؛ 132-130؛ 120-122؛ 108-113؛ 82-75؛ صافات/119-122؛ 63-68؛ 60-54
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ُ  ُعÞ بعد اهللا سيجعل: «خوانيم مى   ي
ً
 آسـانى  به و پذيرند زوال مشكالت و ها سختى Þ« 1ا

  ).شوند مى تبديل

 אلهیمهلت سنت . ٨

ٰ َما َفُقولُوَن َواْهُجرْ   َواْصِ�ْ   ا  ُهْم َهْجرً  2ََ
ً

يال ِÙَ.  ُْهـْم  وََذر
ْ
ل وßِ ا�Kْعَمـِة َوَمِهّ

ُ
نَِ� أ ُمَكـِذّ

ْ
ِ¤ َوال

 
ً

  )11و  10(مزمل/ قَِليال
 تكـذيب  بـا  مـرا  و. بگير كناره آنان از نيكو اى گونه به و كن صبر گويند مى آنچه بر و 

  . ده مهلت اندكى را آنان و واگذار خوشگذران و توانگر كنندگان

  .  است الهى سنّت ان،مخالف به دادن مهلت* 

رُ  ا نَُسوا َما ُذِكّ ٰ إَِذا فَرِ  فَلَم� ٍء َح|� ْ~َ ّ
ِDُ بَْواَب

َ
َخـْذنَاُهْم  وا بِِه َفتَْحنَا َعلَيِْهْم أ

َ
وتُـوا أ

ُ
ُحوا بَِما أ

إَِذا ُهْم ُمبِْلُسونَ 
  )44(انعام/  َنْغتًَة فَ

درهـاى هرگونـه    پس چون اندرزهايى را كه به آنان داده شده بـود، فرامـوش كردنـد،   
نعمت را به رويشان گشوديم (و در رفاه و ماديات غرق شدند) تا آنگـاه كـه بـه آنچـه     
داده شدند دلخوش كردند، ناگهان آنان را (به عقوبت) گرفتيم پـس يكبـاره محـزون و    

  نوميد گرديدند.

استدراج  يعطى 2 اáعاà فان ذلك اذا رأيت اهللا«صلى اهللا عليه وآله فرمود:  پيامبر اكرم

، اگر مشاهده كردى كه دنيا به كـام گنهكـاران اسـت خوشـحال مبـاش، زيـرا ايـن        »منه
  و آنگاه اين آيه را تالوت فرمودند. 2استدراج الهى و به تدريج هالك كردن اوست.

عليهما  طالب بن ابى امام باقرعليه السالم در تأويل آيه فرمودند: چون مردم واليت على
و حال آنكه به آن امر شده بودنـد، دولـت آنـان را در دنيـا بسـط      السالم را ترك كردند 
  3». أخذناهم بغتة «عليه السالم قيام كند،  داديم، تا حضرت قائم

  هاى الهى است.   مهلت دادن به مجرمان و سرگرم شدن خالفكاران، يكى از سنّت* 
  

                                                           

  .7. طالق / 1
  . تفسير مجمع البيان.  2
  . تفسير عياشي.  3
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بُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدرِ  يَن َكذ� ِ
�

Wَفْعلَُمونَ  ُجُهْم ِمْن َحيُْث  َوا 
َ

  )182(اعراف/   ال
و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج، آنـان را از جـايى كـه نداننـد، گرفتـار      

  خواهيم كرد.
، بارها در آيات قرآن آمـده اسـت، مثـل    »استدراج«مهلت و طول عمر دادن به عنوان 

يَن َكَفرُ  «اين آيات:  ِ
�

Wا �äََْس¬َ 
َ

غ�َما غُ  َوال
َ
ْغُفِسِهْم إِغ�َما ُغْمåِ لَُهْم ِلæََْداُدوا إِْعًما  ْمåِ لَُهْم َخْ�ٌ وا ك

َ
 1»ِأل

دهيم، خير آنهاست بلكه مـا از ايـن جهـت بـه      كفّار گمان نكنند كه مهلتى كه به آنان مى
ٰ ِح�ٍ  Hِ َلْمرَ ُهْم  فََذرْ  «دهيم تا بر گناهانشان بيافزايند،  آنان مهلت مى پس ايشان  ،2»تِِهْم َح|�

  3را در غفلتشان واگذار.
انجامـد. (چـوب    تكذيب آيات روشن الهى، به سقوط تدريجى وهالكت مخفـى مـى  * 

  خدا، صدا ندارد)

نِْظرْ  قَاَل رَ 
َ
ُمنَْظرِ  ِبّ فَأ

ْ
إِن�َك ِمَن ال

ٰ يَْوِم ُفبَْعثُوَن . قَاَل فَ   )37و  36(حجر/  ينَ  ِ¤ إِ=َ
ا روزى كه مردم برانگيختـه شـوند، مهلـت بـده (و     (ابليس) گفت: پروردگارا! پس مرا ت

  زنده بدار) (خداوند) فرمود: پس همانا تو از مهلت يافتگانى.

  سنّت خداوند بر مهلت دادن به گنهكاران است.* 

يِّْن ِمْن قَرْ 
َ
ك
َ
َمِص�ُ  َو�

ْ
� ال َÚِÀَخْذُيَها َو

َ
ْملَيُْت لََها َوèَِ َظالَِمٌة ُعم� أ

َ
  )48(حج/ يٍَة أ

هايى كه به (اهل) آن مهلت دادم در حالى كـه سـتمگر    بسيار از (شهرها و) آبادى و چه
بودند (اما از اين مهلت، براى توبه و اصالح خويش استفاده نكردند و بر كفـر اصـرار   

  ورزيدند). سپس آن (ها) را با قهر خود گرفتم و بازگشت (همه) به سوى من است.

   4به ستمگران است پس عجله ما بيهوده است. هاى الهى، مهلت دادن يكى از سنّت* 
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  ي تاريخعبرت ها ) ج

نِْبيَاَء وََجَعلَُكْم  َوÀِْذ قَاَل ُموÄَٰ ِلَقْوِمِه يَا قَْوِم اْذُكرُ 
َ
وا نِْعَمَة الل�ـِه َعلَيُْكْم إِْذ َجَعَل ِفيُكْم أ

َعالَِمَ� 
ْ
َحًدا ِمَن ال

َ
  )20مائده/( ُملُوÓً َوآتَاُكْم َما لَْم يُؤِْت أ

و (به ياد آوريد) زمانى كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! نعمت خدا را بر خود 
ياد آوريد، هنگامى كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد و شـما را پادشـاهان قـرار داد    
(كه صاحب اختيار مال و جان و ناموس و حكومت شديد) و به شما چيزهايى داد كـه  

  ان نداده بود.به هيچ يك از جهاني

ى الهـى و   . قـوم موسـى پـس از برخـوردارى از لطـف ويـژه      بگيريماز تاريخ عبرت * 
َعالَِمَ�  «رسيدن به حكومت، گرفتار ذلت و مسكنت شدند. 

ْ
َحًدا ِمَن ال

َ
بـاؤا «بـه  » لَْم يُؤِْت أ

  تبديل شد. 1»بغضب من اهللا

 Lَْرِ 
َ

ْن يُِصيبَ  َوَيا قَْوِم ال
َ
ْو قَـْوَم َمن�ُكْم ِشَقاêِ أ

َ
ْو قَـْوَم ُهـوٍد أ

َ
َصاَب قَْوَم نُـوٍح أ

َ
ُكْم ِمثُْل َما أ

  )89(هود/ َصاِلٍح َوَما قَْوُم لُوٍط ِمنُْكْم بِبَِعيدٍ 
و (حضرت شعيب گفت:) اى قوم من! دشمنى ومخالفت با من، شما را بـه كـارى وادار   

الح رسـيد بـه شـما    نسازد كه (عذابى) مثل آنچه به قوم نوح، يا قوم هود (و) يا قوم ص
  دانيد كه ماجراى) قوم لوط (چندان) از شما دور نيست. هم برسد و(مى

  و بازگو كردن آن، عبرت است. ى، به يكديگر شباهت و پيوند داردتاريخ اقوام بشر* 
  سرنوشت تلخ پيشينيان را ساده، شوخى، موسمى، موضعى، فردى و تصادفى نگيريم.* 
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ا َكذ�  ْغرَ  بُوا الرX َوقَْوَم نُوٍح لَم�
َ
ـالِِمَ� َعـَذابًا  ُسَل أ ْقتَـْدنَا لِلظ�

َ
نَاُهْم لِلن�اِس آيَـًة َوأ

ْ
ْقنَاُهْم وََجَعل

ْصَحاَب الر� 
َ
ًما . و²ًََدا َوَعُموَد َوأ ِ́

َ
لَِك َكِث�ً  ِسّ َوقُرُ  أ

ٰ
 ëََ  ونًا َنْ�َ َذ

Í
ìُا . َو  

Í
ìُْمثَـاَل َو

َ ْ
ُ األ

َ
j ْننَا

 ْ   )39-37(فرقان/ ا تِْب�ً نَا تَ  َي��
و قوم نوح كه پيامبران را تكذيب كردند، غرق نموديم و آنـان را بـراى مـردم (تـاريخ)     
عبرت قرار داديم و براى ستمكاران عذابى دردناك آماده نموديم. و قوم عاد و ثمود و 

هــاى فــراوان ميــان آنــان را (هــالك كــرديم). و بــراى هــر يــك  اصــحاب رس و نســل
ى (براى پند گرفتن) آورديم (و چون عبرت نگرفتند) همه را به سـختى نـابود   هاي نمونه

  كرديم.

بُوا  «ى پيـامبران اسـت.    ى تكذيب همه منزله بهپيامبر  تكذيب يك*  ـا َكـذ� َوقَـْوَم نُـوٍح لَم�

 Xنَاُهْم لِلن�اِس آيًَة  «تاريخ، درس عبرت است. » ُسَل  الر
ْ
  »وََجَعل

الن براى هدايت مردم و هالكت تكذيب كنندگان آنان بـوده  سنّت الهى فرستادن رسو* 
  است.  

يِّن
َ
ك
َ
ن َو� َشدíِ  Xَ  قَْرَيةٍ  ِمّ

َ
ةً  أ ـن قُو� ـِ|  قَْرَيِتـَك  ِمّ

�
ْخرََجتْـَك  ال

َ
نَـاُهمْ   أ

ْ
ْهلَك

َ
  أ

َ
  لَُهـمْ  نَـاîَِ  فَـال

  )13(محمد/
 يرومنـدتر ن كردنـد،  بيـرون  را تو كه شهرى) مردم( از كه شهرها) مردم( بسيار چه و 

  .نبود ياورى هيچ آنان براى و كرديم هالك را آنان ما بودند،

  .  است ناماليمات برابر در مقاومت براى اى انگيزه تاريخ، با آشنايى* 
  1.زيادند اند، شده هالك تاريخ در كه ستمگرى اقوام* 
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  فصل دوم: 

  سياست داخلي

 مددرآ

اي و ثابـت    هرگونه تفكر ديني جامع در باب سياست، نيازمند درنظرگرفتن  مباني پايه
در قرآن و سنت است. در واقع، بررسي مباني انديشه سياسي قرآن، نقطه عزيمت تبيـين  

تـر نظـام    و تشريح مباحث اصلي فقه سياسي، انديشه سياسـي اسـالم و در سـطح كـالن    
يگر، بررسي آيات قرآني كـه ذيـل مبـاني تفكـر سياسـي      به بياني د 1سياسي اسالم است.

سو زمينـه الزم بـراي ورود بـه مباحـث كلـي سياسـت و        قرآن مطرح شده است از يك
ديگر، مـدخل ورود بـه مباحـث جزئـي و      حكومت در اسالم را فراهم آورده و از سوي

ي، هـاي سياسـ   شهروندي و مدني، آزادي تر سياست از قبيل كرامت انساني، حقوق خاص
  زند. هاي سياسي و... را رقم مي مشاركت

بندي دقيق و جامعي در ميان انديشمندان سياسي در رابطـه بـا مباحـث     اگرچه تقسيم
كالن تفكر سياسي وجود ندارد، با اين حال، در آغاز اين فصل تالش شده اسـت مبـاني   

، انصاف، اخالقهيم عدالت، امنيت، آزادي، قدرت، كالن تفكر سياسي در قرآن، ذيل مفا
فـرض   بنـدي براسـاس دو پـيش    مصلحت و اكثريت آورده شود. اين استخراج و تقسـيم 

 هاي نظام سياسي اسـالم  صورت گرفته است: نخست آنكه، اكثر اين مفاهيم كالن شاكله
دهد. به عنوان مثـال، عـدالت در نظـام     را شكل مي -اعم از سياست داخلي و خارجي -

                                                           

  .189، ص1389سمت،  ،. سيد صادق حقيقت، مباني انديشه سياسي در اسالم، تهران1
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به شمار آمده و نه تنها هدف از اسـتقرار حكومـت در   سياسي اسالم كانون تفكر سياسي 
نظام سياسي اسالم، برپايي و استقرار عدالت بوده، بلكه اهميت اين اصل آنچنان كليـدي  
است كه در عرصه روابط بين الملل، مناسبات سياسي بايد براساس عدالت حتي در قبال 

تكرار كالم، تالش شده اسـت  دشمنان، تنظيم گردد. دوم آنكه، براي  اجتناب از اطاله و 
برخي از مفاهيم ذيل سر فصل هاي خاص كتاب بيايد. مثال، برپايه تفكر اسالمي اصالت 

» مبـاني «در ذيل » صلح«بر صلح، و نه جنگ و خشونت است.  اينكه چرا مفاهيمي نظير 
گـر درصـدد ارايـه     آمـده، بـدين خـاطر اسـت كـه اوال تـدوين      » جهاد«نيامده و در ذيل 

مند از آيات سياسي قرآن بر اساس مباحث متداول و رايج علم سياسـت  ندي نظامب تقسيم
المقـدور  بدون تكرار  برخي از مباحث، در صورت امكان بوده است. و در ثـاني، حتـي  

تالش شده است، قدرمتيقن مفاهيمي كه مباني انديشه قرآني به شمار آمده و حـاكم بـر   
  از فصل آورد و از تكرار مكررات بپرهيزد.تفكر سياسي اسالم است را ذيل اين بخش 

   



  49       سـياست داخلـي             

 

  

  

  

  مباني تفكر سياسي در قرآنالف) 

 . عدאلت١

  . لزوم اجراي عدالت1.1

ِمرْ 
ُ
ْعِدَل بَيْنَُكُم  َوأ

َ
  )15/(شوري ...ُت ِأل

  ..ام تا ميان شما به عدالت حكم كنم. و فرمان يافته

  عدالت خواهى خواست همه اديان الهى است.  *  
  حاكم و با نفوذ باشند تا بتوانند عدالت را در جامعه پياده كنند.   انبيا بايد* 

يْ  ـَواِ-َ
ْ
ِو ال

َ
ْغُفِسـُكْم أ

َ
ٰ أ ِقْسِط ُشـَهَداَء لِل�ــِه َولَـْو 2ََ

ْ
اِمَ� بِال يَن آَمنُوا ُكونُوا قَو� ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ِن يَا ك

قْرَ 
َ ْ
ْو فَِق�ً  َواأل

َ
ُووا  ا فَالل�ـهُ  نَِ� إِْن يَُكْن َغِنيÍا أ

ْ
ْن َيْعِدلُوا َوÀِْن تَل

َ
َهَوٰى أ

ْ
 تَت�ِبُعوا ال

َ
ٰ بِِهَما فَال ْو·َ

َ
أ

ْو ُيْعرِ 
َ
إِن� الل�ـَه ََن بَِما َيْعَملُوَن َخِب�ً  أ

  )135/(نساء ا ُضوا فَ
ى عدالت باشيد و براى خدا گـواهى   ايد! همواره بر پا دارنده اى كسانى كه ايمان آورده

خودتان يا والدين و بستگان باشـد. اگـر (يكـى از طـرفين دعـوا)      دهيد، گرچه به ضرر 
ثروتمند يا فقير باشد، پس خداوند به آنـان سـزاوارتر اسـت. پـس پيـرو هـواى نفـس        
نباشيد تا بتوانيد به عدالت رفتار كنيد. و اگر زبان بپيچانيد (و به ناحق گواهى دهيد) يا 

  كنيد آگاه است. د كه) خدا به آنچه مى(از گواهى دادن به حقّ) اعراض كنيد، پس (بداني

  ى ايمان است.   به پاداشتن عدالت هم واجب است، هم الزمه* 
ُكونُـوا  «عدالت، حتّى نسبت به غير مسلمان نيز بايد مراعات شود. به اقتضاى اطـالق  * 

ِقْسِط 
ْ
اِمَ� بِال   » قَو�

د خاصـى بـرده نشـده    عدالت بايد در تمام ابعاد زندگى باشد. در اقامه عدل نـام مـور  * 
    است.
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رْ 
َ
َقْد أ

َ
نَا رُ  ل

ْ
ِقْسـِط  َسل

ْ
َُقـوَم ا�Kـاُس بِال ِ́ ِمـæَاَن 

ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
Kنَْز

َ
َِيّنَاِت َوأ  ... ُسلَنَا بِا¶ْ

  )25(حديد/
 كتـاب  آنـان  همـراه  و فرسـتاديم  آشـكار  داليـل  و معجـزات  با را پيامبرانمان ما همانا 
   ...برخيزند دادگرى به مردم تا فرستاديم فرو سنجش يهوسيل و) آسمانى(

  .  است الهى رهبر و قانون سايه در واقعى عدالت* 

  . اقسام عدالت1.2

  عدالت توزيعي .1.2.1

 ِëْنَا ا
ْ
ََجرَ  َوÀِِذ اْستَْسÊَٰ ُموÄَٰ ِلَقْوِمِه َفُقل

ْ
tـ فَاْغَفَجرَ   ْب بَِعَصاَك ا يْنًـا َة قَ  ْت ِمنُْه اثْنَتَا َعْ/َ

نَاٍس َمْ/َ 
ُ
وا َواïَْ  قَْد َعِلَم XDُ أ

ُ
رْ  بُوا ِمْن رِ  َنُهْم ُ¼

َ ْ
 َيْعثَْوا Hِ األ

َ
    ِض ُمْفِسِدينَ  ْزِق الل�ـِه َوال

و (بخاطر بياور) زمانى كه موسى براى قوم خويش طلب آب كرد، به او گفتيم: عصاى 
وشيد، (بطورى كه) هر يك از ى آب از آن ج خود را به سنگ بزن، ناگاه دوازده چشمه

اسرائيل) آبشـخور خـود را شـناخت. (گفتـيم:) از روزى      گانه بنى افراد (طوائف دوازده

  )60(بقره/ الهى بخوريد و بياشاميد و در زمين، تبهكارانه فساد نكنيد!

ى امنيت و صفا و مانع پيدا شدن اخـتالف   توزيع منظّم و عادالنه و حساب شده، مايه* 
نَاٍس َمْ/َ قَ  «است. 

ُ
  » َنُهمْ  ْد َعِلَم XDُ أ

  . عدالت قضايي1.2.2

َعل�ُكْم َيت�ُقونَ 
َ
َاِب ل

ْ
¶

َ ْ
وßِ األ

ُ
ِقَصاِص َحيَاٌة يَا أ

ْ
ُكْم Hِ ال

َ
  )179/(بقره  َول

اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص، حيات (و زندگى نهفته) است. باشد كـه شـما   
  تقوا پيشه كنيد.

  ن كننده حيات جامعه است. اجراى عدالت، تضمي* 
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  عدالت اقتصادي .1.2.3

َذنُوا ِ©َرْ 
ْ
إِْن لَْم َيْفَعلُوا فَأ

  ُسـوjِِ َوÀِْن تُبْـتُْم فَلَُكـْم رُ  ٍب ِمـَن الل�ــِه َورَ  فَ
َ

ْمـَواِلُكْم ال
َ
ُءوُس أ

 ُيْظلَُمونَ 
َ

  )279/(بقره  َيْظِلُموَن َوال
ايـد   ) اعالن جنگ با خدا و رسـولش داده با ربا خواري پس اگر چنين نكرديد، (بدانيد كه
هاى شما از آنِ خودتان است. (ودر ايـن صـورت) نـه     و اگر توبه كنيد، (اصل) سرمايه

  شود. كنيد و نه بر شما ستم مى ستم مى

  استقرار عدالت اقتصادى، از وظايف حكومت اسالمى است.  * 
  ُÞِْ

ُ
� 

َ
ِقْسِط َوال

ْ
َوْزَن بِال

ْ
ِقيُموا ال

َ
  َوأ

ْ
  )9حمن/(الرّ  ِمæَانَ وا ال

  . نگذاريد كم ترازو در و داريد پا بر عدل اساس بر را وزن و 

  .  پاداشت به جامعه در را آن بايد و است نماز مثل عدالت* 
  .  باشد خواهد مى هرچه وزن مورد باشد، عادالنه بايد سنجش وسيله و ميزان* 
 امـروز  دنيـاى  در. (عدالت و علم: خواهد مى بال دو رستگارى به رسيدن براى جامعه* 

  .) نيست عدالت ولى هست علم

َكيْــَل وَ 
ْ
ْوفُــوا ال

َ
ُمْخِســ أ

ْ
 تَُكونُــوا ِمــَن ال

َ
ُمْســتَِقيمِ  يَن . وَ  رِ ـال

ْ
ِقْســَطاِس ال

ْ
 ِزنُــوا بِال

  )182و181/(شعراء
  حقّ پيمانه را ادا كنيد و از كم فروشان نباشيد. و با ترازوى درست بسنجيد.

  » َوِزنُوا -اَوفوا «عدالت اجتماعى و اقتصادى تأكيد دارند. اديان آسمانى بر * 

 . אمنيت٢

  . اهميت و جايگاه امنيت2.1

رْ  َواْذُكرُ 
َ ْ
ْغتُْم قَِليٌل ُمْستَْضَعُفوَن Hِ األ

َ
َفُكُم ا�Kـاُس فَـآَواُكْم  وا إِْذ أ ْن َفـتََخط�

َ
َافُوَن أ

َ
ِض �

 ِÕَْي�َدُكْم بِن
َ
َعل�ُكْم تَْشُكرُ َزقَُكْم ِمَن  هِ َورَ  َوك

َ
ِيّبَاِت ل   )26/(انفال ونَ  الط�

و به ياد آوريد زمـانى را كـه شـما كـم بوديـد و در زمـين (مكّـه) مستضـعف بوديـد،          
ترسيديد مردم (دشمنان) شما را بربايند، پس (خداوند در مدينـه) پناهتـان داد و بـا     مى

داد، باشـد كـه شـما     ها بـه شـما روزى   يارى خويش، شما را نيرومند كرد و از پاكيزه
  شكرگزارى كنيد.
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 وَ  «و بهبودى وضع اقتصادى » ايّدكم بنÕه«، توان رزمى و پيروزى »فاواكم«امنيت * 

ِيّبَاِت  رَ    ى الهى است. هاى ويژه ، از نعمت»َزقَُكْم ِمَن الط�

ْرِ  ُ� 
َ

 تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوال
َ

َخْذنَا ِميثَاقَُكْم ال
َ
غْ  َوÀِْذ أ

َ
ُكْم ُعـم�  ُفَسـُكْم ِمـْن ِديَـارِ ُجوَن أ

قْرَ 
َ
ْغتُْم تَْشَهُدونَ  رْ  أ

َ
  )84/(بقره  ُيْم َوأ

و هنگامى كه از شما پيمان گرفتيم، خونهاى يكديگر را نريزيد وهمديگر را از سرزمين 
  .خود بيرون نكنيد، پس شما (به اين پيمان) اقرار كرديد و خود بر آن گواه هستيد

تَْسِفُكوَن  «فارش خداوند و مكاتب الهى است. امنيت جان و وطن، س* 
َ

  »، ال�رجونال

رْ 
َ ْ
يَْستَْخِلَفن�ُهْم Hِ األ

َ
اtَِاِت ل يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الص� ِ

�
Wِض َكَما اْسـتَْخلََف  وََعَد الل�ـُه ا

ي ارْ  ِ
�

Wلَُهْم ِدينَُهُم ا �òَ َُمِكّ يَن ِمْن َقبِْلِهْم َو´َ ِ
�

Wْمنًـا تَ  ا
َ
�ُهْم ِمْن َنْعـِد َخـْوفِِهْم أ َK ُبَِدّ

َ
óَٰ لَُهْم َو´

 يُْ/ِ 
َ

َفاِسُقونَ   ُكوَن õِ َشيْئًا َوَمْن َكَفرَ  َفْعبُُدونôَِ ال
ْ
ئَِك ُهُم ال ـٰ ولَ

ُ
لَِك فَأ

ٰ
  )55/(نور  َنْعَد َذ

داده انـد، وعـده    خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسـته انجـام داده  
است كه حتماً آنان را در زمين جانشين قرار دهد، همان گونه كه كسانى پيش از ايشان را 
جانشين كرد، و قطعاً دينى را كه خداوند براى آنان پسنديده است، بـراى آنـان اسـتقرار و    
اقتدار بخشد و از پى ترسشان امنيت را جايگزين كند، تا (تنها) مـرا بپرسـتند و چيـزى را    

  شريك نگيرند، و هر كس بعد از اين، كفر ورزد پس آنان همان فاسقانند. براى من

هدف از حكومت اهل ايمان، استقرار دين الهى در زمين و رسيدن به توحيد و امنيت * 
  كامل است.  

ْمنًا َفْعبُُدونôَِ  «سازد.  فراهم مى خدا براى عبادت رااسالمى، شرايط   امنيت در جامعه* 
َ
  » أ

ِف 
َ

يال فِِهْم رِ  .يٍْش  قُرَ  ِإلِ
َ

ـيِْف  إِيال ـتَاِء َوالص� يَْعبُـُدوا رَ  .ْحلََة الِشّ
ْ
َيْـِت  فَل

ْ
َذا ا¶ ـٰ ي  .ب� َهـ ِ

�
Wا

ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخوٍْف 
َ
  )4-1(قريش أ
 بـراى  اى مقدمـه  تـا  كرديم نابود را فيل سپاه سرزمين، اين به( قريش دادن الفت براى 

 ايـن  شكرانه به( پس. تابستانى و زمستانى سفرهاى در آنان الفت). باشد الماس ظهور
 قحطـى  و( گرسنگى از را آنان كه همان. كنند پرستش را خانه اين پرورگار بايد) نعمت
  .داد امانشان) دشمن( ترس از و كرد سيرشان) و داد نجات

... فليعبـدوا. «باشـد  داخ عبادت و بندگى مسير در بايد جامعه، امنيت و معيشت تأمين* 

ى
ّ

Wَوآَمنَُهْم  ...اطعمهم ا«  
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  1»َوآَمنَُهْم ِمْن َخوٍْف  . «است خدايى كار ترس، عوامل كردن برطرف و امنيت برقرارى* 

  . اقسام امنيت2.2

  الهي امنيت .2.2.1

ا آِمنًا َوارْ  اِهيُم رَ  َوÀِْذ قَاَل إِبْرَ  ً َذا بَتَ ـٰ ْهلَُه  ِبّ اْجَعْل َه
َ
اِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِالل�ــِه  ِمَن ا�Îَمرَ ُزْق أ

ِخرِ 
ْ

َْوِم اآل   )126/(بقره ... قَاَل   َوا´ْ
و (بياد آور) هنگامى كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اين (سرزمين) را شهرى امـن قـرارده و   

  .اند، از ثمرات (گوناگون) روزى ده آخرت ايمان آورده روز اهل آن را آنان كه به خدا و

ارشاد وهدايت، به نيازهاى مادى مردم همانند امنيت ومعيشت نيز توجه  برانبيا عالوه  *
  كنند.   داشته وبراى آن تالش ودعا مى

اضـطراب   است كـه در فضـاى امـن، آرام و بـى     مطلوبها، زمانى  مندى از نعمت بهره* 
  باشد.  

ِ  َوَهَذا
َ

َت ِم�ِ  ا¶ْ
َ ْ
  )3/(تين األ

  .سوگند منا) مكّه( شهر اين به و

ا آِمنًـا  رَ  : «گفت كه است ابراهيم حضرت دعاى مكّه، شهر امنيت*  ً َذا بَتَ ـٰ  و »ِبّ اْجَعْل َه
ِ  َوَهَذا . «شد واقع استجابت مورد دعا اين

َ
َت ِم�ِ  ا¶ْ

َ ْ
  » األ

 َëَقَرْ  َو 
ً

ِييَها رِ  َب الل�ـُه َمثَال
ْ
ّ َمـَ�ٍن فََكَفـرَ  ْزُقَها رَ  يًَة َنَْت آِمنًَة ُمْطَمئِن�ًة يَأ

ِDُ ْت  َغًدا ِمْن
َوِْف بَِما َنُوا يَْصنَُعونَ 

ْ
oُوِع َوا

ْ
َذاَقَها الل�ـُه ِ¶َاَس ا�

َ
ْغُعِم الل�ـِه فَأ

َ
  )112/(نحل  بِأ

زند كه امن و آرام بود، روزيـش از هـر سـو     اى را مثال مى و خداوند (براى شما) قريه
هاى خدا را ناسپاسى كردند، پس خداوند به  يه) نعمترسيد، اما (مردم آن قر فراوان مى

  دادند، پوشش فراگير گرسنگى و ترس را بر آنان چشانيد. (سزاى) آنچه انجام مى

  باشد.   ى توسعه در رزق و اقتصاد جامعه مى ها و زمينه امنيت و آرامش در رأس نعمت* 

                                                           

؛ 94؛ كهـف/ 217در آيات زير آمده اسـت: بقـره/  » اهميت و جايگاه امنيت«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .18؛ سباء/5؛ اسراء/60؛ احزاب/67؛ عنكبوت/50مومنون/
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ِم�ٍ 
َ
ُمت�ِقَ� Hِ َمَقاٍم أ

ْ
  )51/(دخان إِن� ال

  تى پرهيزگاران در جايگاهى امن هستند.  به راس

ِم�ٍ  «ترين نعمت، امنيت است، زيرا  بزرگ
َ
هـا مطـرح شـده     قبل از سـاير نعمـت  »  َمَقاٍم أ

است. البتّه امنيت در بهشت يك امنيت جامع است، نـه تـرس از مـرگ، نـه رقيـب، نـه       
  حسود، نه زوال و انقراض.

  1.تقواى امروز سبب امنيت فرداست* 

  روحي و رواني و آرامش .امنيت2.2.1.1 

 َïْ
َ
َخاُف َما أ

َ
يَْف أ

َ
ïَْ  َو�

َ
ن�ُكْم أ

َ
َافُوَن ك

َ
� 

َ
تُْم َوال

ْ
 بِـِه َعلَـيُْكْم  ك

ْ
ل ّ

تُْم بِالل�ـِه َمـا لَـْم ُفـَ�ِ
ْ
ك

َفرِ 
ْ
يX ال

َ
َطانًا فَأ

ْ
ْمِن إِْن ُكنْتُْم َيْعلَُمونَ  ُسل

َ ْ
َحقX بِاأل

َ
  )81/(انعام يَقْ�ِ أ

ايد بترسم و حال آنكه شما آنچـه را كـه خـدا     چيزى كه شريك خدا ساختهو چگونه از 
ترسـيد؟ اگـر    ى بر شما نازل نكـرده اسـت شـريك او گرفتـه و نمـى      هيچ دليلى درباره

  دانيد (بگوييد كه) كدام يك از ما دو دسته به ايمنى (در قيامت) سزاوارتر است؟ مى

  »كيف أخاف ما أ�ïتم«گردد.  امنيت روحى، در پرتو توحيد حاصل مى* 

ـرَ  َُطِهّ ِ́ َماِء َماًء  ُل َعلَيُْكْم ِمَن الس� ّ
َمنًَة ِمنُْه َوُيَ�ِ

َ
يُكُم اXKَعاَس أ ُكْم بِـِه َوُيـْذِهَب  إِْذ ُفَغِشّ

يَْطاِن َوِلَ�ْ  َقنُْكْم رِ  قَْدامَ  ْجَز الش�
َ ْ
ٰ قُلُوبُِكْم َوُيثَِبَّت بِِه األ   ) 11/(انفال بَِط 2ََ

آوريد) زمانى كه (خداوند) از سوى خود براى آرامش شما، خـوابى سـبك بـر    (به ياد 
شما مسلّط ساخت واز آسمان بارانى بر شما فرستاد تا شما را با آن پاك كند وپليدى 

هايتـان را بـا آن    ى) شيطان را از شما بزدايد و دلهاى شـما را محكـم و گـام    (وسوسه
  استوار سازد.

توان آرامـش داشـته و آرام    ر برابر دشمن مسلّح و انبوه هم مىبا اراده و امداد الهى، د* 
  ها و شرايط، نه خوابى هست و نه آرامشى.  خوابيد، و اگر خدا نخواهد، در بهترين باغ

                                                           

؛ 255؛ بقره/125؛ بقره/97آيات زير آمده است: مائده/در » امنيت الهي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 37؛ ابراهيم/35؛ ابراهيم/103؛ توبه/20؛ فتح/40؛ توبه/36؛ توبه/33؛ انفال/97؛ آل عمران/274بقره/

  .53طه/ ؛4؛ فصلت/11و  10؛ قصص/32؛ انبياء/80؛ طه/98؛ كهف/15؛ نحل/45حجر/
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ٰ رَ  نَْزَل الل�ـُه َسِكينَتَُه 2ََ
َ
نَْزَل ُجنُوًدا لَـْم تَرَ  ُعم� أ

َ
ُمْؤِمِنَ� َوأ

ْ
يـَن وَْهـا وََعـذ�  ُسوjِِ و2َََ ال ِ

�
Wَب ا

َ�فِرِ  َكَفرُ 
ْ
لَِك َجَزاُء ال

ٰ
  )26/(توبه   ينَ  وا وََذ

سپس خداوند، آرامش خود را بر پيـامبرش وبـر مؤمنـان فـرو فرسـتاد و سـپاهيانى       
  فرستاد كه شما آنان را نديديد و كافران را عذاب كرد، و اين كيفر كافران است.

سكينتٌه من «فرمايد:  اى ديگر مى ه، در آياست وندآرامش روحى مؤمنان، از سوى خدا* 

  1»رّبكم

ُمـْؤِمِنَ� ِلـæََْداُدوا إِيَمانًـا َمـَع إِيَمـانِِهْم َولِل�ــِه ُجنُـوُد 
ْ
ِكينََة Hِ قُلُـوِب ال نَْزَل الس�

َ
ي أ ِ

�
Wُهَو ا

رْ 
َ ْ
َماَواِت َواأل   )4/(فتح ِض َوÓََن الل�ـُه َعِليًما َحِكيًما الس�

 و بيفزاينـد  ايمانشـان  بـر  ايمـانى  تا كرد، نازل مؤمنان هاى لد به را آرامش كه اوست 
  .است حكيم داناى خداوند، و خداست براى زمين و ها آسمان لشكريان

 بـه  تواند نمى ديگرى چيز يا فرد هيچ و است الهى الطاف سايه در تنها روحى آرامش* 
  . دهد آرامش انسان

2.است آرامش وسيله آسمان، و زمين در الهى جنود به توجه* 
    

  امنيت جاني .2.2.3

 َيْعلَ 
ْ
ا لَْم تَُكونُوا �َ َكَما َعل�َمُكم م�  اهللا

ْ
ِمنتُْم فَاْذُكُروا

َ
إَِذآ أ

 فَ
ً
بَانا

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
إِْن ِخْفتُْم فَرَِجاال

   ُمونَ فَ
توانيـد   پس اگر (از دشمن يا خطرى) بيم داشتيد، پياده يا سواره (به هر شـكل كـه مـى   

گونــه كــه آنچــه را  نگــاه كــه ايمــن شــديد خــدا را يــاد كنيــد، همــاننمــاز گزاريــد) و آ

  )239(بقره/ توانستيد بدانيد به شما آموخت. نمى

  شوند.   ، حذف مىنمازشرايط  امنيت جاني نباشد،در اسالم عسر و حرج نيست. وقتى * 

ُهْم إِْن َفْظَهرُ  ْم Hِ ِمل�  وا َعلَيُْكْم يَرْ  إِغ�
ُ
ْو يُِعيُدو�

َ
ْم أ

ُ
بًَداÙُُو�

َ
ْن ُيْفِلُحوا إًِذا أ

َ
  )20(كهف/ ِتِهْم َول

زيرا اگر آنان (مشركان) بر شما دست يابند، سنگسارتان خواهند كرد، يـا شـما را بـه    
  آيين خودشان بازخواهند گرداند ودر اين صورت هرگز رستگار نخواهيد شد.
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  1در مواردى براى حفظ جان و ايمان، تقيه واجب است.* 

  تماعياج امنيت. 2.2.4

َعـد� 
َ
َعنَـُه َوأ

َ
ا ِفيَها وََغِضَب الل�ـُه َعلَيْـِه َول ًدا فََجَزاُؤُه َجَهن�ُم َخاِ-ً ُ َوَمْن َفْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعِمّ

َ
j

  )93(نساء/ َعَذابًا َعِظيًما
و هر كس به عمد مؤمنى را بكشد پس كيفرش دوزخ اسـت كـه هميشـه در آن خواهـد     

  و لعنت كرده و براى او عذابى بزرگ آماده ساخته استبود، و خداوند بر او غضب 

من يقتـل... «در نظام اسالمى، هيچ مقامى حقّ قتل و اعدام بى جهت ديگران را ندارد. * 

 
ً
ميت« ،نظام طاغوتى شعار(ولى » متعّمدا

ُ
حø و ا

ُ
  هست.) 2»انَا ا

اد وحفـظ  مجازات و كيفر سنگين، از عوامل بازدارنده فساد در جامعـه و عامـل ايجـ   * 
  امنيت اجتماعى است.  

 َùِْإ ôَِب ٰ لَِك َكتَبْنَا 2ََ
ٰ
ْجِل َذ

َ
ن�ُه َمْن َقتََل َغْفًسا بَِغْ�ِ  ِمْن أ

َ
رْ   اِثيَل ك

َ ْ
ْو فََسـاٍد Hِ األ

َ
ِض  َغْفـٍس أ

يًعا وَ  ِÙَ اَس�Kْحيَا ا
َ
غ�َما أ

َ
ْحيَاَها فََكك

َ
يًعا َوَمْن أ ِÙَ اَس�Kغ�َما َقتََل ا

َ
َقـْد َجـاَءْيُهْم رُ فََكك

َ
ُسـلُنَا  ل

َِيّنَاِت ُعم� إِن� َكِث�ً  رْ  بِا¶ْ
َ ْ
لَِك Hِ األ

ٰ
  )32/(مائده فُوَن  ِض لَُمÞِْ  ا ِمنُْهْم َنْعَد َذ

اسرائيل نوشتيم كه هر كس انسانى را جز به قصاص يا به كيفر  به همين جهت، بر بنى
دم را كشـته اسـت، و هـر كـه     ى مر فساد در زمين بكشد پس چنان است كه گويى همه

انسانى را زنده كند (و از مرگ يا انحراف نجات دهد) گويا همـه مـردم را زنـده كـرده     
است و البتّه رسوالن ما داليل روشنى را براى مردم آوردند، اما (با اين همه) بسيارى 

  از مردم بعد از آن (پيام انبيا) در روى زمين اسرافكار شدند.

يًعا «ك فرد، تهديد امنيت جامعه است. تجاوز به حقوق ي*  ِÙَ اَس�Kغ�َما َقتََل ا
َ
  »  فََكك

ارِ  ارِ  َوالس�  ِمَن الل�ـِه َوالل�ـُه َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُق َوالس�
ً

يِْدَفُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاال
َ
   قَُة فَاْقَطُعوا أ

را قطع كنيـد. ايـن كيفـرى     اند دستشان مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده

  )38(مائده/  است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكيم است.

  بايد امنيت جامعه را با قاطعيت حفظ كرد.  با اجراي احكام ديني، * 
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 يُْ/ِ 
َ

ْن ال
َ
ٰ أ ُمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك 2ََ

ْ
X إَِذا َجاَءَك ال ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
 يÞَِْ ْكَن بِالل�ـِه َشيْئً  يَا ك

َ
  ا َوال

َ
ْقَن َوال

 ِûَِيَ� بِبُْهتَاٍن َفْف
ْ
 يَأ

َ
َدُهن� َوال

َ
ْوال

َ
َن أ

ْ
 َفْقتُل

َ
رْ  يَْزِغَ� َوال

َ
يِْديِهن� َوأ

َ
 َفْعِصـينََك  ينَُه َنْ�َ أ

َ
ُجِلِهن� َوال

  )12/(ممتحنه  يمٌ حِ  رَ   لَُهن� الل�ـَه إِن� الل�ـَه َلُفورٌ   وٍف َفبَايِْعُهن� َواْستَْغِفرْ  Hِ َمْعرُ 
 را چيـزى  كـه  كننـد  بيعـت  تـو  بـا  تا آمدند تو نزد ايمان با زنان كه هنگامى! پيامبر اى 

 در و نكشـند  را خود فرزندانِ و نشوند زنا مرتكب و نكنند دزدى و نگيرند خدا شريك
 بـه  را فرزنـدى  و( نشـوند  نـاروايى  نسـبت  گونـه  هيچ مرتكب خود، پاى و دست ميان

 آنـان  بـا  پـس  نكنند، نافرمانى را تو خيرى كار هيچ در و) ندهند نسبت ناحق به ديگرى
  .است مهربان و آمرزنده خداوند كه بخواه آمرزش خداوند از آنان براى و كن بيعت

  :است اسالمى نظام توجه مورد موضوعات از امنيت* 
 يÞَِْ  « اقتصادى، و مالى امنيت  الف)   

َ
  »ْقَن  َوال

 يَْزِغ�َ  « وادگى،خان امنيت ب)   
َ

  » َوال
  »اليقتلن« جانى، امنيت ج)   

ِيَ� بِبُْهتَاٍن  « عرضى، و حيثيتى امنيت د)    
ْ
 يَأ

َ
  »َوال

 َفْعِصينََك Hِ َمْعرُ  . «اجتماعى سياسى، امنيت )ـه    
َ

  1»وٍف  َوال

  نظامي. امنيت 2.2.5

ُكْم üُِْحِصنَ 
َ
ُوٍس ل ْغتُْم َشاِكرُ وََعل�ْمنَاُه َصنَْعَة ¶َ

َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
  )80/(انبياء ونَ  ُكْم ِمْن بَأ

و به او (داود) فن زره سازى براى شما را آمـوختيم تـا شـمارا از (خطـرات) جنگتـان      
  حفظ كند، پس آيا شما شكرگزار هستيد؟!

  جامعه را در برابر دشمنان تأمين كرد.نعمت امنيت از طريق توسعه صنايع نظامي، * 

  مليمنيت . ا2.2.6

بََويْـِه َوقَـاَل اْدُخلُـوا ِمْصـ
َ
ْـِه أ

َ
ٰ يُوُسـَف آَوٰى إِ´ ا َدَخلُوا 2ََ    إِْن َشـاَء الل�ــُه آِمِنـ�َ   رَ ـفَلَم�

  )99/(يوسف
پس چون (پدر و مادر و برادران) بر يوسف وارد شـدند، پـدر و مـادرش را در كنـار     

  خل مصر شويد.خويش جاى داد وگفت: به خواست خدا با أمن و امان دا
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خواست از امنيت سرزمين خود سخن بگويد، بايد توجه حتّى اگر شخص اول كشور * 
ّ  ان«داشته باشد. وند به لطف خدا زيرا تا خدا نخواهـد، امنيتـى در كـار نيسـت،     » شاء اهللا

امان باشند، ولى قهر خداوند امنيت آنـان   كوه خانه ساختند تا در در دلچنانكه گروهى 
يَْحُة ُمْصِبِح�َ  «م زد. را به ه َخَذْيُهُم الص�

َ
بَاِل ُنيُوتًا آِمِنَ� . فَأ ِ

ْ
  1»َوÓَنُوا َفنِْحتُوَن ِمَن ا�

  »آمن�«برقرار خواهد شد.  در كشور ها حاكم باشند، امنيت اگر يوسف* 

 . آزאدی٣

  . جايگاه آزادي3.1

َاُكْم ِمْن آِل فِرْ وا نِْعَمَة الل�  َوÀِْذ قَاَل ُموÄَٰ ِلَقْوِمِه اْذُكرُ 
ْ

�
َ
َعْوَن يَُسوُمونَُكْم  ـِه َعلَيُْكْم إِْذ أ

ٌء ِمـْن رَ 
َ

ِلُكـْم بَـال
ٰ
ْننَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِسـاَءُكْم َوýِ َذ

َ
ُوَن أ َعَذاِب َوُيَذِ©ّ

ْ
بُِّكـْم  ُسوَء ال
  )6/(ابراهيم  َعِظيٌم 

داونـد بـر خودتـان را يـاد     و (به يادآور) هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: نعمت خ
كنيد، آنگاه كه شما را از فرعونيان نجات داد، آنها كه شـما را بـه بـدترين نـوع عـذاب      

بريدند و زنانتـان را (بـراى كنيـزى و هوسـرانى خـود)       كردند، پسرانتان را سر مى مى
  داشتند و در اين امور، از طرف پرودگارتان آزمايش بزرگى بود. زنده نگاه مى

َ «هاى الهى است.  ترين نعمت مهماز آزادى، *  َاُكْم  ...نعمةاهللا
ْ

�
َ
  »إِْذ أ

  در انتخاب راه  و مكتب آزادي. 3.2

راهَ  ال
ْ
يِن  Hِ  إِك َ  قَدْ  ا-� �Éَ  ِمنَ  الرXْشدُ  تَبَ��

ْ
ـاُغوِت  يَْكُفـرْ  َفَمـنْ  ال  َفَقـدِ  بِـاهللاِ  يُـْؤِمنْ  وَ  بِالط�

ُعْرَوةِ  اْستَْمَسَك 
ْ
ُوثÊْ بِال

ْ
   ال

َ
ا انِْفصامَ  ال

َ
Ì  َ256/بقره(  َعِليمٌ  َسِميعٌ  اهللاُ  و(  

 هـر  پس است، شده روشن گمراهى از رشد راه همانا. نيست اكراهى دين،) پذيرش( در
 دسـت  محكمـى  دسـتگيره  بـه  قطعـاً  آورد، ايمان خداوند به و شود كافر طاغوت به كه

  .است دانا شنواى وخداوند. نيست آن براى گسستنى كه يافته،

  .  ندارد اجبار و اكراه به نيازى دارد، منطق و برهان كه دينى *
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ُكْم ِدينُُكْم َوßَِ ِديِن 
َ
  )6/(كافرون ل
  .خودم براى من آيين و خودتان براى شما آيين 

  .  مجبور نه است آزاد دين انتخاب در انسان* 

ِكْن يُْدخِ  ـٰ ًة َواِحَدًة َولَ م�
ُ
ََعلَُهْم أ

َ
ـالُِموَن َمـا لَُهـْم  ُل َمْن يََشاُء Hِ رَ َولَْو َشاَء الل�ـُه � ْ�َِتِه َوالظ�

 نَِص�ٍ 
َ

  )8/(شوري  ِمْن َوßٍِّ َوال
داد (ولى سنّت خـدا بـر دادن اختيـار     خواست مردم را امت يگانه قرار مى و اگر خدا مى

كند و براى سـتمگران   به مردم است) و هر كس را كه بخواهد در رحمت خود وارد مى
  رست و ياورى (در آن روز) نيست.هيچ سرپ

ها را آزاد بگذارد تا راه خـود را انتخـاب نماينـد     بر اين است كه انسان خداوندسنّت * 
ّ «توانست همه را اجباراً در راه حقّ قرار دهد.  وگرنه مى   »ولو شاء اهللا

َمٌم ِمْن َقبِْلُكْم َوَما 2ََ الر� 
ُ
َب أ بُوا َفَقْد َكذ� ُمِب�ُ ُسو َوÀِْن تَُكِذّ

ْ
 ال

ُ
غ

َ
َال  ا¶ْ

�
   ِل إِال

هاى پيش از شما (نيز پيامبرانشان را)  و اگر (مرا) تكذيب كنيد (تعجب ندارد)، زيرا امت

  )18(عنكبوت/ تكذيب كردند و بر پيامبر (خدا) جز تبليغ روشن (مسئوليتى) نيست.

  1د.تواند آنان را مجبور كن عقيده آزادند و پيامبر نمى انتخابمردم، در * 

  قوانين الهي چارچوب. آزادي در 3.3

ٍة إَِذا قóََ الل�ـُه َورَ 
 ُمْؤِمنَ

َ
ْمرً  َوَما ََن لُِمْؤِمٍن َوال

َ
ُ أ

ُ
jُسو  َ�َِ

ْ
oْن يَُكوَن لَُهُم ا

َ
ْمـرِ  ا أ

َ
ِهْم  ُة ِمـْن أ

 ُمِبينًا َوَمْن َفْعِص الل�ـَه َورَ 
ً

ال
َ

ُ َفَقْد َضل� َضال
َ

j36/(احزاب ُسو(  
د و زن با ايمانى حقّ ندارند هنگامى كه خدا و رسولش امرى را مقـرّر كننـد،   و هيچ مر

از سوى خود امر ديگرى را اختيار كنند و هر كس خدا و رسولش را نافرمـانى نمايـد،   
  پس بدون شك به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.

َِ�َ  -ما ن «در چارچوب قوانين الهى است.  انسانآزادى * 
ْ
oُة  لَُهُم ا«  
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  بيان آزادي. 3.4

 إِبْرَ 
َ
ْصنَاًما َفنََظـلX لََهـا  َواتُْل َعلَيِْهْم َغبَأ

َ
نِيِه َوقَْوِمِه َما َيْعبُُدوَن . قَالُوا َغْعبُُد أ

َ
اِهيَم . إِْذ قَاَل ِأل

 X�َُْو ي
َ
ْو َفنَْفُعونَُكْم أ

َ
الُوا بَـْل وََجـْدنَا وَن . قَـ ²َِكِفَ� . قَاَل َهْل يَْسَمُعونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن . أ

فَـرَ 
َ
لَِك َفْفَعلُوَن . قَـاَل أ

ٰ
قْـَدُمونَ  آبَاَءنَا َكَذ

َ ْ
ْغـتُْم َوآبَـاُؤُكُم األ

َ
ْفتُْم َمـا ُكنْـتُْم َيْعبُـُدوَن . أ

َ
  أ

  ) 76-69(شعراء
(اى پيامبر!) سرگذشت ابراهيم را بر مردم بخوان. آن گاه كه به پدرش (عمـويش آذر)  

پرسـتيم كـه همـواره مـالزم      هايى را مى رستيد؟ گفتند: بتپ و قومش گفت: شما چه مى
كنيـد) سـخن شـما را     خوانيـد (يـا دعـا مـى     ابراهيم گفت: آيا هر گاه آنها را مى آنهاييم.

پرستان گفتند: (نه) بلكه پدرانمان را  رسانند؟ بت شنوند؟ يا به شما سود و زيانى مى مى
پرستيد انديشـه و   گفت: آيا در آنچه مى ابراهيم كردند. گونه (پرستش) مى يافتيم كه اين

  ايد)؟ ايد؟ شما و پدران پيشين شما (دقّت كرده نگاه (عميق) كرده

  واحتجاج، ميان افكار گوناگون الزم است.  بحثمناظره، * 

إٍ يَِق�ٍ   َفَمَكَث َلْ�َ 
إٍ بِنَبَ

ْط بِِه وَِجئْتَُك ِمْن َسبَ ِ
ُ

َحْطُت بَِما لَْم �
َ
  )22/(نمل   بَِعيٍد َفَقاَل أ

) گفت: از چيزى آگاهى يافتم كه تـو از آن  به سليمان پس ديرى نپاييد كه (هدهد آمد و
  ام. ى) سبا گزارشى مهم و درست آورده اى و براى تو از (منطقه آگاه نشده

ْط بِِه  «هاى حكومت صالحان است.  آزادى بيان، يكى از ويژگى*  ِ
ُ

َحْطُت بَِما لَْم �
َ
  »أ

َاُورَ قَْد َسِمَع ال
َ

 الل�ـِه َوالل�ــُه يَْسـَمُع �
َ

َاِدلَُك Hِ َزوِْجَها َوتَْشتÔَِ إِ=
ُ

� �ِ
�
ُكَمـا إِن�  ل�ـُه قَْوَل ال

  )1/(مجادله الل�ـَه َسِميٌع بَِص�ٌ 
 خـدا  سـوى  بـه  و كرده مجادله تو با همسرش درباره كه زنى آن سخن خداوند همانا 

 خداونـد  همانا شنود، مى را نفر دو شما گفتگوى وندخدا و شنيد كرد، مى گاليه و شكوه
  .بيناست شنواى

 در مـردم  و بـود  عموم دسترس در راحتى به جامعه، رهبرى موقعيت با گرامى، پيامبر* 
َاِدلَُك  . «كردند مى گفتگو او با مشكالتشان مورد

ُ
� «  

 جامعـه  بـر ره بـا  تواند مى زن يك كه است قدرى به اسالمى حكومت در بيان آزادى*  
َاِدلَُك  . «كند مجادله

ُ
� �ِ

�
  »ال



  61       سـياست داخلـي             

 

 . قدرت٤

  الهي مطلق . قدرت4.1

رْ 
َ ْ
َماَواِت َوَما Hِ األ ُْفـوُه ُ¬َاِسـبُْكْم بِـِه  لِل�ـِه َما Hِ الس� ْو �ُ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ِض َوÀِْن ُيبُْدوا َما Hِ أ

ُب َمْن يََشاءُ   الل�ـُه َفيَْغِفرُ  ٍء قَِديرٌ  لَِمْن يََشاُء َوُيَعِذّ ْ~َ ّ
ِDُ ٰ   )284/(بقره َوالل�ـُه 2ََ

ها و آنچه در زمين است، تنها از آنِ خداست. (بنـابراين) اگـر آنچـه را     آنچه در آسمان
كنـد.   در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد، خداوند شما را طبـق آن محاسـبه مـى   

هـر كـه را بخواهـد     بخشـد و  پس هر كـه را بخواهـد (وشايسـتگى داشـته باشـد) مـى      
  كند و خداوند بر هرچيزى تواناست. (ومستحقّ باشد) مجازات مى

و هـم عـالم مطلـق؛    »  ما ª السموات و ما ª االرضهللا«مطلق است؛  كخداوند، هم مال* 
  »ء قدير  Dّ 2 �واهللا«و هم قادر مطلق. » ان تبدوا...او�فوه«

َقاِهرُ 
ْ
َِب�ُ  فَْوَق ِعبَاِدهِ َوُهوَ   َوُهَو ال

ْ
oَِكيُم ا

ْ
t18/(انعام  ا(  

  اوست كه بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حكيم آگاه.

  هاست.   ى قدرت از ديگران هراسى نداشته باشيم كه قدرت خدا فوق همه* 

 و حكومت برخي پيامبران. قدرت 4.2

ٰ َما َفُقولُوَن َواْذُكرْ   اْصِ�ْ  َ2َ   
َ ْ
رْ َقبَْدنَا َداُووَد َذا األ ا َسـخ� اٌب . إِنـ� و�

َ
ُه أ بَـاَل َمَعـُه  يْـِد إِنـ� ِ

ْ
نَا ا�

 َïْ ِ
ْ

ّ َواإل
ِÑَِع

ْ
ْ�َ  يَُسِبّْحَن بِال َمـَة  َ�ُْشورَ   اِق . َوالط�

ْ
ِك

ْ
tَكُه َوآتَيْنَاُه ا

ْ
اٌب . وََشَدْدنَا ُمل و�

َ
ُ أ

َ
j MDُ ًة

َِطاِب 
ْ
o20 - 17/(ص  َوفَْصَل ا(  

ى مـا داود را يـاد كـن كـه صـاحب       گويند شكيبا باش و بنده مى (اى پيامبر!) بر آن چه
و فرمـانروايى و   قدرت بود، اما با اين حال، همواره روى به سـوى درگـاه مـا داشـت.    

  حكومت او را استوار داشتيم و به او حكمت و داورى عادالنه و فيصله بخش داديم.

  صبر، عبوديت و سرسپردگى به خداست.   ،ى قدرت سرچشمه* 

اُب   ِبّ اْغِفرْ  قَاَل رَ  َوه�
ْ
نَْت ال

َ
َحٍد ِمْن َنْعِدي إِن�َك أ

َ
 يَنْبÉَِ ِأل

َ
ً� ال

ْ
  )35(ص/  Úِ َوَهْب Úِ ُمل

و گفت: پروردگارا! مرا بيامرز و به من فرمانروايى و ملكى عطـا كـن كـه پـس از مـن      
  اى. سزاوار هيچ كس نباشد، همانا تو بسيار بخشنده

 «رفتند.  به سراغ قدرت و حكومت مىسليمان  همچون برخى انبيا * 
ً
  »هب = مل�
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  در عين قدرت . خيرخواهي4.3

بُوَك َفُقــْل رَ  ــإِْن َكــذ�
 يُــرَ  بXُكــْم ُذو رَ  فَ

َ
ــٍة َواِســَعٍة َوال ُمْجــرِ  ْ�َ

ْ
َقــْوِم ال

ْ
ُســُه َعــِن ال

ْ
   ِم�َ  دX بَأ

  )147/(انعام
گارتان داراى رحمت گسترده است (اى پيامبر!) اگر تو را تكذيب كردند پس بگو: پرورد

  شود. (اما) عذاب او از قوم تبهكار، دفع نمى

با تكذيب كنندگان، بايد برخوردى خيرخواهانه كرد و اگـر تـأثير نداشـت، از تهديـد     * 
 يُرَ  -ْ�ٍَة  ُذو رَ  «استفاده شود. 

َ
ُسُه  َوال

ْ
  »دX بَأ

 ّôِِك ـٰ ٌة َولَ
َ
ل

َ
يَْس õِ َضال

َ
َعـالَِمَ�  ُسـوٌل ِمـْن رَ  رَ قَاَل يَا قَْوِم ل

ْ
بَِلُّغُكـْم رِ  .ِبّ ال

ُ
ِت رَ  أ

َ
õِّ  َسـاال

 َيْعلَُمونَ 
َ

ْعلَُم ِمَن الل�ـِه َما ال
َ
ُكْم َوأ

َ
نَْصُح ل

َ
  )62و  61/(اعراف  َوأ

(نــوح) گفــت: اى قــوم مــن! در مــن هــيچ گونــه انحــراف و گمراهــى نيســت، بلكــه مــن 
رسـانم و   هاى پروردگارم را به شـما مـى   اماى از سوى پروردگار جهانيانم.پي فرستاده

  دانيد. دانم كه شما نمى خيرخواه و دلسوز شمايم و از (جانب) خدا چيزهايى مى

هاى جاهالن، صبور باشيم. اولـين پيـامبر اولـواالعزم، در برابـر اتهـام       در مقابل توهين* 
ٌة  « ترين شيوه سخن گفت. گمراهى، با نرم

َ
ل

َ
يَْس õِ َضال

َ
  »ل

ُمرُ  إِن� 
ْ
ُقرْ   الل�ـَه يَأ

ْ
ِْحَساِن َوÀِيتَاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمنَْكـرِ  بِال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
َـÉِْ   َبٰ َوَينَْ�ٰ َعِن ال َوا¶ْ

رُ  َعل�ُكْم تََذك�
َ
  )90/(نحل  وَن  يَِعُظُكْم ل

دهد و  همانا خداوند (مردم را) به عدل و احسان و دادن (حق) خويشاوندان، فرمان مى
كند باشد كـه   فرمايد او شما را موعظه مى از كارهاى زشت و ناپسند و تجاوز، نهى مى

  متذكّر شويد.

هاى نماز جمعـه   اين آيه منشور جهانى اسالم است كه امام باقرعليه السالم آنرا در خطبه
خواندند. و به گفته فيض كاشانى در تفسير صافى؛ اگر در قرآن همين يك آيـه بـود،    مى

است، اوامر و نواهى اين آيه در همـه اديـان   » تبيان كلّ شى«كه بگوييم: قرآن،  كافى بود
  بوده و هرگز نسخ نشده است.

دهـد.   عدل واحسان در كنار هم جاذبه دارد، وگرنه مقرّرات خشك، دلها را التيام نمى* 
  (عدل، مقدار واجب واحسان، مقدار مستحب است)
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 . אخالق٥

  كند.ي. هدف وسيله را توجيه نم5.1

ْهَواَءُهْم َواْحَذرْ 
َ
 تَت�ِبْع أ

َ
نَْزَل الل�ـُه َوال

َ
ِن اْحُكْم بَيْنَُهْم بَِما أ

َ
ْن َفْفِتنُوَك َقْن َنْعـِض َمـا  َوأ

َ
ُهْم أ

غ�َما يُرِ 
َ
ْوا فَاْعلَْم ك

�
إِْن تََول

َْك فَ
َ

نَْزَل الل�ـُه إِ´
َ
ْن يُِصيبَُهْم بِـبَْعِض ُذنُـوبِِهْم وَ  أ

َ
ا  Àِن� َكِثـ�ً يُد الل�ـُه أ

َفاِسُقونَ 
َ
  )49/(مائده ِمَن ا�Kاِس ل

و ميان آنان طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن، و از هوسهاى آنان پيروى مكن، و 
بر حذر باش از اين كه تو را از برخـى از آنچـه خداونـد بـر تـو نـازل كـرده منحـرف         

پـس بـدان كـه خداونـد     گرداندنـد،   سازند. پس اگـر آنـان (از حكـم و داورى تـو) روى    
اى از گناهانشان مجـازات كنـد، بـى شـك بسـيارى از       خواهد آنان را به خاطر پاره مى

  مردم فاسقند.

كند. نبايد به خـاطر مسـلمان شـدن گروهـى، از داورى و      هدف وسيله را توجيه نمى* 
  )آيه قضاوت ناروا كمك گرفت. (با توجه به شأن نزول

 َيْطرُ 
َ

يَن يَدْ  َوال ِ
�

Wيُرِ  ُعوَن رَ ِد ا ّ
ِÑَِع

ْ
َغَداِة َوال

ْ
ُهْم بِال يُدوَن وَْجَهُه َما َعلَيَْك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمـْن  ن�

ٍء َفتَْطرُ  ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهْم ِمْن َ~ْ الِِمَ�  َ~ْ   )52/(انعامَدُهْم َفتَُكوَن ِمَن الظ�
وانند، در حالى كـه رضـاى او   خ و كسانى را كه بامداد و شامگاه پروردگارشان را مى

ى تو نيست و از حسـاب تـو    طلبند، از خود مران. چيزى از حساب آنان بر عهده را مى
  ى آنان نيست كه طردشان كنى و در نتيجه از ستمگران شوى. نيز چيزى بر عهده

  داران كافر است.   تر از جذب سرمايه مجاهد، مهم ليفقير و نيروهاىحفظ * 
كند. براى جذب سران كفر، نبايد به مسلمانان موجـود   وجيه نمىهدف، وسيله را ت* 

  اهانت كرد. 

َِقّ َوبِِه َفْعِدلُونَ 
ْ
tٌة َفْهُدوَن بِا م�

ُ
ْن َخلَْقنَا أ   )181/(اعراف   َوِمم�

كننـد و بـه آن حكـم     ايم، گروهى (ديگران را) به حقّ هـدايت مـى   و از كسانى كه آفريده
  كنند. مى

َِقّ  «ا و وسائل باطل و يا به سوى باطل، ممنوع است. گرى با روشه هدايت* 
ْ
tَفْهُدوَن بِا«  
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  انساني كرامت. 5.2

َقْد َكر� 
َ
َ�ِّ  َول

ْ
نَاُهْم Hِ ال

ْ
َْحرِ   ْمنَا بôَِ آَدَم وََ�َل ٰ  َورَ   َوا¶ْ نَاُهْم 2ََ

ْ
ـل ِيّبَـاِت َوفَض� َزْقنَـاُهْم ِمـَن الط�

ْن َخلَْقنَا َيْفِضي  َكِث�ٍ   ِمم�
ً

  )70(اسراء/ ال
و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] 
برنشــانديم و از چيزهــاى پــاكيزه بــه ايشــان روزى داديــم و آنهــا را بــر بســيارى از 

  .هاى خود برترى آشكار داديم آفريده

شـود.  ها را شامل مين* حفظ كرامت انساني، اختصاصي به مسلمانان ندارد و همه انسا
  » كّرمنا ب� آدم «

  هاي بشر دوستانه . كمك5.2.1

ِكن� الل�ـَه َفْهِدي َمْن يََشاُء َوَما ُينِْفُقوا ِمْن َخْ�ٍ  ـٰ يَْس َعلَيَْك ُهَداُهْم َولَ
َ
ْغُفِسُكْم َوَما   ل

َ
ِأل فَ

 ابِْتَغاَء وَْجِه الل�ـِه َوَمـا ُينِْفُقـوا ِمـْن 
�

 ُيْظلَُمـونَ   َخـْ�ٍ ُينِْفُقوَن إِال
َ

ْغـتُْم ال
َ
ُْكـْم َوأ

َ
 إِ´

 يُـوَف�

  )272/(بقره 
هدايت يافتن آنان بر عهده تو نيست، بلكه خداوند هر كه را بخواهد (و شايسـته باشـد)   

ها انفاق كنيد، به نفع خودتان است. و جز براى كسب  كند. وآنچه را از خوبى هدايت مى
ها انفاق كنيد، به طور كامـل بـه شـما     چه از خوبىرضاى خدا انفاق نكنيد و (پاداش) آن

  داده خواهد شد و بر شما ستم نخواهد شد.

  رسيدگى به محرومان، يك وظيفه انسانى است. پس بر غير مسلمانان نيز انفاق كنيد.  * 
انسان دوستى است و فقر و محروميـت را حتّـى بـراى غيـر مسـلمانان        مكتباسالم، * 

  پسندد.   نمى

  مت جان انساني. حر5.2.2

 َùِْإ ôَِب ٰ لَِك َكتَبْنَا 2ََ
ٰ
ْجِل َذ

َ
ن�ُه َمْن َقتََل َغْفًسا بَِغْ�ِ  ِمْن أ

َ
رْ   اِثيَل ك

َ ْ
ْو فََسـاٍد Hِ األ

َ
ِض  َغْفـٍس أ

يًعا ِÙَ اَس�Kْحيَا ا
َ
غ�َما أ

َ
ْحيَاَها فََكك

َ
يًعا َوَمْن أ ِÙَ اَس�Kغ�َما َقتََل ا

َ
  )32/(مائده... فََكك
اسرائيل نوشتيم كه هر كس انسانى را جز به قصاص يا به كيفر  همين جهت، بر بنىبه 

ى مـردم را كشـته اسـت، و هـر كـه       چنان است كـه گـويى همـه    ،فساد در زمين بكشد
  ...ى مردم را زنده كرده است انسانى را زنده كند (و از مرگ نجات دهد) گويا همه

  اى كه باشند، محترم است. و منطقهاز هر نژاد  ،ها ى انسان جان همه* 
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  ها . نفي تبعيض5.3

َُهوُد َوا�Kَصارَ  ِت ا´ْ
َ
ْغـتُْم  َوقَال

َ
بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَـْل أ ِحب�اُؤُه قُْل فَِلَم ُفَعِذّ

َ
ْننَاُء الل�ـِه َوأ

َ
ُْن أ

َ
ٰى ¦

ْن َخلََق َفْغِفرُ   بََ/ٌ  ُب َمْن يََشاءُ   ِمم�   )18/ه(مائد... لَِمْن يََشاُء َوُيَعِذّ
ويهوديان ومسيحيان گفتند: ما پسران خدا ودوستان (خاص) اوييم. بگو: پس چرا شما 

هـايى از   كنـد؟! (چنـين نيسـت) بلكـه شـما نيـز انسـان        را به (كيفر) گناهانتان عذاب مى
مخلوقات اوييـد (وامتيـازى نداريـد). (خداونـد) هـر كـه را بخواهـد (وشايسـته بدانـد)          

  ...كند د عذاب مىآمرزد و هر كه را بخواه مى

و حقّ را منحصـر در خـود و حـزب و گـروه خـود دانسـتن،        امتيازطلبىنژادپرستى، * 
  ممنوع است.  

 Mُكْم ِمْن َغْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستََقر
َ
نَْشأ

َ
ي أ ِ

�
Wيَاِت ِلَقْوٍم َفْفَقُهونَ   َوُهَو ا

ْ
نَا اآل

ْ
ل    َوُمْستَوَْدٌع قَْد فَص�

انـد)   فْس آفريد، پس برخى قرار يافته (و به دنيا آمـده و اوست كسى كه شما را از يك ن
اند. ما آيات خـويش را   و برخى (در پشت پدرها و رحم مادرها) به امانت گذاشته شده

  )98(انعام/ فهمند به تفصيل بيان كرديم. براى گروهى كه مى

طلبـى و   يكى است، پس اين همـه اخـتالف و برتـرى   ها انسانى  ى همه اصل و ريشه* 
  »ِمْن َغْفٍس َواِحَدٍة  «عيض چرا؟ تب

َها ا�Kاُس إِن�ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكـرٍ  Xف
َ
نَـاُكْم ُشـُعوًبا َوَقبَائِـَل üََِعـارَ   يَا ك

ْ
ْغـَ�ٰ وََجَعل

ُ
وا إِن�  َوأ

فُ
رَ 

ْ
ك

َ
ْيَقاُكْم إِن� الل�ـَه َعِليٌم َخِب�ٌ  أ

َ
  )13/(حجرات  َمُكْم ِعنَْد الل�ـِه أ

 تـا  داديـم  قـرار  هـا  قبيله و ها تيره را شما و آفريديم زن و مرد از را شما ام! مردم اى 
 خـدا  همانـا  شماسـت،  تقواترين با خدا، نزد شما ترين گرامى همانا بشناسيد، را يكديگر
  .است خبير داناى

 فكـرى،  اقتصـادى،  اقليمـى،  اى، قبيلـه  قـومى،  حزبـى،  نژادى، هاى تبعيض تمام قرآن،* 
  1.داند مى تقوا را فضيلت مالك و شمارد مى مردود را نظامى و اجتماعى فرهنگى،
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  . عفو و گذشت5.4

وا ِمـْن َحْولِـَك فَـاْقُف  فَِبَما رَ  Xْغَفض
َ

ِب ال
ْ
َقل

ْ
ا َغِليَظ ال Íَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظKِ ْ�ٍَة ِمَن الل�ـِه

ْمرِ  لَُهْم وََشاِورْ   َقنُْهْم َواْستَْغِفرْ 
َ ْ
  )159/(آل عمران  . ..   ُهْم Hِ األ

(اى رسول ما!) به خاطر رحمتى از جانب خـدا (كـه شـامل حـال تـو شـده،) بـا مـردم         
شدند. پس  اى و اگر خشن و سنگدل بودى، (مردم) از دور تو پراكنده مى مهربان گشته

  ، ..از (تقصير) آنان درگذر و براى آنها طلب آمرزش كن و در امور با آنان مشورت نما

  حيح، با عفو و عطوفت همراه است. ديريت صرهبرى و م* 

ِكتَاِب لَْو يَرُ   وَد� َكِث�ٌ 
ْ
ْهِل ال

َ
ارً  ِمْن أ ونَُكْم ِمْن َنْعِد إِيَمانُِكْم ُكف� Xْغُفِسِهْم  د

َ
ا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد أ


َ الل�ـهُ ِ
ْ
ٰ يَأ َقX فَاْقُفوا َواْصَفُحوا َح|�

ْ
tلَُهُم ا َ ْمرِ  ِمْن َنْعِد َما تَبَ��

َ
ٍء  بِـأ ْ~َ ّ

ِDُ ٰ هِ إِن� الل�ــَه 2ََ
  )109/(بقره  قَِديرٌ 

آورند، بلكه) از روى حسـدى كـه در    بسيارى از اهل كتاب (نه تنها خودشان ايمان نمى
درونشان هست، دوست دارند شما را بعد از ايمانتان به كفر بازگردانند، با اينكـه حـقّ   

وشن شده است، ولى شما (در برابر حسـادتى كـه   (بودن اسالم و قرآن،) براى آنان ر
ورزند، آنها را) عفو كنيد و درگذريد تا خداوند فرمان خويش بفرستد، همانا خداوند  مى

  بر هر كارى تواناست.

فوراً به خشونت برخورد كرد، گاهى الزم است حتّى با علم به كينه و  نبايدبا مخالفان * 
  ادت آنها، با ايشان مدارا نمود. حس
، به صورت موقّت و تا زمانى است كه مسلمانان دلسرد و دشـمنان  دشمنفرمان عفو * 

ٰ  «جسور نشوند.     » يات اهللا بأمره َح|�

 2ََ  وَ 
�

 ُعـْدَواَن إِال
َ

ـإِِن اْغتََهـْوا فَـال
يـُن لِل�ــِه فَ  تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكـوَن اِ-ّ

َ
ٰ ال قَاتِلُوُهْم َح|�

الِِم�َ    )193/(بقره  الظ�
پرستى وسلب آزادى از مردم،) باقى نماند و ديـن، تنهـا از    و با آنها بجنگيد تا فتنه (بت

آنِ خدا شود. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، (مـزاحم آنهـا نشـويد.    
  زيرا) تعدى جز بر ستمكاران روا نيست.

ـ         راه برگشت و*  ى دشـمن  توبه بـر هـيچ كـس و در هـيچ شـرايطى بسـته نيسـت. حتّ
  دهد.   سرسخت نيز اگر تغيير مسير دهد، خداوند او را مورد عفو قرار مى
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 غفـور فـاّن اهللا«ى قبل بخشش خداوند نسبت به گناه كفّار مطرح شده اسـت؛   در آيه* 

كنـد كـه در صـورت دسـت برداشـتن دشـمن از        در اين آيه به مردم سفارش مى» رحيم
 »عدوان فال«جنگ، شما هم از جنگ صرف نظر كنيد. 

ْجرُ 
َ
ْصلََح فَأ

َ
الِِمَ�  وََجَزاُء َسِيّئٍَة َسِيّئٌَة ِمثْلَُها َفَمْن َقَفا َوأ  ُ¬ِبX الظ�

َ
    ُه 2ََ الل�ـِه إِن�ُه ال

و جزاى بدى بديى مانند آن است، پس هر كه عفو كند و اصالح نمايد پس پاداش او بر 

  )40(شوري/ خداست همانا او ستمكاران را دوست ندارد.

  اى ندارد.  گذشت است، در شرايط انتقام و كيفر، اصالح زمينه ،مقدمه و بستر اصالح* 

نَا قُلُوَبُهْم قَاِسيًَة ُ¬َرِّ 
ْ
َعن�اُهْم وََجَعل

َ
Öََِم َقـْن َمَواِضـِعِه َونَُسـوا  فَِبَما َغْقِضِهْم ِميثَاَقُهْم ل

ْ
فُوَن ال

رُ  ا ُذِكّ ا ِمم� Íتََزاُل  َحظ 
َ

 ِمنُْهْم فَاْقُف َقنُْهْم َواْصـَفْح  وا بِِه َوال
ً

 قَِليال
�

ٰ َخائِنٍَة ِمنُْهْم إِال ِلُع 2ََ َيط�
ُمْحِسنِ�َ 

ْ
  )13/(مائده  إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

اسرائيل را) به خاطر شكستن پيمانشان لعنت كرديم (و از رحمت خويش دور  پس (بنى
هـاى خـود    كلمات (الهى) را از جايگـاه هايشان را سخت گردانيديم. آنان  ساختيم) و دل

كنند و بخشى از آنچه را به آنان تذكّر داده شده بود فراموش كردند، و تـو   تحريف مى
شوى (هر روز توطئه و خيـانتى تـازه دارنـد) مگـر      همواره بر خيانتى از آنان آگاه مى

ر و از گر و خـائن نيسـتند). پـس، از آنـان درگـذ      اندكى از ايشان (كه سنگدل و تحريف
  دارد. هايشان چشم بپوش. همانا خداوند نيكوكاران را دوست مى لغزش

ُمْحِسنِ�َ ... فَاْقُفÒْ«احسان ونيكى است.  ، نوعيعفو وگذشت از كافر* 
ْ
  1» إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

  با مردم حسن خُلق. 5.5

  . خوشرويي5.5.1

رْ   تَُصِعّ
َ

 َيْمِش Hِ ا  َوال
َ

َك لِلن�اِس َوال رْ َخد�
َ ْ
 ُ¬ِب�Dُ X ُ�ْتَاٍل فَُخورٍ  ِض َمرَ  أل

َ
    ًحا إِن� الل�ـَه ال

و روى خود را از مردم (به تكبر) بر مگـردان، و در زمـين مغرورانـه راه مـرو، زيـرا      

  )18(لقمان/ خداوند هيچ متكبر فخر فروشى را دوست ندارد.

  رفتار كنيم. با خوشرويى بايد با مردم، چه مسلمان و چه غير مسلمان، * 
                                                           

 ؛92؛ يوسف/92؛ انفال/74در آيات زير آمده است: مائده/» ذشتعفو و گ«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .42؛ شوري/152؛ آل عمران/192بقره/
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  . گفتار نيكو5.5.2

ا ُيْعرِ   َميُْسورً  بَِّك تَرْ  ْ�ٍَة ِمْن رَ  َضن� َقنُْهُم ابِْتَغاَء رَ  َوÀِم�
ً

  )28/(اسراء  ا ُجوَها َفُقْل لَُهْم قَْوال
كنـى،   و اگر به انتظار رحمتى از پروردگارت كه به آن اميدوارى، از آنـان اعـراض مـى   

  پس با آنان سخنى نرم بگو.

ى سخن گفتن با مردم، دستورهايى دارد، از جمله اينكـه بـا آنـان     ى نحوه قرآن درباره* 
 «سخنى نرم، ماليم، آسان، استوار، معروف و رسا گفته شود. 

ً
 َميسورا

ً
 «، »قَوال

ً
ّنـا

َ
´ 

ً
، 1»قـوال

» 
ً
 كريما

ً
 «، 2»قوال

ً
 َسديدا

ً
 «، 3»قوال

ً
 َمعروفا

ً
 «، 4»قوال

ً
 بَليغا

ً
  5»قوال

 ٰ رُ  .َعْوَن إِن�ُه َطَ�ٰ  فِرْ اْذَهبَا إِ=َ َعل�ُه َفتََذك�
َ
ِّنًا ل

َ
´ 

ً
ُ قَْوال

َ
j 

َ
ْو َ±َْٰ   َفُقوال

َ
  )44و  43(طه/   أ

پس به نرمى با او سخن بگوييد، شايد  برويد به سوى فرعون كه او طغيان كرده است.
  متذكّر شود، يا (از خدا) بترسد.

ِّنًا  «كر، بيان نرم است. گام اول در امر به معروف و نهى از من* 
َ

´ 
ً

ُ قَْوال
َ

j 
َ

  »َفُقوال
تـرين   حتّـى بـا سـركش    6شروع تربيت وارشاد بايد از طريق گفتگوى صميمانه باشد.* 

  افراد نيز بايد ابتدا با نرمى ولطافت سخن گفت.

  )83/(بقره...  َوقُولُوا لِلن�اِس ُحْسنًا
  و با مردم، به زبان خوش سخن بگوييد.

  7ى مردم الزم است. خوب و گفتار نيكو، نه تنها با مسلمانان، بلكه با همه برخورد* 

                                                           

  .44. طه / 1
  .23. اسراء / 2
  .9. نساء /  3
  .8. نساء / 4
  .63. نساء / 5
ما فب« . خداوند به پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله نيز مي فرمايد: با نرمي و مالطفت با مردم رفتار كن. 6

  .159): 3آل عمران(» رحمة من اهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
  .33در آيات زير آمده است: فرقان/» گفتار نيكو«. مصاديق ديگري از مضمون 7
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  نه  با مردما. رفتار برادر5.5.3

ٍه َلْ�ُ  ـٰ ُكْم ِمْن إِلَ
َ
َخاُهْم ُشَعيْبًا قَاَل يَا قَْوِم اْقبُُدوا الل�ـَه َما ل

َ
ٰ َمْدَفَن أ َ=ِÀ85/(اعراف ...هُ  َو(  

شعيب را (فرستاديم. آن حضرت) گفـت: اى قـوم    و به سوى (مردم) مدين، برادرشان
   ..من! (تنها) خدا را بپرستيد، جز او خدايى براى شما نيست.

َخاُهْم ُشَعيْبًا  «نسبت به مردم، دلسوزانه و برادرانه بود.  شعيبرفتار حضرت * 
َ
  »أ

ٌم َعلَيُْكْم 
َ

يَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا َفُقْل َسال ِ
�

Wَِذا َجاَءَك اÀ54/(انعام  ...َو(  
  هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، بگو: سالم بر شما! اي پيامبر

  1.باشدى انس و محبت  بر پايهبايد ى رهبر و مردم،  رابطه* 

  . مدارا با مردم5.5.4

ِب  فَِبَما رَ 
ْ
َقل

ْ
ا َغِليَظ ال Íَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظKِ وا ِمْن َحْولَِك  ْ�ٍَة ِمَن الل�ـِه Xْغَفض

َ
   ...ال

اى و اگر  شده،) با مردم مهربان گشته وت ه خاطر رحمتى از جانب خدا (كه شامل حالب

  )159(آل عمران/ شدند.  خشن و سنگدل بودى، (مردم) از دور تو پراكنده مى

  ى الهى است.   نرمش با مردم، يك هديه* 

  . تواضع5.5.6

نِْذرْ 
َ
  َعِش�َ   َوأ

َ ْ
ُمْؤِمِن�َ  قْرَ تََك األ

ْ
بََعَك ِمَن ال    نَِ� . َواْخِفْض َجنَاَحَك لَِمِن اي�

اند، بـال خـود    و خويشان نزديكت را هشدار ده. و براى مؤمنانى كه از تو پيروى كرده

  )215-214/ء(شعرا را بگستر (و متواضع باش).

  و مبلّغ است.   ، پيروان و زيردستان، از صفات الزم براى رهبريارانتواضع در برابر * 

  . دلسوزي5.5.7

 تَْستَْغِفرُ 
َ

ََسنَِة لَْوال
ْ
tِيّئَِة َقبَْل ا َعل�ُكْم تُرْ  قَاَل يَا قَْوِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن بِالس�

َ
   َ�ُونَ  وَن الل�ـَه ل

شـتابزده خواهـان بـدى هسـتيد؟ چـرا از       ،صالح گفت: اى قوم من! چرا پيش از نيكـى 

  )46(نمل/ تا مشمول رحمت گرديد؟خواهيد  خداوند آمرزش نمى

  كنند.و به جاي عذاب، براي آنها رحمت و نيمي طلب مي مردمندانبيا دلسوز * 

                                                           

  .73؛ اعراف/163-160آيات : شعراء/ ،»رفتار برادرانه با مردم«. مصاديق ديگري از مضمون 1
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  جذب مخالفان. 5.5.8

 َëَ وا إَِذا
يَن آَمنُ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
مَ  يَا ك

َ
ـال ُْكُم الس�

َ
Êَٰ إِ´

ْ
ل
َ
 َيُقولُوا لَِمْن أ

َ
 ْنتُْم Hِ َسِبيِل الل�ـِه َفتَبَي�نُوا َوال

  )94/(نساء ...لَْسَت ُمْؤِمنًا
ايد! هرگاه در راه خدا (براى جهاد) گـام برداشـتيد پـس (در     اى كسانى كه ايمان آورده

كار دشمن) تحقيق كنيد و به كسى كه نـزد شـما (بـا كالمـى يـا عملـى يـا سـالمى يـا          
   ...كند، نگوييد: تو مؤمن نيستى، پيشنهادى) اظهار اسالم و صلح مى

  كنند، با آغوش باز بپذيريد.   اظهار اسالم مى هككسانى را * 

  دينى به ديگران زدن و نسبت دادن كفر به افراد مشكوك ممنوع.  بر چسبِ بى* 

  . عيب پوشي5.5.9

َْهرَ 
ْ
 ُ¬ِبX الل�ـُه ا�

َ
 َمْن ُظِلَم َوÓََن الل�ـُه َسِميًعا َعِليًما  ال

�
َقْوِل إِال

ْ
وِء ِمَن ال X148/(نساء بِالس(  

دارد، مگر از كسى كـه بـه او سـتم شـده      داوند، آشكار كردن گفتار بد را دوست نمىخ
  باشد و خداوند، شنواى داناست.

  قانون كلّى و اصلى، حرمت افشاگرى و بيان عيوب مردم است، مگر در موارد خاص. * 

افشاى عيوب مردم، به هر نحو باشد حرام اسـت. (بـا شـعر، طنـز، تصـريح، تلـويح،       * 
  شكايت و...) حكايت، 

  كاري. نيكو5.5.10

بًا َشيًْخا َكِب�ً 
َ
ُ أ

َ
j َعِزيُز إِن�

ْ
َها ال Xف

َ
َحَدنَا َمَ�نَُه إِن�ا نَرَ  قَالُوا يَا ك

َ
ُمْحِسنِ�َ  ا فَُخْذ أ

ْ
     اَك ِمَن ال

(برادران) گفتند: اى عزيز! همانا براى او پدرى است پير و سالخورده، پس يكـى از مـا   

  )78(يوسف/ بينيم. ير (و او را رها كن)، همانا ترا از نيكوكاران مىرا به جاى او بگ

  يوسف حتّى در زمان اقتدارش، نيكوكارى در رفتار و منش او نمايان بود.* 
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  اخالقي با مخالفان برخورد. 5.6

 ِ
�

Wإَِذا ا
ْحَسُن فَ

َ
ِ� èَِ أ

�
ِيّئَُة اْدَفْع بِال  الس�

َ
ََسنَُة َوال

ْ
tتَْستَوِي ا 

َ
ُه َوال نـ�

َ
ي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة َكك

يمٌ  ِ�َ Mßَِو   34/لت(فص(  
ى بهتر (كـه نيكـى اسـت) دفـع      و نيكى با بدى يكسان نيست؛ (بدى ديگران را) با شيوه

شـود   كن، كه اين هنگام آن كس كه ميان تو و او دشمنى است همچون دوست گرم مى
  شود). (و عداوتش نسبت به تو تمام مى

اخالقى الزم است (دفع بدى  كرامتر برخورد با مخالفان، اخالق نيك كافى نيست، د* 
  ).باشد  به نيكوترين روشبايد كافى نيست، بلكه  يبا نيك

 تَـرَ 
َ

ال
َ
نِيُكْم أ

َ
ُكْم ِمْن أ

َ
ٍخ ل

َ
َزُهْم Ýََِهازِِهْم قَاَل اْثتُوØِ بِأ ا َجه� نَـا  َولَم�

َ
َكيْـَل َوأ

ْ
وýِ ال

ُ
ِ¤ّ أ

َ
ْوَن ك

ِل�َ   ْ�ُ خَ  ُمْ�ِ
ْ
  )59/(يوسف   ال

و چون يوسف بارهاى (غذايى) آنان را آماده ساخت، گفت: بـرادر پـدرى خـود را (در    
دهـم و بهتـرين    بينيـد كـه مـن پيمانـه را كامـل مـى       نوبت آينده) نزد من آوريد. آيا نمى

  ميزبان هستم.

ى ظلمـى   و دربـاره  ها را با خوبى پاسخ دهيم. (يوسف سهم برادران را كامل داد بدى* 
  كه به او كرده بودند سخن نگفت)

 
ُ
ٰ َسِبيِل ا ْحَسـُن إِن� رَ  بَِّك  رَ ْدُع إِ=َ

َ
ِ� èَِ أ

�
ُهْم بِال

ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
tَموِْعَظِة ا

ْ
َمِة َوال

ْ
ِك

ْ
tَك ُهـَو  بِا بـ�

ُمْهتَِديَن 
ْ
ْعلَُم بِال

َ
ْعلَُم بَِمْن َضل� َقْن َسِبيِلِه َوُهَو أ

َ
  )125/(نحلأ

ــه راه    ــد نيكــو، ب ــار اســتوار و منطقــى) و پن ــا حكمــت (و گفت ــامبر! مــردم را) ب (اى پي
اى كـه نيكـوتر اسـت جـدال و گفتگـو كـن،        پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شيوه

تـر اسـت و (همچنـين) او     همانا پروردگارت به كسى كه از راه او منحـرف شـده آگـاه   
  شناسد. هدايت يافتگان را بهتر مى

دهـد   آيه براى همه مسئوالن و مربيان و معلّمان و اساتيد و علما، دستور جامعى مـى اين 
، هاى گونـاگون نسـبت بـه مخاطبـان گونـاگون      ، با شيوهكه بايد آنان براى موفقيت خود

توان با يك شيوه دعوت كرد، هـر شخصـى يـك     مجهز باشند، چرا كه همه مردم را نمى
زبان خودش با او سخن گفت؛ خواص را با حكمت و و ظرفيتى دارد كه بايد با  يهروح

  استدالل، عوام را با موعظه نيكو، و مخالفان را با جدال نيكوتر.
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اáوعظـة «هم غذاى روح » باtكمة«دهد،  اسالم به طرفداران خود هم غذاى فكرى مى* 

  »جادÌم ...«مخالفان برخورد منطقى دارد.  و با» اtسنة

  ونيك كالم . 5.6.1

 
َ

ْحَسنُ  َوال
َ
ِ� èَِ أ

�
 بِال

�
ِكتَاِب إِال

ْ
ْهَل ال

َ
َاِدلُوا أ

ُ
  )46/(عنكبوت ...�

  .و با اهل كتاب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد

  بهترين شيوه باشد.   هبايد ب ،مسلمانگفتگو با غير * 

َقْد َكَفرَ 
َ
َمِسيُح اْنُن َمرْ   ل

ْ
يَن قَالُوا إِن� الل�ـَه ُهَو ال ِ

�
Wَفَمْن َفْمِلُك ِمـَن الل�ــِه َشـيْئًا إِْن  َفَم قُْل  ا

رَ 
َ
َمِسيَح اْنَن َمرْ  أ

ْ
ْن ُفْهِلَك ال

َ
رْ  اَد أ

َ ْ
ُه َوَمـْن Hِ األ م�

ُ
ـَماَواِت  َفَم َوأ ـُك الس�

ْ
يًعـا َولِل�ــِه ُمل ِÙَ ِض

رْ 
َ ْ
ٍء قَِدي َواأل ْ~َ ّ

ِDُ ٰ   )17/(مائده رٌ ِض َوَما بَيْنَُهَما َ±ْلُُق َما يََشاُء َوالل�ـُه 2ََ
آنان كه گفتند: خدا، همان مسيح پسر مريم است، قطعاً كافر شدند. (اى پيامبر! به آنان) 
بگو: اگر خداوند اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هركس كه در زمين اسـت،  

ها  همگى را هالك كند، چه كسى در برابر (قهر) او از خود چيزى دارد؟ حكومت آسمان
آفرينـد و   نچه ميـان آن دو اسـت از آن خداسـت، هـر چـه را بخواهـد مـى       و زمين و آ

  خداوند بر هر چيز تواناست.

  ...»قُْل َفَمْن َفْمِلُك  «مأمور گفتگوى منطقى با مخالفان است.  9 پيامبر اكرم* 

  . كردار نيكو5.6.2

ْعلَُم بَِما يَِصُفو
َ
ُْن أ

َ
ِيّئََة ¦ ْحَسُن الس�

َ
ِ� èَِ أ

�
  )96/منون(مؤ   نَ اْدَفْع بِال

(اى پيامبر!) بدى را به بهترين روش دفع كن. (در مقام انتقام و مقابله به مثل مباش) ما 
  تريم.  كنند آگاه به آنچه مخالفان توصيف مى

بـه  بـا مخالفـان   مـأمور برخـورد    ،عليه وآله تحت تربيت خداوند اهللاصلى  پيامبر اكرم* 
  بهترين شيوه است.  

ٰ   َواْصِ�ْ    ُهْم َهْجرً  َما َفُقولُوَن َواْهُجرْ 2ََ
ً

يال ِÙَ ُهـْم  وََذرْ  .ا
ْ
ل وßِ ا�Kْعَمـِة َوَمِهّ

ُ
نَِ� أ ُمَكـِذّ

ْ
ِ¤ َوال

 
ً

  )11-10/(مزمل قَِليال
 تكـذيب  بـا  مـرا  و. بگيـر  كناره آنان از نيكو اى گونه به و كن صبر گويند مى آنچه بر و

  .ده مهلت اندكى را آنان و واگذار خوشگذران و توانگر كنندگان
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  »جميالً هجراً. «باشد اسالمى رهبر شأن در و زيبا يشكل به بايد ،مخالفان زدن كنار* 

  . دلسوزي5.6.3

َن َكِث�ً  رَ 
ْ
ْضلَل

َ
 إِغ�ُهن� أ

إِن�َك َلُفورٌ  ِبّ
إِن�ُه ِمôِّ َوَمْن َعَصاِ¤ فَ

     ِحيمٌ  رَ   ا ِمَن ا�Kاِس َفَمْن تَِبَعôِ فَ
د، پس هر كه مرا پيروى كنـد،  ان ها بسيارى از مردم را گمراه كرده انا بتپروردگارا! هم

  )36(ابراهيم/ ى مهربانى. از من است و هر كس با من مخالفت كند، همانا تو بخشنده

مـأيوس  از رحمـت الهـي   انبيا حتّى نسبت به مخالفان خود دلسـوز بودنـد و آنـان را    * 
إِن�َك  «كردند.  نمى

  » ِحيمٌ  رَ   َلُفورٌ  َوَمْن َعَصاِ¤ فَ

  گويي  ناسزا دوري از. 5.6.4

يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل�ـِه فَيَُسبXوا الل�ـَه َعْدًوا بَِغْ�ِ  ِ
�

Wوا اXتَُسب 
َ

ٍم   َوال
ْ
  )108/(انعام ...ِعل

خوانند ناسزا نگوييد كه آنان نيز از روى جهـل   و به (معبود) كسانى كه غير خدا را مى
  گويند.  خداوند ناسزا مىو دشمنى به 

حساب لعن و نفرين و برائت، از حساب دشنام و ناسزا جداست. لعـن و برائـت كـه    
در آيات ديگر قرآن از سوى خداوند اعالم شده، در واقع بيانگر اظهار موضعِ ما در برابر 

 لعنـة اهللاّ 2«كنـيم.   ستمگران و مشركان است كه بيزارى خود را از راه آنان اعـالم مـى  

�á1»الظا ،» ّ   2»...برائة من اهللا
  بپرهيزيم.   گويياحساسات خود را نسبت به مخالفان كنترل كنيم و از هرگونه ناسزا* 

 . אنصاف٦

ٌة قَائَِمٌة َفتْلُوَن آيَاِت الل�ـِه آنَاَء الل�يِْل َوُهْم يَْسُجُدونَ  م�
ُ
ِكتَاِب أ

ْ
ْهِل ال

َ
يُْسوا َسَواًء ِمْن أ

َ
   ل

اى از آنها (به طاعت خدا) ايسـتاده، آيـات الهـى را     سان نيستند، طايفههمه اهل كتاب يك

  )113عمران/(آل  نهند. كنند و سر به سجده مى در دل شب تالوت مى

اى كه باشد، بپذيريم و بدان اقرار كنيم. در كنـار   كمال را از هر گروه و طايفه خوبى و* 
  هاى آنان غافل نشويم. ، از خوبىمخالفانانتقاد از 

                                                           

  .18. هود / 1
  .1/  . توبه2
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ِكِن الر�  ـٰ ِم ِمنُْهْم  لَ
ْ
ِعل

ْ
ُمْؤِمنُونَ اِسُخوَن Hِ ال

ْ
نِْزَل ِمْن َقبِْلـَك  َوال

ُ
َْك َوَما أ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
يُْؤِمنُوَن بَِما أ

ِخرِ 
ْ

َْوِم اآل ُمْؤِمنُوَن بِالل�ـِه َوا´ْ
ْ
ََة َوال ُمْؤتُوَن الز�

ْ
َة َوال

َ
ال ُمِقيِمَ� الص�

ْ
ئَِك َسنُْؤِييهِ   َوال ـٰ ولَ

ُ
ْجرً أ

َ
ا  ْم أ

  )162/(نساء َعِظيًما
ولى راسخان در علم از يهود و مؤمنان، به آنچه بر تو و آنچه پيش از تـو نـازل شـده    
اســت ايمــان دارنــد. و بــه ويــژه برپــا دارنــدگان نمــاز، و اداكننــدگان زكــات، و ايمــان 

  آورندگان به خدا و قيامتند. بزودى آنان را پاداش بزرگى خواهيم داد.

  اند.   استثنا شدهآنها مؤمنانِ يهود از ظالمان  ،اد بايد انصاف داشت. در اين آيهدر انتق* 

ِكتَاِب لَْو يَرُ   وَد� َكِث�ٌ 
ْ
ْهِل ال

َ
ارً  ِمْن أ ونَُكْم ِمْن َنْعِد إِيَمانُِكْم ُكف� X109(بقره/ا  د(  

را آورند، بلكـه) دوسـت دارنـد شـما      بسيارى از اهل كتاب (نه تنها خودشان ايمان نمى
  بعد از ايمانتان به كفر بازگردانند، 

كتاب چنـين  فرمايد: بسيارى از اهل  بايد انصاف داشت. آيه مى مخالفاندر برخورد با * 
  ى آنان. هستند، نه همه

 َïْ
َ
يَن أ ِ

�
Wَُهوَد َوا يَن آَمنُوا ا´ْ ِ

�
َشد� ا�Kاِس َعَداَوًة لِث

َ
َِجَدن� أ َü  َقْر

َ
َِجَدن� أ َüيَن نَ  ُكوا َو ِ

�
ًة لِث ُهْم َموَد�

يَن قَالُوا إِن�ا نََصارَ  ِ
�

Wيِسَ� َورُ  آَمنُوا ا ن� ِمنُْهْم قِِسّ
َ
لَِك بِأ

ٰ
ِ�ُ  ٰى َذ

ْ
 يَْستَك

َ
غ�ُهْم ال

َ
  وَن  ْهبَانًا َوك

ترين مردم را در دشمنى نسـبت بـه اهـل ايمـان، يهوديـان و مشـركان        قطعاً سرسخت
يافـت كـه    از نظر دوستى با مؤمنان، كسانى خـواهى ترينشان را  خواهى يافت، و نزديك

گويند: ما نصرانى هسـتيم. ايـن (دوسـتى) بـه آن جهـت اسـت كـه برخـى از آنـان           مى

  )82(مائده/  ورزند. كشيشان وراهبانند وآنان تكبر نمى

اسالم تعصب نابجا ندارد واز علماى ساير اديان كه خدا تـرس و بـا انصـاف باشـند،     * 
  1كند. ىمنصفانه تمجيد م
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؛ 62؛ اسراء/83؛ نحل/54؛ نحل/38؛ نحل/36؛ رعد/2و1؛ رعد/94؛ يونس/99؛ توبه/34توبه/

  .74-69؛ صافات/129-126؛ صافات/24؛ سبا/227- 224شعراء/
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 سنجی . مصلحت٧

ْهرُ  َرَ   الش�
ْ
tْهرِ  ا َرَ   اُم بِالش�

ْ
tُرُ  ا

ْ
tَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْقتَـَدٰى َعلَـيُْكْم فَاْقتَـُدوا َعلَيْـِه  اِم َوا

ُمت�ِق�َ 
ْ
ن� الل�ـَه َمَع ال

َ
  )194/(بقره  بِِمثِْل َما اْقتََدٰى َعلَيُْكْم َواي�ُقوا الل�ـَه َواْعلَُموا أ

اه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشـمنان احتـرام آنـرا شكسـتند و بـا شـما جنـگ        م
هـا را (نيـز) قصـاص اسـت      كردند، شما نيز حقّ داريد مقابله به مثل كنيد. زيرا) حرمت

وهركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيـد و از خـدا بپرهيزيـد    
  كه خداوند با پرهيزگاران است.روى نكنيد) و بدانيد  (كه زياده

ها، هر سال چهار ماه احترام خاصى داشت كه در آنها جنگ،  قبل از اسالم در ميان عرب
الحجـه و محـرم، و    القعـده، ذى  ذى :كه عبارتنـد از  ،حرام و ممنوع بود، سه ماه پى درپى

مـاه را  چهار  ،يكى هم ماه رجب كه جداست. اسالم اين سنّت را پذيرفت و در هر سال
  ها سوء استفاده كند. تا از فرصت بودآتش بس اعالم نمود، ولى دشمن هميشه در كمين 

اگر در چهـار مـاه    ها مقدم است. ها و زمان ها بر حفظ احترام مكان حفظ جان مسلمان* 
   دشمن حمله كرد، پاسخ دهيد.حرام، 

رْ 
َ ْ
ُوُسَف Hِ األ ِ́ ن�ا 

لَِك َمك�
ٰ
َذ

َ
 مِ  َو�

ُ
أ   نَْها َحيُْث يََشـاُء نُِصـيُب بِرَ ِض يَتَبَو�

َ
ْ�َِتنَـا َمـْن نََشـاُء َوال

ْجرَ 
َ
ُمْحِسنِ�َ   نُِضيُع أ

ْ
  )56/(يوسف   ال

و ما اينگونه به يوسف در آن سرزمين، مكنـت وقـدرت داديـم كـه در آن هـر جـا كـه        
رسـانيم   خواهد قرار گيرد (وتصرّف كند.) ما رحمت خود را بر هركس كه بخواهيم مى

  گردانيم. اش نيكوكاران را ضايع نمىو پاد
تواننـد آزادى مـردم را در تصـرّف امـوال و      ها در شرايط بحرانى كشور مـى  حكومت* 

آنان را بـه سـمت مصـالح     (مثال گندم را جيره بندي كنند)امالك خويش محدود ساخته
 ِمنَْها َحيُْث يََشاُء  «همگانى سوق دهند. 

ُ
أ   »يَتَبَو�

َيْقتُلُوَن رَ  ْؤِمٌن ِمْن آِل فِرْ ُجٌل مُ  َوقَاَل رَ * 
َ
ْن َفُقوَل رَ  َعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَُه أ

َ
 أ

ً
َ الل�ـُه... ُجال ّõِ     

خواهيـد   آيا مـى «داشت گفت:  و مردى با ايمان از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى

  )28(غافر/گويد: پروردگار من خداوند است بكشيد؟!  مردى را كه مى

ُجٌل ُمْؤِمٌن ِمـْن  رَ  «تر مانعى ندارد.  ن در دستگاه ظلم، براى انجام مأموريتى مهمكار كرد* 

  »َعْوَن  آِل فِرْ 
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  جايگاه حكومت در نظام سياسي اسالمب) 

 درآمد 

و خواه در معنـاي  »  حفظ، كسب و توسعه قدرت«خواه سياست در معناي خاص،   
گيـري، اسـتقرار و    قلمـداد شـود، بـا شـكل    »  علم يا فن اداره يك كشـور «موسع و عام، 

استمرار حكومت سر و كار دارد. سياست در معناي عام، با قيد تدبير امـور، بـا حضـور    
مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم، وظايف و ساختار دولت، رهبري، تعيين  اشـكال و  

   1رد.سر و كار دا  ريزي در راستاي تحقق آن مقاصد حكومت و در نهايت برنامه
فاضله، جاهله، فاسـقه و   –در سنت اسالمي، ابونصر فارابي از چهار نوع نظام سياسي 

برد كه منظور وي از نظام سياسي فاضـله، نظـام سياسـي اسـالم اسـت. او       نام مي -ضاله
. بـا ايـن    2دانـد  مي» سياست«رابطة فرماندهي و فرمانبري و خدمات حكومت خوب را 

اطهار(ع) به عنوان نص مفسر در كنار قرآن بـه عنـوان نـص    حال، آنچه كه از سيره ائمه 
شـود؛ بيـانگر ايـن امـر اسـت كـه سياسـت،         اول در معنا و مفهوم سياست برداشت مـي 

                                                           

. در اين رابطه  : نك: علي اصغر حلبي، مباني انديشه سياسي در ايران و جهان اسالم، تهران: انتشارات 1
؛ اسماعيل دارابكائي، نگرشي بر فلسفه سياسي اسالم، قم: بوستان كتاب،  8-7، صص1375بهبهاني، 

  .21-15، صص 1388
نصر محمد بن محمد فارابي ، احصاءالعلوم، ترجمه حسين خديوجم، تهران: شركت انتشارات علمي و . ابو2

  .108- 107، صص 1364فرهنگي فارابي،
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مديريت مدبرانه مردم براساس معارف الهي جهت نيل به سعادت دنيوي و اخروي آنـان  
تكميـل  «ضله را بر اين مبناست كه خواجه نصيرالدين طوسي هدف از سياست فا 1است.
  2داند. مي» نيل به سعادت«و الزمه آن را » خلق

 مديريت كالن دولت و راهبرد عمومي« عباسعلي عميد زنجاني، سياست را به معناي 
، يـا علـم اداره   هاي بهتر در اداره شئون كشـور در جهت مصلحت جمعي و انتخاب روش

همـواره در   ]كـه [دولـت ،  ، و يا هنر تمشيت امور مردم در رابطه بـا  يك جامعه متشكل
رو كـه بـه عمـل انسـان      و از آنداند  ، مي»ارتباط با بخشي از زندگي انسان مطرح است

كنـد   هاي زيستن است تماس پيدا مي شود، ناگزير با دين كه متكفّل بيان شيوه مربوط مي
 كند. در هر حال، دين به سياست رو يا در تضاد با آن و يا همسوي آن عمل مي و از اين

    3كند. نظر دارد و سياست نيز به نوبة خود در قلمرو دين عمل مي
قدر مشترك تعاريف فوق، وجود يك رابطة تنگاتنگ بين دين و سياست است و اين 

گيرد تا با رفع موانع و ايجاد مقتضيات، جامعـه را   دين است كه سياست را به خدمت مي
بيـت كنـد. در گفتمـان    به سوي مقصدي كه صـالح فـرد و جامعـه اسـت هـدايت و تر     

بـرد و چگونـه    برد، كـي مـي   برد، چه مي چه كسي مي«اسالمي، سياست از مطالعة اينكه 
اشـرف  «بـه حقيقـت وجـودي او كـه      ،فراتر رفته و بـا نگـاه بـه ذات انسـان     4؛»برد؟ مي

نه هدفي بـراي اسـتبداد،    6»كرامت انساني«است پي برده و با مبنا قرار دادن  5»مخلوقات
 جهـاني و فـرااين   اي براي رساندن انسان به سعادت اين بلكه وسيله ،استثمار استعمار و

                                                           

  .16. در اين رابطه نك: اسماعيل دارابكائي، پيشين، ص1
. خواجه نصيرالدين طوسي ، اخالق ناصري، به تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: 2

  .302-301، صص1387رزمي، خوا
عباسعلي عميدزنجاني، مباني انديشه سياسي اسالم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  .3

  .76،ص 1384
  .18، ص1382هاي سياسي، ترجمة فرهنگ رجايي، تهران: آگاه، . توماس اسپريگنز،  فهم نظريه4
  ».اخر فتبارك اهللا احسن الخالقين ثم انشاناه خلقاً: « 14): 23. اشاره به سوره مومنون(5
  ».و لقد كرمنا بني آدم و جعلناهم في البر و البحر: « 70) : 17. اشاره به سوره اسراء(6
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گيري نظام سياسي اسالم در عالم واقع، مستلزم نگاهي  جهاني است. با اين اجمال، شكل
دروني بـه ماهيـت، سـاختار، اهـداف و يـا غايـت حكومـت اسـت. در ايـن بخـش از           

مسائل مربوطه كه عمدتا مربوط  جستارگشايي سياست قرآني، تالش شده به حكومت و
   به راس هرم نظام سياسي اسالم است، توجه شود.

  شود: در يك مقايسه ميان سياست ديني و غير ديني مشخص مي
o حركت جامعه به سوي كمال و رشد در سايه دستورات الهـي   ،هدف سياست ديني

  است. ولي هدف سياست غير ديني رفاه مادي و تامين نيازهاي دنيوي مردم ،است
o گويد، سياسـت غيـر دينـي     گونه باشيم كه عقل و وحي مي يعني آن ،سياست ديني

  گويد. گونه باشيم كه تمايالت ما و مردم مي نآيعني 
o    امـا در   ،هـا باشـد   در سياست ديني، تدبير امور بايد همراه عـزت و كرامـت انسـان

  است.حاكمان، هدف كسب، حفظ و توسعه قدرت  ،سياست غير ديني
o امـا مبنـاي سياسـت غيـر دينـي قـدرت        ،ياست ديني خدا محـوري اسـت  مبناي س

  محوري است.
o اما در سياست غير ديني الگوها ابـر   ،در سياست ديني، الگو رهبران معصوم هستند

  ها هستند. قدرت
o  اما در سياست غير دينـي نگـاه بـه زنـدگي      ،نگاه به ابديت استديني، در سياست

  است. محدود دنيوي
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 . حکومت١

  . لزوم تشكيل حكومت1.1

ِطيُعوا الر� 
َ
ِطيُعوا الل�ـَه َوأ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ْمرِ  يَا ك

َ ْ
وßِ األ

ُ
  )��(نساء/ ِمنُْكْم...  ُسوَل َوأ

ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امـر خـود را [نيـز]     ى كسانى كه ايمان آوردها
  .اطاعت كنيد

ْمرٌ 
َ
ْمِن َن مِ   َوÀَِذا َجاَءُهْم أ

َ ْ
َذاُعوا بِِه َولَْو رَ  األ

َ
َوِْف أ

ْ
oِو ا

َ
 الر�  أ

َ
وُه إِ=

Xْمرِ  د
َ ْ
وßِ األ

ُ
ٰ أ َ=ِÀِمنُْهْم   ُسوِل َو

يَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهْم... ِ
�

Wَعِلَمُه ا
َ
  )83/(نساء ل

اى) از ايمنـى يـا تـرس (پيـروزى يـا شكسـت) بـه آنـان          هنگامى كه خبـرى (و شـايعه  
كنند، در حالى كـه اگـر آن را (پـيش از     سد، آن را فاش ساخته و پخش مى(منافقان) بر

نشر) به پيامبر و اولياى امور خود ارجـاع دهنـد، قطعـاً آنـان كـه اهـل درك و فهـم و        
  يابند.  استنباطند، حقيقت آن را در مى

 ،باشـند. اولـى االمـر    مركـزي  مسلمانان بايد داراى حكومت و تشـكيالت و رهبـرى  * 
  قدرت است.   و حكومت و صاحب دولت

وا لَُهْم َما Xِعد
َ
ٍة َوِمْن رِ  َوأ َيِْل تُرْ  اْستََطْعتُْم ِمْن قُو�

ْ
oُكْم  بَاِط ا     ِهبُوَن بِِه َعُدو� الل�ـِه وََعُدو�

توانيد از نيرو و از اسبان سوارى فراهم  و براى (آمادگى مقابله با) دشمنان، هرچه مى
  )٦٠(אنفال/ .دتان را به وسيله آن بترسانيدكنيد تا دشمن خدا و دشمن خو

  د، چون بدون آن، دشمنان هراسى ندارند.  نبايد نظام و حكومت داشته باش مسلمانان* 

رْ 
َ
َقْد أ

َ
نَا رُ  ل

ْ
َـ َسل ْKنَْز

َ
ِقْسِط َوأ

ْ
َُقوَم ا�Kاُس بِال ِ́ ِمæَاَن 

ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
Kنَْز

َ
َِيّنَاِت َوأ ا ُسلَنَا بِا¶ْ

ٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع 
ْ
َِديَد ِفيِه بَأ

ْ
tلِلن�اِس ا  ُÕَُْْعلََم الل�ـُه َمْن َفن ِ́ َغيْـِب إِن� الل�ــَه  ُه َورُ  َو

ْ
ُسلَُه بِال

  )25/(حديد قَوِيM َعِزيزٌ 
 كتـاب  آنـان  همـراه  و فرسـتاديم  آشـكار  داليـل  و معجزات با را پيامبرانمان ما همانا 
 كـه  را آهـن  و برخيزند دادگرى به مردم تا فرستاديم فرو شسنج وسيله و) آسمانى(

 بهـره  آن از تـا ( آورديـم  فـرو  دارد مـردم  بـراى  منـافعى  و است شديد نيرويى آن در
 يـارى  نهان در و ناديده به را پيامبرانش و او كسى چه دارد معلوم خداوند تا و) گيرند

  .است ناپذير شكست و قوى خداوند، همانا. كند مى
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 و بپاخيزنـد  قسـط  بـراى  بتواننـد  تا باشند داشته تشكيالت و حكومت بايدانان سلمم* 
 .بگيرند را طغيانگران جلو

َها الر�  Xف
َ
نِْزَل  يَا ك

ُ
ْغ َما أ َْك ُسوُل بَِلّ

َ
َُه َوالل�ــُه  بِّـَك َوÀِْن لَـْم َيْفَعـْل َفَمـا بَل�ْغـَت رِ  ِمـْن رَ  إِ´ َüَسـا

َ�فِرِ َفْعِصُمَك ِمَن ا�Kاِس إِن� ا
ْ
َقْوَم ال

ْ
 َفْهِدي ال

َ
  )67/(مائده يَن  لل�ـَه ال

اى پيامبر! آنچه را از سوى پروردگارت به تو نـازل شـده اسـت (در مـورد واليـت و      
اى و (بدان  جانشينى حضرت على) اعالم كن واگر چنين نكنى، رسالت الهى را نرسانده

يدن ايـن پيـام مهـم را ندارنـد)     كه) خداوند تو را از (شرّ) مردم (و كسانى كه تحمل شن
  كند. كند. همانا خداوند گروه كافران را هدايت نمى حفظ مى

  امامت و حكومت است.  نظام اسالم،  حافظ* 

ٰ رُ  ْو آوِي إِ=َ
َ
ًة أ ن� Úِ بُِكْم قُو�

َ
  )80/(هودْكٍن َشِديٍد  قَاَل لَْو أ

گاه محكمى پنـاه   تكيه(حضرت لوط) گفت: اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم و يا به 
  بردم! مى

 حكومت نباشد، حتّى انبيا در جلوگيرى از منكرات فلج هستند. و اگر قدرت* 

رْ 
َ ْ
ن�اُهْم Hِ األ يَن إِْن َمك� ِ

�
Wَمـرُ  ا

َ
ََة َوأ َة َوآتَُوا الـز�

َ
ال قَاُموا الص�

َ
َمْعرُ  ِض أ

ْ
وِف َوَغَهـْوا َعـِن  وا بِـال

ُمنَْكرِ 
ْ
ُمورِ َولِل�ـِه ²َقِبَ   ال

ُ ْ
  )41/(حج  ُة األ

دهنـد   دارند و زكات مى كسانى كه اگر آنان را در زمين به قدرت رسانيم، نماز بر پا مى
ى امور  دارند؛ و پايان همه ها باز مى كنند و از بدى ها دعوت مى و (ديگران را) به خوبى

  براى خداست.

ي، همچون نماز، در ترويج و توسعه و تقويت دستورات دين اسالميتشكيل حكومت * 
  ر نقش بسزايي دارد.زكات و امر به معروف و نهي از منك

اُب    ِبّ اْغِفرْ  قَاَل رَ  « َوه�
ْ
نَْت ال

َ
َحٍد ِمْن َنْعِدي إِن�َك أ

َ
 يَنْبÉَِ ِأل

َ
ً� ال

ْ
  )35(ص/ Úِ َوَهْب Úِ ُمل

كـن  گفت: پروردگارا! مرا بيامرز و به من فرمانروايى و ملكـى عطـا    (حضرت سليمان)
  اى. كه پس از من سزاوار هيچ كس نباشد، همانا تو بسيار بخشنده

 «رفتند.  برخى انبيا به سراغ قدرت و حكومت مى* 
ً
  »هب = مل�
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رْ 
َ ْ
ُوُسَف Hِ األ ِ́ ن�ا 

لَِك َمك�
ٰ
َذ

َ
 ِمنَْها َحيُْث يََشـاُء نُِصـيُب بِرَ  َو�

ُ
أ   ِض يَتَبَو�

َ
ْ�َِتنَـا َمـْن نََشـاُء َوال

جْ 
َ
ُمْحِسنِ�َ   رَ نُِضيُع أ

ْ
  )56/(يوسف   ال

و ما اينگونه به يوسف در آن سرزمين، مكنـت وقـدرت داديـم كـه در آن هـر جـا كـه        
رسـانيم   خواهد قرار گيرد (وتصرّف كند.) ما رحمت خود را بر هركس كه بخواهيم مى

  گردانيم. و پاداش نيكوكاران را ضايع نمى

  زيانبخش خواهد بود. نهدست اهلش باشد رحمت است وگر درقدرت اگر * 

  حكومت . مشروعيت1.2

ٰ َونِْعَم ا�Kِص�ُ  َمْو·َ
ْ
ُكْم فَِنْعَم ال

َ
  )78/(حج  ...ُهَو َمْوال

  او موال و سرپرست شماست، پس چه خوب سرپرستى است و چه خوب ياورى.

  ن به واليت الهى است.  در گرو منتهى شد ،هاى بشرى مشروعيت حكومت* 

  . وظايف حكومت1.3

  . ايفاي حقوق الهي 1.3.1

  .  دعوت به خداپرستي1.3.1.1

هنگـامي كـه شـنيد خـانمي كـافر در       ،نظيري داشت حضرت سليمان كه حكومت بي
  خدا ايمان آورد.به او اي او را به توحيد دعوت كرد و كند، در نامه اي حكومت مي منطقه

ِ  رَ  ْسلَْمُت َمَع ُسلَيَْماَن ل
َ
 إِِ¤ّ َظلَْمُت َغْفِ� َوأ

َعالَِمَ�  ل�ـِه رَ ِبّ
ْ
  )44/(نمل  ِبّ ال

پروردگارا! من به خودم ظلـم كـردم و (اكنـون) همـراه سـليمان، در برابـر پروردگـار        
  ام. جهانيان سر تسليم فرود آورده

  هدف حكومت انبيا، دعوت به سوى خداوند است، نه كشورگشايى.  * 
  . اجراي احكام1.3.1.2

ـْن ِمـَن  يْتَُك 2ََ ا�Kاِس بِرِ قَاَل يَا ُموÄَٰ إِِ¤ّ اْصَطفَ 
ُ
ِ� فَُخـْذ َمـا آتَيْتُـَك َو�

َ

 َوبَِكالِ

َ
َساال

اِكرِ    )144/(اعراف  يَن  الش�
ام، پـس   هـايم و سـخنم برگزيـده    (خداوند) فرمود: اى موسى! من تو را بر مردم با پيام

  آنچه (از الواح و تورات) به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش.
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  و تشكيل حكومت دينى، بايد احكام الهى اجرا شود.  طاغوتز براندازى پس ا* 

رْ 
َ ْ
ن�اُهْم Hِ األ يَن إِْن َمك� ِ

�
Wَمـرُ  ا

َ
ََة َوأ َة َوآتَُوا الـز�

َ
ال قَاُموا الص�

َ
َمْعرُ  ِض أ

ْ
وِف َوَغَهـْوا َعـِن  وا بِـال

ُمنَْكرِ 
ْ
ُمورِ   ال

ُ ْ
  )41/(حج  َولِل�ـِه ²َقِبَُة األ

دهنـد   دارند و زكات مى گر آنان را در زمين به قدرت رسانيم، نماز بر پا مىكسانى كه ا
ى امور  دارند؛ و پايان همه ها باز مى كنند و از بدى ها دعوت مى و (ديگران را) به خوبى

  براى خداست.

از وظـايف و قطعـى مسـئوالن     ،ى نماز و زكات و امر به معروف و نهى از منكر اقامه* 
  ت.حكومت اسالمى اس

  . ايفاي حقوق مردم1.3.2

  . فرهنگي1.3.2.1

  ها و اصالح جامعه گسترش معروف )الف

ُمرُ 
ْ
ُقرْ   إِن� الل�ـَه يَأ

ْ
ِْحَساِن َوÀِيتَاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمنَْكـرِ  بِال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
َـÉِْ   َبٰ َوَينَْ�ٰ َعِن ال َوا¶ْ

رُ  َعل�ُكْم تََذك�
َ
  )90(نحل/ ونَ  يَِعُظُكْم ل

دهد و  همانا خداوند (مردم را) به عدل و احسان و دادن (حق) خويشاوندان، فرمان مى
كند باشد كـه   فرمايد او شما را موعظه مى از كارهاى زشت و ناپسند و تجاوز، نهى مى

  متذكّر شويد.

  امر به معروف، بر نهى از منكر و عدل، بر احسان مقدم است. * 

  ، سنّت ابدى خداوند است.  عدل و نهى از فحشا بهسفارش * 

ُمرُ 
ْ
َمْعرُ  يَأ

ْ
ُمنَْكرِ  ُهْم بِال

ْ
ِيّبَاِت َوُ¬َرِّ   وِف َوَينَْهاُهْم َعِن ال لX لَُهُم الط� َبَائَِث َوَيَضُع  َوُ¬ِ

ْ
oُم َعلَيِْهُم ا

 َîَِْنَْت َعلَيِْهمْ  َقنُْهْم إ �ِ
�
َل ال

َ
ْغال

َ ْ
  )157/(اعراف ...ُهْم َواأل

دارد و آنچه را پاكيزه  دهد و از زشتى باز مى آنان را به نيكى فرمان مى(پيامبرى كه)  
كنـد و از آنـان    ها را بر ايشان حرام مى كند و پليدى و پسنديده است برايشان حالل مى

  كند).  دارد (وآزادشان مى بار گران (تكاليف سخت) و بندهايى را كه بر آنان بوده برمى

هـاى پيـامبران    ، در رأس برنامـه هـا،  امعه از زشـتي و پاكسازي ج ها معروفگسترش * 
  است.  
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ُمرْ 
ْ
َعْفَو َوأ

ْ
ُعرْ   ُخِذ ال

ْ
ْعرِ  بِال

َ
َاِهِل�َ  ِف َوأ

ْ
  )199/(اعراف   ْض َعِن ا�

روى را پيشه كن (عذر مردم را بپذير و بر آنان آسان بگير)، و به كارهاى  عفو و ميانه
  راض كن.عقل پسند و نيكو فرمان بده، و از جاهالن اع

ى اصول اخالقى را در بـر دارد. هـم اخـالق     اين آيه با تمام سادگى و فشردگى، همه* 
، هـم بـا دشـمن    »عفـو «، هم با دوست »وأمر بالُعرف«، هم اخالق اجتماعى »عفو«فردى 

، هم »أعرض«، هم منفى »خُذ«، هم مثبت »أعرض«، هم عملى »وأمر«، هم زبانى »أعرض«
 ، هم براى آن زمان و هم براى اين زمان. چنانكـه امـام صـادق   براى رهبر، هم براى امت

  1اين آيه در مكارم االخالق نيست. تر از اى جامع عليه السالم فرمودند: در قرآن آيه 

رِ ...
ُ
  إِْن أ

ُ
ِْه أ

َ
´ِÀُت َو

ْ  بِالل�ـِه َعلَيِْه تََو��
�

َح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوِفيِ� إِال
َ

ِْصال
ْ

 اإل
�

    ِغيُب يُد إِال
ى ديگرى ندارم و جز به لطف  (شعيب) گفت: من به جز اصالح به مقدار توانم، خواسته

ام و بـه سـوى او    خداوند، توفيقى براى من نيسـت، (از ايـن روى) بـر او توكّـل كـرده     

  )88(هود/ ام. بازگشته

  ها و جوامع بشرى است.   اصالح انسان ،انبياهدف * 

ُقرُ 
ْ
 ََن ِمَن ال

َ
رْ  فَلَْوال

َ ْ
َفَساِد Hِ األ

ْ
ولُو بَِقي�ٍة َفنَْهْوَن َعِن ال

ُ
...   وِن ِمْن َقبِْلُكْم أ

ً
 قَِليال

�
  ِض إِال

پس چرا در قرون قبل از شما، صاحبان علم و قدرتى نبودند تـا مـردم را از فسـاد در    

  )116(هود/ كمي.زمين باز دارند، مگر گروه 

  ى صاحبان علم و قدرت است.   هدر نهى از منكر، بر عهد مسئوليتبيشترين * 

  تحكيم خانواده ب)

اtَِِ� ِمْن ِعبَاِدُكْم َوÀَِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا ُفَقـرَ  يَاَ�ٰ ِمنُْكْم َوالص�
َ ْ
نِْكُحوا األ

َ
اَء ُفْغـِنِهُم  َوأ

ُدونَ  ِLَ 
َ

يَن ال ِ
�

Wيَْستَْعِفِف ا
ْ
ٰ ُفْغِنـيَُهُم  الل�ـُه ِمْن فَْضِلِه َوالل�ـُه َواِسٌع َعِليٌم . َول نَِكاًحـا َحـ|�

  )33و 32(نور ...الل�ـُه ِمْن فَْضِلِه 
همسر و غالمان و كنيزان شايسته (ازدواج) خود را همسر دهيـد.   پسران و دختران بى

گرداند و خداوند، گشايشـگر   اگر تنگدست باشند، خداوند از فضل خود بى نيازشان مى
يابند، پاكدامنى و عفت پيشـه كننـد، تـا آن     نمىى) ازدواج  و كسانى كه (وسيله داناست.

  ...نياز نمايد كه خداوند از كرم خويش، آنان را بى
                                                           

  . تفسير فرقان.1
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و «در حفــظ عفّــت و پاكــدامنى عمــومى، هــم بايــد جوانــان خــود را حفــظ كننــد،  * 

يا�«، هم خانواده و حكومت قيام كند »ليَستَعفف
َ
نكحوا اال

َ
  »وا

  . اقتصادي1.3.2.2

  خدمت به مردم )الف

بـا   ،و غرب او با سفر به شرق .ما به ذوالقرنين تمام امكانات را داديم :فرمايد ن ميقرآ
  كرد.   استفاده از امكانات و قدرت خود، مشكالت آنان را حل مي

 يََكاُدوَن َفْفَقهُ 
َ

يِْن وََجَد ِمْن ُدونِِهَما قَْوًما ال د� ٰ إَِذا بَلََغ َنْ�َ الس� ْيبََع َسبَبًا . َح|�
َ
 ُعم� أ

ً
 وَن قَـْوال

  )93و  92/(كهف
سپس (براى سفرى ديگـر از اسـبابى كـه در اختيـار داشـت) سـببى را پيگيـرى كـرد.         
تاآنگاه كه به ميان دو سد (كوه) رسيد، پشت آن دو كوه مردمى را يافت كه گويا هـيچ  

  فهميدند. سخنى را نمى

  نباشند.   ، چهخدمت به محرومان يك ارزش است، چه با فرهنگ باشند* 

َحاِديِث فَاِطرَ  رَ 
َ ْ
ِويِل األ

ْ
ِك وََعل�ْمتôَِ ِمْن تَأ

ْ
ُمل

ْ
رْ   ِبّ قَْد آتَيْتôَِ ِمَن ال

َ ْ
ـَماَواِت َواأل نْـَت  الس�

َ
ِض أ

ِخرَ 
ْ

ْغيَا َواآل X-ا Hِ ّ�َِوِل  �َِtِا ِْقôِ بِالص�
ْ
t

َ
  )101/(يوسف  ِة تََوف�ôِ ُمْسِلًما َوأ

ها به من  اى) از حكومت دادى و از تعبير خواب ا (بهره(يوسف گفت:) پروردگارا؛ تو مر
ها و زمين، تنها تو در دنيـا وآخـرت مـوالى منـى،      ى آسمان آموختى. (اى) پديدآورنده

  مرا تسليم خود بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما.

  خواهند.   حكومت را براى خدمت و صالح مى ،هاى وارسته انسان* 

  فقر زدايي ب)

ُفَقـرَ  إِغ�َما
ْ
َدقَاُت لِل َفـِة قُلُـوُبُهْم َوýِ الرِّ  الص�

�
ُمَؤل

ْ
َعـاِمِلَ� َعلَيَْهـا َوال

ْ
َمَسـاِكِ� َوال

ْ
قَـاِب  اِء َوال

َغارِ 
ْ
ِبيِل فَرِ  َوال   )60/(توبه  يَضًة ِمَن الل�ـِه َوالل�ـُه َعِليٌم َحِكيٌم  ِمَ� َوýِ َسِبيِل الل�ـِه َوابِْن الس�

گان وكارگزارانِ زكـات وجلـب دلهـا و     ات)، براى نيازمندان ودرماندهمانا صدقات (زك
ى جهـاد) در راه خـدا وتـأمين در راه     آزادى بردگان واداى بـدهى بـدهكاران و(هزينـه   

  مانده است، اين دستور، فرمانى است از جانب خدا و خداوند، دانا و حكيم است.

  د.  هاى نظام اسالمى باش فقرزدايى بايد در رأس برنامه* 
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فقـرا، خـود    تـا حكومت اسالمى، مسئول گرفتن زكات و پرداخـت آن بـه فقراسـت،    * 
  مستقيماً نزد اغنيا نروند و احساس حقارت نكنند.

ْجرِ 
َ
 إِْن أ

ً
ُكْم َعلَيِْه َماال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
نَا بَِطـارِ  َوَيا قَْوِم ال

َ
 2ََ الل�ـِه َوَما أ

�
يـَن آَمنُـوا إِغ�ُهـْم  َي إِال ِ

�
Wِد ا

قُو رَ مُ 
َ

رَ  ال
َ
ِكôِّ أ ـٰ َْهلُونَ  بِِّهْم َولَ

َ
  )29/(هود اُكْم قَْوًما �

كنم،  (نوح ادامه داد كه) اى قوم من! از شما در برابر اين دعوت، اجرتى درخواست نمى
انـد (بـه خـاطر خواسـت      پاداش من تنها بر خداست و من كسـانى را كـه ايمـان آورده   

نان پروردگارشان را مالقات خواهند كـرد (و از  كنم، (چرا كه) آ نابجاى شما) طرد نمى
  بينم. من شكايت خواهند نمود)، ولى من شما را قوم جاهلى مى

  نبايد به خاطر جلب رضايت مرفّهين، طبقه محروم را از دست بدهد.  ،حكومت حقّ* 

َْحرِ  ِفينَُة فََ�نَْت لَِمَساِكَ� َفْعَملُوَن Hِ ا¶ْ ا الس� م�
َ
رَ   أ

َ
ِقيبََهـا َوÓََن َورَ ْدُت  فَـأ

َ
ْن أ

َ
اَءُهـْم َمِلـٌك  أ

ُخُذ �Dُ َسِفينٍَة َغْصبًا
ْ
  )79/(كهف يَأ

كردنـد.   اما آن كشتى (كه سـوراخ كـردم) از آنِ بينوايـانى بـود كـه در دريـا كـار مـى        
خواستم آن را معيوبش كنم، (چون) در كمين آنان پادشـاهى بـود كـه غاصـبانه و بـه      

  گرفت. مىزور، هر كشتى (سالمى) را 

  حافظ حقوق و اموال محرومان باشند.  به هر نحو كه بتوانند، افراد متعهد، بايد * 

  تامين رفاه مردم )ج

 َÕْآ ِلَقْوِمُكَما بِِم ْن َيبَو�
َ
ِخيِه أ

َ
ٰ ُموÄَٰ َوأ ا إِ=َ

وَْحيْنَ
َ
ِقيُمـوا   َوأ

َ
ُنيُوتًا َواْجَعلُوا ُنيُوتَُكْم قِبْلَـًة َوأ

 ِ َة َوبَِ/ّ
َ

ال ُمْؤِمِن�َ   الص�
ْ
  )87/(يونس   ال

هـايى آمـاده    و به موسى و برادرش وحى كرديم كه در مصر، براى قوم خودتان خانه
هايتان را مقابل هم (يا رو به قبله) بسازيد و نماز به پا داريد و به مؤمنـان   كنيد و خانه

  پيروزى با آنهاست). بشارت بده (كه سرانجام

  ند.  دارتوجه  نيزورفاهى امت  به مسائل مادى ،رهبران دينى* 

 َùِْإ ôَِنَا ب
ْ
أ َقْد بَو�

َ
 ِصْدٍق َورَ  َول

َ
أ ِيّبَاِت  اِثيَل ُمبَو�   )93/(يونسَزْقنَاُهْم ِمَن الط�

اى جـا داديـم و از چيزهـاى پـاكيزه بـه آنـان        اسرائيل را در جايگاه شايسـته  و ما بنى
  .روزى بخشيديم
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  نويت، ابعاد مادى زندگى مردم نيز مورد توجه است.  هاى انبيا، عالوه بر مع در نهضت* 

  مديريت بحران )د

بًا َفَما َحَصْدُيْم فََذرُ  قَاَل تَْزرَ 
َ
ُكلُوَن  ُعوَن َسبَْع ِسنَِ� َدأ

ْ
ا تَأ  ِمم�

ً
 قَِليال

�
    وُه Hِ ُسنْبُِلِه إِال

جـز  درپى كشـت كنيـد و آنچـه را درو كرديـد،      (يوسف در جواب) گفت: هفت سال پى

  )47(يوسف/ اش كنار بگذاريد. خوريد، در خوشه اندكى را كه مى

  از وظايف اصلى حكومت است.  بحراني، اداره جامعه در شرايط * 
  . سياسي 1.3.2.3

  تامين امنيت )الف

يَن ُ¬َارِ  ِ
�

Wرْ  بُوَن الل�ـَه َورَ  إِغ�َما َجَزاُء ا
َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Hِ األ

َ
jْن فُ  ُسو

َ
ْو ِض فََساًدا أ

َ
ْو يَُصل�بُوا أ

َ
َقت�لُوا أ

رْ 
َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ رْ  ُيَقط�

َ ْ
ْو ُفنَْفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
ْغيَا َولَُهـْم Hِ  ُجلُُهْم ِمْن ِخال X-ا Hِ لَِك لَُهْم ِخْزٌي

ٰ
ِض َذ

ِخرَ 
ْ

  )33/(مائده ِة َعَذاٌب َعِظيٌم  اآل
خيزند و (با سالح و تهديد و  مىهمانا كيفر آنان كه با خداوند و پيامبرش به محاربه بر

كوشند، آن است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شـوند،   غارت) در زمين به فساد مى
يا دست و پايشان بطور مخالف بريده شـود يـا آنكـه از سـرزمين (خودشـان) تبعيـد       

  شوند. اين كيفر ذلت بار دنيوى آنان است و در آخرت برايشان عذابى عظيم است.

بـا  قـاطع  ها و برخورد  ، حفظ امنيت شهرها، روستاها، جادهاسالمي ى حكومت وظيفه* 
  متخلّفان است.

  ايجاد و تقويت  وحدت )ب

ٰ َ¼َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم  ِكتَاِب َيَعالَْوا إِ=َ
ْ
ْهَل ال

َ
  )64(آل عمران/قُْل يَا أ

  ...كسان است بايستيمبگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما ي

  يكى از وظايف حكومت اسالمى ايجاد وحدت و حلّ تنازعات است.  * 

ْن َيُقوَل فَر� 
َ
  )94(طه/قُْب قَْوßِ  اِثيَل َولَْم تَرْ  قَْت َنْ�َ بôَِ إùَِْ  إِِ¤ّ َخِشيُت أ

  انداختى و سخنم را مراعات نكردى تفرقهاسرائيل  رسيدم بگويى ميان بنىت

    ملّي باالتر از تفرقه مذهبي است.* حفظ وحدت 
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  دسترسي به مسئولين  )ج

ُ ُمنِْكرُ  وََجاَء إِْخَوُة يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَيِْه َفَعرَ 
َ

j 58/(يوسف  وَن  َفُهْم َوُهْم(  
برادران يوسف (به مصر) آمدند و بر او وارد شدند، آنگاه (يوسف) آنـان را شـناخت،   

  ولى آنها او را نشناختند.

اى اتخاذ كنند كه مالقات مردم با آنـان بـه آسـانى صـورت      بايد برنامه  ن حكومتسرا* 
  بگيرد. 

  . اجتماعي1.3.2.4

  گيري بر مردم آسان) الف

بُُه ُعم� يُرَ  ا َمْن َظلََم فََسوَْف ُغَعِذّ م�
َ
ٰ رَ  قَاَل أ  إِ=َ

Xبُُه َعَذابًا نُْكرً  د ا َمْن آَمَن وََعمِ  بِِّه َفيَُعِذّ م�
َ
َل ا . َوأ

ْمرِ 
َ
ُ ِمْن أ

َ
j ُْسَ�ٰ وََسنَُقوُل

ْ
tًا فَلَُه َجَزاًء اtَِصا  ًÞُْ88و 87(كهف ا نَا ي(  

(ذوالقرنين) گفت: اما هر كس سـتم كنـد، او را عـذاب خـواهيم كـرد، سـپس بـه سـوى         
و اما هر كـس   كند. شود، او هم وى را به سختى عذاب مى پروردگارش باز گردانده مى

مل شايسته انجام دهد، پس پـاداش بهتـر بـراى اوسـت و بـراى او از      ايمان آورده و ع
  سوى خود، آسانى مقرّر خواهيم داد.

  است.   بر مردموظيفه رهبر و حاكم الهى، مبارزه با ظلم و آسان كردن مقرّرات * 

  منع  آزار و اذيت مردم )ب

 إِن�ا رَ 
َ

ِييَاُه َفُقوال
ْ
 رَ  فَأ

َ
رْ  ُسوال

َ
ْنُهْم  بôَِ إùَِْ  ِسْل َمَعنَا بَِّك فَأ  ُيَعِذّ

َ
  )47/(طه  اِثيَل َوال

ى پروردگار تو  پس به سراغ او برويد، پس (به او) بگوييد: (اى فرعون) ما دو فرستاده
  اسرائيل را به همراه ما بفرست (وبيش از اين) آنها را آزار مده.  هستيم، وبنى

  .  شوندمي ى مردم آزار وشكنجهبايد مانع افراد يا قوانيني شد كه مايه * 
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  و حكومت . مردم1.4

  حكومت وسيله آزمايش. 1.4.1

تِيَنَا َوِمْن َنْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعÃَٰ رَ 
ْ
ْن تَأ

َ
وِذينَا ِمْن َقبِْل أ

ُ
ُكْم  قَالُوا أ ْن ُفْهِلـَك َعـُدو�

َ
بXُكْم أ

رْ 
َ ْ
  )129/اعراف(  َكيَْف َيْعَملُوَن   ِض َفيَنُْظرَ  َويَْستَْخِلَفُكْم Hِ األ

شـديم و هـم پـس از آنكـه      (قوم موسى) گفتند: هم پيش از آنكه نزد ما بيايى آزار مـى 
آمدى! (پس چه بايد كرد؟) موسى گفت: اميد است پروردگارتان دشمن شـما را نـابود   

  كنيد. كند و شما را در اين سرزمين، جانشين آنان سازد تا ببيند شما چگونه عمل مى

و نفرمـود:  » كيف تعملـون«شوند.  مسئولند و با آن آزمايش مى مردم در قبال حكومت* 
  »كيف أعمل«

  . تبعيت از زمامداران1.4.2

ِطيُعوا الر� 
َ
ِطيُعوا الل�ـَه َوأ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ْمرِ  يَا ك

َ ْ
وßِ األ

ُ
  )59/(نساء ِمنُْكْم...  ُسوَل َوأ

و از رسـول و اولـى االمـر خـود     ايـد! خـدا را اطاعـت كنيـد      اى كسانى كه ايمان آورده
  (جانشينان پيامبر) اطاعت كنيد.  

ى قبل، بيان وظايف حاكمان بود كه بايـد دادگـر و امانتـدار باشـند، ايـن آيـه بـه         آيه* 
  كند.   ى مردم در برابر خدا و پيامبر اشاره مى وظيفه

  تيبانى كنند.  مردم بايد نظام اسالمى را بپذيرند و از رهبران الهى آن در قول و عمل پش* 

  ها . سرنوشت ملت1.4.4

 ُ  ُفَغِ�ّ
َ

ُ   إِن� الل�ـَه ال ٰ ُفَغِ�ّ رَ  َما بَِقْوٍم َح|�
َ
ْغُفِسِهْم َوÀَِذا أ

َ
 َمـرَ  وا َما بِأ

َ
ُ  اَد الل�ـُه بَِقْوٍم ُسـوًءا فَـال

َ
j د�

  )11(رعد/َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل 

دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند و چون خدا  نمى خدا حال قومى را تغيير در حقيقت
براى قومى آسيبى بخواهد هيچ برگشتى براى آن نيست و غير از او حمايتگرى بـراى  

  .آنان نخواهد بود

  .ها به دست خود آنهاست سرنوشت ملت* 
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  . وطن دوستي1.4.5

َذاِن لََسـاِحرَ  ـٰ ْن ُ±ْرِ  اِن يُرِ  قَالُوا إِْن َه
َ
رْ َجـاكُ  يـَداِن أ

َ
ِهَما َوَيـْذَهبَا  ِضـُكْم بِِسـْحرِ  ْم ِمـْن أ

ُمثَْ�ٰ  بَِطرِ 
ْ
  )63/(طه يَقِتُكُم ال

خواهنـد بـا    (فرعونيان) گفتند: همانا اين دو (موسى و هارون) قطعاً جادوگرند (كه) مى
  سحرشان شما را از سرزمينتان بيرون كنند و آيين برتر شما را براندازند.

  كنند.   ها با مخالف آن مبارزه مى بيعى است و انسان، يك خواسته طوطن دوستي* 

ُفَقرَ 
ْ
ُمَهاِجرِ  لِل

ْ
ْخرِ  اِء ال

ُ
يَن أ ِ

�
Wِمَن الل�ـِه َورِ  ُجوا ِمْن ِديَارِ  يَن ا 

ً
ْمَوالِِهْم يَبْتَُغوَن فَْضال

َ
ْضَوانًا  ِهْم َوأ

 ُÕُْاِدقُونَ  وَن الل�ـَه َورَ  َوَين ئَِك ُهُم الص� ـٰ ولَ
ُ
ُ أ

َ
j8/ر(حش ُسو(  

 رانـده  بيـرون  خـود  اموال و ها خانه از كه است فقيرى مهاجران براى) فيئ از بخشى( 
 آنـان  كننـد،  مـى  يارى را رسولش و خدا و هستند الهى رضوان و فضل پى در و شدند
  .راستگويانند همان

  تواند آن را سلب كند.و كسي نمي است الهى و طبيعى حق يك وطن، به عالقه* 

  حكومت در برابر دشمن حمايت از. 1.4.6

ْعرَ 
َ ْ
َمِدينَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األ

ْ
ْهِل ال

َ
ْن َفتََخل�ُفوا َقْن رَ  َما ََن ِأل

َ
 يَرْ  اِب أ

َ
َلبُـوا  ُسوِل الل�ـِه َوال

 Hِ َْمَصٌة�َ 
َ

 نََصٌب َوال
َ

 َوال
ٌ
 يُِصيبُُهْم َظَمأ

َ
غ�ُهْم ال

َ
لَِك بِك

ٰ
ْغُفِسِهْم َقْن َغْفِسِه َذ

َ
 بِأ

َ
َسِبيِل الل�ـِه َوال

ارَ  ُكف�
ْ
 ُكِتَب لَُهْم بِـِه َقَمـٌل َصـاِلٌح إِن�   َفَطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ ال

�
 إِال

ً
 َفنَالُوَن ِمْن َعُدٍوّ َغيْال

َ
َوال

ْجرَ 
َ
 يُِضيُع أ

َ
ُمْحِسنِ�َ   الل�ـَه ال

ْ
  )120/(توبه  ال

(فرمانِ) رسول خدا تخلّف كننـد و   نشينان اطراف آنان، حقّ ندارند از اهل مدينه و باديه
هاى خود را از جـان پيـامبر عزيزتـر بداننـد. زيـرا هـيچ گونـه         (به جبهه نروند و) جان

رسد و هيچ گامى در جايى كه كـافران   تشنگى، رنج و گرسنگى در راه خدا به آنان نمى
راى رسد، مگر آنكه بـ  دارند وهيچ چيزى از دشمن به آنان نمى را به خشم آورد برنمى
نيكوكـاران را تبـاه    شود. قطعاً خداوند پاداش صالح نوشته مى آنان به پاداش اينها عمل

  كند. نمى

  »يغيظ الكّفار«ى اسالمى بايد كفرستيز باشد.  جامعه* 
ها و حركات دسته جمعـى مسـلمانان كـه موجـب خشـم و هـراس كفّـار         راهپيمايى* 
 يغيظ «گردد، در نزد خدا پاداش دارد.  مى

ً
  »الكّفارموطئا
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  . مسئولين و حكومت1.5

  . ساده زيستي1.5.1

تَبْنُوَن بُِكِلّ رِ 
َ
ونَ  .يٍع آيًَة َيْعبَثُوَن  أ ُ ْتُ َعل�ُكْم �َ

َ
  )129و 128/(شعراء َوَيت�ِخُذوَن َمَصانَِع ل

سازيد؟  اى بنا وقصرى بلند از روى هوا و هوس مى (هود به مردم گفت:) آيا بر هر تپه
  گيريد، به اميد آنكه جاودانه بمانيد؟  مىهاى استوار  و كاخ

نشينى و عياشى است، نه اصل ساختمان. (توليـد، ابتكـار،    ى كاخ انتقاد قرآن از روحيه* 
  هنر و بكارگيرى امكانات و نيروى انسانى بايد در مسير نياز واقعى باشد، نه بيهوده)

ينَ  فََخرَ  ِ
�

Wِزينَِتِه قَاَل ا Hِ قَْوِمِه ٰ وِ�َ قَـارُ  يُرِ  َج 2ََ
ُ
َا ِمثَْل َمـا أ

َ
K َْت

َ
ْغيَا يَا ´ X-َيَاَة ا

ْ
tوُن  يُدوَن ا

و َحٍظّ َعِظيمٍ  ُ َW 79(قصص/   إِن�ُه(  
(روزى قارون) با تمام تجمل خود در ميان قومش ظاهر شـد، (بـا ديـدن ايـن صـحنه)      

ل آنچـه بـه   آنان كه خواهان زندگانى دنيا بودند (آهـى كشـيده و) گفتنـد: اى كـاش مثـ     
  ها) دارد. ى بزرگى (از نعمت قارون داده شده، براى ما نيز بود. براستى كه او بهره

  .»ª زينته... يا ´ت Kا..«تواند فرهنگ مردم را تغيير دهد.  گرىِ حاكمان، مى اشرافى* 

  نفوذ اطرافيان خطر.1.5.2

ْت قَِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ  َاَب َوقَد�
ْ

   َواْستَبََقا ا¶
ْ
ل
َ
رَ َوأ

َ
ْت َما َجـَزاُء َمـْن أ

َ
َاِب قَال

ْ
ى ا¶ َ اَد  َفيَا َسِيَّدَها -َ

ٌم  ِ́
َ
ْو َعَذاٌب أ

َ
ْن يُْسَجَن أ

َ
 أ

�
ْهِلَك ُسوًءا إِال

َ
  )25/(يوسفبِأ

ــد. ناگهــان    ــد و آن زن پيــراهن او را از پشــت دري و هــر دو بســوى در ســبقت گرفتن
تبرئه خود بـا چهـره حـقّ بـه      شوهرش را نزد در يافتند. زن (براى انتقام از يوسف يا

جانبى) گفت: كيفر كسى كه به همسرت قصد بد داشته جز زندان ويا شكنجه دردنـاك  
  چيست؟

  بايد مراقب همسران و اطرافيان مسئوالن بود كه در دستگاه حكومت نفوذ نكنند.* 
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  خانواده مسئولين   ي. حساسيت رفتار1.5.3

َمِدينَِة امْ 
ْ
َعِزيِز تُرَ  رَ َوقَاَل نِْسَوٌة Hِ ال

ْ
ُت ال

َ
َ�َ  أ

َ
ا ل اَهـا Hِ  اوُِد َفتَاَها َقْن َغْفِسِه قَْد َشَغَفَها ُحبÍا إِنـ�

ٍل ُمِب�ٍ 
َ

  )30(يوسف/ َضال
زنانى در شهر (زبان به مالمت گشـودند و) گفتنـد: همسـر عزيـز بـا غالمـش مـراوده        

رده اسـت. بـه   داشته و از او كام خواسته است. همانا يـك غـالم او را شـيفته خـود كـ     
  بينيم. راستى ما او را در گمراهى آشكار مى

گردد، پس بايد مراقب رفتارهاى خود  اخبار مربوط به خانواده مسئوالن، زود شايع مى* 
  باشند.  

  كنترل رفتار كارگزاران. 1.5.4

رْ  إِن� فِرْ 
َ ْ
 Hِ األ

َ
ْهلََها ِشـيًَعا يَْستَْضـِعُف َطائَِفـةً  َعْوَن َعال

َ
ْننَـاَءُهْم  ِض وََجَعَل أ

َ
ِمـنُْهْم يُـَذبُِّح أ

ُمْفِسِدينَ 
ْ
  )4/(قصص َويَْستَْحِ� نَِساَءُهْم إِن�ُه ََن ِمَن ال

همانا فرعون در سرزمين (مصر) سركشى كرده و مـردم آنجـا را فرقـه فرقـه نمـوده      
بـرد و   است، گروهى از آنان را به زبونى و نـاتوانى كشـانده، پسرانشـان را سـر مـى     

  دارد. به راستى كه او از تبهكاران است. (براى كنيزى) زنده نگه مى زنانشان را

شود. در اين آيات تمام جنايات  اعمال خالف كارگزاران، به پاى حاكم نيز حساب مى* 
 فرعون، به شخص او نيز نسبت داده شد. كارگزاران

  .  حكومت و مخالفان1.6

ْخرَ 
َ
َ  َجَك رَ  َكَما أ

ْ
tَك ِمْن بَيِْتَك بِاXِن� فَرِ بÀَ�رِ  ِقّ َو

َ
ُمْؤِمِنَ� ل

ْ
  )5/(انفال ُهونَ  يًقا ِمَن ال

(ناخشنودى بعضى مسلمانان از تقسيم غنائم) همانند آن (زمانى) است كه پروردگارت 
ات به حقّ خارج كرد، در حالى كـه گروهـى از مؤمنـان     تو را (براى جنگ بدر،) از خانه

  (از حضور در جنگ) ناخشنود بودند.

سائل اجتماعى و مالى، وجود مخالف و ناراضى طبيعى است، هر چنـد شخصـى   در م* 
  باشد.   در راس حكومتصلى اهللا عليه وآله  همچون پيامبر اكرم
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  . انحراف حكومت1.7

  . عوامل انحراف حكومت1.7.1

ُملُوَك إَِذا َدَخلُوا قَرْ 
ْ
ْت إِن� ال

َ
ْهِلهَ  قَال

َ
َة أ ِعز�

َ
فَْسُدوَها وََجَعلُوا أ

َ
لَِك َفْفَعلُوَن يًَة أ

ٰ
َذ

َ
ًة َو�

�
ِذل

َ
  ا أ

ى آبادى وارد شوند (و هجوم برند،)  (بلقيس) گفت: بى شك، هرگاه پادشاهان به منطقه
ى هميشـگى   كنند و اين، سـيره  كشند و عزيزان آن جا را ذليل مى آن جا را به تباهى مى

  )34(نمل/ آنان است.

  يرانگرى است.  طلبى، جنگ افروزى و و آفت حكومت وقدرت، سلطه* 

 . مديريت سياسی و אجتماعی٢

  گرايي .  قانون2.1

  . جايگاه قانون2.1.1

 َùِْإ ôَِـورِ  يَا ب Xُكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجانَِب الط َيْنَاُكْم ِمْن َعُدِوّ
ْ

�
َ
َـا   اِثيَل قَْد أ ْK ْفَمـَن َونَز�

َ ْ
األ

َوىٰ 
ْ
ل َمن� َوالس�

ْ
  )80/(طه  َعلَيُْكُم ال

ل! همانا ما شما را از (دست) دشمنانتان نجات داديم و با شـما در سـمت   اسرائي اى بنى
اى همچـون) مـنّ و    راست كوه طور، قرار و وعده گذارديم و بر شـما (غـذاهاى آمـاده   

  سلوى نازل كرديم.

ى خـدا   ترين نياز، قانون است. (وعـده  پس از سقوط طاغوت وتشكيل حكومت، مهم* 
  ).اعطاى تورات وقانون الهى بود

  . التزام به قانون 2.2.2

الِِم�َ  قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن وُِجَد Hِ رَ  ِْزي الظ�
َ

لَِك �
ٰ
  )75/(يوسف ْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذ

گفتند: كيفرش چنين است كه هر كس پيمانه در بارش پيدا شود، خود او جزاى سرقت 
ار گيرد) ما (در منطقـه  است (كه به عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قر

  دهيم. كنعان) ظالم (سارق) را اينگونه كيفر مى

  شد. ميبرده  ،سارق . برطبق قوانين مصراستثنا و تبعيض وجود ندارد ،در قانون* 
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 طبـق و از آن تخلّـف نكننـد. (يوسـف    باشـند  سردمداران نيز بايستى به قانون وفادار * 
  )  .داشت ، برادر را نگه قانون مصر

َظالُِموَن قَاَل 
َ
ا إًِذا ل

 َمْن وََجْدنَا َمتَاَقنَا ِعنَْدُه إِن�
�

ُخَذ إِال
ْ
ْن نَأ

َ
  )79/(يوسف  َمَعاَذ الل�ـِه أ

ايـم،   (يوسف) گفت: پناه به خدا از اينكه كسى را به جز آنكـه متاعمـان را نـزد او يافتـه    
  بگيريم. زيرا كه در اين صورت حتماً ستمگر خواهيم بود.

رات، بر هر كس الزم است و قانون شكنى حتّـى بـراى عزيـز مصـر نيـز      مراعات مقرّ* 
ّ «ممنوع است.    »معاذ اهللا

  . ضابطه گرايي نه رابطه گرايي2.2.3

َغابِرِ 
ْ
 َعُجوًزا Hِ ال

�
Ùَِْعَ� . إِال

َ
ْهلَُه أ

َ
يْنَاُه َوأ   )171-170(شعراء/يَن  َفنَج�

نجات داديم. مگر پيرزنى (زن  پس (دعايش را مستجاب كرديم و) او وتمام خاندانش را
  لوط) كه در ميان بازماندگان بود. 

ى قوانين بر اساس ضوابط است نه روابط. (زن پيامبر نيـز اگـر    در اديان آسمانى، همه* 
  شود، زيرا مالك و ميزان، كفر وايمان است نه رابطه و نسبت) منحرف شد، هالك مى

نِيِه َوقَوْ  َوÀِْذ قَاَل إِبْرَ 
َ
ا َيْعبُُدوَن  ِمِه إِن�ôِ بَرَ اِهيُم ِأل   )26/(زخرف  اٌء ِمم�

و(به ياد آور) زمانى كه ابراهيم به پدر (عمويش آزر) و قوم خود گفـت: همانـا مـن از    
  پرستيد بيزارم. آنچه شما مى

  اى و حزبى نبايد در عقيده و تفكّر ما اثر داشته باشد.   وابستگى قومى و قبيله* 

 َ õِ ل
َ
  )1/(مسدَهٍب َوتَب� َيب�ْت يََدا أ

  . باد نابود و ابولهب دست دو باد بريده

  .  است مقدم رابطه بر ضابطه مكتبى، نظام در* 

ْمرُ 
َ
ٰ إَِذا َجاَء أ  َمْن َسـبََق   ا�üنXورُ   نَا َوفَارَ  َح|�

�
ْهلََك إِال

َ
ّ َزوَْجْ�ِ اثْنَْ�ِ َوأ

ٍDُ ْل ِفيَها ِمْن نَا اْ�ِ
ْ
قُل

َقوْ 
ْ
 قَِليٌل َعلَيِْه ال

�
  )40/(هودُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِال

(كفر و استهزا ادامه داشت) تا زمانى كه قهر ما آمد و تنور فوران كـرد. مـا (بـه نـوح)     
گفتيم كه از هر زوج (حيوان و موجود زنـده) يـك جفـت (نـر و مـاده) در آن (كشـتى)       
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سر و يكـى ازفرزنـدان و) كسـانى    ى خودت را، جز (هم سوار كن، و (همچنين) خانواده
كه قبالً در مورد آنها قول (عذاب) داده شده بود. و (نيز سوار كن) افرادى را كه ايمـان  

  اند، (اما) جز گروه كمى، كسى همراه او ايمان نياورده بود. آورده

پيوندهاى مكتبى، بر روابط خانوادگى حاكم اسـت. زن و فرزنـد نـوح،     در اديان الهي* 
  ر شدن به كشتى را نداشتند.  حقّ سوا

 َيْقرَ 
َ

ُكْم ِعنِْدي َوال
َ
 َكيَْل ل

َ
تُوØِ بِِه فَال

ْ
إِْن لَْم تَأ

  )60/(يوسف  بُوِن  فَ
اى (از غلّه) نزد من خواهيـد داشـت و    (ولى) اگر آن برادر را نزد من نياوريد، نه پيمانه

  نه نزديك من شويد.

تبعيض قائل شد. (هر شخصى سهم معينى  در اجراى قانون، ميان برادر وديگران نبايد* 
  1كرد.) داشت وبايد خود دريافت مى

  . انتصابات2.2

  ساالري . شايسته2.2.1

رْ 
َ ْ
يَْستَْخِلَفن�ُهْم Hِ األ

َ
اtَِاِت ل يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الص� ِ

�
W55(نور/  ِض...  وََعَد الل�ـُه ا(  

اند، وعده داده  ده و كارهاى شايسته انجام دادهخداوند به كسانى از شما كه ايمان آور
  است كه حتماً آنان را در زمين جانشين قرار دهد.

  كليد بدست گرفتن حكومت، ايمان و عمل صالح است.  * 

ا إِن�ُه َمْن َفت� 
ِ� قَْد َمن� الل�ـُه َعلَيْنَ

َ
َذا أ ـٰ نَا يُوُسُف َوَه

َ
نَْت يُوُسُف قَاَل أ

َ َ
إِن�َك أل

َ
  ِق َوَيْصِ�ْ قَالُوا أ

ْجرَ 
َ
 يُِضيُع أ

َ
إِن� الل�ـَه ال

ُمْحِسنِ�َ   فَ
ْ
  )90/(يوسف   ال

گفتند: آيا تو خود (همان) يوسفى؟ گفت: (آرى) من يوسفم و اين برادر مـن اسـت. بـه    
تحقيق خداوند بر ما منت گذاشت. زيرا كه هر كس تقوا و صبر پيشه كنـد، پـس همانـا    

  كند. تباه نمىخداوند پاداش نيكوكاران را 

صـبر و  ، تلـخ و شـيرين   كسى اليق زمامدارى و حكومت است كه در برابر حـوادث * 
  تقواي خود را نشان داده باشد.

                                                           

؛ 83در آيـات زيـر آمـده اسـت: اعـراف/     » ضابطه گرايي نه رابطه گرايـي «. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .61-59؛ حجر/46هود/
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  . رعايت سلسله مراتب2.2.1.2

ُمرْ 
ْ
َها ال Xف

َ
  )57/(حجر  َسلُوَن  قَاَل َفَما َخْطبُُكْم ك

  سپس (ابراهيم) گفت: اى فرستادگان (الهى) كار شما چيست؟

له مراتب بايد حفظ شود. با اينكه مسئله مربوط به قوم لوط است، امـا فرشـتگان   سلس* 
ابتدا حضرت ابراهيم را در جريان قرار دادند، زيرا حضرت لوط تحت واليـت حضـرت   

  ابراهيم بوده است. 

  . گزينش افراد2.2.2

  . لزوم گزينش در انتصابات2.2.2.1

ُه بِ  اِهيَم رَ  َوÀِِذ اْنتََ�ٰ إِبْرَ 
Xُهن� قَاَل إِِ¤ّ َجاِعلَُك لِلن�اِس إَِماًما ب َيم�

َ
  )124/(بقره َكِلَماٍت فَأ

و(به خاطر بياور) هنگامى كه پروردگارِ ابراهيم، او را با حـوادث گونـاگونى آزمـايش    
كرد و او به خوبى از عهده آزمايش برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر 

  مردم قرار دادم. 

  براى منصوب كردن افراد به مقامات، گزينش وآزمايش الزم است.  * 

 لِِميَقاتِنَا ُموÄَٰ قَْوَمُه َسبِْعَ� رَ   َواْختَارَ 
ً

  )155/(اعراف ...ُجال
  و موسى براى (آمدن به) ميعادگاه ما، از قوم خود هفتاد مرد را برگزيد. 

جام شود و افراد انتخـاب  براى حضور در مراكز مهم و مسائل حساس، بايد گزينش ان* 
  شود.  هر كس در هر سطحى حاضر آنكه شوند، نه 

يَن آَمنُوا َولَْم ُفَهاِجرُ  ِ
�

Wُفَهاِجرُ  ...َوا ٰ ٍء َح|� يَِتِهْم ِمْن َ~ْ
َ

ُكْم ِمْن َوال
َ
  )72/(انفالوا...  وا َما ل

از گونـه دوسـتى و حمايـت     اما كسانى كه ايمان آورده، ولى هجرت نكردند، حـقّ هـيچ  
  آنان را نداريد، تا آنكه هجرت كنند.

  باشد.   تفاوت، دردبيى اسالمى بايد ميان مجاهدان ومهاجران با مرفّهان  در جامعه* 
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َاِجّ وَِعَمارَ 
ْ
tتُْم ِسَقايََة ا

ْ
َجَعل

َ
َرَ  أ

ْ
tَمْسِجِد ا

ْ
ِخـرِ  َة ال

ْ
َـْوِم اآل وََجاَهـَد Hِ   اِم َكَمْن آَمَن بِالل�ـِه َوا´ْ

الِِمَ�  َسِبيِل  َقْوَم الظ�
ْ
 َفْهِدي ال

َ
 يَْستَُووَن ِعنَْد الل�ـِه َوالل�ـُه ال

َ
  )19/(توبه  الل�ـِه ال

ايد كه بـه خـدا    آيا آبرسانى به حاجيان و تعمير مسجدالحرام را همانند كسى قرار داده
و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟ اين دو نزد خداوند يكسـان  

  كند. نيست و خداوند گروه ستمگر را هدايت نمى

  هاى اجتماعى است.   برابر دانستن رزمندگانِ با ايمان با ديگران، يكى از ظلم* 

  . مالك ها2.2.2.2

  سوابق )الف

ْقَظُم َدرَ 
َ
ئَِك أ ـٰ ولَ

ُ
َفتِْح َوقَاتََل أ

ْ
ْغَفَق ِمْن َقبِْل ال

َ
 يَْستَوِي ِمنُْكْم َمْن أ

َ
ِ  ال

�
Wْغَفُقـوا َجًة ِمَن ا

َ
يـَن أ

ُْسَ�ٰ َوالل�ـُه بَِما َيْعَملُوَن َخِب�ٌ 
ْ
tوََعَد الل�ـُه ا 

Í
ìُ10(حديد/  ِمْن َنْعُد َوقَاتَلُوا َو(  

 ]يكسـان نيسـتند   اند [با ديگران كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهاد كرده
انـد و   فـاق و جهـاد پرداختـه   انـد كـه بعـدا بـه ان     آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كسانى

  كنيد آگاه است و خدا به آنچه مى خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است

ُمَهاِجرِ 
ْ
لُوَن ِمَن ال و�

َ ْ
ابُِقوَن األ نَْصارِ  َوالس�

َ ْ
بَُعوُهْم بِإِْحَساٍن رَ   يَن َواأل يَن اي� ِ

�
Wالل�ـُه َقـنُْهْم  َوا َ�ِ

َعد� لَهُ  َورَ 
َ
ْرِ ُضوا َقنُْه َوأ

َ
ْغَهارُ  ْم َجن�اٍت �

َ ْ
ْتََها األ

َ
َعِظيُم   ي �

ْ
َفْوُز ال

ْ
لَِك ال

ٰ
بًَدا َذ

َ
يَن ِفيَها أ   َخاِ-ِ

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكـارى از آنـان پيـروى    
كردند خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند و براى آنـان باغهـايى آمـاده    

ايـن اسـت    .انـد  هميشه در آن جاودانـه  ،ه كه از زير [درختان] آن نهرها روان استكرد

  )100(توبه/ .همان كاميابى بزرگ

  حال فعلي افراد )ب

رْ * 
َ
يِْديَُكْم َوأ

َ
َعن� أ قَِطّ

ُ َ
ٰ رَ  أل ا إِ=َ

Ùَِْعَ� . قَـالُوا إِنـ�
َ
َصِلّبَن�ُكْم أ

ُ َ
ٍف ُعم� أل

َ
بِّنَـا  ُجلَُكْم ِمْن ِخال

  )125و124/(اعراف ِلبُونَ ُمنْقَ 
حتماً دست و پاهايتان را بر خالف يكديگر (يكى از راست و يكى از چپ) قطـع خـواهم   

) گفتند: (مهم فرعون (ساحران در پاسخ ى شما را به دار خواهم كشيد. كرد، سپس همه
  خواهى بكن) همانا ما به سوى پروردگارمان بازمى گرديم. نيست، هرچه مى
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ا نبايد مالك قرار داد، گاهى چند ساحر كافر با يك تحول، ايمـان آورده  ى بد ر سابقه* 
  گيرند.   و از مؤمنان ديگر سبقت مى

َها َما َنَْت َيْعبُُد ِمْن ُدوِن الل�ـِه إِغ�َها َنَْت ِمْن قَْوٍم َفِرِ  وَ    )43(نمل/  ينَ  َصد�
دن در برابر حـقّ) بازداشـته   پرستيد، او را (از تسليم ش آنچه (آن زن) به جاى خدا مى

  بود، و او از قوم كافران بود، (ولى بعد از كفر، ايمان آورد).

  ى بد نيست.   سوء سابقه، دليل داشتن آينده* 

  امانتداري و تخصص )ج

ِجرْ 
ْ
بَِت اْستَأ

َ
ْت إِْحَداُهَما يَا أ

َ
َجرْ   ُه إِن� َخْ�َ  قَال

ْ
ِم�ُ  َمِن اْستَأ

َ ْ
َقوِيX األ

ْ
  )26/(قصص   َت ال

را اسـتخدام كـن،    (موسي)، خطاب به پدر) گفت: اى پدر! اوشعيب يكى از آن دو (دختر
  توانى) استخدام كنى، شخصِ توانا و امين است. زيرا بهترين كسى كه (مى

  براى استخدام، دو عنصر توانايى (تخصص) و امانتدارى (تعهد)، الزم است.  * 

ْستَ 
َ
َمِلُك اْثتُوØِ بِِه أ

ْ
ِم�ٌ َوقَاَل ال

َ
ْفنَا َمِكٌ� أ َ َْوَم -َ َمُه قَاَل إِن�َك ا´ْ

�
ا َ¼      ْخِلْصُه Kَِْفِ� فَلَم�

و پادشاه گفت: يوسف را نزد من آوريد تا وى را (مشاور) مخصوص خود قرار دهم. 
پس چون با او گفتگو نمود، به او گفت: همانا تو امروز نزد ما داراى منزلتـى بـزرگ و   

  )54(يوسف/  .فردى امين هستى

عـالوه بـر تـدبير و كـاردانى، محبوبيـت و       ،هـاى مهـم و كليـدى    براى تصدى پست* 
بزرگـوارى، محبوبيـت    و مقبوليت نيز بسيار مهم اسـت. (يوسـف در اثـر عفّـت، تـدبير     

  )  .خاصى پيدا كرد، لذا عزيز مصر گفت او براى خودم باشد
  قبول و مورد احترام است.  انسان صادق و امين حتّى در جمع كافران نيز م* 
وقتى به امانت و صداقت كسى اطمينان پيـدا كرديـد، در واگـذارى مسـئوليت بـه او      * 

  درنگ نكنيد. 
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  ها ساير مالك )د

رْ 
َ ْ
ٰ َخَزائِِن األ َ2َ ôِ

ْ
  )55/(يوسف ِض إِِ¤ّ َحِفيٌظ َعِليمٌ  قَاَل اْجَعل

مار، زيرا كه من نگهبـانى دانـا   هاى اين سرزمين (مصر) بگ (يوسف) گفت: مرا بر خزانه
  هستم.

» حفيظ و علـيم «در انتخاب و گزينش افراد، به معيارهاى قرآنى توجه كنيم. عالوه بر 
  بودن، معيارهاى ديگرى در قرآن ذكر شده است، از آن جمله:

 يَْستَُووَن  «. ايمان. 1
َ

َفَمْن ََن ُمْؤِمنًا َكَمْن ََن فَاِسًقا ال
َ
  1»أ

ابُِقوَن  «. سابقه. 2 ابُِقوَن الس� ُمَقر�  .َوالس�
ْ
ئَِك ال ـٰ ولَ

ُ
  2»بُوَن  أ

يَن آَمنُوا َولَْم ُفَهاِجرُ  «. هجرت. 3 ِ
�

Wٍء  َوا يَِتِهْم ِمْن َ~ْ
َ

ُكْم ِمْن َوال
َ
  3»وا َما ل

ْسِم... «. توان جسمى و علمى. 4 ِ
ْ
ِم َوا�

ْ
ِعل

ْ
  4»  ...َوَزاَدُه بَْسَطًة Hِ ال

بُوِك اْمرَ  . «. اصالت خانوادگى5
َ
 َسوٍْء  َما ََن أ

َ
  5» أ

ْجرً  «. جهاد و مبارزه. 6
َ
َقاِعِديَن أ

ْ
ُمَجاِهِديَن 2ََ ال

ْ
َل الل�ـُه ال   6»ا َعِظيًما  ...فَض�

اجعلـ� 2 «در نظـر گرفتـه شـود.    نيـز  در به كارگيرى افراد اليق، عالقه شخصى او * 

  »خزائن االرض...
  د، اعتماد به نفس داشته باشيد و خود را عرضه كنيد. وقتى در كارى مهارت داري* 

   

                                                           

  .18. سجده / 1
  .11 – 10قعه / . وا2
  .72. انفال / 3
  . 247.  بقره / 4
  .28.  مريم / 5
  . 95.  نساء / 6
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  . نهادها و سازمان ها2.3

  وزارت .2.3.1

َخاُه َهارُ 
َ
نَا َمَعُه أ

ْ
ِكتَاَب وََجَعل

ْ
َقْد آتَيْنَا ُموÄَ ال

َ
  )35/(فرقانا  وَن َوِزيرً  َول

بـرادرش هـارون را كمـك وهمـراه او قـرار       و همانا به موسى كتاب (تورات) داديـم و 
  اديم.د

  هاى بزرگ، به وجود وزير وهمكار نياز است.   در مسئوليت* 

  . سازمان نظارتي2.3.2

 Hِ َيْعثَـْوا 
َ

ْشـيَاَءُهْم َوال
َ
 َيبَْخُسـوا ا�Kـاَس أ

َ
ِقْسـِط َوال

ْ
ِمـæَاَن بِال

ْ
يَاَل َوال

ْ
ِمك

ْ
ْوفُوا ال

َ
َوَيا قَْوِم أ

رْ 
َ ْ
  )85/(هود  ِض ُمْفِسِديَن  األ

كرد كه) اى قوم من! پيمانه و ترازو را با انصـاف و عـدل پـر    و (حضرت شعيب تأكيد 
كنيد (وتمام دهيد) و (از) اشيا (واجناس وحقوقِ) مردم (چيزى) را نكاهيد و فسادكنان، 

  در زمين تباهى مكنيد.

  بايد بر داد وستدها وامور اقتصادى، نظارت وكنترل باشد.  * 

 
َ

ٌة يَْدُعوَن إِ= م�
ُ
َُكْن ِمنُْكْم أ ْüَو ِ�َْ

ْ
oُمرُ   ا

ْ
َمْعرُ  َوَيأ

ْ
ُمنَْكرِ  وَن بِال

ْ
ئَِك   وِف َوَينَْهْوَن َعِن ال ـٰ ـ

َ
ول

ُ
َوأ

ُمْفِلُحونَ 
ْ
  )104/(آل عمران  ُهُم ال

و از ميان شما بايد گروهى باشند كـه (ديگـران را) بـه خيـر دعـوت نماينـد و امـر بـه         
  معروف ونهى از منكر كنند و آنها همان رستگارانند.

اسالمى، بايد گروهى بـازرس و نـاظر كـه مـورد تأييـد نظـام هسـتند، بـر         در جامعه * 
  رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند.  

ن�ا لَُهْم َحافِِظَ� 
ُ
لَِك َو�

ٰ
 ُدوَن َذ

ً
ُ َوَيْعَملُوَن َقَمال

َ
j يَاِطِ� َمْن َفُغوُصوَن   )82/(انبياءَوِمَن الش�

كردند و كارهـاى غيـر از ايـن را     غواصى مى ها براى او (سليمان) و گروهى از شيطان
  دادند و ما مراقب آنان بوديم، (تا از فرمان او تجاوز و سركشى نكنند). (نيز) انجام مى

  كند. اگر كنترل و حفاظت نباشد، حتّى در حكومت سليمان هم فساد راه پيدا مى* 
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وْ 
َ
ْذَ©َن�ُه أ

َ َ
ْو أل

َ
َنن�ُه َعَذابًا َشِديًدا أ َعِذّ

ُ َ
َطاٍن ُمِب�ٍ  أل

ْ
تِيôَِّ بُِسل

ْ
َأ

َ
  )21/(نمل ´
آنكـه دليلـى روشـن     برم مگـر  كنم يا سرش را مى قطعا او را به عذابى سخت عذاب مى

  براى من بياورد

نظارت دقيق بر نيروها، در كارهاى تشكيالتى يك ضرورت اسـت، همـان گونـه كـه     * 
  نى است.  دليل از مقررات و ترك كردن پست، گناه نابخشود تخلّف بى

بًا َفَما َحَصْدُيْم فََذرُ  قَاَل تَْزرَ 
َ
ُكلُوَن  ُعوَن َسبَْع ِسنَِ� َدأ

ْ
ا تَأ  ِمم�

ً
 قَِليال

�
    وُه Hِ ُسنْبُِلِه إِال

درپى كشـت كنيـد و آنچـه را درو كرديـد، جـز       (يوسف در جواب) گفت: هفت سال پى

  )47(يوسف/ اش كنار بگذاريد. خوريد، در خوشه اندكى را كه مى

  كنترل حكومت بر روند توليد و توزيع، در شرايط بحرانى امرى ضرورى است.  * 

  . سازمان هاي اطالعاتي و امنيتي2.3.3

  . تشكيالت اطالعاتي2.3.3.1

ْشُهرُ 
َ ْ
إَِذا انَْسلََخ األ

ُرُ   فَ
ْ
tـ ا ُمْ/ِ

ْ
ـ ُم فَاْقتُلُوا ال ُÕُوُهْم  ِكَ� َحيْـُث وََجـْدُيُموُهْم وَُخـُذوُهْم َواْح

  )5/توبه(َصٍد  ُعُدوا لَُهْم �Dُ َمرْ اقْ وَ 
پس چون ماههاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستگير كنيـد  

  و در محاصره قرار دهيد و در همه جا به كمين آنان بنشينيد.  

گـران را در خـارج از    تشكيالت اطالعاتى مسلمانان بايد چنان باشد كه حتّـى توطئـه  * 
  ر نظر داشته باشند.  مرزها زي

  . ردمرزها و تمام راههاى نفوذ را كنترل كبايد گر،  براى سركوب دشمنان توطئه* 
  به حد كافي. تحقيق 2.3.3.2

ِْهـْم ُعـم� تَـَول�   قَاَل َسنَنُْظرُ 
َ

ِقـْه إِ´
ْ
ل
َ
َذا فَأ ـٰ َ�ِذنَِ� . اْذَهْب بِِكتَاõِ َه

ْ
ْم ُكنَْت ِمَن ال

َ
َصَدقَْت أ

َ
أ

  )28و 27/(نمل ِجُعونَ  َماَذا يَرْ   اْغُظرْ َقنُْهْم فَ 
(سليمان بعد از شنيدن گزارش هدهد) گفت: به زودى خواهيم ديد كه آيا (در گزارشت) 

ى مرا ببر و به سـوى آنهـا بـيفكن؛ آن گـاه از      راست گفتى يا از دروغگويانى؟اين نامه
  دهند. برتاب، پس بنگر چه جوابى مى آنان روى

  .  هدر گزارشات رسيد بلكه تحقيق ؛يبنه تصديق، نه تكذ* 
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  نفوذ در دستگاه دشمن. 2.3.3.3

تَِمرُ  وََجاَء رَ 
ْ
 يَأ

َ َ
َمأل

ْ
َمِدينَِة يَْسَ�ٰ قَاَل يَا ُموÄَٰ إِن� ال

ْ
قَْ� ال

َ
َْقتُلُوَك فَـاْخرُ  ُجٌل ِمْن أ ِ́ ْج  وَن بَِك 

  )20/(قصص   إِِ¤ّ لََك ِمَن ا�Kاِصِح�َ 
مركز اسـتقرار فرعونيـان) شـتابان     واز دورترين نقطه شهر ( و (در اين هنگام) مردى

كنند تـا   (به سوى او) آمد و گفت: اى موسى! همانا سران قوم در مورد تو مشورت مى
  ) خارج شو، همانا كه من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم.تو را بكشند، پس (فوراً

آنـان  هاى خائنانه  ها و طرح توطئه نفوذ در دستگاه دشمن براي شناخت و خنثي كردن* 
  »يَأتِمرون بك«است.  الزم

  .  زندان2.3.4

يَاِطَ� �Dُ َنن�اٍء وََغو�اٍص . َوآَخرِ  ْصَفاِد  يَن ُمَقر�  َوالش�
َ ْ
  )38و  37/(صِغَ� Hِ األ

هاى سركش را (مسخّر او ساختيم) هر بنّا و غواصى از آنها را. و گروه ديگـرى   و جن
  غل و زنجير بودند. ها كه در از جن

در حكومـت اخـالل    ، تا افراد سركش كـه در حكومت الهى نيز زندان ضرورى است* 
  .  ، در قيد و بند باشندندنك ايجاد مى

  . توسعه و پيشرفت2.4

رْ 
َ ْ
ُكْم ِمَن األ

َ
نَْشأ

َ
ِْه...  ِفيَها فَاْستَْغِفرُ  ُكمْ  َواْستَْعَمرَ ِض  ...ُهَو أ

َ
  )61/د(هو  وُه ُعم� تُوُبوا إِ´

  .اوست كه شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا در آن آبادى كنيد

  آبادى زمين است.  و  عمران، از انسان خواست خداوند* 

ٌء 
ْ

ُكْم ِفيَها ِدف
َ
ْغَعاَم َخلََقَها ل

َ ْ
ُكلُوَن  َوَمنَافِعُ َواأل

ْ
ُكْم ِفيَها Ùََاٌل ِحَ� تُرِ  .َوِمنَْها تَأ

َ
¬ُوَن  َول

  )6و 5/(نحل  ُحونَ  تÞََْ  وَِح�َ 
هـايى اسـت و از    وچهارپايان را آفريد، كه بـراى شـما در آنهـا وسـيله گرمـى وبهـره      

و براى شما در چهارپايان، (شب هنگام) كه از چراگاه  خوريد. (گوشت و شير) آنها مى
  اى است. فرستيد، شكوه و جلوه گردانيد و (بامدادان) كه به چراگاه مى برمى

  ى دامدارى است.   ، خودكفايى، توليد و توسعهاستقاللعه، به جمالِ جام* 
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  .  الزامات پيشرفت2.4.1

ِعَماِد  إِرَ 
ْ
ِد  .َم َذاِت ال

َ
ِـال

ْ
ِ� لَْم ُ±ْلَْق ِمثْلَُها Hِ ا¶

�
ـْخرَ  .ال يـَن َجـابُوا الص� ِ

�
Wَواِد   َوَعُمـوَد ا

ْ
 .بِـال

ْوتَاِد  َوفِرْ 
َ ْ
يَن  .َعْوَن ِذي األ ِ

�
Wِد  اَطَغوْ ا

َ
ِال

ْ
Hِ.  ُÅَ ا¶

ْ
ك

َ
َفَساَد  فَأ

ْ
َك  فََصب� َعلَـيِْهْم رَ  .وا ِفيَها ال Xبـ

  )13-7/ (فجر َسْوَط َعَذاٍب 
. بـود  نشده ساخته شهرها ديگر در مانندش كه. بود دارستون بناهاىبا ) شهرى( ارم،

 و. بريدنـد  مـى ) خانـه  سـاختن  بـراى ( را سـنگها  تختـه  خـود  وادى در كـه  ثمود قوم و
 آن در و. كردنـد  طغيـانگرى  شـهرها  در كـه  آنها. عظيم سپاه و قدرت صاحب رعون،ف

  . آورد فرود آنان بر عذاب تازيانه پروردگارت پس. افزودند تباهى و فساد

  .  است هالكت و سقوط عامل نباشد صالح و تقوا با همراه اگر ،پيشرفت و تمدن* 

رْ    )137(اعراف/  ُشوَن  قَْوُمُه َوَما َنُوا َفْعرِ َعْوُن وَ  نَا َما ََن يَْصنَُع فِرْ  وََدم�
  و آنچه را فرعون وقومش (از كاخ) ساخته و آنچه را افراشته بودند ويران كرديم.... 

اى كه جدا  صنعت و ساخت بنا، پيشرفته بودند. ولى رشد و توسعه نظرقوم فرعون از * 
  از دين و ايمان باشد، سرانجام خوبى ندارد.

  هاي صنعتي شرفت. پي2.4.2

رْ  ِن اْقَمْل َسابَِغاٍت َوقَِدّ
َ
ْ   أ �Þال Hِ  ًٌا إِِ¤ّ بَِما َيْعَملُوَن بَِص�tِ11/أ(سب  ِد َواْقَملُوا َصا(  

گيـرى كـن. و كـار     هاى كامل و فراخ بساز و بافت آن را درسـت انـدازه   (و گفتيم:) زره
  نا هستم.كنيد بي شايسته انجام دهيد، همانا من به آن چه عمل مى

  افراد صالح و به نفع مردم باشد.   مديريتصنعت بايد با * 
  . شهرسازي2.4.2.1

 َÕْآ ِلَقْوِمُكَما بِِم ْن َيبَو�
َ
ِخيِه أ

َ
ٰ ُموÄَٰ َوأ ا إِ=َ

وَْحيْنَ
َ
ِقيُمـوا   َوأ

َ
ُنيُوتًا َواْجَعلُوا ُنيُوتَُكْم قِبْلَـًة َوأ

 ِ َة َوبَِ/ّ
َ

ال ُمْؤِمِن�َ   الص�
ْ
  )87/(يونس   ال

هـايى آمـاده    و به موسى و برادرش وحى كرديم كه در مصر، براى قوم خودتان خانه
هايتان را مقابل هم (يا رو به قبله) بسازيد و نماز به پا داريد و به مؤمنـان   كنيد و خانه

  پيروزى با آنهاست). بشارت بده (كه سرانجام

ـ  مسكونىى  منطقه*  سـاز عـزّت، قـدرت و     ا زمينـه افراد مؤمن بايد از كفّار جدا باشد، ت
  استقالل گروه با ايمان گردد. 
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اسالمى بايد بـا اهـداف مكتبـى سـازگار باشـد و جهـت قبلـه         شهرسازىمعمارى و * 
  فراموش نشود.

  . سد سازي2.4.2.2

ôِّ ِفيِه رَ  ْجَعْل بَيْنَُكْم َوَبيْنَُهْم رَ   õِّ َخْ�ٌ  قَاَل َما َمك�
َ
ٍة أ ِقينُوØِ بُِقو�

َ
َِديـِد   ًما . آتُوØِ ُزَبرَ دْ  فَأ

ْ
tا

ٰ إَِذا َجَعلَُه نَارً  َدَفْ�ِ قَاَل اْغُفُخوا َح|� ٰ إَِذا َساَوٰى َنْ�َ الص� فْرِ  َح|�
ُ
 َعلَيِْه قِْطرً  ا قَاَل آتُوØِ أ

ْ
  ا  غ

(ذوالقرنين در پاسخ) گفت: آنچه پروردگارم در آن به من قـدرت داده، (از كمـك مـالى    
 . پس مرا با نيرويى كمك كنيد تا ميان شما و آنان سدى محكم بسازم.شما) بهتر است

هـاى آهـن)    هاى آهن براى من بياوريد تا آنگاه كه ميان دو كوه (با انباشـتن پـاره   پاره
برابر شد، گفت: بدميد؛ تا وقتى كه آن را (مانند) آتشى گرداند، گفت: مس گداخته و آب 

  )96و 95 / (كهف .ها بريزم شده بياوريد تا روى آهن

تركيب آهن و مس (آلياژ سازى)، ابتكار انبياست. (امروزه از نظر علمى، اهميـت ايـن   * 
توانستند آن را  بزرگ بود كه نمى سد ذوالقرنين چنان محكم و تركيب ثابت شده است.)

  خراب كنند يا از آن بگذرند.  
ن افـراد و ابـزار، بهتـرين    تـري  علم، هنر، سوز و تعاون، از ساده كمكرهبران اليق، به * 

  .كنند كارها را توليد مى
  سازي   . زره2.4.2.3

ْغتُْم َشاِكرُ 
َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
ُكْم üُِْحِصنَُكْم ِمْن بَأ

َ
ُوٍس ل   )80/(انبياء ونَ  وََعل�ْمنَاُه َصنَْعَة ¶َ

و به او (داود) فن زره سازى براى شما را آمـوختيم تـا شـمارا از (خطـرات) جنگتـان      
  كند، پس آيا شما شكرگزار هستيد؟!حفظ 

  ازى است.حضرت داود مبتكر صنعت زره س* 
  سازي . كشتي2.4.2.4

ْقيُنِنَا َووَْحِينَا
َ
َك بِأ

ْ
ُفل

ْ
ِن اْصنَِع ال

َ
ِْه أ

َ
ا إِ´

وَْحيْنَ
َ
  )27/منون(مؤ ...فَأ

  ...پس ما به نوح وحى كرديم: زير نظر ما (وآموزش) و وحى ما كشتى بساز

  ي، يك الهام الهى است.صنعت كشتي ساز* 
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  . توسعه اقتصادي2.4.3

ِْه يُرْ  وا رَ  َوَيا قَْوِم اْستَْغِفرُ 
َ

َماَء َعلَيُْكْم ِمْدرَ  ب�ُكْم ُعم� تُوُبوا إِ´ ٰ  ارً  ِسِل الس� ًة إِ=َ ا َوَيزِْدُكْم قُـو�
ْوا ُ�ْرِ 

�
 َيتََول

َ
تُِكْم َوال   )52/(هودِمَ�  قُو�

من! از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، سپس بـه سـوى او   و (هود ادامه داد) اى قوم 
باز گرديد و توبه نماييد تا او از آسمان پى در پـى بـر شـما بـاران بفرسـتد، (چنانكـه       

ى آسمان در حال ريزش است) و نيرويى بر نيروى شما بيفزايـد، و (از راه   گويى همه
  حق) به خاطر گناه اعراض نكنيد و روى برنتابيد.

را درجامعـه  معنويت كومت اسالمى اگر خواهان توسعه اقتصادى است بايد نظام و ح* 
  توسعه دهد.

  اى سالم وبرخوردار از نعمت، از اهداف اديان آسمانى است.   بوجود آوردن جامعه* 

 . رهبری٣

  . جايگاه رهبري3.1

Xُكُم الل�ـُه َورَ  ِ́ َما َو يَن يُِقيمُ  إِغ� ِ
�

Wيَن آَمنُوا ا ِ
�

Wَوا ُ
ُ

jََة َوُهْم رَ ُسو َة َوُيْؤتُوَن الز�
َ

ال   اِكُعوَن  وَن الص�
ولى و سرپرست شما، تنها خداوند و پيـامبرش و مؤمنـانى هسـتند كـه نمـاز را برپـا       

  )55(مائده/  دهند. دارند و در حال ركوع، زكات مى مى

  كه از طريق خدا و رسول و امام نباشد، باطل است.  حكومت  و هرگونه واليت* 

ُكْفرَ فَلَ 
ْ
َحس� ِعيÃَٰ ِمنُْهُم ال

َ
ا أ نَْصارِ   م�

َ
ََوارِ  قَاَل َمْن أ

ْ
tالل�ـِه قَاَل ا 

َ
نَْصـارُ  ي إِ=

َ
ْـُن أ

َ
وَن ¦ Xيـ  

ن�ا ُمْسِلُموَن 
َ
  )52/عمران(آل الل�ـِه آَمن�ا بِالل�ـِه َواْشَهْد بِك

يـاران مـن (در   اسرائيل) احساس كفر كرد، گفـت: كياننـد    پس چون عيسى از آنان (بنى
حركت) به سوى خدا؟ حواريون (كه شاگردان مخصوص او بودند) گفتند: مـا يـاوران   

ايـم و تـو (اى عيسـى!) گـواهى ده كـه مـا        (دين) خدا هستيم كه به خداوند ايمان آورده
  تسليم (خدا) هستيم.

  تجديد بيعت با رهبرى الهى، ارزش سياسى، اجتماعى ودينى دارد. * 

إِن�ا 
اِمرِ قَاَل فَ َضل�ُهُم الس�

َ
  )85(طه/  يX  قَْد َفتَن�ا قَْوَمَك ِمْن َنْعِدَك َوأ

  (خداوند) فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمايش كرديم و سامرى آنها را گمراه كرد.
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با حضور رهبر در جامعه، از دشمنان كارى ساخته نيست. منحرفان، از غيبـت و نبـود   * 
  ند.كن رهبر الهى سوءاستفاده مى

ئَِك َفْقـرَ  ـٰ ـ
َ
ول

ُ
وِ�َ ِكتَابَـُه نِيَِميِنـِه فَأ

ُ
نَاٍس بِإَِمـاِمِهْم َفَمـْن أ

ُ
  يَْوَم نَْدُعو �Dُ أ

َ
ُءوَن ِكتَـاَنُهْم َوال

 
ً

  )71/(اسراء ُفْظلَُموَن فَِتيال
ى  خـوانيم، پـس هـر كـس نامـه      روزى كه هر گروهى از مردم را با پيشوايشان فرامـى 

خواننـد و   ى خود را (بـا شـادى) مـى    ود، پس آنان نامهعملش به دست راستش داده ش
  شود. كمترين ستمى بر آنان نمى

تفاوت باشد. زيرا در قيامت به همـراه او محشـور    مسلمان نبايد در مسائل رهبرى، بى* 
  شود. مى
  ى قيامت ادامه دارد.  آثار مسأله انتخاب رهبرى و اطاعت از او، تا دامنه* 

  . اطاعت از رهبري3.2

ِطيُعوا الر� يَ 
َ
ِطيُعوا الل�ـَه َوأ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ُكمْ  ا ك

َ
ْقَمال

َ
 ُيبِْطلُوا أ

َ
  )33/(محمد   ُسوَل َوال

 و نماييـد  پيـروى ) نيـز ( رسول از و كنيد اطاعت را خدا! ايد آورده ايمان كه كسانى اى 
  .نسازيد باطل را كارهايتان

ّ  أطيعوا. «است خداوند طرف از كه ابتث دستورات: است نوع دو دين، دستورات*   »اهللا
. شـود  مـى  صادر اسالمى حاكم طرف از نيازها و ها ضرورت مقتضاى به كه يدستورات و
  »الّرسول أطيعوا«

ُمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك 
ْ
X إَِذا َجاَءَك ال ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
 َفْعِصينََك Hِ َمْعرُ  ...يَا ك

َ
  ْغِفرْ وٍف َفبَايِْعُهن� َواْسـتَ  َوال

  )12/(ممتحنه ِحيٌم  رَ   لَُهن� الل�ـَه إِن� الل�ـَه َلُفورٌ 
 كـار  هـيچ  در وكننـد   بيعـت  تو با تا آمدند تو نزد ايمان با زنان كه هنگامى! پيامبر اى 

 آمـرزش  خداونـد  از آنـان  بـراى  و كـن  بيعـت  آنان با پس نكنند، نافرمانى را تو خيرى
  .است بانمهر و آمرزنده خداوند كه بخواه

  .  باشند او مطيع بايد مردم و است محور رهبرى اسالمى، نظام در* 
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ِطيُعوا الل�ـَه َورَ 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
 تَُكونُـوا  يَا ك

َ
ْغـتُْم تَْسـَمُعوَن . َوال

َ
ـْوا َقنْـُه َوأ

�
 تََول

َ
ُ َوال

َ
jُسو

 يَْسَمُعوَن 
َ

يَن قَالُوا َسِمْعنَا َوُهْم ال ِ
�

Wَ  21و 20فال(ان(  
ى او اطاعـت كنيـد و در حـالى كـه      ايـد! از خـدا و فرسـتاده    اى كسانى كه ايمان آورده

و مثـل كسـانى نباشـيد كـه گفتنـد:       شنويد، از وى سـرپيچى نكنيـد.   (سخنان او را) مى
  شنيدند. ، ولى (در حقيقت) آنها نمى»شنيديم«

د باشـيم و بـدون عمـل    در اطاعت از رهبرى، صداقت داشته و به تعهدات خود پايبن* 
  ادعاى ايمان نكنيم. 

يَن آَمنُوا بِالل�ـِه َورَ  ِ
�

Wُمْؤِمنُوَن ا
ْ
ْمرٍ  إِغ�َما ال

َ
ٰ أ ٰ   ُسوjِِ َوÀَِذا َنُوا َمَعُه 2ََ َجاِمٍع لَـْم يَـْذَهبُوا َحـ|�

يَن يُْؤِمنُ  ِ
�

Wئَِك ا ـٰ ولَ
ُ
ِذنُونََك أ

ْ
يَن يَْستَأ ِ

�
Wِذنُوُه إِن� ا

ْ
  )62/(نورُسوjِِ  وَن بِالل�ـِه َورَ يَْستَأ

مؤمنان (واقعى) تنها كسانى هستند كه بـه خـدا وپيـامبرش ايمـان آورده و هرگـاه بـا       
رونـد. همانـا كسـانى كـه اجـازه       پيامبر بر كارى اجتماع نماينـد، بـدون اجـازه او نمـى    

  گيرند، آنانند كه به خدا وپيامبرش ايمان دارند.  مى

ى نفـاق   ى ايمان، و ترك آن نشـانه  ، براى حل مشكالت، نشانهحضور در كنار رهبرى* 
  يا ضعف ايمان است.  

  باشد.  الهي ايمان بايد همراه با تسليم و اطاعت از رهبرى * 

  هاي رهبري . ويژگي3.3

  . عدالت3.3.1

ُهن� قَاَل إِِ¤ّ َجاِعلَُك  اِهيَم رَ  إِِذ اْنتََ�ٰ إِبْرَ  وَ  َيم�
َ
ِ�  لِلن�اِس إَِماًما قَاَل َوِمـْن ُذرِّ بXُه بَِكِلَماٍت فَأ يـ�

الِِم�َ   َفنَاُل َقْهِدي الظ�
َ

  )124/(بقره  قَاَل ال
و(به خاطر بياور) هنگامى كه پروردگارِ ابراهيم، او را با حـوادث گونـاگونى آزمـايش    
كرد و او به خوبى از عهده آزمايش برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر 

دم قرار دادم. ابراهيم گفت: از فرزندان من نيز (امامانى قرار بـده)، خداونـد فرمـود:    مر
  .رسد پيمان من به ستمكاران نمى

  هـاز اهم شرايط رهبرى، عدالت و حسن سابقه است. هركس سابقه شرك وظلم داشت* 
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  1باشد، اليق امامت نيست. 

  . بصيرت و آگاهي3.3.2

ِكتَاَب َوا
ْ
َمَة َوا�üْورَ َوُيَعِلُّمُه ال

ْ
ِك

ْ
t  يَل ِ

ْ
� ِ

ْ
  )48/(آل عمران اَة َواإل

  آموزد. و خداوند به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل را مى

هاى الزم است. آگـاهى براسـاس    يكى از اصول و شرايط رهبرى الهى، داشتن آگاهى* 
  علم و حكمت وكتب آسمانى. 

 åِِذهِ َسِبي ـٰ ْدُعوقُْل َه
َ
 الل�ـهِ  أ

َ
ٰ بَِص�َ  إِ= نَـا ِمـَن  2ََ

َ
نَا َوَمِن اي�بََعôِ وَُسـبَْحاَن الل�ــِه َوَمـا أ

َ
ٍة أ

ُمْ/ِ 
ْ
  )108/(يوسف  ِكَ�  ال

بـه سـوى    صـيرت ام كرد، بـا ب  (اى پيامبر!) بگو: اين راه من است. من و هركس پيروى
  كنيم و خداوند (از هر شريكى) منزه است و من از مشركان نيستم. خدا دعوت مى

 .  و پيروانش را به بصيرت دعوت كند رهبر بايد بصيرت كامل داشته باشد* 

ُكْفرَ 
ْ
َحس� ِعيÃَٰ ِمنُْهُم ال

َ
ا أ نَْصارِ   فَلَم�

َ
ََوارِ  قَاَل َمْن أ

ْ
tالل�ـِه قَاَل ا 

َ
نَْصـارُ  ي إِ=

َ
ْـُن أ

َ
وَن ¦ Xيـ  

ن�ا ُمْسِلُمونَ 
َ
  )52/عمران(آل   الل�ـِه آَمن�ا بِالل�ـِه َواْشَهْد بِك

اسرائيل) احساس كفر كرد، گفـت: كياننـد يـاران مـن (در      پس چون عيسى از آنان (بنى
حركت) به سوى خدا؟ حواريون (كه شاگردان مخصوص او بودند) گفتند: مـا يـاوران   

ايـم و تـو (اى عيسـى!) گـواهى ده كـه مـا        (دين) خدا هستيم كه به خداوند ايمان آورده
  تسليم (خدا) هستيم.

فلّما أحّس عيÃ «شناخت افكار و عقايد مردم، شرط رهبرى است.  دريارى هوش* 

  »منهم الكفر
ى حقّ از باطـل،   وفادار وسازماندهى وتمركز آنان و جداسازى جبهه ن�وهاىشناخت * 

  براى رهبرى و ادامه حركت او ضرورى است.  
                                                           

البيان به نقل از امالى طوسى آورده است: ابن مسعود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  در تفسير اطيب. 1
طالب لم يسجد  بىبن ا من سجد لصنم دونى، ال اجعله اماما ... انا و على«كند كه خداوند فرمود:  نقل مى

دهم ... و من و على  يعنى هر كس براى بتى سجده كند من او را امام و رهبر قرار نمى» احدنا لصنم قط
  .بن ابى طالب، هيچكدام از ما هرگز به بت سجده نكرده است
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ٰ َما آتَاُهُم الل�ـُه ِمْن فَْض  ْم َ¬ُْسُدوَن ا�Kاَس 2ََ
َ
َمـَة  ِلِه َفَقْد آتَيْنَا آَل إِبْرَ أ

ْ
ِك

ْ
tِكتَاَب َوا

ْ
اِهيَم ال

ً� َعِظيًما
ْ
  )54(نساء/ َوآتَيْنَاُهْم ُمل

يا اينكه (يهوديان) نسبت به مردم (مسلمان) به خاطر آنچه كه خداوند از فضل خـويش  
سـل او  ابـراهيم (كـه شـما از ن    ورزند. همانا ما قـبالً بـه آل   به آنان داده است، حسد مى

ــه     ــون ب ــم. (چــرا اكن ــاب آســمانى و حكمــت و ســلطنت بزرگــى دادي ــز) كت هســتيد ني
  محمدعليهم السالم ندهيم؟) آل

حكومت الهى بايد بدست كسانى باشد كـه قبـل از حكومـت، داراى مقـام معنـوى و      * 
  علمى و بينش بااليى باشند. نام كتاب و حكمت قبل از ملك عظيم آمده است.  

  ح بودن. تقوا و صال3.3.3

ٰ َما َفُقولُوَن َواْذُكرْ   اْصِ�ْ  َكـُه َوآتَيْنَـاُه   2ََ
ْ
اٌب . وََشـَدْدنَا ُمل و�

َ
ُه أ يْـِد إِنـ�

َ ْ
َقبْـَدنَا َداُووَد َذا األ

َِطاِب 
ْ
oَمَة َوفَْصَل ا

ْ
ِك

ْ
t20-17/ (ص  ا(  

ى مـا داود را يـاد كـن كـه صـاحب       گويند شكيبا باش و بنده (اى پيامبر!) بر آن چه مى
و فرمـانروايى و   ..قدرت بود، اما با اين حال، همواره روى به سوى درگاه مـا داشـت.  

  حكومت او را استوار داشتيم و به او حكمت و داورى عادالنه و فيصله بخش داديم.

 :قـدرت  ،»انّه اّواب« :شرائطى داشته باشند. ارتباط دائمى با خداوند بايدجامعه  ره�ان* 
 :و توانايى بر فيصـله دادن بخـاطر منطـق قـوى    » و آتيناه اtكمة« :حكمت ،»شددنا ملكه«
  1.»فصل اoطاب«

  . سعه صدر3.3.4

ٰ َما َفُقولُوَن   اْصِ�ْ    )17/(ص2ََ
  .گويند شكيبا باش  (اى پيامبر!) بر آن چه مى

  ى صدر و صبر در مقابل سخنان تلخ ديگران است.   هبرى، سعهرى  الزمه* 
   

                                                           

  .26؛ ص/48-45در آيات زير آمده است: ص/» تقوا و صالح بودن«. مصاديق ديگري از مضمون 1
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يَن  ِ
�

Wُذُن َخـْ�ٍ َوِمنُْهُم ا
ُ
ُذٌن قُـْل أ

ُ
� َوَيُقولُوَن ُهـَو أ ِ̧

�Kُكـْم يُـْؤِمُن بِالل�ــِه َوُيـْؤِمُن   يُؤُْذوَن ا
َ
ل

ُمْؤِمِنَ� َورَ 
ْ
يَن يُؤُْذوَن رَ  لِل ِ

�
Wيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوا ِ

�
ٌم  ْ�ٌَة لِث ِ́

َ
    ُسوَل الل�ـِه لَُهْم َعَذاٌب أ

گويند: او سراپا گوش است. (و به سخن  دهند ومى ر مىبرخى از منافقان، پيامبر را آزا
دهد.) بگو: گوش دادن او به نفع شماست، او به خداوند ايمان دارد و  هر كس گوش مى

كند و براى هر كس از شما كه ايمان آورد، مايه رحمت اسـت و   مؤمنان را تصديق مى

  )61(توبه/ ند.دهند، عذابى دردناك دار آنان كه رسول خدا را اذيت وآزار مى

ى گروهها، برخـورد   ى صدر، گوش دادن به حرف همه يك رهبر آگاه، سعه صفاتاز * 
  ى مردم است.   پوشى و بازگذاشتن راه عذر و توبه آميز با آنان، عيب محبت

َعْزِم ِمَن الرX   َكَما َصَ�َ   فَاْصِ�ْ 
ْ
ولُو ال

ُ
 تَْستَْعِجْل لَُهْم...  أ

َ
  )35/(احقافُسِل َوال

 بـراى  و كردنـد  صـبر  العـزم  اولـوا  پيامبران كه گونه همان كن صبر!) پيامبر اى( پس 
  . نكن شتاب آنان) عذاب(

  .  زده عمل نكندو شتاب باشد داشته صدر سعه بايد رهبر* 

لَْم نَْ/َ 
َ
  )1(شرح/َك  ْح لََك َصْدرَ  أ

  .ايم ات را نگشاده آيا براى تو سينه

حْ    قَالَ ربِ َïْرِى  ادى ص25/(طهل(  
ام را  (موسى) گفت: پروردگارا! (اكنون كه مرا به اين كار بزرگ مأمور فرمودى) سـينه 

  ام بيفزا). گشاده گردان (و بر صبر و حوصله

  1ى صدر اولين شرط موفقيت در هر كارى است. سعه* 

  . مردمي بودن3.3.5

رْ 
َ
نَا ِفيُكْم رَ  َكَما أ

ْ
 ِمنُْكْم  َسل

ً
  )151/(بقره ُسوال

  از نوع خودتان فرستاديم. ، رسوليگونه در ميان شما همان

  رهبرى موفق است كه از خود مردم، در ميان مردم و هم زبان مردم باشد.  * 

                                                           

؛ 17-11؛ طارق/19؛ نمل/147در آيات زير آمده است: انعام/» سعه صدر«گري از مضمون . مصاديق دي1
  .77؛ يوسف/12و  11مزمل/
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َذا الر�  ـٰ ْسَواقِ  َوقَالُوا َماِل َه
َ ْ
َعاَم َوَيْمHِ Ñِ األ ُكُل الط�

ْ
  )7/(فرقان …ُسوِل يَأ

  رود؟  ورد و در بازارها راه مىخ (كفّار) گفتند : اين چه پيامبرى است كه غذا مى

توانـد   از جامعه جدا باشد. كسى كه اهل رفت و آمد با مردم است، بهتر مى نبايدرهبر * 
  كند.   دارهآنها را ا

رْ 
َ
ُمرْ  َوَما أ

ْ
نَا َقبْلََك ِمَن ال

ْ
ْسَواقِ  َسل

َ ْ
َعاَم َوَيْمُشوَن Hِ األ ُكلُوَن الط�

ْ
َأ

َ
 إِغ�ُهْم ´

�
   …َسِلَ� إِال

خوردنـد و در   پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر آن كه آنان (نيز) غـذا مـى   و ما

  )20(فرقان/ رفتند. بازارها راه مى

انبيا، زندگى مردمى داشتند. اگر پيامبران، زندگى مرفّه و كاخ و طال داشتند، مردم  تمام* 
ارزش در  شدند كه چنين گرايشى ارزش نداشـت.  به خاطر دنياطلبى، گرد آنان جمع مى

  اين است كه انسان از فردى در ظاهر عادى، اطاعت كند.

َخاُهْم ُهوًدا
َ
ٰ ²ٍَد أ َ=ِÀ65/(اعراف …َو(  

  .و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم

انـد. آرى، مربـى و مبلّـغ بايـد      ترين و دلسوزترين رهبران بشـر بـوده   ، مردمى�يام�ان* 
  شد و به آنان عشق بورزد.نسبت به مردم، همچون برادر با

َقْد َجاَءُكْم رَ 
َ
ْغُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َمـا َعِنـتXْم َحـرِ  ل

َ
ُمْؤِمِنَ�  ُسوٌل ِمْن أ

ْ
يٌص َعلَـيُْكْم بِـال

  )128/(توبه ِحيمٌ  ُءوٌف رَ  رَ 
همانا پيامبرى از خودتان به سوى شما آمده اسـت كـه آنچـه شـما را برنجانـد بـر او       

  شما حريص و دلسوز، و به مؤمنان رئوف و مهربان است.سخت است، بر هدايت 

  1.استبا مردم همدل  ،ها ها و گرفتارى در سختىو خدا برخاسته از ميان مردم  رسول* 

                                                           

؛ 7؛ فرقان/19؛ محمد/7در آيات زير آمده است: حجرات/» مردمي بودن«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .88؛ حجر/113؛ نحل/4؛ ابراهيم/109؛ يوسف/69اعراف/
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  رهبر . ساده زيستي3.3.6

ْزَواِجَك إِْن ُكنْـُ�� تُـرِ 
َ
X قُْل ِأل ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
ْغيَـا َوِزينَتََهـا َفتَ  يَا ك X-َيَـاَة ا

ْ
tَمـِتّْعُكن� ْدَن ا

ُ
ْ�َ أ

َ
َعـال

 ِّùَ
ُ
  ْحُكن� ùََ  َوأ

ً
يال ِÙَ 28/(احزاب اًحا(  

اى پيامبر! به همسـرانت بگـو: اگـر شـما زنـدگى دنيـا و زينـت (و زرق و بـرق) آن را         
منـد سـازم و بـه وجهـى نيكـو       خواهيد، بياييد تا شما را (با پرداخت مهرتان) بهـره  مى

  (بدون قهر و خشونت) رهايتان كنم.

زندگى رهبر مسلمانان بايد سـاده باشـد. (موقعيـت دينـى و اجتمـاعى، بـراى انسـان        * 
  آورد.)  ى خاصى به وجود مى وظيفه

  . قاطعيت3.3.7

 َيْقرَ 
َ

ُكْم ِعنِْدي َوال
َ
 َكيَْل ل

َ
تُوØِ بِِه فَال

ْ
إِْن لَْم تَأ

  )60/(يوسف   بُونِ  فَ
اى (از غلّه) نزد من خواهيـد داشـت و    (ولى) اگر آن برادر را نزد من نياوريد، نه پيمانه

  نه نزديك من شويد.

  ها، شرط رهبرى است.   كردن برنامه قاطعيت در پياده* 

َقX ِمْن رَ 
ْ
tا  ِûَُمْم

ْ
 تَُكوَغن� ِمَن ال

َ
  )147/(بقره  ينَ  بَِّك فَال

  حقّ، (آن است كه) از سوى پروردگار توست، پس هرگز از ترديدكنندگان مباش.

از قاطعيت و يقين برخوردار باشد، به خصوص وقتى كـه قـانونى را تغييـر     رهبر بايد* 
  شكند. داده و سنّتى را مى

  . انتقاد پذيري3.3.8

َم َضاِحً� ِمْن قَْولَِها   )19/(نمل...َفتَبَس�
  ...  پس (سليمان) از سخن اين مورچه با تبسمى خندان شد

استقبال كنيد. (سليمان سخن مورچـه  انتقاد وحرف حقّ را از هر كس بشنويد و از آن * 
  را پسنديد)  

تِيَنَا َوِمْن َنْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعÃَٰ رَ 
ْ
ْن تَأ

َ
وِذينَا ِمْن َقبِْل أ

ُ
ُكْم  قَالُوا أ ْن ُفْهِلـَك َعـُدو�

َ
بXُكْم أ

رْ 
َ ْ
  )129/(اعرافَكيَْف َيْعَملُوَن   ِض َفيَنُْظرَ  َويَْستَْخِلَفُكْم Hِ األ
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شـديم و هـم پـس از آنكـه      گفتند: هم پيش از آنكه نزد ما بيايى آزار مـى  (قوم موسى)
آمدى! (پس چه بايد كرد؟) موسى گفت: اميد است پروردگارتان دشمن شـما را نـابود   

  كنيد. كند و شما را در اين سرزمين، جانشين آنان سازد تا ببيند شما چگونه عمل مى

  بخش بدهد.را بشنود و پيام اميد انتقادها بايدرهبر * 

  . صراحت3.3.9

رْ  َوَيِضيُق َصْدرِ 
َ
 َفنَْطِلُق لَِساِ¤ فَأ

َ
ٰ َهارُ  ي َوال   )13/(شعراءوَن  ِسْل إِ=َ

شود، پس هارون را (نيز) رسالت بده (تـا مـرا    گردد و زبانم باز نمى ام تنگ مى و سينه
  يارى كند). 

  صداقت، از صفات بارز انبيا است.صراحت و * 

قُوُل 
َ
 أ

َ
ت�ِبـُع  قُْل ال

َ
ُكْم إِِ¤ّ َملٌَك إِْن ك

َ
قُوُل ل

َ
 أ

َ
َغيَْب َوال

ْ
ْعلَُم ال

َ
 أ

َ
ُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن الل�ـِه َوال

َ
ل

 � َÚِإ ٰ� َما يُوَ
�

  )50/(انعام إِال
هاى خداوند نزد من اسـت و مـن    كنم كه گنجينه (اى پيامبر! به مردم) بگو: من ادعا نمى

شـود   ام، من جز آنچه را بـه مـن وحـى مـى     م كه من فرشتهكن دانم و ادعا نمى غيب نمى
  كنم.  پيروى نمى

  ى كار رهبر بايد صريح و روشن براى مردم بيان شود.  و شيوه اهداف* 

  . صبر و استقامت3.3.10

و كرَب7/(مدثرفَاْصِ�ْ  ل(  
  .كن صبر پروردگارت خاطر به و

 آزارهـا،  هـا،  تهمـت  برابـر  در صـبر . باشـد  جـامع  بايـد  اسالمى جامعه رهبر مقاومت* 
  .انذار و تبليغ در پايدارى و صبر و ها تكذيب

  پيشگامي .3.3.11

ُمْسِلِم�َ أَنَاْ أَولُ 
ْ
  )163(انعام/  ال

  من نخستين مسلمان و تسليم پرودرگارم.

  ، بايد در پيمودن راه و پياده كردن فرمان الهى، پيشگام باشد.جامعهپيشواى * 
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 Hِ ُ
َ

j تَبْنَا
َ
ُمـرْ َو�

ْ
ٍة َوأ ٍء فَُخْذَها بُِقـو� ْ~َ ّ

ِÈُِل 
ً

ٍء َموِْعَظًة َوَيْفِصيال ْ~َ ّ
ِDُ َواِح ِمْن

ْ
ل
َ ْ
قَْوَمـَك    األ

رِ 
ُ
ْحَسِنَها َسأ

َ
ُخُذوا بِأ

ْ
َفاِسِق�َ   يُكْم َدارَ  يَأ

ْ
  )145/(اعراف ال

و در الواح (تورات) بـراى موسـى، در هـر مـوردى پنـدى و بـراى هـر چيـز تفصـيلى          
م. (اى موسى!) آنها را با قوت بگير و به قوم خود فرمان بـده كـه بهتـرين آنهـا     نوشتي

(مثالً از ميان عفو و قصاص، عفو) را بگيرنـد. بـه زودى جايگـاه فاسـقان را بـه شـما       
  دهم. نشان مى

دهـد، سـپس    خداوند، ابتدا به خود موسى دستور مىرهبر بايد در عمل پيشگام باشد. * 
  .به مردم

  رهبر . وظايف3.4

  . فرماندهي نظامي3.4.1

ِقتَالِ 
ْ
ُمْؤِمِنَ� َمَقاِعَد لِل

ْ
ُئ ال ْهِلَك ُيبَِوّ

َ
  ) 121/(آل عمران ... َوÀِْذ َغَدوَْت ِمْن أ

ات بيـرون شـدى (تـا)     و (بيادآر) هنگامى كه بامدادان (براى جنگ اُحد) از نزد خـانواده 
  .....مؤمنان را در مراكزى براى جنگيدن جاى دهى

ى شـخص   ها و مناطق استراتژيك دفاعى، بـه عهـده   دهى جنگ و انتخاب پايگاهفرمان* 
  پيامبر و رهبر مسلمانان است.  

ارَ  ُكف�
ْ
X َجاِهِد ال ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
ُمنَافِِقَ� َواْغلُْظ َعلَيِْهْم   يَا ك

ْ
  )73/(توبهَوال

  گير. اى پيامبر! با كافران و منافقان ستيز كن و بر آنان سخت

  فرمان و نظر رهبر مسلمانان باشد.يد مطابق جهاد با* 
  است.در نظام اسالمى، فرمانده كل قوا، رهبر * 

َعِليمُ 
ْ
ِميُع ال  2ََ الل�ـِه إِن�ُه ُهَو الس�

ْ ِم فَاْجنَْح لََها َوتََو �
ْ
ل   )61/(انفال َوÀِْن َجنَُحوا لِلس�

ن بـده و بـر خداونـد توكّـل     و اگر (دشمنان) به صلح تمايل داشتند، (تو نيز) تمايل نشا
  كن، همانا او شنوا و داناست.

  فرمان جنگ و پذيرش صلح، از اختيارات رهبرى جامعه اسالمى است.  * 
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َا َمِلً� ُغَقاتِْل Hِ َسِبيِل الل�ـهِ …
َ

K لَُهُم اْنَعْث ّ
ٍ ِ̧

َKِ 246(بقره/ …إِْذ قَالُوا(  
  1ى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيمپادشاهى برا :آنگاه كه به پيامبرى از خود گفتند

  . اميدواري و دلگرمي3.4.2

ُكْم رَ  ْن يُِمـد�
َ
ْن يَْكِفيَُكْم أ

َ
ل
َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
ئَِكـِة  إِْذ َيُقوُل لِل

َ
َمال

ْ
ٍف ِمـَن ال

َ
ثَـِة آال

َ
بXُكـْم بِثَال

ِلَ�    )124/(آل عمران ُمْ�َ
كنــد كــه  را كفايــت نمــىگفتــى: آيــا شــما  و (بيــاد آور) هنگــامى كــه بــه مؤمنــان مــى 

  ى فرود آمده يارى كند؟ پروردگارتان شما را به سه هزار فرشته

  رهبرى، اميدوار كردن و توجه دادن مردم به امدادهاى غيبى است.   وظايفيكى از * 

رْ  قَاَل ُموÄَٰ ِلَقْوِمِه اْستَِعينُوا بِالل�ـِه َواْصِ�ُ 
َ ْ
ْن يََشـاُء ِمـْن ِعبَـاِدهِ ُعَها َمـ َض لِل�ـِه يُورِ  وا إِن� األ

ُمت�ِقَ� 
ْ
َعاقِبَُة لِل

ْ
  )128/(اعراف  َوال

موسى به قوم خود گفت: از خداوند يارى بجوييد و صبر و مقاومت كنيد، زيـرا زمـين   
گـذارد و   از آنِ خداوند است كه آن را به هر يك از بنـدگانش كـه بخواهـد بـه ارث مـى     

  فرجام (نيك) از آنِ پرهيزكاران است.

دهد. حضرت موسى نابودى فرعونيـان و   رهبر، در مواقع حساس، امت را دلدارى مى* 
  تسلّط مؤمنان بر آنان را به يارانش مژده داد.

  گري . اصالح3.4.3

ِخيِه َهـارُ …
َ
ُمْفِسـِديَن  َوقَاَل ُموÄَٰ ِأل

ْ
 تَت�ِبـْع َسـِبيَل ال

َ
ْصـِلْح َوال

َ
  وَن اْخلُْفـHِ ôِ قَـْوِ� َوأ

  )142/(اعراف
گاه) به برادرش هارون گفت: در ميان امت مـن   و موسى (پيش از رفتن به اين وعده ...

  جانشين من باش (و كار مردم را) اصالح كن و از راه وروش مفسدان پيروى مكن!

خداونـد باشـد    اصالحاتي كه در راستاي رضاي. گر دارد جامعه نياز به رهبرى اصالح* 
  .نه در سايه هوسهاي اهل فساد

                                                           

  .83؛ نساء/65؛ انفال/5در آيات زير آمده است: انفال/» فرماندهي نظامي«ون . مصاديق ديگري از مضم1
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  . پاسخگويي3.4.4

ْفتَُهْم َضلXوا وُن َما َمنََعَك إِْذ رَ  قَاَل يَا َهارُ 
َ
  )92/(طه ...أ

(موسى در حالى كه موى سر و صورت برادر را گرفته بود بـه او) گفـت: اى هـارون!    
  ...زمانى كه ديدى آنان گمراه شدند، چه چيز تو را بازداشت؟

  باشند. معهو مشكالت جاپاسخگوى انحرافات  بايدرهبران * 

  . نظارت3.4.5

ٍه َلْ�ُ  ـٰ ُكْم ِمْن إِلَ
َ
َخاُهْم ُشَعيْبًا قَاَل يَا قَْوِم اْقبُُدوا الل�ـَه َما ل

َ
ٰ َمْدَفَن أ َ=ِÀُه قَـْد َجـاَءتُْكْم  َو

  بَِيّنٌَة ِمْن رَ 
َ

ْشـيَاَءُهْم َوال
َ
 َيبَْخُسـوا ا�Kـاَس أ

َ
ِمـæَاَن َوال

ْ
َكيَْل َوال

ْ
ْوفُوا ال

َ
ُيْفِسـُدوا Hِ  بُِّكْم فَأ

رْ 
َ ْ
ِلُكْم َخْ�ٌ  األ

ٰ
ِحَها َذ

َ
ُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِنَ�   ِض َنْعَد إِْصال

َ
  )85/(اعراف  ل

و به سوى (مردم) مدين، برادرشان شعيب را (فرستاديم. آن حضرت) گفـت: اى قـوم   
گارتان من! (تنها) خدا را بپرستيد، جز او خدايى براى شما نيست. همانا از طرف پرورد

روشن برايتان آمده است. پس پيمانـه و تـرازو را (در داد و سـتدها)     (معجزه و) دليلى
تمام ادا كنيد و كاالهاى مردم را كم نگذاريد و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيـد.  

  اين (رهنمودها) برايتان بهتر است، اگر مؤمن باشيد.

شته و درصدد سالمت و بهبـود زنـدگى   پيامبران، بر مسائل اقتصادى جامعه نظارت دا* 
  هاى آن، از زندگى دنيا جدا نيست. دين و برنامهزيرا مردم بودند. 

  مردم دادن به . آگاهي3.4.6

َغـاِوينَ 
ْ
ـيَْطاُن فَـَ�َن ِمـَن ال ْيبََعـُه الش�

َ
ي آتَيْنَاُه آيَاتِنَا فَانَْسـلََخ ِمنَْهـا فَأ ِ

�
Wا 

َ
 َواتُْل َعلَيِْهْم َغبَأ

  )175/(اعراف
و بر آنان، داستانِ آن كس (بلعم باعورا) را بخوان كه آيات خود (از علم به معـارف و  
اجابت دعا و صدور برخى كرامات) را به او داده بوديم، پس او (ناسپاسـانه) خـود را   

  خويش كشيد تا از گمراهان شد. از آن آيات جدا ساخت، پس شيطان او را در پى

  بينى، آگاه كند و به آنان هشدار دهد.  خطرهاى قابل پيش مردم را نسبت به بايدرهبر * 
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  نهايي گيري . تصميم3.4.7

يَن آَمنُوا بِالل�ـِه َورَ  ِ
�

Wُمْؤِمنُوَن ا
ْ
ْمرٍ  إِغ�َما ال

َ
ٰ أ ٰ   ُسوjِِ َوÀَِذا َنُوا َمَعُه 2ََ َجاِمٍع لَـْم يَـْذَهبُوا َحـ|�

ذِ 
ْ
يَن يَْستَأ ِ

�
Wِذنُوُه إِن� ا

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِالل�ـِه َورَ يَْستَأ ِ

�
Wئَِك ا ـٰ ولَ

ُ
َذنُوَك ِ¶َْعِض  نُونََك أ

ْ
إَِذا اْستَأ

ُسوjِِ فَ
َذْن لَِمْن ِشئَْت ِمنُْهْم َواْستَْغِفرْ 

ْ
نِِهْم فَأ

ْ
  )62/(نور  ِحيٌم  رَ   لَُهُم الل�ـَه إِن� الل�ـَه َلُفورٌ   َشأ

ا وپيـامبرش ايمـان آورده و هرگـاه بـا     مؤمنان (واقعى) تنها كسانى هستند كه بـه خـد  
رونـد. همانـا كسـانى كـه اجـازه       پيامبر بر كارى اجتماع نماينـد، بـدون اجـازه او نمـى    

گيرند، آنانند كه به خدا وپيامبرش ايمان دارند. پس (اى پيامبر!) اگر براى بعضى از  مى
بـود)   كـه خواسـتى (ومصـلحت    كارهاى خود از تو اجازه خواستند، به هركس از آنان

  اجازه بده و براى آنان از خدا طلب آمرزش كن، كه خداوند بخشنده ومهربان است.

  نهايى با رهبر است. (پيامبر در مسائل جامعه، بر مردم واليت دارد). !�ى تصميم* 

  پذيري . انعطاف3.4.8

َذْن لَِمْن ِشئَْت ِمنُْهْم  ...
ْ
نِِهْم فَأ

ْ
َذنُوَك ِ¶َْعِض َشأ

ْ
إَِذا اْستَأ

  )62/(نور   ...فَ
(اى پيامبر!) اگر براى بعضى از كارهاى خود از تـو اجـازه خواسـتند، بـه هـركس از       

  .. .  كه خواستى (ومصلحت بود) اجازه بده آنان

  بين باشد. پذير و واقع هاى خود انعطاف در اعمال سياست بايدرهبر * 

  . حمايت از مظلومان3.4.9

يَن َ±ْتَ  ِ
�

Wَعِن ا 
ْ

َاِدل
ُ

� 
َ

ِعيًماَوال
َ
انًا أ  ُ¬ِبX َمْن ََن َخو�

َ
ْغُفَسُهْم إِن� الل�ـَه ال

َ
  )107/(نساء انُوَن أ

پيشـگان گنهكـار    ورزند، دفاع مكن كه خداوند خيانت و از كسانى كه به خود خيانت مى
  را دوست ندارد.

  بايد پشتيبان مظلومان باشد، نه حامى ظالم.  اسالمىحاكم * 

  مردم زگرفتن ا . بيعت3.4.10

إِغ�َما َفنْكُ 
يِْديِهْم َفَمْن نََكَث فَ

َ
يَن ُفبَايُِعونََك إِغ�َما ُفبَايُِعوَن الل�ـَه يَُد الل�ـِه فَْوَق أ ِ

�
Wإِن� ا ٰ ُث 2ََ

ْجرً 
َ
ْوَ"ٰ بَِما ²ََهَد َعلَيُْه الل�ـَه فََسيُْؤِييِه أ

َ
  )10/(فتحا َعِظيًما  َغْفِسِه َوَمْن أ

 باالى خداوند دست كنند، مى بيعت خدا با واقع در كنند، مى بيعت تو با كه كسانى همانا 
  كس هر و كندـش مى پيمان خود زيان به كند، شكنى پيمان كس هر پس آنهاست، دست
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  .داد خواهد او به بزرگى پاداش زودى به خداوند كند، وفا بسته عهد خدا با آنچه به 

 آنـان  از و ورزيـده  تأكيـد  مـردم  وفـادارى  بـر  بحرانى شرايط در بايد مسلمانان رهبر* 
 در اسـالم  پيـامبر  كـه  شـود  مـى  اسـتفاده  آيه نزول شأن و قرائن از. (بگيرد پيمان مجدداً
   1.)گرفت بيعت مردم از حديبيه، صلح از قبل بحرانى شرايط

 کنترل قدرت .٤

  .  قدرت فسادآور است4.1

ٍس شَ 
ْ
ولُو بَأ

ُ
ٍة َوأ ولُو قُو�

ُ
ُْن أ

َ
  )33(نمل/ ِديٍد قَالُوا ¦

از موضـع   سليمان (اشراف) گفتند: ما سخت نيرومند و دالوريم (و نبايد در برابر نامه
  ضعف برخورد كنيم). 

شود. (قدرت ومقام، مشاوران بلقيس را  و امكانات، مانع پذيرفتن حقّ مى قدرتگاهى * 
  مغرور كرده بود.)

ْوتَاِد  فِرْ  وَ 
َ ْ
يَن َطغَ  .َعْوَن ِذي األ ِ

�
Wِد ا

َ
ِال

ْ
Åَُ  .ْوا Hِ ا¶

ْ
ك

َ
َفَسادَ  فَأ

ْ
  )12-10/(فجر وا ِفيَها ال

 در و. كردنـد  طغيـانگرى  شـهرها  در كه آنها. عظيم سپاه و قدرت صاحب فرعون، با و
  . افزودند تباهى و فساد آن،

  .  امنيت زدن هم برطغيان و  براى است عاملى معنويت، بدون قدرت* 

ُعْصبَِة وَن ََن ِمْن قَ  إِن� قَارُ 
ْ
َنُوُء بِال

َ
ü ُكنُوِز َما إِن� َمَفاِ�َُه

ْ
َ�ٰ َعلَيِْهْم َوآتَيْنَاُه ِمَن ال ْوِم ُموÄَٰ َفبَ

 َيْفرَ 
َ

ُ قَْوُمُه ال
َ

j ِة إِْذ قَاَل ُقو�
ْ
وßِ ال

ُ
َفرِ  أ

ْ
 ُ¬ِبX ال

َ
  )76/(قصص  ِحَ�  ْح إِن� الل�ـَه ال

هـا (و   ستم نمود، با آن كه ما آنقـدر از گـنج  همانا قارون از قوم موسى بود و بر آنان 
صندوق جواهرات) به او داده بوديم كه حمل كليدهايش بر گروه نيرومند نيـز سـنگين   
بود. روزى قومش به او گفتند: مغرورانه شادى مكن، به درستى كه خداوند شـادمانان  

  دارد. مغرور را دوست نمى

  ى براى تجاوزگرى و عياشى است.  قدرت و قدرت، عامل  ثروت بدون حساب، وسيله* 

                                                           

  . تفسير راهنما.1
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  . تفكيك قوا4.2

رْ 
َ
َقْد أ

َ
نَا رُ  ل

ْ
َـا  َسل ْKنَْز

َ
ِقْسِط َوأ

ْ
َُقوَم ا�Kاُس بِال ِ́ ِمæَاَن 

ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
Kنَْز

َ
َِيّنَاِت َوأ ُسلَنَا بِا¶ْ

ٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلن�اِس 
ْ
َِديَد ِفيِه بَأ

ْ
t25/(حديد...ا(  

) آسمانى( كتاب آنان همراه و فرستاديم آشكار داليل و معجزات با را پيامبرانمان ما ناهما 

 نيرويـى  آن در كـه  را آهن و برخيزند دادگرى به مردم تا فرستاديم فرو سنجش وسيله و

  ...)گيرند بهره آن از تا( آورديم فرو دارد مردم براى منافعى و است شديد

 النّـاس  ليقـوم  الميـزان « قضـائيه  ،»الكتـاب « مقنّنـه، : دارد نيـاز  قـوه  سه به جامعهاداره * 
  »شديد بأس فيه الحديد أنزلنا. «مجريه و »بالقسط

 . فتنه گری٥

ِعَقاِب 
ْ
ن� الل�ـَه َشِديُد ال

َ
ًة َواْعلَُموا أ يَن َظلَُموا ِمنُْكْم َخاص� ِ

�
Wا �äَتُِصي 

َ
  َواي�ُقوا فِتْنًَة ال

شـود،   اى كه تنها دامنگير سـتمگران شـما نمـى    را) از فتنه و بترسيد (و حفظ كنيد خود
(بلكه همه را فرا خواهد گرفت، چرا كه ديگران نيز در مقابل ستمگران سكوت كردند) و 

  )25(انفال/  بدانيد كه خداوند سخت كيفر است.

، به معناى شرك، كفر، بال و آزمايش، شكنجه و عـذاب اسـت و در ايـن آيـه بـه      »فتنه«
  1هاى اجتماعى است.  و مصيبتمعناى بال

  ى بروز فتنه و نزول عذاب الهى است.   تخلّف از دين و دستورات الهى، مايه* 
  در برابرشان سكوت كنيم.  ، ياصدا شويم گران هم نه خود عامل فتنه شويم، نه با فتنه* 
ـ    افراد جامعه*  د ايمانى عالوه بر كارهاى خود، نسبت به كارهاى ديگران نيـز بايـد تعه

شـود، همچـون    داشته باشند. چون گاهى آثار كارهاى خالف، دامنگير ديگـران هـم مـى   
  كسى كه در كشتى، جايگاه خود را سوراخ كند.  

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wرْ  َوا
َ ْ
 َيْفَعلُوُه تَُكْن فِتْنٌَة Hِ األ

�
َاُء َنْعٍض إِال ِ́ ْو

َ
    ِض َوفََساٌد َكِب�ٌ  وا َنْعُضُهْم أ

زيدند، ياران يكديگرند، (پس شما با آنان هـم پيمـان نشـويد،) اگـر     و كسانى كه كفر ور
شما (هم ميان خود، همبستگى) نداشته باشـيد، فتنـه و فسـاد بزرگـى در زمـين واقـع       

  )73(انفال/ خواهد شد.

                                                           

  . تفسير نمونه.1
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وقتى كفّار يار يكديگرند، اگر مسلمانان هميارى نداشته باشند، گرفتـار فتنـه و فسـاد    * 
  خواهند شد.

  اى بزرگ در زمين است.   ى كافران، فساد و فتنه يت و سلطهپذيرفتن وال* 

ْقَطارِ َولَْو ُدِخلَْت َعلَيِْهْم ِمْن 
َ
 يَِس�ً  َها أ

�
تَوَْها َوَما تَلَب�ثُوا بَِها إِال

َ
ِفتْنََة آل

ْ
  ا  ُعم� ُسئِلُوا ال

ان و (آن منافقان و بيمار دالن چنان بودند كه) اگر (دشـمنان) از اطـراف مدينـه بـر آنـ     
پذيرفتنـد، و جـز    كردند، بـه سـرعت مـى    گرى مى شدند و از آنان تقاضاى فتنه وارد مى

  )14(احزاب/  كردند. مدت كمى درنگ نمى

  گيرد. دشمن براى ايجاد فتنه از منافقان داخلى كمك مى* 

ْن تُِصيبُ 
َ
إٍ َفتَبَي�نُوا أ

وا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَ
يَن آَمنُ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ٰ يَا ك ـٍة َفتُْصـِبُحوا 2ََ

َ
وا قَْوًما Ýََِهال

تُْم نَاِدِم�َ 
ْ
  )6/(حجرات  َما َفَعل

 كنيـد،  تحقيـق  آورد مهـم  خبـرى  شـما  براى فاسقى اگر! ايد آورده ايمان كه كسانى اى 
 آسيب گروهى به ناآگاهانه)  و بگيريد تصميم زدگى شتاب و زودباورى روى از( مبادا

  .شويد پشيمان دخو ى كرده از سپس رسانيد،

  .  ندارد مانعى است، فتنه سبب كارشان كه افرادى كردن رسوا و افشاگرى* 

  1.است نظام امنيت زدن بهم و فتنه ايجاد فاسق، هاى خبرگزارى اهداف از يكى* 
   

                                                           

  .63؛ نور/53؛ اسراء/64در آيات زير آمده است: مائده/» فتنه گري«. مصاديق ديگري از مضمون 1
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  جامعه شناسي سياسيج) 

 درآمد

 جامعه شناسي سياسي، دانشي است كه بر اصول مشترك جامعه شناسي و مباني علـم 
مبتني بر اين تعريف، موضوع جامعه شناسي سياسـي از يـك سـو     1سياست تاكيد دارد .

بررسي رابطه دولت و قدرت سياسي و از سوي ديگر جامعـه و قـدرت اجتمـاعي و يـا     
هاي اجتماعي است. در واقع، جامعه شناسي سياسي  پاسخ به اين پرسش  نيروها و گروه
». و جامعه[نيروهاي اجتمـاعي] وجـود دارد ؟   اي ميان دولت چه نوع رابطه«اصلي است: 

از آنجا كه در جامعه شناسي سياسي  بـه بررسـي روابـط دولـت و جامعـه و بـه ويـژه        
هاي آن،  شناخت جامعه و پيچيدگي«لذا  ،شود تاثيرات جامعه بر روي دولت پرداخته مي

لي آيد. بـا ايـن اجمـال، تفـاوت اصـ      به شمار مي» نقطه عزيمت شناخت زندگي سياسي
عزيمت يعني جامعه يا دولت بـاز    شناسي سياسي و علم سياست به تاكيد بر نقطه جامعه

و بيشـتر تـاثيرات جامعـه بـر     » پايين بـه بـاال  «شناسي سياسي نگرشي از  گردد. جامعه مي
» باال به پـايين «آنكه، علم سياست نگرشي از  دهد. حال سياست را مورد كندوكاو قرار مي

گيـري و تـاثيرات آنهـا بـر      ختار قدرت و فرآيند سياست و تصميمو بيشتر به بررسي سا
  2پردازد. روابط اجتماعي مي

در اين بخش از فصل سياست داخلي، در راستاي پيشبرد موضوع كتاب، تالش شـده  
كـه از  » جامعـه شناسـي سياسـي   «است با اهتمام به آيات قرآن كريم به مقولـه معرفتـي   

                                                           

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه هاي جامعه پذيري سياسي در حكومت ديني، تهران:  . علي اختر شهر، مولفه1
  .22، ص1386اسالمي، 

  .20-18، صص 1387. حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، تهران: نشر ني، 2
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رداخته شـود. بـراي ايـن منظـور بـا اهتمـام بـه        هاي اصلي دانش سياست است، پ شاخه
هـاي   تعريف آكادميك از جامعه شناسي سياسي و در نظر گـرفتن الزامـات و چـارچوب   

معرفت ديني، نگاهي درون گفتماني به جامعه شناسي سياسي از منظر قـرآن  داريـم. در   
نيروهـا و   اين راستا، ضمن تمايز معنايي و هنجاري از جامعه ايماني و غيـر ايمـاني، بـه   

هاي اجتماعي در قالب جريان شناسي سياسي و كالبدشكافي بسـترهاي مشـاركت    شبكه
در اين رابطه، بايد توجه  سياسي، عقالنيت سياسي و احزاب سياسي پرداخته شده است.

كادميـك بـوده و عناصـر    آمتمايز از معنـاي   ،شناسي سياسي  كرد كه فهم ديني از جامعه
شناسي سياسي، تفكيـك   مشخصه بارز جريانر، حق و باطل و...اعتقادي نظير ايمان و كف

رو بايـد در معرفـت قرآنـي، چنـين      شود. از ايـن  ها، مشاركت و تعاون قلمداد مي گروه
  الزاماتي را در تحليل جامعه سياسي، در نظر گرفت.
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 . جامعه אيمانی و غير אيمانی١

 َيت�ِخُذوا بَِط 
َ

يَن آَمنُوا ال ِ
�

Wَها ا Xف
َ
وا َمـا َعِنـتXْم قَـْد يَا ك Xوَد 

ً
لُونَُكْم َخبَـاال

ْ
 يَأ

َ
انًَة ِمْن ُدونُِكْم ال

ِْ# ُصُدورُ 
ُ

فَْواِهِهْم َوَما �
َ
َْغَضاُء ِمْن أ ـَ�ُ  بََدِت ا¶ْ

ْ
ك

َ
يَـاِت إِْن ُكنْـتُْم   ُهْم أ

ْ
ُكـُم اآل

َ
قَـْد بَي�ن�ـا ل

  )118/(آل عمرانَيْعِقلُوَن 
غيـر خودتـان همـراز نگيريـد. آنـان در تبـاهى شـما         ايد! از اى كسانى كه ايمان آورده

كنند، آنها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا كينه و دشمنى از (گفتـار)   كوتاهى نمى
دهانشان پيداست و آنچه دلشان در بردارد، بزرگتر است. به تحقيق ما آيات (روشنگر 

  ل كنيد.هاى دشمن) را براى شما بيان كرديم اگر تعقّ و افشاگر توطئه

  ى مسلمانان با ساير جوامع بايد ايمان باشد.   و روابط صميمانه دوستىمالك * 

يَن آَمنُوا ِمْن َنْعُد َوَهاَجرُ  ِ
�

Wرْ  َوا
َ ْ
ولُو األ

ُ
ئَِك ِمنُْكْم َوأ ـٰ ولَ

ُ
َحاِم َنْعُضُهْم  وا وََجاَهُدوا َمَعُكْم فَأ

ٰ بِبَْعٍض Hِ ِكتَاِب الل�ـِه إِن� الل�ـهَ  ْو·َ
َ
ٍء َعِليٌم  أ   )75/(انفال  بُِكِلّ َ~ْ

و كسانى كه بعداً ايمان آورده و همراه شما هجرت و جهاد كردند، آنـان از شـمايند. و   
در قانون الهى، خويشاوندان نسبت به يكـديگر اولويـت دارنـد. همانـا خداونـد بـه هـر        

  چيزى بسيار داناست.

كننـد،   آورند و هجرت مى ايمان مى مؤمنان سابق و قديمى بايد كسانى را كه در آينده* 
همانند خود مؤمن حقيقى بدانند. آرى، آغوش جامعه اسالمى، به روى همـه بـاز اسـت    

توانـد امتيـازات معنـوى     ومسلمانى در مدار بسته و انحصارى نيست، گرچه سـابقه مـى  
  بيشترى را به دنبال داشته باشد.

 ِùْ
َ
ْن أ

َ
ٰ ُموÄَٰ أ ا إِ=َ

وَْحيْنَ
َ
رْ  .اِدي إِن�ُكْم ُمت�بَُعوَن بِِعبَ   َوأ

َ
َمَدائِِن َحاïِِ  َسَل فِرْ  فَأ

ْ
     ينَ  َعْوُن Hِ ال

و به موسى وحى كرديم كه بندگان مرا شبانه (از مصـر) كـوچ ده، زيـرا شـما تعقيـب      
خواهيد شد. پس فرعون (از اين حركت آگاه شد و) به شهرها مأمور فرستاد تا مـردم  

    )53- 52/شعراء(  را گردآورند.

  يا جامعه فاسد را اصالح كنيم ويا از آن فاصله گرفته وهجرت كنيم. * 

ِئَْس َما َنُوا َفْعَملُوَن  ا ِمنُْهْم يَُسارِ  ٰى َكِث�ً  َوتَرَ 
َ

ْحَت ¶ Xِلِهُم الس
ْ
ك

َ
ُعْدَواِن َوأ

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
  ُعوَن Hِ اإل

خـوارى شـتاب    ظلم و حرام بينى كه در گناه و و بسيارى از آنان (مدعيان ايمان) را مى

  )62(مائده/  دهند. راستى چه زشت است آنچه انجام مى كنند. به مى
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ولـى سـيماى    1»يسارعون ª ا�oات«سيماى جامعه اسالمى، سبقت در خيرات است، * 
  2»يسارعون ª االثم والعدوان«فساد است.  گناه و  جامعه كفر و نفاق، سبقت در

  اسالمي . وحدت و يكپارچگي جامعه1.1

 َيَفر� 
َ

يًعا َوال ِÙَ ْعـَداًء  قُوا َواْذُكرُ  َواْقتَِصُموا ِ©َبِْل الل�ـِه
َ
وا نِْعَمَت الل�ـِه َعلَـيُْكْم إِْذ ُكنْـتُْم أ

ْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا
َ
َف َنْ�َ قُلُوبُِكْم فَأ

�
ل
َ
  )103/(آل عمران ...فَك

ه نشويد ونعمت خدا را بـر خـود يـاد كنيـد،     وهمگى به ريسمان خدا چنگ زنيد وپراكند
آنگاه كه دشمنان يكديگر بوديد، پس خداوند ميـان دلهايتـان الفـت انـداخت ودر سـايه      

  .نعمت او برادران يكديگر شديد

  ى الهى است.   از تفرقه، يك وظيفه دورىوحدت و * 
ّ «بايد دين خدا باشد، نه نژاد، زبان، ملّيت و... . مسلمانان محور وحدت *    »©بل اهللا

 * َëِ َُذوا َمْسِجًدا يَن ا�� ِ
�

Wْفرً  ارً  َوا
ُ
ُمْؤِمِنَ� َوÀِرْ  ا َوَيْفرِ  ا َو�

ْ
َب الل�ـَه  َصاًدا لَِمْن َحارَ  يًقا َنْ�َ ال

رَ  َورَ 
َ
َْحِلُفن� إِْن أ ُ ِمْن َقبُْل َو´َ

َ
jُسو  �َ

َ
ُهْم ل ُْسَ�ٰ َوالل�ـُه يَْشَهُد إِغ�

ْ
tا 

�
  )107/(توبه ِذبُونَ ْدنَا إِال

و (گروهى ديگر از منافقان) كسانى هستند كه مسجدى براى ضربه زدن بـه اسـالم و   
افكنى ميان مؤمنان و كمينگاهى براى (مساعدت) بـه دشـمنان    براى ترويج كفر و تفرقه

خورند كـه جـز خيـر، قصـدى      ى خدا و پيامبرش ساختند، و همواره سوگند مى ديرينه
  دهد كه آنان دروغگويانند. ند گواهى مىنداريم! (ولى) خداو

 ب� اáؤمن�«طراز كفر است.مسلمانان، هم وحدتشكستن * 
ً
 و تفريقا

ً
  »كفرا

 بِـرَ * 
َ

ُخْذ بِِلْحيَـِ� َوال
ْ
 تَأ

َ
م� ال

ُ
ْن َيُقـوَل فَر�  قَاَل يَا اْنَن أ

َ
ِ$ إِِ¤ّ َخِشـيُت أ

ْ
قْـَت َنـْ�َ بَـôِ  أ

 َùِْقُْب  اِثيَل َولَْم تَرْ  إ ßِ94(طه/ قَْو(  
(هارون در جواب) گفت: (اى برادر و) اى فرزند مادرم! (مـوى) ريـش و سـر مـرا (بـه      
مؤاخذه) مگير، همانا من ترسيدم (با برخورد تند من، آنها متفرّق شـوند و) تـو بگـويى    

  اسرائيل تفرقه انداختى و كالم مرا مراقبت نكردى! ميان بنى

                                                           

  .61. مؤمنون / 1
؛ 91؛ مائده/76در آيات زير آمده است: انبياء/» جامعه ايماني و غير ايماني«. مصاديق ديگري از مضمون 2

  .148اء/؛ نس56-53؛ زخرف/83؛ شعراء/ 115نساء/
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  سكوت در برابر انحراف است. تر از خطر  مهم افكنى خطر تفرقه* 
  تر از نجات يك گروه است. حفظ وحدت، مهم* 

ْتَِلُفـوَن 
َ

ي � ِ
�

Wُكْم َنْعَض ا
َ
َ ل بَِ�ّ

ُ
َمِة َوِأل

ْ
ِك

ْ
tَِيّنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكْم بِا ا َجاَء ِعيÃَٰ بِا¶ْ َولَم�

ِطيُعونِ 
َ
  )63/(زخرف   ِفيِه فَاي�ُقوا الل�ـَه َوأ
راه با داليل روشن (و معجـزات) آمـد، گفـت: همانـا مـن بـراى شـما        و چون عيسى هم

كنيد بـراى شـما بيـان     ام) تا بعضى از آنچه در آن اختالف مى ام (و آمده حكمت آورده
  كنم. پس از خداوند پروا و مرا اطاعت كنيد.

  1تقوا و اطاعت از رهبران الهى، تضمين كننده وحدت اجتماعى است.* 

  ل جامعه. مسئوليت در قبا1.2

رْ 
ُ
يَن أ ِ

�
Wن� ا

َ
ل
َ
ُمرْ  فَلَنَْسأ

ْ
ن� ال

َ
ل
َ
نَْسأ

َ
ِْهْم َول

َ
ٍم َوَما ُكن�ا َ%ئِِب�َ  .َسِلَ�  ِسَل إِ´

ْ
ن� َعلَيِْهْم بِِعل      فَلَنَُقص�

پس قطعاً از مردمى كه (پيامبران) به سويشان فرستاده شدند، سـؤال خـواهيم كـرد و    
انـد،) از روى   شك (از هر چـه كـرده   هيم پرسيد.پس بىقطعاً از خود پيامبران (نيز) خوا

  )7و 6(اعراف/ خبر نبوديم. علم برايشان بازگو خواهيم كرد، و ما (از مردم،) بى

هم از نيكان، هم از بـدان،   ها، شود، هم از امت بران سؤال مى، هم از رهقيامتدر روز * 
  هم از علما وهم از پيروان آنها.

  وان. مسئوليت در حد ت1.2.1

 وُْسَعَها...
�

 تَُكل�ُف َغْفٌس إِال
َ

  )233/بقره( ...ال
  شود.  هيچ كس جز به قدر توانش مكلف نمى .

 ٍÞَْما آتَاَها َسيَْجَعُل الل�ـُه َنْعَد ُع 
�

 يَُكِلُّف الل�ـُه َغْفًسا إِال
َ

  )7(طالق/ا  يÞًُْ   ال
كند خدا به زودى پس از  ىخدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تكليف نم

  .كند دشوارى آسانى فراهم مى

                                                           

؛ 85در آيات زير آمده است: بقره/» وحدت و يكپارچگي اسالمي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .114؛ نساء/107؛ توبه/144؛ آل عمران/103؛ عمران/107نساء/
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  ى توانايى انسان است.   قدرت وبه اندازه براساستكليف، * 

  جامعه صالح و فساد. 1.3

رْ 
َ ْ
 ُيْفِسُدوا Hِ األ

َ
ِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا إِن� رَ  َوال

َ
يـٌب ِمـَن  ْ�َـَت الل�ــِه قَرِ  ِض َنْعَد إِْصال

ُمْحسِ 
ْ
  )56/(اعراف   نِ�َ ال

پس از اصالح زمين، در آن دست به فساد نزنيد و خداوند را بـا بـيم و اميـد بخوانيـد،     
  قطعاً رحمت خداوند به نيكوكاران نزديك است.

  شده نيز در معرض خطر است.   اصالحى  جامعه* 
  سيره و روش نيكوكاران، دورى از فساد است.  * 

ٰ فِرْ  َنْعِدِهمْ ُعم� َنَعثْنَا ِمْن  ا إِ=َ
َكيْـَف ََن ²َقِبَـُة   َعْوَن َوَملَئِِه َفَظلَُموا بَِها فَاْغُظرْ  ُموÄَٰ بِآيَاتِنَ

ُمْفِسِديَن 
ْ
  )103/(اعراف  ال

سپس موسى را پس از آن پيامبران پيشين، همراه با آيات و معجزات خـود بـه سـوى    
سـتم كردنـد (و كفـر     فرعون و سران (قوم) او مبعوث كرديم، امـا آنـان بـه آيـات مـا     

  ورزيدند)، پس بنگر كه پايان كار مفسدان چگونه است؟!

هاى اصلى رفت و آب را از سرچشـمه صـاف    براى اصالح جامعه، بايد به سراغ مهره* 
  »ا= فرعون و مالئه«كرد. 

  »اáفسدين«كشد.  كند و كفر و الحاد، آن را به فساد مى ايمان، جامعه را اصالح مى* 
اى دين خدا، طاغوت در جامعه حاكم شود، براى حفظ و تقويت خود بـه  وقتى به ج* 

  »اáفسدين«زند.  هر فسادى دست مى

ُهْم فِتْيٌَة آَمنُوا بِرَ  َِقّ إِغ�
ْ
tُهْم بِا

َ
ُْن َغُقصX َعلَيَْك َغبَأ

َ
  )13/(كهف  بِِّهْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى  ¦

كنـيم. آنـان    حكايـت مـى   ما داسـتان آنـان (اصـحاب كهـف) را بـه درسـتى بـراى تـو        
  جوانمردانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم.

  اند:   ى فاسد سه دسته جامعهدر مردم 
  شوند. (آنان كه ايمان كامل نداشته باشند.) هضم مى فاسد ي گروهى در جامعه الف)
  اصحاب كهف)  كنند. (مثل  ى فاسد، خود را حفظ مى گروهى در جامعه ب)
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  1كنند. (مثل انبيا و اوليا) دهند و اصالح مى ى فاسد را تغيير مى گروهى جامعه ج)

  . سرنوشت جامعه1.4

ـا َنُـوا َفْعَملُـونَ  لُوَن َقم�
َ
 تُْسـأ

َ
ُكْم َمـا َكَسـبْتُْم َوال

َ
ٌة قَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َول م�

ُ
َك أ

ْ
 تِل

  )134(بقره/
ورد شما نيز اورد آنها مربوط به خودشان و دستاشتند، دستآنها امتى بودند كه درگذ

   اند، بازخواست نخواهيد شد.  مربوط به خودتان است و شما از آنچه آنان انجام داده

  اى، در گرو عمل خود اوست.  آينده هركس وهر جامعه* 

 ً ن� الل�ـَه لَْم يَُك ُمَغِ�ّ
َ
لَِك بِأ

ٰ
ٰ قَ  َذ ْغَعَمَها 2ََ

َ
ُ ا نِْعَمًة أ ٰ ُفَغِ�ّ ن� الل�ـَه َسِميٌع  ْوٍم َح|�

َ
ْغُفِسِهْم َوأ

َ
وا َما بِأ

  )53/(انفالَعِليٌم 
دهد،  آن (كيفر) بدين سبب است كه خداوند، نعمتى را كه به قومى عطا كرده، تغيير نمى

  مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند، و همانا خدا، شنوا و داناست.

ى تحـولِ   سازند و هرگونه تحول مثبت يا منفى در جامعه، بر پايـه  معه را مىافراد، جا* 
  فكرى و فرهنگى افراد است.  

  ها، در گرو تحوالت درونى آنهاست، نه قدرت و ثروت.  سعادت و شقاوت ملّت* 

  . استقالل جامعه 1.5

ٌد رَ  كُ  ُ�َم�
ْ
اُء 2ََ ال ِشد�

َ
يَن َمَعُه أ ِ

�
Wارِ ُسوُل الل�ـِه َوا اِة َوَمثَلُُهْم  َمثَلُُهْم Hِ ا�üْورَ  ...َ�َاُء بَيْنَُهمْ  رُ   ف�

يِل َكَزرْ  ِ
ْ

� ِ
ْ

ْخرَ  Hِ اإل
َ
ُه فَآَزرَ  ٍع أ

َ
ر�  َج َشْطأ Xُسوقِِه ُفْعِجُب الز ٰ َِغـيَظ  ُه فَاْستَْغلََظ فَاْستََوٰى 2ََ ِ́ اَع 

ارَ  ُكف�
ْ
  )29/(فتح  بِِهُم ال

 خودشـان  ميان در و سخت كفّار، بر هستند، او با كه كسانى و خداست رسول محمد، 
اى اسـت كـه جوانـه     ل آنها در انجيـل چـون كشـته   ثَدر تورات و ممثَل آنان  ...مهربانند

هاى خود بايسـتد و دهقانـان را بـه     برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه
   .شگفت آورد تا [خدا] كافران را به خشم دراندازد

                                                           

؛ 3-1؛ عصـر/ 24در آيات زير آمده است: مائـده/ » اصالح گري در جامعه«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .112؛ شعراء/104ف/؛ اعرا59؛ اعراف/68انعام/
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  . بايستد خود پاى روى تا باشد مستقل و مستحكم خودكفا، بايد اسالمى جامعه* 

  . انحرافات  جامعه1.6

  . بدعت و دين سازي1.6.1

 ُûََذا ِمْن ِعنِْد الل�ـِه ِليَْشـ ـٰ يِْديِهْم ُعم� َفُقولُوَن َه
َ
ِكتَاَب بِأ

ْ
يَن يَْكتُبُوَن ال ِ

�
وا بِـِه َعَمنًـا  فََويٌْل لِث
 فَ 

ً
ا يَْكِسبُونَ قَِليال يِْديِهْم َوَويٌْل لَُهْم ِمم�

َ
ا َكتَبَْت أ   )79/(بقره  َويٌْل لَُهْم ِمم�

گوينـد: ايـن از    نويسـند، سـپس مـى    پس واى بر كسانى كه مطالبى را با دست خود مى
هايشـان   طرف خداست، تا به آن بهاى اندكى بستانند، پس واى بر آنها از آنچـه دسـت  

  آورند! آنچه (از اين راه) به دست مى نوشت و واى بر آنها از

بكار رفته، همين آيه  است كه خطر در آن » ويل«سه بار كلمه كه آن قراى در  تنها آيه
  كند. علما و دانشمندان دنياپرست را مطرح مى

بدعت، دين سازى، دين فروشى و استحمار مـردم، از جملـه خطراتـى اسـت كـه از      * 
  كند. را تهديد مىى دانشمندان فاسد، جامعه  ناحيه

  . رهبران فاسد1.6.2

ّ قَرْ 
ِDُ Hِ نَا

ْ
لَِك َجَعل

ٰ
َذ

َ
َكابِرَ  َو�

َ
َْمُكرُ  ُ�ْرِ   يٍَة أ ِ́ ْغُفِسـِهْم َوَمـا  وا ِفيَها َوَما َفْمُكـرُ  ِميَها 

َ
 بِأ

�
وَن إِال

  )123/(انعام وَن  يَْشُعرُ 
ها و منـاطق،   ن قريهگماريم تا در آ و ما اين گونه در هر ديارى مجرمان بزرگش را مى

فهمنـد (كـه    كننـد ولـى نمـى    حيله (و فسق و فساد) كنند، اما جز به خودشان نيرنگ نمى
  گردد). ى حيله، به خودشان باز مى نتيجه

  اند. ى فساد جامعه رهبران فاسد و مفسد، ريشه* 
  ى رهبران مفسد است.   مكر و تزوير، حربه* 

  هاي الهي . نافرماني1.6.3

َك ²َ 
ْ
ْمرَ  بِِّهْم وََعَصْوا رُ  ٌد َجَحُدوا بِآيَاِت رَ َوتِل

َ
بَُعوا أ ّ َجب�ارٍ   ُسلَُه َواي�

ِDُ   59/(هودَعِنيٍد(  
و آن قوم عاد، آيات پروردگارشان را منكر شدند و پيامبرانِ او را نافرمانى كرده و از 

  فرمان هر ستمگر لجوجى پيروى نمودند.
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  ند عبارتند از:ك خطراتى كه يك جامعه را تهديد مى* 
  » جحدوا بايات رّبهم«كفر به آيات الهى.  الف)
  » عصوا رسله«نافرمانى از انبيا و رهبران حقّ.  ب)
  »اتبعوا امر Dّ جّبار«ها.  پيروى از طاغوت ج)

  زدگي رفاه. 1.6.4

رَ 
َ
ْن ُغْهِلَك قَرْ  َوÀَِذا أ

َ
َمرْ  ْدنَا أ

َ
رْ ِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها فَ  نَا ُمûَْ  يًَة أ َقْوُل فََدم�

ْ
  ا  نَاَها تَْدِم�ً  َحق� َعلَيَْها ال

اى را (به كيفر گناهشان) هالك كنيم، به خوشـگذرانان   و هرگاه بخواهيم (مردم) منطقه
كنند، كه مسـتحقّ عـذاب و قهـر     دهيم، پس در آن مخالفت و عصيان مى آنان فرمان مى

  )16(اسراء/ .كوبيم شوند، سپس آنجا را به سختى درهم مى الهى مى

  سقوط اخالقى جامعه، به دست رؤساى مرفّه است.  * 

  . سقوط اخالقي1.6.5

ِء َننَـاِ
 ُهـن�  وََجاَءُه قَْوُمُه ُفْهرَ 
َ

ُؤال ـٰ ِيّئَاِت قَاَل يَا قَْوِم َه ِْه َوِمْن َقبُْل َنُوا َفْعَملُوَن الس�
َ

ُعوَن إِ´
ْطَهرُ 

َ
ْ   أ

ُ
� 

َ
ُكْم فَاي�ُقوا الل�ـَه َوال

َ
يَْس ِمنُْكْم رَ ل

َ
ل
َ
  )78/(هودِشيٌد  ُجٌل رَ  ُزوِن Hِ َضيِْ# أ

ى كارهاى بد داشتند، به سـرعت بـه سـراغ او آمدنـد. (حضـرت       و قوم لوط، كه سابقه
لوط، براى جلوگيرى از تعرّض مردم به فرشتگان، با اشاره به دخترانِ خود، به آنـان)  

توانيد بـا آنـان ازدواج كنيـد. اگـر قصـدى       گفت: اى قوم من! اينها دختران منند، (كه مى
ترند، پس از خدا پروا كنيد (و دست به گناه نزنيد) و مـرا در   داريد) آنها براى شما پاك

پيش ميهمانانم رسوا مسازيد، آيا در (ميان) شـما يـك نفـر رشـيد (جـوانمرد) وجـود       
  ندارد؟ (كه بجاى گناه ازدواج را بپذيرد؟)

كند كه مردم با شتاب به سوى انحراف و گنـاه   ن سقوط مىى انسانى چنا گاهى جامعه* 
  روند.   مى
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  . لزوم  برخورد با منحرفين در جامعه1.7

ثَرِ  ُت بَِما لَْم َفبÕُُْ  يX . قَاَل بÕَُْ  قَاَل َفَما َخْطبَُك يَا َساِمرِ 
َ
ُسوِل  الر�   وا بِِه َفَقبَْضُت َقبَْضًة ِمْن أ

لَِك سَ 
ٰ
َذ

َ
ْت Úِ َغْفِ� َفنَبَْذُيَها َو�

َ
ل   )96و  95/(طه و�

ى) بـزرگ   (سپس موسى به سامرى) گفت: اى سامرى! (منظور تو از) اين كار (و فتنـه 
(سامرى) گفت: من به چيزى پى بردم كه (ديگران) به آن پى نبردند،  كه كردى چيست؟

گونه من مشتى از آثار رسول (حقّ) را بر گرفتم، پس آن را (در گوساله) افكندم و اين 
  نفسم اين كار را در نظرم بياراست (وفريب داد).

  ى انحراف را بررسى كرد.  براى برطرف كردن انحراف، ابتدا بايد ريشه* 
  با منحرفان ومفسدان فرهنگى بايد برخورد كرد. * 

 . جريان شناسی سياسی٢

  . تقابل حق و باطل2.1

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wن� ا
َ
لَِك بِأ

ٰ
َ  َذ

ْ
بَُعوا ا¶ َـق� ِمـْن رَ وا اي�

ْ
tيَن آَمنُـوا اي�بَُعـوا ا ِ

�
Wن� ا

َ
لَِك  اِطَل َوأ

ٰ
بِِّهـْم َكـَذ

ْمثَالَُهْم  يَْ�ِ 
َ
  )3/(محمد  ُب الل�ـُه لِلن�اِس أ

 پيروى باطل از ورزيدند، كفر كه كسانى كه است آن خاطر به) سرانجام گونه دو( اين 
 نـازل ( پروردگارشـان  طـرف  زا كـه  حقـى  همـان  از آوردند، ايمان كه كسانى و كردند
  .كند مى بيان را حالشان مثال مردم، براى خداوند گونه اين. نمودند پيروى است) شده

 راه باطل، و حق ميان و است اساس بى و باطل گيرد، قرار حقّ مقابل در كه راهى هر* 
  .ندارد وجود سومى

ْصَحاُب الر� 
َ
بَْت َقبْلَُهْم قَْوُم نُوٍح َوأ ْصـَحاُب  .َعْوُن َوÀِْخَواُن لُوٍط  و²ٌََد َوفِرْ  .ُموُد ِسّ َوعَ  َكذ�

َ
َوأ

 Xَب الر يَْكِة َوقَْوُم ُيب�ٍع MDُ َكذ�
َ ْ
  )14-12/ (قُسَل فََحق� َوِقيِد  األ

 و. كردند تكذيب) را پيامبرانشان( ثمود، قوم و رس اصحاب و نوح قوم اينان، از پيش 
 قـوم  و) شـعيب  قوم( ايكه اصحاب و .لوط) اى يلهقب(برادران و فرعون و عاد) قوم نيز(

 آنـان  بـر  مـن،  عـذاب  وعـده  پس كردند، تكذيب را پيامبران همگى) يمن پادشاهان( تبع
  ).شدند نابود و( شد قطعى

 *است داشته وجود تاريخ طول در باطل، و حق ميان تضاد» . Dّ الرسل كّذب«  
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وْ 
َ
ْت أ

َ
َماِء َماًء فََسال نَْزَل ِمَن الس�

َ
يُْل َزَبًدا رَ  ِديٌَة بَِقَدرِ أ ا يُوقُِدوَن َعلَيِْه  َها فَاْحتََمَل الس� انِيًا َوِمم�

لَِك يَْ�ِ   Hِ ا�Kارِ 
ٰ
ْو َمتَاٍع َزَبٌد ِمثْلُُه َكَذ

َ
يٍَة أ

ْ
َبـُد  ابِْتَغاَء ِحل ـا الز� م�

َ
َاِطـَل فَأ

ْ
َـق� َوا¶

ْ
tُب الل�ـُه ا

ا َما فَ  م�
َ
رْ َفيَْذَهُب ُجَفاًء َوأ

َ ْ
ـ نَْفُع ا�Kاَس َفيَْمُكـُث Hِ األ لَِك يَْ�ِ

ٰ
ْمثَـاَل  ِض َكـَذ

َ ْ
  ُب الل�ــُه األ

  )17/(رعد
ها به اندازه (ظرفيت) خـويش جـارى    خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، پس رودخانه

شده و سيالب كفـى را بـر خـود حمـل كـرد و از (فلـزّات) آنچـه كـه در آتـش بـر آن           
يا كااليى به دست آرنـد، كفـى ماننـد كـف سـيالب (حاصـل شـود)         گدازند تا زيور مى
پس كف به كنارى رفته (و نيست شود) و   ،زند گونه خداوند حقّ و باطل را(بهم) مى اين

  زند. ها مى گونه مثال آنچه براى مردم مفيد است در زمين باقى بماند. خداوند اين

  اطل رفتنى است.هم هستند، اما سرانجام، ب در كنارحقّ و باطل * 

ُمرْ  َوَما نُرْ 
ْ
ِ  ِسُل ال  ُمبَِ/ّ

�
يَن َكَفرُ  يَن َوُمنِْذرِ  َسِلَ� إِال ِ

�
Wَاِدُل اLُُْدِحُضوا بِـِه  يَن َو ِ́ َاِطِل 

ْ
وا بِا¶

نِْذرُ 
ُ
َُذوا آيَاِ
 َوَما أ َق� َوا��

ْ
t56/(كهف وا ُهُزًوا ا(  

فرستيم، ولى كافران بـه باطـل    ن نمىدهندگا وما پيامبران را جز بشارت دهندگان و بيم
ها و آيـات   ى آن حقّ را در هم كوبند. و آنان نشانه كنند تا به وسيله مجادله و ستيز مى

  مرا و آنچه را كه به آن بيم داده شدند، به مسخره گرفتند.

(فعـل مضـارع رمـز    » Lادل«درگيرى و جدال ميان حقّ و باطل هميشگى بوده است. * 
  )تداوم كار است.

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wَسِبيِل الل�ـِه َوا Hِ يَن آَمنُوا ُفَقاتِلُوَن ِ
�

Wـاُغوِت َفَقـاتِلُوا  ا وا ُفَقاتِلُوَن Hِ َسِبيِل الط�
يَْطاِن ََن َضِعيًفا  يَْطاِن إِن� َكيَْد الش� َاَء الش� ِ́ ْو

َ
  )76/(نساءأ

انـد در راه   نى كه كافر شـده كنند و كسا اند، در راه خدا جهاد مى كسانى كه ايمان آورده
جنگند. پس با دوستان و ياران شيطان بجنگيد (و بيم نداشته باشـيد) زيـرا    طاغوت مى

  ى شيطان ضعيف است. حيله
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 كّبـارا«هاى شيطانى كفّار بزرگ است،  گرچه نيرنگ
ً
و نزديـك اسـت    1»ومكروا مكـرا

ولـى در برابـر    2»منه ا�بالو ان ن مكرهم ل&ول «كوهها از مكر كفّار، از جا كنده شود، 
  ى خداوند، سست و ضعيف است. اراده

ª سـبيل اهللاّ، ª «تـوان شـناخت.    هايشان مى انگيزهى الهى و غير الهى را از نوع  جامعه* 

  »سبيل الطاغوت
  درگيرى و تضاد هميشه بوده وهست، ولى در چه راهى وبراى چه هدفى؟* 

َ�فِرُ 
ْ
َها ال Xف

َ
  .وَن  قُْل يَا ك

َ
ْقبُُد َما َيْعبُُدوَن ال

َ
ْقبُُد  . أ

َ
ْغتُْم ²َبُِدوَن َما أ

َ
 أ

َ
نَـا ²َبِـٌد َمـا  .َوال

َ
 أ

َ
َوال

ْقبُُد  .َقبَْدُيْم 
َ
ْغتُْم ²َبُِدوَن َما أ

َ
 أ

َ
ُكْم ِدينُُكْم َوßَِ ِديِن  .َوال

َ
  )6-1/ (كافرونل

 مـن  آنچـه  تيدپرسـ  مى شما نه و. پرستيد مى شما آنچه پرستم نمى من! كافران اى: بگو
 پرسـتيد  مـى  شـما  نـه  و. ايـد  كرده پرستش شما را آنچه پرستم مى من نه و. پرستم مى

  .خودم براى من آيين و خودتان براى شما آيين. پرستم مى من را آنچه

  3.شود متمايز ايمان از كفر و باطل از حق و شود جدا هم از ها صف بايد* 

  . مالك تشخيص حق از باطل2.2

 ِ
�

Wانَ الل�ـُه اæَِم
ْ
َِقّ َوال

ْ
tِكتَاَب بِا

ْ
نَْزَل ال

َ
  )17/(شوري  ...ي أ

  .خداست آنكه كتاب آسمانى و ميزان را به حقّ نازل كرد 

  ى تشخيص حقّ از باطل است.   قرآن، ميزان و وسيله* 

ُفرْ 
ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َعل�ُكْم َيْهتَُدونَ  َوÀِْذ آتَيْنَا ُموÄَ ال

َ
  )53/(بقره   قَاَن ل

  مى كه به موسى كتاب (تورات) و فرقان داديم، تا شايد شما هدايت شويد.و هنگا

                                                           

  .22. نوح / 1
  .46. ابراهيم / 2
؛ 46؛ زمر/30-28در آيات زير آمده است: سجده/» تقابل حق و باطل«. مصاديق ديگري از مضمون 3

؛ 256؛ بقره/140-138؛ اعراف/87؛ اعراف/33؛ نحل/26؛ نحل/41؛ غافر/10؛ تحريم/4غافر/
؛ 69و  68؛ حج/52؛ حج/19؛ حج/119-117؛ طه/69؛ توبه/37؛ انفال/32؛ يونس/101نساء/

  .75؛ اعراف/89؛ انعام/18؛ عنكبوت/13؛ آل عمران/83؛ نمل/45؛ نمل/61؛ آل عمران/31فرقان/
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سازد. و چون در كتـاب آسـمانى حـقّ از     اى كه حقّ را از باطل جدا مى فرقان، وسيله
وجه بـه اينكـه   شود. شايد هم مراد از فرقان، با ت شود، به آن فرقان گفته مى باطل جدا مى

  گانه باشد كه به حضرت موسى عطا شده است. ههمان معجزات نُ در كنار كتاب آمده،

  ى جداسازى حق از باطل هستند. كتب آسمانى، بيانگر حقّ و مايه* 

ُكْم فُرْ 
َ
وا إِْن َيت�ُقوا الل�ـَه Lََْعْل ل

يَن آَمنُ ِ
�

Wَها ا Xف
َ
  )29/(انفال ...قَانًا يَا ك

اونـد برايتـان فرقـانى    ايد! اگر تقـواى الهـى پيشـه كنيـد، خد     اى كسانى كه ايمان آورده
  .دهد ى شناخت حقّ از باطلى) قرار مى (قوه

  وسيله و معيار شناخت حقّ از باطل متعدد است، از جمله:
ويـا در   1انبيا و اولياى الهى؛ چنانكه پيامبرصلى اهللا عليه وآله را فـاروق ناميدنـد   الف)

 فقد فارق اهللا«خوانيم:  حديث مى
ً
عليه السالم را رهـا كنـد،    هر كس على 2» َمن فارق علّيا

  خدا را رها كرده است.
  توان حقّ را از باطل تشخيص داد. كتاب آسمانى؛ كه با عرضه امور به آن مى ب)
  ، مانع درك حقايق است. ها تقوا، زيرا طوفان غرائز و حب و بغض ج)
  توان حتّى به سراغ وحى رفت. عقل و خرد؛ كه بدون آن نمى د)

ص حقّ از باطل، حكمت و بينشى خدادادى است كـه بـه اهـل    فرقان و قدرت تشخي* 
  شود و به علم و سواد و معلومات وابسته نيست. تقوا داده مى

ُفرْ  َيبَارَ 
ْ
َل ال ي نَز� ِ

�
Wَعالَِمَ� نَِذيرً  َك ا

ْ
َُكوَن لِل ِ́ ٰ َقبِْدهِ    )1/(فرقانا  قَاَن 2ََ

اش نـازل كـرد، تـا     را بر بنـده ى شناخت حقّ از باطل  مبارك است آن كه قرآن، وسيله
  ى هشدار باشد. براى جهانيان مايه

  3»الفرقان«ى شناخت حقّ از باطل است.  قرآن، بهترين وسيله* 

                                                           

  .، ذيل آيهر فرقاني. تفس1
  .26، ص 4. ملحقات احقاق الحق، ج2
؛ 17- 11در آيات زير آمده است: طارق/» مالك تشخيص حق و باطل«. مصاديق ديگري از مضمون 3

  .3؛ احزاب/76؛ نمل/29؛ انفال/64؛ نحل/4؛ آل عمران/185ه/بقر
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  باطل  كثرتحق و  وحدت. 2.3

َْك üُِْخرِ   .الر
َ

َاُه إِ´
ْ

Kنَْز
َ
 اXKورِ  ِكتَاٌب أ

َ
لَُماِت إِ= Xاَس ِمَن الظ�K1/(ابراهيم... َج ا(  

، را، (اين) كتـابى اسـت كـه آن را بـه سـوى تـو نـازل كـرديم تـا مـردم را از           الف، الم
  .ها(ى شرك وجهل) به سوى نور (ايمان) خارج كنى تاريكى

الظلمـات... «ها بسيارند، اما نور يكى است. حقّ يكى، ولى باطـل زيـاد اسـت.     ظلمت* 

  (نور مفرد و ظلمات جمع آمده است.)» اKّور

بََع رِ  َفْهِدي بِِه الل�ـهُ  ِم َوُ±ْرِ  َمِن اي�
َ

ال  اXKـورِ  ْضَوانَُه ُسبَُل الس�
َ

لَُمـاِت إِ= Xبِإِْذنِـِه   ُجُهْم ِمـَن الظ
 َîِ ٰ   )16/(مائده اٍط ُمْستَِقيٍم  َوَيْهِديِهْم إِ=َ

هـاى امـن و    اند، بـه راه  ى آن (كتاب) كسانى را كه بدنبال رضاى الهى خداوند به وسيله
آورد،  ها به روشنايى درمـى  ند، و آنان را با خواست خود از تاريكىك عافيت هدايت مى

  كند. و به راه راست هدايت مى

مفـرد؛  » نـور «ى  نفاق) متعدد. (كلمه و هاى باطل (شرك، كفر راه حقّ يكى است و راه* 
ها در پرتو نور توحيد، حالـت   ها و پاكى نيكى  جمع آمده است. آرى، همه» ظلمات«ولى 

  گيرد، اما ظلمت هميشه مايه تفرقه و پراكندگى است.) انگى به خود مىوحدت و يگ

 َîِ َذا ـٰ ن� َه
َ
بَُل َفتََفر�  َوأ Xتَت�ِبُعوا الس 

َ
   ...َق بُِكْم َقْن َسِبيِلهِ  اِ' ُمْستَِقيًما فَات�ِبُعوُه َوال

 و اين (دستورها) راه مستقيم من اسـت. پـس آن را پيـروى كنيـد و راههـاى ديگـر را      

  )153(انعام/ پيروى نكنيد كه شما را از راه خداوند پراكنده كند. 

هـاى   متعـدد، راه مسـتقيم يكـى اسـت و راه    » ظلمـات«يكى است و » نور«آنگونه كه 
  جمع)» سبل«مفرد آمده ولى » صراط(«انحرافى متعدد. 

و  خوانيم كه مصداق عينى راه مستقيم، رسول خداصلى اهللا عليـه وآلـه   در روايات مى
  1بيت او هستند. عليهم السالم از اهل امامان معصوم

  2اساس همه اديان الهى، پيروى از راه خدا و دورى از راه ديگران است.* 
                                                           

  . تفسير نور الثقلين.1
 ؛ ذاريات/117در آيات زير آمده است: نساء/» وحدت حق و كثرت باطل«ديگري از مضمون  ي. مصاديق2

  .11؛ طالق/7-11
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  واليت الهي و غيرالهي. 2.4

يَن آَمنُوا ُ±ْرِ  ِ
�

Wا Xßِورِ  الل�ـُه َوXKا 
َ

لَُماِت إِ= Xيَن َكَفرُ   ُجُهْم ِمَن الظ ِ
�

Wَوا  َ ِ́ ْو
َ
اُغوُت وا أ اُؤُهُم الط�

ْصَحاُب ا�Kارِ   ُجوَغُهْم ِمَن اXKورِ  ُ±ْرِ 
َ
ئَِك أ ـٰ ولَ

ُ
لَُماِت أ Xالظ 

َ
ونَ   إِ=   )257(بقره/  ُهْم ِفيَها َخاِ-ُ

ها(ى گونـاگون) بيـرون و    خداوند دوست و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تاريكى
ها هسـتند كـه آنـان را از نـور بـه       برد. لكن سرپرستان كفّار، طاغوت به سوى نور مى

  دهند، آنها اهل آتشند و همانان همواره در آن خواهند بود. ها سوق مى تاريكى

هـا بـر او واليـت     هر كس تحت واليت خداوند قرار نگيـرد، خـواه نـاخواه طـاغوت    * 
  »اهللا وّ·... او´ائهم الطاغوت«يابند.  مى
  ت است.  هر واليتى غير از واليت الهى، واليت طاغو* 

ُْكْم ِمْن رَ 
َ

نِْزَل إِ´
ُ
رُ  ات�ِبُعوا َما أ  َما تََذك�

ً
َاَء قَِليال ِ́ ْو

َ
 تَت�ِبُعوا ِمْن ُدونِِه أ

َ
    وَن  بُِّكْم َوال

آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما نازل شده، پيروى كنيد و از سرپرستانى 

  )3(اعراف/ پذيريد! جز او پيروى نكنيد. چه اندك پند مى

ى پيروى از وحى، قرار گرفتن تحت واليت الهى است و ترك آن، قرار گـرفتن   نتيجه* 
  تحت واليت ديگران است.  

 ُ
ْ

وَْهـَن ا¶
َ
ََذْت بَيْتًا َوÀِن� أ َعنَْكبُوِت ا��

ْ
َاَء َكَمثَِل ال ِ́ ْو

َ
َُذوا ِمْن ُدوِن الل�ـِه أ يَن ا�� ِ

�
Wيُـوِت َمثَُل ا

َعنَْكبُوِت 
ْ
َيُْت ال

َ
  )41/(عنكبوت لَْو َنُوا َفْعلَُمونَ ¶

مثَلِ كسانى كه غير خدا را سرپرست خود برگزيدند، هماننـد مثَـل عنكبـوت اسـت كـه       
  دانستند. ى عنكبوت است اگر مى ها خانه ترين خانه اى ساخته؛ و البتّه سست خانه

امـا واليـت    1»نّهم بنيان مرصوص«واليت الهى، بنيانى مرصوص و بنايى آهنين دارد، * 
  2»أوهن ا¶يوت«غير خدا، بسيار سست است. 

                                                           

  .4. صف / 1
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  . جريان حق2.5

ِْه ِمْن رَ  آَمَن الر� 
َ

نِْزَل إِ´
ُ
تُِبِه َورُ  ُسوُل بَِما أ

ُ
ئَِكِتِه َو�

َ
ُمْؤِمنُوَن MDُ آَمَن بِالل�ـِه َوَمال

ْ
  بِِّه َوال

َ
ُسِلِه ال

َحٍد ِمْن رُ  ُغَفرِّ 
َ
َطْعنَا ُلْفرَ ُسِلِه َوقَالُوا سَ  ُق َنْ�َ أ

َ
َمِص�ُ  انََك رَ  ِمْعنَا َوأ

ْ
َْك ال

َ
´ِÀنَا َو   )+*((بقره/  ن�

، و  پيامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمـان آورده اسـت  
انـد (و گفتنـد:)    مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمـان آورده 

،  ) و گفتنـد: شـنيديم و گـردن نهـاديم     گـذاريم  نش فرق نمـى (ميان هيچ يك از فرستادگا
  . ) و فرجام به سوى تو است پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاريم

* همه اديان آسماني و پيامبران الهي در طول تاريخ، يك جريـان واحـد هسـتند كـه از     
 پذيرد.  سوي خدا آغاز شده و به خدا پايان مي

يَن آمَ  ِ
�

Wَها ا Xف
َ
ـٍة  نُوا َمْن يَرْ يَا ك

�
ِذل

َ
بXونَُه أ بXُهْم َوُ¬ِ 
 الل�ـُه بَِقْوٍم ُ¬ِِ

ْ
تَد� ِمنُْكْم َقْن ِديِنِه فََسوَْف يَأ

َ�فِرِ 
ْ
ٍة 2ََ ال ِعز�

َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
ئِمٍ  2ََ ال

َ
 َ±َافُوَن لَْوَمَة ال

َ
   ...يَن Lَُاِهُدوَن Hِ َسِبيِل الل�ـِه َوال

ايد! هر كس از شما كه از دين خود برگردد (به خدا ضررى  آورده اى كسانى كه ايمان
زند، چون) خدا در آينده قومى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيـز   نمى

خدا را دوست دارند. آنان نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران سرسخت 
  )54(مائده/هراسند.  نمى كسهيچ  كنند و از مالمت و قاطعند، در راه خدا جهاد مى

رفتار مسلمان، نرمش با برادران دينى و سرسختى در برابر دشمن است و هيچ يك از * 
 خشونت و نرمش، مطلق نيست. 

ْحيَاٌء ِعنَْد رَ 
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
يَن قُِتلُوا Hِ َسِبيِل الل�ـِه أ ِ

�
Wا �äََْس

َ
� 

َ
  َزقُوَن  بِِّهْم يُرْ  َوال

انـد، مردگاننـد؛ بلكـه آنهـا زنـدگانى       گمان مبر آنها كه در راه خدا كشـته شـده  و هرگز 

  )169(آل عمران/  شوند. هستند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى

شهادت، پايان زندگى نيست، آغاز حيات اسـت. بسـيارى از زنـدگان    در نزد مؤمنان، * 
  اند. اند، ولى كشتگان راه خدا زنده مرده

ابِرِ  ُمْستَْغِفرِ  ينَ  الص�
ْ
ُمنِْفِقَ� َوال

ْ
َقانِتَِ� َوال

ْ
اِدِقَ� َوال ْسَحارِ  َوالص�

َ ْ
  )17/(آل عمران  يَن بِاأل

(پرهيزگاران، همان) صابران و راستگويان و فرمان برداران فروتن و انفاق كنندگان و 
  استغفار كنندگان در سحرها هستند.

  دت خالق. ، هم عبااست هم رسيدگى به خلقالزمه ايمان، * 
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  . جريان باطل2.6

لَْم تَرَ 
َ
نْـِزَل ِمـْن َقبِْلـَك يُرِ   أ

ُ
ْـَك َوَمـا أ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
ُهْم آَمنُوا بَِما أ غ�

َ
يَن يَْزُقُموَن ك ِ

�
Wا 

َ
ْن  إِ=

َ
يـُدوَن أ

ِمرُ 
ُ
اُغوِت َوقَْد أ  الط�

َ
ْن يَْكُفرُ  َفتََحاَكُموا إِ=

َ
ْن يُ  وا بِِه َوُيرِ  وا أ

َ
ـيَْطاُن أ  يـُد الش�

ً
ال

َ
ِضـل�ُهْم َضـال

  )60/(نساءبَِعيًدا 
پندارند به آنچه بر تو و آنچه (بر پيامبران) پيش از تو نـازل شـده    آيا كسانى را كه مى

خواهنـد داورى را نـزد طـاغوت (وحكّـام باطـل)       بينى كه مى اند نمى است، ايمان آورده
اهد آنان را گمـراه  خو ببرند، در حالى كه مأمورند به طاغوت، كفر ورزند. و شيطان مى

  كند، گمراهى دور و درازى!

  منافق، طاغوت و شيطان در يك خط و در برابر پيامبرانند.  * 

َ�فِرِ 
ْ
 تُِطِع ال

َ
X ات�ِق الل�ـَه َوال ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
ُمنَافِِقَ� إِن� الل�ـَه ََن َعِليًما َحِكيًما  يَا ك

ْ
  يَن َوال

از كافران و منافقان اطاعـت مكـن كـه خداونـد دانـا و      اى پيامبر! از خداوند پروا كن و 

  )1(احزاب/ حكيم است.

  1كافران و منافقان در يك خط هستند.* 
  مخالفان وحدت رويه )الف

ٍة بِرَ  م�
ُ
ْت XDُ أ ْحَزاُب ِمْن َنْعِدِهْم َوَهم�

َ ْ
بَْت َقبْلَُهْم قَْوُم نُوٍح َواأل ُخـُذوُه وََجـاَدلُوا  َكذ�

ْ
َأ ِ́ ُسولِِهْم 

َخْذُيُهْم فََكيَْف ََن ِعَقاِب 
َ
َق� فَأ

ْ
tُْدِحُضوا بِِه ا ِ́ َاِطِل 

ْ
  )5/(غافربِا¶

پيش از اين (كفّار مكّه) نيز قوم نـوح و احزابـى كـه بعدشـان آمدنـد (پيامبرانشـان را)       
ى  تكذيب كردند و هر امتى تصميم گرفت تا پيامبرش را به عقوبت بگيرد و بـه وسـيله  

ند تا حقّ را نابود نمايند، پس آنان را (به قهر خود) گرفتم، پس (بنگـر  باطل مجادله كرد
  كه) كيفر من چگونه بوده است.

  ى مخالفان، در مبارزه با رهبران آسمانى يك هدف مشترك داشتند.   همه* 
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يَن آَمنُوا ِ
�

Wنِْزَل 2ََ ا
ُ
ي أ ِ

�
Wِكتَاِب آِمنُوا بِا

ْ
ْهِل ال

َ
ْت َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
وا  َواْكُفـرُ   وَْجَه ا�Kَهـارِ  َوقَال
َعل�ُهْم يَرْ  آِخرَ 

َ
  )72/(آل عمران ِجُعوَن  ُه ل

وگروهى از اهل كتاب گفتند: به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در آغـاز روز ايمـان   
  آوريد و در پايان روز كافر شويد، شايد (با اين حيله، آنها از اسالم) باز گردند.

آل  69ى  كننـد. در آيـه   ريـزى مـى   راى انحراف مسلمانان، برنامـه مخالفان دين اسالم ب* 
ى آنـان   كه اهل كتاب دوست دارند شما را منحرف سازند، اين آيه بـه نقشـه   عمران آمد

  پردازد. براى رسيدن به آن هدف مى
  توطئه دايمي )ب

يَن َكَفرُ   َوÀِْذ َفْمُكرُ  ِ
�

Wوْ  بَِك ا
َ
ْو َفْقتُلُوَك أ

َ
ُثِْبتُوَك أ ِ́ الل�ــُه   وَن َوَيْمُكـرُ  ُجـوَك َوَيْمُكـرُ  ُ±ْرِ  وا 

َماِكرِ   َوالل�ـُه َخْ�ُ 
ْ
  )30/(انفال  يَن  ال

كشيدند تا تو را زندانى كنند، يـا   ى تو نقشه مى و (به ياد آور) زمانى كه كافران درباره
ى كـردن  كشيدند و خدا هم (با خنثـ  تو را بكشند يا (از مكّه) تبعيد كنند. و آنان نقشه مى

  كرد و خداوند، بهترين تدبيركنندگان است. هاى آنان) تدبير مى توطئه

  دائمى است.   مؤمنانى كفّار عليه مسلمانان هميشگى و حمايت خداوند هم از  توطئه* 

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wوا َقـْن َسـِبيِل الل�ــِه فََسـيُنِْفُقوَغَها ُعـم�  إِن� ا Xَُصد ِ́ ْمَوالَُهْم 
َ
تَُكـوُن  وا ُفنِْفُقوَن أ

 َÞْيَن َكَفرُ  َعلَيِْهْم َح ِ
�

Wَجَهن�َم ُ¬َْ/ُ  ًة ُعم� ُفْغلَبُوَن َوا ٰ   )36/(انفالوَن  وا إِ=َ
كنند تا از (رفتن مردم بـه) راه خـدا    همانا آنان كه كافر شدند، اموال خود را صرف مى

مـوال هزينـه   جلوگيرى كنند. در آينده نيز اين گونه خرجها را خواهند داشت، سـپس (ا 
خورند. و آنان كه كـافر شـدند،    گردد و آنگاه شكست مى ى حسرت آنان مى شده) مايه

  به سوى دوزخ محشور خواهند شد.

كنند، ولـى در   كفّار همواره براى جلوگيرى از گسترش اسالم، اموال خود را خرج مى* 
  د.ناى جز حسرت و شكست ندار هنهايت نتيج

ِكيُد َكيًْدا  . اَكيْدً إِغ�ُهْم يَِكيُدوَن 
َ
َ�فِرِ  .َوأ

ْ
ِل ال ُهْم رُ  َفَمِهّ

ْ
ْمِهل

َ
  )17-15/(طارقَويًْدا  يَن أ

 و ده مهلـت  را كافران پس. كنم مى تدبير نيز من و. كنند مى نيرنگ پيوسته كافران همانا
  .واگذار خود به را آنان زمانى اندك
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  1.نشويد غافل آن از است، سخت و دائمى كفّار، نيرنگ* 
  شيطان.2.6.1

رْ 
َ ْ
ا Hِ األ وا ِمم�

ُ
َها ا�Kاُس ُ¼ Xف

َ
ُكـْم  يَا ك

َ
ُه ل ـيَْطاِن إِنـ�  تَت�ِبُعوا ُخُطـَواِت الش�

َ
 َطِيّبًا َوال

ً
ال

َ
ِض َحال

   )168/(بقرهَعُدوM ُمِبٌ� 
هـاى (وسوسـه    اى مردم! از آنچه در زمين، حالل و پـاكيزه اسـت، بخوريـد و از گـام    

  يد. براستى كه او دشمن آشكار شماست.انگيز) شيطان، پيروى نكن

  »خطوات«شود.  شيطان براى انحراف مردم، از راههاى گوناگونى وارد مى* 

يًعاُهْم  َوَيْوَم َ¬ُْ/ُ  ِÙَ  َ/َيَا َمْع   ْÅَ
ْ
ِنّ قَِد اْستَك ِ

ْ
نْـِس  ا� ِ

ْ
َاُؤُهْم ِمـَن اإل ِ́ ْو

َ
نِْس َوقَاَل أ ِ

ْ
ُيْم ِمَن اإل

نَا اْستَْمتََع نَ  رَ    )128/(انعام ...ْعُضنَا بِبَْعٍض ن�
آورد (سـپس بـه جِنّيـان     ى آنـان را گـرد مـى    و (به ياد آوريد) روزى كه خداوند، همـه 

هـا (پيـروان) بسـيارى يافتيـد. و دوسـتان       فرمايد:) اى گروه جـنّ! از انسـان   خطاب مى
  ...تيمها و شياطين از يكديگر بهره گرف ايشان از نسل بشر گفتند: پروردگارا! ما انسان

  دارد.  پذيرى از او وامى هاى شيطان، به تدريج انسان را به واليت پيروى از وسوسه* 

Ùَِْعَ� 
َ
ْغِوَين�ُهْم أ

ُ َ
تَِك أل   )82(ص/ قَاَل فَِبِعز�

  ابليس گفت: به عزّت تو سوگند كه همه (ى مردم) را گمراه خواهم كرد.

  ده كه همه را گمراه كند). هاى ابليس جدى است. (او سوگند ياد كر خطر وسوسه* 

ـِك ُسـلَيَْماَن َوَمـاَكَفرَ 
ْ
ٰ ُمل يَاِطُ� 2ََ بَُعوا َما َيتْلُو الش� ـيَاِطَ�   َواي� ِكن� الش� ـٰ ـ

َ
ُسـلَيَْماُن َول

ْحرَ  َكَفرُ    )102/(بقره  ... وا ُفَعِلُّموَن ا�Kاَس الِسّ
ر عصـر سـليمان   و (يهود) آنچه (از افسـون و سـحر كـه) شـياطين (از جـنّ وانـس) د      

كردند وسليمان هرگز (دست به سحر نيالود و) كافر نشد ولكن  خواندند، پيروى مى مى
  آموختند  شياطين، كفر ورزيدند كه به مردم سحر وجادو مى

  كنند. نشينند و پى درپى القاى سوء مى شياطين، در حكومت سليمان نيز بيكار نمى* 
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ينَ  ِ
�

Wَطانُُه 2ََ ا
ْ
يَن ُهْم بِِه ُمْ/ِ  إِغ�َما ُسل ِ

�
Wْونَُه َوا

�
  )100/(نحلُكوَن  َفتََول

ى شيطان بـر كسـانى اسـت كـه (بـا پيـروى از او) سـلطه و واليـت او را          غلبه وسلطه
  اند. پذيرند، و كسانى كه به خدا شرك آورده مى

بر فكر و دل و اعضاى  ،آيد افراد فاسق، كه شيطان در عمق جانشان رفته و بيرون نمى* 
  1يابد. آنان تسلّط مى

  سياست شيطان )الف

ُكْم َعُدوM ُمِبٌ�  ...
َ
يَْطاِن إِن�ُه ل  تَت�ِبُعوا ُخُطَواِت الش�

َ
  )142/(انعام َوال
  انگيز) شيطان پيروى نكنيد، چرا كه او دشمن آشكار شماست. هاى (وسوسه از گام

 »نخطوات الّشيطا«سياست شيطان، انحراف تدريجى است، نه دفعى. * 

رِ 
ْ
ُ قَرِ  الر�   َوَمْن َفْعُش َقْن ِذك

َ
j َشيَْطانًا َفُهَو ُ

َ
j ِن ُغَقِيّْض ـٰ   )36/(زخرف   ينٌ  ْ�َ

گمـاريم كـه همـراه و     و هر كه از ياد خداى رحمن روى گردان شود شيطانى بر او مى
  دمساز وى گردد.

  2»خطوات«سياست شيطان گام به گام است: 
  3»وسوس ا´ه«مرحله اول القاى وسوسه است. 

   4»مّسهم طائف«گيرد.  در مرحله دوم تماس مى
  ª«5 صدور اKاس«رود.  مرحله سوم در قلب فرو مى

  6» فهو j قرين«ماند.  مرحله چهارم در روح مى
  7»حزب الشيطان«دهد.  مرحله پنجم انسان را عضو حزب خود قرار مى

                                                           

؛ 118؛ نسـاء/ 36؛ بقـره/ 34زيـر آمـده اسـت: بقـره/     در آيـات » شـيطان «. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 4؛ حــج/27؛ اعـراف/ 63؛ نحــل/96؛ شـعراء/ 36؛ فصــلت/12؛ اعـراف/ 175؛ آل عمــران/27اسـراء/ 
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  .36. زخرف / 6
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 و من يتخد الشيطان و«شود.  مرحله ششم سرپرست انسان مى
ً
  1» ´ا

  3 .2»شياط� االنس«شود.  مرحله هفتم انسان خود يك شيطان مى
  هاي شيطان شيوه )ب

يَاِطِ�  َوقُْل رَ  ُعوُذ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الش�
َ
  )97/منونمؤ(ِبّ أ

  برم.  ها به تو پناه مى هاى شيطان و بگو: پروردگارا! من از وسوسه

  »َهَمزات الشياط�«گون است. هاى آنان نيز گونا شياطين، متعدد و وسوسه* 

 َÅَـ
ْ
ك

َ
ـُد أ ِ

َ
� 

َ
ْفَمانِِهْم َوَقْن َشـَمائِِلِهْم َوال

َ
ِفِهْم َوَقْن أ

ْ
يِْديِهْم َوِمْن َخل

َ
تِيَن�ُهْم ِمْن َنْ�ِ أ

َ
ُهْم  ُعم� آل
  )17/(اعراف يَن  َشاِكرِ 

را تازم و بيشتر آنان  سپس از روبرو و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان مى
  سپاسگزار نخواهى يافت.

  »من ب� ايديهم ومن خلفهم و...«هاى اغفال ابليس، متعدد و مختلف است.  شيوه* 

ْمَ�ٰ لَُهْم ...
َ
َل لَُهْم َوأ يَْطاُن َسو�   )25/(محمد  الش�

  .است فريفته طوالنى آرزوهاى با را وآنان آراسته برايشان) را بد رفتار( شيطان ...

 هـا  زشتى كس هر. (است شيطان كار ابزار طوالنى، آرزوهاى و ها بدى دادن جلوه زيبا* 
  )  است صفت شيطان دهد، جلوه زيبا را

  . كافران و مستكبران2.6.2

ِخرَ 
ْ

ْغيَا 2ََ اآل X-َيَاَة ا
ْ
tوَن اXيَن يَْستَِحب ِ

�
Wوَن َقـْن َسـِبيِل الل�ــِه َوَيبُْغوَغَهـا ِعوًَجـا  ا Xِة َوَيُصـد

 Hِ ئَِك ـٰ ولَ
ُ
ٍل بَِعيٍد أ

َ
  )3/(ابراهيم َضال

دهنـد و(مـردم را) از راه    (كفّار) كسانى هستند كه زندگى دنيا را بر آخرت تـرجيح مـى  
  را منحرف كنند، آنها در گمراهى عميقى هستند. خواهند آن دارند ومى خدا باز مى

  كنند: كفّار سه مرحله را طى مى* 
  »ستحّبوني«شوند.  اول خودشان با دنياگرايى منحرف مى

                                                           

  .119.  نساء / 1
  .112.  انعام / 2
  .202و  201؛ اعراف/21در آيات زير آمده است: نور/» سياست شيطان«. مصاديق ديگري از مضمون 3
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  »يصّدون«دارند.  آنگاه با اعمالشان ديگران را از راه باز مى
  »يبغونها«كنند.  طلبان را منحرف مى سپس با تمام توان مسير حقّ

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wا Xُمْ/ِ  َما يَوَد
ْ
 ال

َ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
َل َعلَيُْكْم ِمْن َخْ�ٍ  وا ِمْن أ ْن ُفَ��

َ
    ...ِكَ� أ

ــر ونيكــى از طــرف    كــافران از ــد كــه هــيچ خي ــاب ومشــركان، دوســت ندارن اهــل كت

  )105بقره/( ...پروردگارتان بر شما نازل شود.

اين آيه، از كينه توزى و عداوت مشركان و كفّار از اهل كتاب، نسبت بـه مؤمنـان پـرده    
دارد. آنان حاضر نيستند، ببيننـد كـه مسـلمانان صـاحب پيـامبرى بـزرگ و كتـابى         برمى

خواهند نداى توحيد را به تمام جهان رسانده و بـا تمـام تبعيضـات     هستند و مى آسمانى
نژادى و اقليمى و با تمام خرافات مشركان و تحريفات اهل كتاب مبـارزه كننـد و مـانع    

فرمايد: لطـف و رحمـت خداونـد     فريبى بزرگان آنان شوند. خداوند در اين آيه مى عوام
يابد و كارى به ميل اين و آن ندارد  واهد اختصاص مىى او به هر كسى كه بخ طبق اراده

  كه آنها دوست داشته باشند يا نه!

يَن َكَفرُ  … ِ
�

Wَْوَم يَئَِس ا ُكـْم  ا´ْ
َ
ـُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َـْوَم أ َْشوُْهْم َواْخَشْوِن ا´ْ َ� 

َ
وا ِمْن ِديِنُكْم فَال

ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِ� َورَ 
َ
ُكمُ  ِدينَُكْم َوأ

َ
َم ِدينًا ِضيُت ل

َ
ِْسال

ْ
  )3/(مائده ...اإل

صـلى اهللا   عليه السالم به فرمان خدا به جانشينى پيامبر اكرم كه حضرت على(امروز،  ...
عليه وآله منصوب شد) كافران از (زوال) دين شما مأيوس شدند، پس، از آنان نترسيد 

بر شـما تمـام   و از من بترسيد. امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خود را 
  برايتان برگزيدم. » دين«نمودم و اسالم را به عنوان 

عليه السالم بـه   ى اميد كفّار، مرگ پيامبر بود كه با تعيين حضرت على ترين روزنه مهم* 
  رهبرى، آن روزنه بسته شد.

ْغتُْم بَرِ 
َ
ُكْم َقَملُُكْم أ

َ
بُوَك َفُقْل Úِ َقَمåِ َول   َوÀِْن َكذ�

َ
ـا أ نَـا بَـرِ يئُـوَن ِمم�

َ
ـا  ْقَمـُل َوأ يٌء ِمم�

  )41/(يونس  َيْعَملُوَن 
واگر تو را تكذيب كردند، پس بگو: عمل من براى من و عمل شما براى شـما باشـد. (و   

دهـم   هر يك از ما و شما، جزاى كار خود را خواهد ديد.) شما از آنچه مـن انجـام مـى   
  دهيد، بيزارم. بيزاريد ومن نيز از آنچه شما انجام مى
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اسالم دين استدالل واخالق است، نه سازش با كفّار. اگر حقّ را پذيرا نشدند، بيزارى * 
  خود را از رفتار وعقايد آنان اعالم كنيم.

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wَْحِمـْل َخَطايَـاُكْم  َوقَاَل ا ْKيَن آَمنُوا ات�ِبُعوا َسـِبيلَنَا َو ِ
�

َ�ِذبُـوَن  ...وا لِث
َ
إِغ�ُهـْم ل

  )12/(عنكبوت
اند، به كسانى كه ايمان آوردنـد گفتنـد: شـما راه مـا را پيـروى       كسانى كه كافر شده و

  گيريم.  كنيد، (اگر گناهى داشته باشد) ما گناهان شما را بر عهده مى

وَد� كثٌ� من اهـل «شايد بتوان گفت: كفّار كه عالقه دارند مردم از ايمانشان دست بردارند. 

  دهند: ، كار خود را در چند مرحله انجام مى1» ايمانكم ُكّفارا الكتاب لو يَُرّدونَكم من بعد
ّ «شوند.  با آزار مؤمنان، مانع ايمان آوردن آنان مى )الف   2» يصّدون عن سبيل اهللا
  3» يقاتلونكم حّ| يرّدو�م عن دينكم ِان استطاعوا«اندازند.  جنگ به راه مى ب)
كه اگر چنين نموديـد،  » اتّبعوا سبيلنا« گويند: شما الاقل در عمل پيرو ما باشيد. مى ج)

و «گيـريم.   شويد و ما تمام مسئوليت ارتداد شما را بر عهـده مـى   ديگر آزار و اذيتى نمى

َحمل خطاياكم ْK«  
اگر به هيچ يك از كارهاى فوق موفّق نشدند، دوست دارند حداقل با آنان مداهنـه   د)

  4» وّدوا لو تدهن فيدهنون«و سازش كنيد. 

 
َ

َ�فِرِ ال
ْ
ُمْؤِمنُوَن ال

ْ
لَِك فَلَيَْس ِمَن الل�ـِه Hِ  َفت�ِخِذ ال

ٰ
ُمْؤِمِنَ� َوَمْن َفْفَعْل َذ

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
يَن أ

ءٍ    )28/(آل عمران ...َ~ْ
نبايد اهل ايمان، بجاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند و هر كس 

  ...داردچنين كند نزد خدا هيچ ارزشى ن

  ارتباط سياسى نبايد منجرّ به سلطه پذيرى يا پيوند قلبى با كفّار شود.* 

                                                           

  .109. بقره / 1
  .45 / و اعراف 25.  حج / 2
  .217.  بقره / 3
  .9 / . قلم 4
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ارتباط يا قطع رابطه بايد بر اساس فكر و عقيده باشد، نه بر اساس پيوندهاى فـاميلى،  * 
  قومى و نژادى.  

رْ 
َ ْ
ونََك ِمَن األ Xيَْستَِفز

َ
ُْخرِ  َوÀِْن َُدوا ل ِ́   ِض 

َ
 ُجـوَك ِمنَْهـا َوÀًِذا ال

ً
 قَِلـيال

�
فَـَك إِال

َ
بَثُـوَن ِخال

ْ
  يَل

    )76(اسراء/
وبسا نزديك بود كافران (با نيرنگ يا غلبه) تـو را از ايـن سـرزمين بلغزاننـد تـا از آن      

ماندند (و به خاطر اين  بيرونت كنند، ودر آن هنگام، جز مدت كمى پس از تو پايدار نمى
   شدند). ظلم گرفتار قهر الهى مى

´فتنونـك عـن «در مرحله اول، ايجاد رخنه در فكر واعتقاد رهبر اسـت،   طرح كافران* 

ى...
ّ

Wت عمل وتبعيد واخراج اوست. » اخرجوك...«ودر مرحله بعد، شد´« 

 ِ ًما   بَِ/ّ ِ́
َ
ن� لَُهْم َعَذابًا أ

َ
ُمنَافِِقَ� بِأ

ْ
َ�فِرِ  .ال

ْ
يَن َفت�ِخُذوَن ال ِ

�
Wا  

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
   ...ُمْؤِمِن�َ يَن أ

منافقان را بشارت ده كه برايشان عـذابى دردنـاك اسـت. آنـان كـه كـافران را بجـاى        

  )139و 138(نساء/ ...گيرند مؤمنان، سرپرست و دوست خود مى

  »يتخذون ال�فرين او´اء«كفار ممنوع است.  پذيرش سلطههرگونه * 
در فكـر برقـرارى   در سياست خارجى، به جاى گسترش روابط بـا كشـورهاى كفـر،    * 

  1»يتخذون ال�فرين او´اء من دون اáؤمن�«روابط با كشورهاى اسالمى باشيم. 
  كفار ياران ويژه ،اشراف الف)

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wا 
ُ َ
َمأل

ْ
َاùُِ  َوقَاَل ال

َ
o اي�بَْعتُْم ُشَعيْبًا إِن�ُكْم إًِذا ِ,ِ

َ
  )90/(اعراف   ونَ  وا ِمْن قَْوِمِه ل

م كه كفر ورزيدند، گفتند: اگر از شعيب پيروى كنيد، قطعـاً زيانكـار   سران و اشراف قو
  خواهيد بود.

  اند. ى اشراف، غالباً مخالف پيامبران بوده طبقه* 

 َ�َ
َ
 ِمْن قَْوِمِه إِن�ا ل

ُ َ
َمأل

ْ
ٍل ُمِب�ٍ  قَاَل ال

َ
  )60(اعراف/  اَك Hِ َضال

  بينيم. سران قوم او گفتند: همانا ما تو را در گمراهى آشكارى مى

                                                           

؛ 10؛ احقاف/7و  6در آيات زير آمده است: بقره/» كافران و مستكبران«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .102كهف/
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اند كه زرق و برق ثروت و قـدرت   ، گروهى از اشراف و سردمداران بودهمخالفان انبيا* 
  »اáأل من قومه«كرده است.  آنان، چشم مردم را پر مى

 ِمْن قَْوِم فِرْ 
ُ َ
َمأل

ْ
تََذرُ  َوقَاَل ال

َ
رْ   َعْوَن أ

َ ْ
ُْفِسُدوا Hِ األ ِ́ َك قَـاَل َك َوآلَِهتَـ ِض َوَيَذرَ  ُموÄَٰ َوقَْوَمُه 

ْننَاَءُهْم َونَْستَْحِ� نَِساَءُهْم َوÀِن�ا فَْوَقُهْم قَاِهرُ 
َ
  )127/(اعراف  وَن  َسنَُقِتُّل أ

كنـى تـا در زمـين     و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: آيا موسى و قومش را رها مـى 
 فساد نمايند و موسى، تو و خدايانت را رها كند؟! (فرعون) گفت: به زودى پسرانشـان 

داريم و ما بر آنان تسـلّط كامـل    كشيم و زنانشان را (براى كنيزى) زنده نگاه مى را مى
  داريم.

  1»وقال اáأل«ها، به خاطر فساد اطرافيان است.  بخشى از مفاسد طاغوت* 

  هاي استكبار جلوه )ب

َِيّنَاِت فَ  وَن َوفِرْ  َوقَارُ  َقْد َجاَءُهْم ُموÄَٰ بِا¶ْ
َ
َ�ُ َعْوَن َوَهاَماَن َول

ْ
رْ  اْستَك

َ ْ
ِض َوَما َنُوا  وا Hِ األ

  )39/(عنكبوتَسابِِقَ� 
و قارون و فرعون و هامان را (نيز هالك كرديم)؛ و بـه راسـتى موسـى همـراه داليـل      
روشن (و معجزات) به سوى آنان آمد، (ولى) آنان در زمين تكبر و سركشى كردند، و 

  ند (و از عذاب الهى فرار كنند).(با اين همه) نتوانستند (بر خدا) پيشى گير

پرستى بود و فرعون و هامان مظهـر   هاى استكبار مختلف است؛ قارون مظهر مال جلوه* 
  ى آنان در طغيان، سركشى و لجاجت با حقّ مشترك بودند.  پرستى، ولى همه قدرت

 َ�َ
ْ
رْ   َواْستَك

َ ْ
   ِض بَِغْ�ِ  ُهَو وَُجنُوُدُه Hِ األ

َ
َِقّ َوَظنXوا ك

ْ
tيُرْ ا 

َ
ْنَا ال

َ
ُهْم إِ´   )39/(قصص  َجُعوَن  غ�

او (فرعون) و سپاهيانش به ناحقّ در زمين تكبر ورزيدند و پنداشتند كه آنان به سوى 
  شوند.   ما بازگردانده نمى

اند كه خودشان را محور و مركز همه چيز  در طول تاريخ، افراد مغرور و متكبرى بوده
من جـز خـودم بـراى شـما     » ما علمتم لكم من اj غ�ى« گويد: پنداشتند. فرعون مى مى

آمنتم بـه قبـل «معبودى سراغ ندارم و هنگامى كه ساحران به موسى ايمان آوردند گفت: 

                                                           

  .27هود/»: اشراف ياران ويژه«مصاديق ديگري از مضمون  .1
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فرعون توقّع دارد كه هـيچ   ايد. ى من به موسى ايمان آورده آيا بدون اجازه» أن آذن لكم
خواهند خـود   مى  ز نيز، ابرقدرتاى نداشته باشد. امرو ى او، هيچ عقيده كس بدون اجازه

  را محور فرهنگ، سياست، اقتصاد و صاحب اختيار جهان بدانند.

كنند يـا مـورد    نمايى، فرد يا گروه يا كشورى را نابود مى مستكبران گاهى براى قدرت* 
حيات  1» اَنا اُحيى و اُميت«دهند. نظير نمرود كه به حضرت ابراهيم گفت:  لطف قرار مى
كشم و هر كـه را بخـواهم از    مردم به دست من است، هر كه را بخواهم مىو مرگ اين 

  كنم. زندان آزاد مى
گونـه   كشند، همـان  هاى مادى را به رخ مردم مى مستكبران، گاهى زرق و برق و جلوه* 

آيا حكومـت مصـر    2»أليس = ُملك مÕ وهذه االنهار �رى من �|«گفت:  كه فرعون مى
  بينيد كه اين نهرها از زير كاخ من جارى است؟ نمى از آنِ من نيست؟ آيا

كنند. فرعون بـه سـاحرانى كـه     مستكبران، گاهى با ارعاب، مردم را به تسليم وادار مى* 
قّطعّن أيديكم و أرُجلكم مـن خـالف«به موسى ايمان آوردند گفت: 

ُ
مـن دسـت و    3» ال

  كنم. پاى شما را بر خالف يكديگر قطع مى
كنند. قارون  ى خود مى لوح را فريفته با مانور وخودنمايى، مردم سادهمستكبران، گاهى * 
گفتنـد:   رفت كه مردم دنياپرست، آه از دل كشيده و مى اى در كوچه وبازار راه مى گونه به

  4اى كاش براى ما نيز آنچه براى قارون است وجود داشت. 
ـ  مستكبران، گاهى با تطميع مى*  د. چنانكـه فرعـون بـه    خواهند مغزها و فكرها را بخرن

دهـم وشـما را    ساحران گفت: اگر آبروى موسى را بريزيد، من به شما پاداش بزرگى مى
  5دهم.  از مقرّبان دربارم قرار مى

                                                           

  .258. بقره / 1
  .51. زخرف / 2
  .124. اعراف / 3
  .79.  قصص / 4
  .114. اعراف / 5
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فرمايـد: گـردش    كنند. قرآن مـى  ها را متزلزل مى مستكبران، گاهى با سفرهاى خود دل* 
  1كفّار در شهرها تورا مغرور نكند.

  ياـاندازند و به طرفداران انب نگ روانى به راه مىـتحقير ديگران ج تكبران گاهى باـمس* 
  2خوانند. نان را اراذل و اوباش مىدهند و آ هاى ناروا مى نسبت

كننـد. فرعـون بـه     هاى بلند و رفيـع، دلربـايى مـى    مستكبران، گاهى با ايجاد ساختمان* 
  3داى موسى را ببينم!وزيرش هامان گفت: برجى براى من بساز تا از آن باال روم و خ

واقعاً قرآن چقدر زنده است كه خلق و خوى و رفتار و كردار زشت مستكبران را بـه  
  اى ترسيم كرده كه با زمان ما نيز قابل تطبيق است. گونه

  هاي استكبار ويژگي )ج

لَْم نُرَ 
َ
ِثَْت ِفينَا ِمْن ُقُمرِ  قَاَل أ

َ
ًدا َو¶ ِ́   )18/(شعراءَك ِسنَِ�  بَِّك ِفينَا َو

  (فرعون) گفت: آيا ما تورا در كودكى نپرورديم و ساليانى از عمرت نزد ما نماندى؟ 

  »ألم نُرّبك فينا«هاى مستكبران است.  منّت گذاشتن و به رخ كشيدن، از ويژگى* 

ِ�ً  َعلَيْهِ َوÀَِذا ُيتَْ�ٰ 
ْ
ٰ ُمْستَك ُذغَ  آيَاُينَا َو·�

ُ
ن� Hِ أ

َ
ْن لَْم يَْسَمْعَها َكأ

َ
  )7/(لقمان  ...يْهِ ا َكأ

و هرگاه آيات ما بر او خوانده شود، مستكبرانه روى برگرداند، چنان كـه گـويى آن را   
  ...هاى او سنگينى است نشنيده، گويا در گوش

  ى استكبارى، مانع پذيرش حقّ و حقيقت است.   روحيه* 
 ن لم يسمعها«ى استكبار است.  گوش ندادن به سخن حقّ، نشانه* 

ً
   »ُمستك�ا

وِ�َ رُ  َجاَءْيُهمْ َوÀَِذا 
ُ
ٰ ِمثَْل َما أ

َ
ٰ نُْؤ- ْن نُْؤِمَن َح|�

َ
  )124/(انعام ...ُسُل الل�ـهِ  آيٌَة قَالُوا ل

اى (از سوى خدا براى هدايت آنان) نازل شد گفتند: ما هرگز ايمان  و چون آيه و نشانه
  .د، داده شودآوريم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا داده ش نمى

  پذيرند.   سردمداران قدرتمند، به دليل خود برتربينى، دعوت اسالم را نمى* 

                                                           

  .196. آل عمران / 1
  .111. شعراء / 2
  . 36. غافر / 3
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ْقَقابُِكْم َينِْكُصوَن 
َ
ٰ أ   )66/منون(مؤقَْد َنَْت آيَاِ
 ُيتَْ�ٰ َعلَيُْكْم فَُكنْتُْم 2ََ

شد ولى شما اعراض كـرده، بـه عقـب     همانا آيات من به طور مداوم بر شما تالوت مى
  .گشتيد مى باز

  اعراض از حقّ، از اوصاف مرفّهان ومستكبران است.  * 

رْ  إِن� فِرْ 
َ ْ
 Hِ األ

َ
ْننَـاَءُهْم  َعْوَن َعال

َ
ْهلََها ِشـيًَعا يَْستَْضـِعُف َطائَِفـًة ِمـنُْهْم يُـَذبُِّح أ

َ
ِض وََجَعَل أ

ُمْفِسِديَن 
ْ
  )4/(قصص  َويَْستَْحِ� نَِساَءُهْم إِن�ُه ََن ِمَن ال

ا فرعون در سرزمين (مصر) سركشى كرده و مـردم آنجـا را فرقـه فرقـه نمـوده      همان
بـرد و   است، گروهى از آنان را به زبونى و نـاتوانى كشـانده، پسرانشـان را سـر مـى     

  دارد. به راستى كه او از تبهكاران است. زنانشان را (براى كنيزى) زنده نگه مى

بر مردم است. (تا وقتى مـردم اتّحـاد و    تفرقه اندازى، بارزترين اهرم سلطه مستكبران* 
  توانند كارى از پيش ببرند.) ها قدرتى ندارند و نمى همبستگى داشته باشند، طاغوت

ٍه َلْ�ِ  َوقَاَل فِرْ  ـٰ ُكْم ِمْن إِلَ
َ
 َما َعِلْمُت ل

ُ َ
َمأل

ْ
َها ال Xف

َ
ـِ�  َعْوُن يَا ك ْوقِْد Úِ يَا َهاَماُن 2ََ الِطّ

َ
ي فَأ

 Úِ فَاْجَعْل ْîَ 39/(قصص ...ًحا(  
شناسـم   وفرعون گفت: اى بزرگان قوم! (اگرچه) من جز خودم معبودى براى شما نمى

(امابراى تحقيق بيشتر) اى هامان! براى من آتشى بر گل بيفروز (و آجر تهيه كن) پس 
ى باال رفتن از آن) به خداى موسى دسـت   برجى بلند براى من بساز، شايد (به واسطه

  پندارم. مانا من او را از دروغگويان مىيابم. و ه

هـاى   فريبى با ژست تحقيق و بررسى، و منحرف كردن افكـار عمـومى، از شـيوه    عوام* 
  مستكبران است.  

 ُ�ِ
ْ
 الل�ـُه يَْستَك

�
َه إِال ـٰ  إِلَ

َ
َـارِ  إِغ�ُهْم َنُوا إَِذا ِقيَل لَُهْم ال َü ئِن�ا

َ
  لَِشـاِعرٍ ُكو آلَِهِتنَـا  وَن . َوَيُقولُوَن أ

  )36و  35(صافات/َ�ْنُوٍن 
گفتنـد: آيـا    و مـى  ورزيدند. شد، تكبر مى گفته مى» ال اله اال اللّه«آنان كه هرگاه برايشان 

ما به خاطر شاعرى ديوانه خدايانمان را رها كنيم؟ (هرگز چنـين نيسـت) بلكـه او حـقّ     
  آورده و انبيا (پيشين) را تصديق نموده است.

  ديگران و تعصب بر عقايد خرافى، نشانه استكبار است.  تهمت و تحقير * 
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  . منافقان2.6.3

ِ,ْ رَ 
َ
ُْخرِ  َفُقولُوَن ل

َ
َمِدينَِة ´

ْ
 ال

َ
ا إِ=

َذل�  َجْعنَ
َ ْ
َعزX ِمنَْها األ

َ ْ
  )8/(منافقون...َجن� األ

 تـرين  ذليـل  افـراد،  عزيزتـرين  بـازگرديم،  مدينه به) جنگى سفر اين از( اگر: «گويند مى 
   .»كرد خواهد بيرون را مردم

  .»االذّل  منها االعزّ  ´خرجنّ . «هستند اسالمى حكومت براندازى صدد در منافقان،* 

يَن َكرِ  ِ
�

ُهْم قَالُوا لِث غ�
َ
لَِك بِك

ٰ
ْمرِ  َذ

َ ْ
َل الل�ـُه َسنُِطيُعُكْم Hِ َنْعِض األ   )26/(محمد ... ُهوا َما نَز�

 ناخشـنود  الهى دستورات از كه كسانى به) دمرت بيماردالن( كه است آن خاطر به اين، 
  .كرد خواهيم اطاعت شما از امور بعضى در ما: گفتند بودند،

  .باشند مى همدست اسالم دشمنان و كفّار با ،منافقان* 

ْغُفَسُهْم َوَما يَْشُعرُ  ُ±َاِدُعونَ 
َ
 أ

�
يَن آَمنُوا َوَما َ±َْدُعوَن إِال ِ

�
W9/(بقره ونَ  الل�ـَه َوا(  

در حالى كه جز خودشـان   ،زنند افقان به پندار خود) به خداوند و مؤمنان نيرنگ مى(من
  فهمند! دهند، اما نمى را فريب نمى

به معناى پنهان كردن امـرى و  » خدعه«، همواره در فكر ضربه زدن است. (كلمه منافق* 
  1اظهار نمودن امر ديگر، به منظور ضربه زدن است.) 

 
َ

رْ َوÀَِذا ِقيَل لَُهْم ال
َ ْ
ُْن ُمْصِلُحونَ   ُيْفِسُدوا Hِ األ

َ
  )11/(بقره  ِض قَالُوا إِغ�َما ¦

گوينــد: همانــا مــا  مــى هرگــاه بــه آنــان (منافقــان) گفتــه شــود در زمــين فســاد نكنيــد،
  اصالحگريم.

  »انّما ¦ن مصلحون«داند.  طلبى مى دارى واصالح چند چهره بودن خود را مردم ،منافق* 

 إِغ�ُهْم هُ 
َ

ال
َ
 يَْشُعرُ أ

َ
ِكْن ال ـٰ ُمْفِسُدوَن َولَ

ْ
  )12/(بقره وَن  ُم ال

  فهمند. آگاه باشيد! همانا آنان خود اهل فسادند، ولى نمى

يابيم كه نفاق، آثـار و عـوارض بـدى در     در يك بررسى اجمالى از آيات قرآن در مى
ت گرفتـار  كند كه او را در دنيا و قيامـ  روح، روان، رفتار و كردار شخص منافق ايجاد مى

  فرمايد: سازد. قرآن در وصف آنها مى مى

                                                           

  . تفسير راهنما.1
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  1شوند.  دچار فقدان شعور واقعى مى
  2كنند.  انديشه و فهم نمى

  3شوند.  دچار حيرت و سرگردانى مى
  5و عذابى دردناك دارند.  4چون اعتقاد قلبى صحيحى ندارند، وحشت واضطراب  
  »الأ«منافقان، آگاه شوند.  ظاهر زيباى مسلمانان بايد به ترفندها و شعارهاى به* 
  »هم المفسدون«منافقان دائماً در حال فساد هستند. * 

ـَفَها Xإِغ�ُهـْم ُهـُم الس 
َ

ال
َ
َفَهاُء أ Xنُْؤِمُن َكَما آَمَن الس

َ
ُء َوÀَِذا ِقيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن ا�Kاُس قَالُوا أ

 َفْعلَُمونَ 
َ

ِكْن ال ـٰ   )13/(بقره َولَ
انـد ايمـان    گونه كه (ساير) مردم ايمـان آورده  فته شود، شما نيز همانوچون به آنان گ

انديشـان و سـبك مغـزان،     آوريد، (آنها با تكبر وغرور) گويند: آيا ما نيز همانند سـاده 
  دانند. خردند، ولى نمى ايمان بياوريم؟! آگاه باشيد! آنان خود بى

  »أنؤمن.«منافقان، روحيه امتياز طلبى و خود برتربينى دارند* 
(ايمـان داشـتن و تسـليم    » كما آمن الّسفهاء«هاى منافقان است.  تحقير مؤمنان، از شيوه* 

  خدا بودن، در نظر منافقان سبك مغزى است.)

ْـنُ 
َ

ا َمَعُكـْم إِغ�َمـا ¦ ٰ َشـيَاِطيِنِهْم قَـالُوا إِنـ� يَن آَمنُوا قَالُوا آَمن�ـا َوÀَِذا َخلَـْوا إِ=َ ِ
�

Wُقوا ا
َ
 َوÀَِذا ل

  )14/(بقره  ُمْستَْهِزئُونَ 
ايـم. ولـى    وچون با اهل ايمان مالقات كنند گويند: مـا (نيـز هماننـد شـما) ايمـان آورده     

گويند: ما بـا شـما هسـتيم، مـا      هرگاه با (همفكران) شيطان صفت خود خلوت كنند، مى
  كنيم. فقط (اهل ايمان را) مسخره مى

  ولى بايد مواظب عوامل نفوذى بود. گرچه اظهار ايمان براى مسلمانى كافى است، * 

                                                           

  .13بقره، » هم السفَهاء«؛ 12بقره، » ال يشْعرُونَ« .1
  .13بقره، » ال يعلَمونَ«؛ 87توبه، » ال يفْقَهونَ« .2
  .17بقره، » ال يبصرُونَ«، 15بقره، » يعمهونَ«. 3
4 .»توالْم ذَر19بقره، » ح.  
5. »يمأَل ذابع ملَه 10بقره، » و.  
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كفّار و منافقان با همديگر ارتبـاط تشـكيالتى دارنـد و منافقـان از آنـان خـطّ فكـرى        * 
  »شياطينهم«گيرند.  مى

 
ً

ِخُذوا َوقُِتّلُوا َيْقِتيال
ُ
ْفنََما ثُِقُفوا أ

َ
ُعوِغَ� أ

ْ
  )61/(احزاب َمل

  ه و به سختى كشته شوند.آنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شد

 يك شعار قرآنى است.» مرگ بر منافق«* 

 X
َ

-
َ
ِبِه َوُهَو أ

ْ
ٰ َما Hِ قَل َه 2ََ ْغيَا َويُْشِهُد اللـ� X-َيَاِة ا

ْ
tا Hِ ُ

ُ
jاِس َمْن ُفْعِجبَُك قَْو�Kَِصاِم  َوِمَن ا

ْ
oا    

شـود و   اب تـو مـى  ى اعجـ  و از مردم كسى است كه گفتارش درباره زندگى دنيا، مايـه 
تـرين   گيرد (در حالى كه) او سرسـخت  خداوند را بر آنچه در دل (پنهان) دارد گواه مى

  )204(بقره/ دشمنان است.

سوگند دروغ يكى از راههاى نفوذ منافقان است. دشمنان از مقدسات عليـه مقدسـات   * 
  .كنند و از مذهب عليه مذهب استفاده مى

 Hِ ٰ�ََس ٰ رْ  َوÀَِذا تََو·�
َ ْ
َرْ  األ

ْ
tُْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك ا ِ́ َفَسادَ  ِض 

ْ
 ُ¬ِبX ال

َ
   َث َوالن�ْسَل َوالل�ـُه ال

هـا و نسـل    و هرگاه به قدرت و حكومت رسد براى فساد در زمين و نـابودى زراعـت  

  )205(بقره/ كند و خداوند فساد را دوست ندارد. كوشش مى

ى  فقان مطرح شد و در اين آيـه رفتـار مفسـدانه   در آيه قبل، گفتار به ظاهر نيكوى منا
  كند. آنان را بيان مى

ين ان مكّناهم ª االرض أقاموا الّصالة وآتوا الّزة وأمروا بـاáعروف و «فرمايد:  قرآن مى
ّ

Wا

دارنـد و زكـات    اگر صالحان حكومت را بدست گيرند، نماز به پـا مـى   1»نَهوا عن اáنكر
كنند. و بدين وسيله رابطه خود را با خـدا و   نهى از منكر مىدهند و امر به معروف و  مى

كنند، ولى اگر نا اهل به قدرت رسيد و واليت مردم را بدست  محرومان جامعه حفظ مى
  كند.   گرفت، همه چيز جامعه را فداى خود مى

  كشاند. نااهل اگر به قدرت رسد، همه چيز را به فساد مى* 
  د و فرهنگ امت است.  ترين خطر، نابودى اقتصا بزرگ* 

                                                           

  .41. حج / 1
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ُمرُ 
ْ
ُمنَافَِقاُت َنْعُضُهْم ِمْن َنْعٍض يَأ

ْ
ُمنَافُِقوَن َوال

ْ
ُمنَْكرِ  ال

ْ
َمْعرُ   وَن بِال

ْ
   ... وِف  َوَينَْهْوَن َعِن ال

دهنـد و از   مردان و زنانِ منافق، از يكديگرنـد (از يـك قماشـند)، بـه منكـر فرمـان مـى       

  )67(توبه/ ...كنند معروف نهى مى

  نفاق با درجات مختلفشان، اصول و عملكردهاى مشتركى دارند.   اهلِ* 

  هاي منافقان ويژگي )الف

 الر� 
َ

=ِÀنَْزَل الل�ـُه َو
َ
ٰ َما أ وَن َقنَْك ُصُدوًدا  ُسوِل رَ  َوÀَِذا ِقيَل لَُهْم َيَعالَْوا إِ=َ Xُمنَافِِقَ� يَُصد

ْ
يَْت ال

َ
  أ

سوى آنچه خداونـد نـازل كـرده و بـه      و چون به آنان گفته شود (كه براى داورى) به
بينـى كـه بـه شـدت از پـذيرش دعـوت تـو روى         سوى پيامبر بياييـد، منافقـان را مـى   

  )61(نساء/  گردانند. مى

    .ى منافقان است مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهى از بيگانگان، خصلت و روحيه* 

َطاعُ 
َ
يَن قَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم َوَقَعُدوا لَْو أ ِ

�
W168/(آل عمران ...ونَا َما قُِتلُواا(  

آور زده و در  منافقان كسانى هستند كه (بعد از پايان جنگ اُحد، دست به تبليغات يأس
انـد و در حـقّ بـرادران     هاى) خود نشسته در خانه ،حالى كه خود از جنگ سر باز زده

  شدند.  كردند كشته نمى خود گفتند: اگر از ما پيروى مى

  نشينند. ها مى ها، در خانه هنگام حركت مردم به جبههمنافقان به * 

ِذهِ ِمْن ِعنْدِ  ـٰ ِذهِ ِمْن ِعنِْد الل�ـِه َوÀِْن تُِصبُْهْم َسِيّئٌَة َفُقولُوا َه ـٰ    ...كَ َوÀِْن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة َفُقولُوا َه
 گوينـد: ايـن از سـوى خداسـت، و اگـر      اگر به آنان (منافقان) نيكى وپيروزى برسد، مى

  )78(نساء/  .گويند: اين از جانب تو است بدى به ايشان رسد، مى

  هاى منافقان است.   بدنام كردن رهبر، از شيوه* 

ُ َسبِ 
َ

j َد ِ
َ

ِء َوَمْن يُْضِلِل الل�ـُه فَلَْن �
َ

ُؤال ـٰ ٰ َه  إِ=َ
َ

ِء َوال
َ

ُؤال ـٰ ٰ َه  إِ=َ
َ

لَِك ال
ٰ
 ُمَذبَْذنَِ� َنْ�َ َذ

ً
   يال

اند و نه بـا آن گـروه و خداونـد     اند، نه با اين گروه (منافقان) بين كفر و ايمان سرگشته

  )143(نساء/ هر كه را گمراه كند، براى او راه نجاتى نخواهى يافت.

چرخند، به ديگـران وابسـته و    به هر حركتى مى .منافقان، استقالل فكر و عقيده ندارند* 
  هدف سرگردانند. بى
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ِ,ْ  َفُقوُل َمْن  َوِمَن ا�Kاِس 
َ
وِذَي Hِ الل�ـِه َجَعَل فِتْنََة ا�Kاِس َكَعَذاِب الل�ـِه َول

ُ
إَِذا أ

آَمن�ا بِالل�ـِه فَ
 ٌÕَْن� إِن�ا ُكن�ا َمَعُكمْ  بَِّك  رَ ِمْن   َجاَء ن

ُ
َُقول   )10/(عنكبوت ...´َ

پـس هرگـاه در راه    ايـم،  گويند: به خداوند ايمـان آورده  و برخى از مردم (به زبان) مى
دهنـد، و اگـر از    خدا آزار ببينند، اذيت و آزار مردم را به عنوان عذاب خداوند قرار مـى 

  گويند: ما با شما بوديم.  جانب پروردگارت يارى و پيروزى رسد، با تأكيد مى

دانـد، و در گـرفتن    طلب است و به هنگام پيروزى خـود را مـؤمن مـى    منافق، فرصت* 
 ورزد.  ىمزايا، اصرار م

إَِذا بَرَ 
ي َيُقوُل   ُزوا ِمْن ِعنِْدَك َني�َت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َلْ�َ  َوَيُقولُوَن َطاَعٌة فَ ِ

�
W81/(نساء ...ا(  

گويند: اطاعت! پس چون از نزد تو بيـرون   (منافقان، به هنگام روز و در حضور تو) مى
  .كنند ى تو كار مى الف گفتهها برخ روند، گروهى از آنان در جلسات شبانه و بيتوته مى

  منافقان، جلسات سرّى شبانه و تشكيالت گروهى دارند.* 

يَن Hِ قُلُوبِِهْم َمرَ  ِ
�

Wُمنَافُِقوَن َوا
ْ
ِء ِدينُُهمْ   ٌض َغر�  إِْذ َفُقوُل ال

َ
ُؤال ـٰ   )49/(انفال ...َه

رورشـان  دينشـان مغ مسـلمانان،  گفتنـد:   (به يادآور) زمانى كه منافقان و بيماردالن مى
  .اند.) كنند. غافل از آنكه مسلمين بر خدا توكّل نموده ترس حمله مى كرده است، (كه بى

  شوند. كسانى كه روحيه ناسالم دارند، با منافقان همصدا مى* 

ِفتْنََة 
ْ
َقِد اْنتََغُوا ال

َ
ُمورَ  ِمنْ ل

ُ ْ
َقX َوَظَهرَ   َقبُْل َوقَل�بُوا لََك األ

ْ
tَجاَء ا ٰ ْمرُ   َح|�

َ
  ُهوَن  الل�ـِه َوُهْم َرِ   أ

  )48/(توبه
دادند،  گرى بودند وكارها را براى تو واژگون جلوه مى (منافقان) پيش از اين دنبال فتنه

  تا آنكه حقّ آمد وامر خدا آشكار شد (وپيروز شديد)، در حالى كه آنان ناراحت بودند.

  فقانه است.هاى جعلى براى رهبر، كار منا ها و گزارش تحريف واقعيت* 
ى  ى منافقان بوده وتا پيروزى قطعى جبهـه  افكنى، كار هميشه وپيوسته گرى وتفرقه فتنه* 

 كنند. حقّ، شيطنت مى
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َف رَ  فَرِ 
َ

ُمَخل�ُفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخال
ْ
رِ  َح ال

َ
ْغُفِسـِهْم Hِ  ُسوِل الل�ـِه َو�

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ْن Lَُاِهُدوا بِأ

َ
ُهوا أ

 َينِْفرُ َسِبيِل الل� 
َ

َرِّ  ـِه َوقَالُوا ال
ْ
tا Hِ 81/(توبه  ... وا(  

نشستن خود  كه بر خالف (فرمانِ) رسول خدا، از جنگ سر باززدند واز خانه به كسانى
(به هنگام جنگ تبوك) شادمان شدند واز اينكه با امـوال و جانهـاى خـود در راه خـدا     

  در اين گرما بيرون نرويد! جهاد كنند، كراهت داشتند و(به ديگران نيز) گفتند 

  ى نفاق است.  نرفتن به جبهه و تخلّف از فرمان پيامبر، نشانه ازشادى * 

گـرى، مشـكالتى    منافقان براى باز داشتن مردم از جهاد، با تبليغ دلسرد كننده و اخالل* 
  1دهند. چون گرم بودن هوا را بهانه قرار مى

  برخورد با منافقان )ب

 
ْ
ُكْم Hِ ال

َ
رْ َفَما ل

َ
ُه أ تُرِ  ُمنَافِِقَ� فِئَتَْ�ِ َواللـ�

َ
ْن َيْهُدوا َكَسُهْم بَِما َكَسبُوا أ

َ
   ...يُدوَن أ

ى منافقانى كه خداوند به خاطر اعمالشان، آنان را سرنگون كرده دو دسته  چرا درباره

  )88(نساء/خواهيد كسانى را كه خدا گمراه كرده، به راه آوريد؟  ايد؟! آيا مى شده

  ى برخورد با منافقان، قاطعيت و يكپارچگى الزم است.  برا* 

وا لَْو تَْكُفرُ  Xُفَهاِجرُ  وَن َكَما َكَفرُ  وَد ٰ َاَء َح|� ِ́ ْو
َ
 َيت�ِخُذوا ِمنُْهْم أ

َ
وا Hِ  وا َفتَُكونُوَن َسَواًء فَال

ْوا فَُخُذوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحيُْث وََجْدُيمُ 
�
إِْن تََول

 َسِبيِل الل�ـِه فَ
َ

Íـا َوال ِ́  َيت�ِخـُذوا ِمـنُْهْم َو
َ

وُهْم َوال
  )89/(نساءا  نَِص�ً 

آنان (منافقان) دوست دارند كه شما همچون خودشان كافر شـويد، تـا بـا آنـان برابـر      
گرديد. پس از آنان دوستانى نگيريد تا آنكه (توبه كـرده و) در راه خـدا هجـرت كننـد.     

ار ادامه دادنـد) پـس آنـان را هـر جـا يافتيـد       پس اگر سرباز زدند (و به همكارى با كفّ
  بگيريد و بكشيد و از آنان هيچ دوست و ياورى نگيريد.

روش برخورد با اهل نفاق، مراتبى دارد. اينگونه احكام شديد كه در آيه آمده، مربوط 
  كردند. ها همكارى مى به منافقانى است كه با مشركان در توطئه

                                                           

؛ 47؛ نور/17و  16: حشر/در آيات زير آمده است» هاي منافقان ويژگي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .50؛ توبه/142؛ نساء/108؛ نساء/62؛ توبه/ 73و  72نساء/
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ى  عـه بايد اعدام و سركوب شوند و براى ايـن كـار، جام  گر،  منافقان كارشكن و توطئه* 
  اسالمى بايد قدرتمند باشد.

ا إِن�ُكْم رَ ... Íْن ُيَقاتِلُوا َمِ/َ َعُدو
َ
َل َمر�  َول و�

َ
ُقُعوِد أ

ْ
َاِلِفَ�  ِضيتُْم بِال

ْ
oٍة فَاْقُعُدوا َمَع ا    

ا نخسـتين بـار بـه    و هرگز همراه من، با هيچ دشمنى نبرد نخواهيد كـرد، زيـرا شـم    ...
اند (در  نشستن در خانه راضى شديد، پس (اكنون نيز) با آنان كه از فرمان تخلّف كرده

  )83(توبه/   خانه) بنشينيد!

منافقان را بايكوت كنيم. همرزمى با پيامبر، توفيق الهى است كه بايد منافقانى را كه از * 
  ترك جبهه خوشحالند، براى هميشه محروم كرد.  

 تُ 
َ

ٰ َقْ�ِ َوال  َيُقْم 2ََ
َ

بًَدا َوال
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت أ

َ
ٰ أ ُسـوjِِ َوَمـاتُوا  وا بِالل�ـِه َورَ  هِ إِغ�ُهْم َكَفرُ  َصِلّ 2ََ

  )84(توبه/  َوُهْم فَاِسُقونَ 
ى هيچ يك از منافقان نماز مگزار و (براى دعا واستغفار) بر قبرش نايسـت،   و بر مرده

  مبرش كافر شدند و از دنيا رفتند در حالى كه فاسق بودند.چون آنان به خدا و پيا

  »التُصّل، التقم«ى منفى است.  هاى مبارزه با منافقان، مبارزه يكى از شيوه* 

  منافقان توبه )ج

ئَِك َمعَ  ـٰ ولَ
ُ
ِه فَأ ْخلَُصوا ِدينَُهْم لِلـ�

َ
ْصلَُحوا َواْقتََصُموا بِالل�ـِه َوأ

َ
يَن تَابُوا َوأ ِ

�
Wا 

�
ُمْؤِمنِ�َ  إِال

ْ
 ...ال

  )146/(نساء
ى خود را) اصالح نموده و به خدا پناه برده و بـراى   مگر آنان كه توبه كرده و (گذشته

  .ى مؤمنانند اند، پس اينان در زمره خدا از روى اخالص به دين گرويده

 رساند.   به بهشت اعال مى» درك اسفل«راه توبه، براى منافقان باز است و آنان را از * 

غ�ُهْم َنُوا ُ�ْرِ  َقنْ إِْن َغْعُف  ...
َ
ْب َطائَِفًة بِك   )66/(توبه  ِمَ�  َطائَِفٍة ِمنُْكْم ُغَعِذّ

خاطر توبه يا آنكه بار اول اوست) درگذريم، گروهى (ديگـر)   اگر از گروهى از شما (به
  دهيم. ى جرمشان كيفر مى را به خاطر سابقه

  تّه اگر توبه كنند. (نفاق نيز داراى مراتبى است)بعضى از منافقان قابل عفوند، الب* 
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  سرانجام منافقان )د

ُكْفرِ * 
ْ
َقْد قَالُوا َ¼َِمَة ال

َ
َفرُ   َ¬ِْلُفوَن بِالل�ـِه َما قَالُوا َول

َ
ِمِهمْ  َو�

َ
  )74/(توبه ...وا َنْعَد إِْسال

ه قطعـاً  انـد، در حـالى كـ    خورند كه (سخنى كفرآميز) نگفته (منافقان) به خدا سوگند مى
اند و پس از اسالم آوردنشان كـافر شـدند و تصـميم بـه كـارى       سخن كفر(آميز) گفته

  ...(كشتن پيامبر) گرفتند كه به آن دست نيافتند

شوند، نـه از   ريزد، منزوى و تحقير مى ياورند، تشكيالتشان فرو مى منافقان سرانجام بى* 
  ها.   حمايت مردم برخوردارند و نه از حمايت حكومت

 ُيْعِجبَْك فَ 
َ

ْمَوالُُهمْ ال
َ
ُدُهْم إِغ�َما يُرِ  أ

َ
ْوال

َ
 أ

َ
ْغيَـا َوتَْزَهـَق  َوال X-َيَـاِة ا

ْ
tا Hِ َنُهْم بَِهـا َُعِذّ ِ́ يُد الل�ـُه 

ْغُفُسُهْم َوُهْم َفِرُ 
َ
  )55/(توبهوَن  أ

پس اموال و فرزندان منافقان تو را بـه شـگفتى نينـدازد. جـز ايـن نيسـت كـه خداونـد         
  هد به اين وسيله آنان را در دنيا عذاب كند و جانشان در حال كفر، خارج شود.خوا مى

  هاى الهى است. به ذلّت كشاندن ثروتمندانِ منافق، از سنّت* 
  . اهل كتاب2.6.4

ْن تَرْ 
َ
 ا�Kَصارَ  َول

َ
َُهوُد َوال ٰ تَت�ِبَع ِمل�تَُهمْ  0َٰ َقنَْك ا´ْ   )120/(بقره...ٰى َح|�

هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (آنكـه تسـليم خواسـته    (اى پيامبر!) 
  آنان شوى و) از آئين آنان پيروى كنى. 

صلى اهللا عليه وآله است، خطاب به همه  كه خطاب به پيامبر اسالم اين آيه در عين اين
مسلمانان در طول تاريخ نيز هست كه هرگز يهود و نصارى از شما راضى نخواهند شد، 

چون وچراى آنان شويد و از اصول و ارزشهاى الهى كنـاره بگيريـد.    آنكه تسليم بى مگر
ى آنها بزنيد و بدانيد تنهـا راه سـعادت، راه وحـى     ولى شما با قاطعيت دست رد به سينه
  است نه پيروى از تمايالت اين و آن.

ران رابطه با اهل كتاب نبايد به قيمت صرف نظر كردن از اصـول باشـد. جـذب ديگـ    * 
  آرى، ولى عقب نشينى از اصول هرگز.
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 تَْكتُُمونَـُه َفنَبَـُذوُه َورَ 
َ

ُبَِيّنُن�ـُه لِلن�ـاِس َوال َü ِكتَـاَب
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

�
Wَخَذ الل�ـُه ِميثَاَق ا

َ
اَء  َوÀِْذ أ

  )187/(آل عمران ...ِهمْ  ُظُهورِ 
پيمان گرفت كـه آن را   و زمانى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب (آسمانى) داده شد،

  .سر انداختند براى مردم بيان كنيد و كتمانش نكنيد، پس آنها آن (عهد) را پشت

ى سكوت دانشمندان اهل كتاب از بيان حق، رسيدن به مال و مقام و يـا حفـظ    انگيزه* 
 قليالً «آن است. 

ً
  »واشûوا به ثمنا

 Xِكتَاِب لَْو يُِضل
ْ
ْهِل ال

َ
ْت َطائَِفٌة ِمْن أ ْغُفَسُهْم َوَما يَْشُعرُ وَد�

َ
 أ

�
   وَن  ونَُكْم َوَما يُِضلXوَن إِال

گروهى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه كنند، ولى جز خودشـان را گمـراه   
  )69(آل عمران/ فهمند. كنند و (اين را) نمى نمى

  است.  هاى احتمالى  ى درامان ماندن از آسيب هاى او، الزمه شناخت دشمن وبرنامه* 

وَن َقْن َسِبيِل الل�ـِه َمْن آَمَن َيبُْغوَغَها ِعوًَجا Xِكتَاِب لَِم تَُصد
ْ
ْهَل ال

َ
    ...قُْل يَا أ

داريـد و   انـد از راه خـدا بـاز مـى     كتـاب! چـرا كسـانى را كـه ايمـان آورده      بگو: اى اهل

  )99(آل عمران/  .ى الهى) كج باشد خواهيد كه آن (طريقه مى

  .  دننك گرى مى تراشى واخالل يشرفت اسالم، مانعاهل كتاب براى پ* 

وا إِْن تُِطيُعوا فَرِ 
يَن آَمنُ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ِكتَاَب يَرُ  يَا ك

ْ
وتُواال

ُ
يَن أ ِ

�
Wْم َنْعَد إِيَمانُِكْم َفِرِ  يًقا ِمَن ا

ُ
و� Xينَ  د  

از  ايد! اگر از گروهى از اهل كتاب اطاعت كنيد، شـما را بعـد   اى كسانى كه ايمان آورده

  )100(آل عمران/ گردانند. ايمانتان به كفر باز مى

  تبرّى و برائت از آنان الزم است.   شود، منجر به كفر مى اهل كتاب،چون اطاعت از * 

ونَ  ُÕَُْفن 
َ

ْدبَاَر ُعم� ال
َ ْ
ُم األ

ُ
و�

X
ْم يَُول

ُ
ذًى َوÀِن ُفَقاتِلُو�

َ
 أ

�
ْم إِآل

ُ
و� X�َُن ي

َ
  )111/(آل عمران ل

ب) جز آزارى اندك، هرگز به شما زيانى نخواهند رسانيد و اگـر بـا شـما    آنها (اهل كتا
  بجنگند، به شما پشت كرده و بگريزند، آنگاه هيچ يارى نشوند.

 كند.   كتاب در برابر مسلمانان را پيشگويى مى قرآن، فرار و ضعف اهل* 

ِكتَاِب 
ْ
ْهَل ال

َ
ِ يَا أ َاِطِل َوتَْكتُ ل

ْ
َق� بِا¶

ْ
tِبُسوَن ا

ْ
ْغتُْم َيْعلَُموَن َم تَل

َ
َق� َوأ

ْ
tُموَن ا  

كنيـد، در   سازيد و(يـا) حـقّ را كتمـان مـى     اى اهل كتاب! چرا حقّ را به باطل مشتبه مى

  )71(آل عمران/   حالى كه خود (به حقّانيت آن) آگاهيد.
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بـراى ايجـاد انحـراف در بـين مؤمنـان       اهل كتابمشتبه كردن وكتمان حق، دو اهرم * 
  »تلبسون، تكتمون«فرمايد:  در اين آيه مى» يضلّونكم...«ى قبل فرمود:  است. در دو آيه

َها الر�  Xف
َ
يَن يَُسارِ  يَا ك ِ

�
Wُْزنَْك ا¬َ 

َ
ُكْفرِ  ُسوُل ال

ْ
فَْواِهِهْم َولَـْم   ُعوَن Hِ ال

َ
يَن قَالُوا آَمن�ـا بِـأ ِ

�
Wِمَن ا

يَن َهاُدوا ِ
�

W41/(مائده  …تُْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن ا(  
كه (منافقانه)  انكنند، غمگينت نسازند، (خواه) آن اى پيامبر! كسانى كه در كفر شتاب مى

   ...ايم، ولى دلهايشان ايمان نياورده است (و خواه) يهوديان به زبان گفتند: ايمان آورده

  1كنند. منافقان ويهوديان، در كنار هم يك هدف را تعقيب مى* 

  اهل كتابويژگي هاي . 2.6.4.1

ْن يَْدُخَل وَ 
َ
َن�ةَ قَالُوا ل

ْ
ْو نََصارَ  ا�

َ
 َمْن ََن ُهوًدا أ

�
  )111/(بقره ...  ىٰ  إِال

  ...وگفتند: هرگز به بهشت داخل نشود مگر آنكه يهودى يا نصرانى باشد.

غرور دينى، باعث شد تـا يهوديـان و مسـيحيان خـود را نـژاد برتـر و بهشـت را در        * 
 انحصار خود بدانند.

َِجدَ  َüَو 
َ
ُهْم أ ïَْ  ْحرَ غ�

َ
يَن أ ِ

�
Wَحيَاٍة َوِمَن ا ٰ رُ  َص ا�Kاِس 2ََ َحُدُهْم لَْو ُفَعم�

َ
َف َسنَةٍ   ُكوا يَوَدX أ

ْ
ل
َ
  ...أ

  )96(بقره/
تـر) از مشـركان، بـر     تـرين مـردم، حتّـى (حـريص     (اى پيامبر) هر آينه يهود را حريص

نجا كه) هر يـك از آنهـا دوسـت    زندگى (اين دنيا و اندوختن ثروت) خواهى يافت، (تا آ
   .دارد هزار سال عمر كند

  ترين و دنياگراترين مردم هستند.   يهوديان، حريص* 

ٰ َما آتَاُهُم الل�ـُه ِمْن فَْضِلِه َفَقْد آتَيْنَا آَل إِبْرَ  ْم َ¬ُْسُدوَن ا�Kاَس 2ََ
َ
َمـَة  أ

ْ
ِك

ْ
tِكتَاَب َوا

ْ
اِهيَم ال

ً� َعِظيمً 
ْ
  )54/(نساءا َوآتَيْنَاُهْم ُمل

يا اينكه (يهوديان) نسبت به مردم (مسلمان) به خاطر آنچه كه خدا از فضل خويش بـه  
از نسل او هسـتيد  شما ابراهيم (كه  ورزند. همانا ما قبالً به آل آنان داده است، حسد مى

  محمد ندهيم؟) نيز) كتاب آسمانى و حكمت و سلطنت بزرگى داديم. (چرا اكنون به آل

                                                           

؛ 24؛ مائده/98؛ آل عمران/2در آيات زير آمده است: حشر/» اهل كتاب« . مصاديق ديگري از مضمون 1
  .90؛ بقره/56؛ نساء/169اعراف/ ؛89بقره/
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اهل كتاب بـا مشـركان و قضـاوت بـر اينكـه شـرك شـما بهتـر از توحيـد          همسويى * 
مسلمانان است، به خاطر حسادت است. در آيات قبل خوانديم كه يهوديان به مشـركان  

  »ام ¬سدون«خوانيم:  در اين آيه مى» هوالء اهدى...«گفتند: 

َما ²ََهُدوا 
�
َوُ�

َ
  َغبََذُه فَرِ  َقْهًداأ

ْ
ك

َ
 يُْؤِمنُونَ  Åَُ يٌق ِمنُْهْم بَْل أ

َ
  )100/(بقره  ُهْم ال

و آيا چنين نبود كه هربار آنها (يهود) پيمانى (با خدا و پيامبر) بستند، جمعـى از آنـان   
  آن را دور افكندند، حقيقت اين است كه بيشتر آنها ايمان ندارند.

  .هاي يهوديان است پيمان شكني، از ويژگي* 

َما…
�
ْوقَُدوا نَارً  ُ¼

َ
حَ  أ

ْ
رْ  رْ ا لِل

َ ْ
َهـا الل�ــُه َويَْسـَعْوَن Hِ األ

َ
ْطَفأ

َ
 ُ¬ِـبX  ِب أ

َ
ِض فََسـاًدا َوالل�ــُه ال

ُمْفِسِدينَ 
ْ
  )64/(مائده  ال

هر بار كه براى جنـگ، آتـش افـروزى كردنـد، خداونـد آن را خـاموش سـاخت. آنـان         
  دارد. كوشند، و خداوند مفسدان را دوست نمى همواره در زمين، به فساد مى

  1خورند. شكست مىبا اراده الهي كنند؛ ولى  يان، همواره فتنه مىيهود* 

  . ابزارهاي نظام طاغوتي و استبدادي2.7

َكِب�ُ 
َ
ُكْم إِن�ُه ل

َ
ْن آَذَن ل

َ
ُ َقبَْل أ

َ
j ْحرَ  قَاَل آَمنْتُْم ِي َعل�َمُكُم الِسّ

�
Wيِْديَُكْم   ُكُم ا

َ
َعن� أ قَِطّ

ُ َ
أل فَ

رْ 
َ
ٍف  َوأ

َ
َصِلّبَن�ُكْم Hِ ُجُذوِع ا�Kْخِل ُجلَُكْم ِمْن ِخال

ُ َ
  )71/(طه  ...َوأل

(فرعون به ساحران) گفت: آيا قبل از آنكه به شما اجازه دهـم، بـه او ايمـان آورديـد؟!     
هـا وپاهـاى    گمان او بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است. پس قطعاً دست بى

عكس) قطع خواهم كرد و شما را بر خالف (يكديگر، يعنى دست راست وپاى چپ يا به 
  ...هاى درخت خرما به دار خواهم آويخت  شما را بر شاخه

  هاست.   ى كار طاغوت تهديد و تهمت، شيوه* 

ٌء ُعَجاٌب  ْÑَََذا ل ـٰ ًها َواِحًدا إِن� َه ـٰ لَِهَة إِلَ
ْ

َجَعَل اآل
َ
ِن اْمُشوا َواْصِ�ُ  .أ

َ
 ِمنُْهْم أ

ُ َ
َمأل

ْ
وا  َواْغَطلََق ال

ٰ آلَِهتِ  ٌء يُرَ 2ََ ْÑَََذا ل ـٰ ِخرَ  .اُد  ُكْم إِن� َه
ْ

ِمل�ِة اآل
ْ
َذا Hِ ال ـٰ ٌق  َما َسِمْعنَا بَِه

َ
 اْخـِتال

�
َذا إِال ـٰ  ِة إِْن َه

  )7-5(ص/ 
                                                           

؛ 24؛ آل عمران/80زير آمده است: بقره/در آيات » هاي يهوديان ويژگي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .73؛ آل عمران/70مائده/
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آيا او به جاى معبودهاى متعدد، يك معبود قرار داده است؟ اين، چيزى بسـيار عجيـب   
ه ديگران گفتند:) برويـد و بـر   سردمداران كفر، (سخن پيامبر) را رها كردند (و ب است!

 هـا مـا اين  پرستش خدايان خود پايدار بمانيد كه اين مقاومت شما چيـز مطلـوبى اسـت.   
   جز آيينى ساختگى نيست. ،ايم، اين مطالب را در آيين اخير (نياكان يا مسيحيت) نشنيده

  كفر را از گفتار و رفتارشان بشناسيم:سران * 
  »عجبوا -ء عجاب  اجعل االÌة... �«جويى.  افكنى و فتنه شبهه الف)
  »امشوا«دور كردن مردم از اجتماعات حقّ.  ب)
  »اص�وا«به جاى دعوت به تفكّر، دعوت به تعصب و مقاومت.  ج)
  »ما سمعنا بهذا«تكيه بر آيين نياكان يا طرح آيين ديگران در برابر اسالم.  د)

يَن َكَفرُ   َوÀِْذ َفْمُكرُ  ِ
�

Wُثْ  بَِك ا ِ́ ْو ُ±ْرِ وا 
َ
ْو َفْقتُلُوَك أ

َ
الل�ــُه   وَن َوَيْمُكـرُ  ُجـوَك َوَيْمُكـرُ  ِبتُوَك أ

َماِكرِ   َوالل�ـُه َخْ�ُ 
ْ
  )30/(انفال  يَن  ال

كشيدند تا تو را زندانى كنند، يـا   ى تو نقشه مى و (به ياد آور) زمانى كه كافران درباره
كشيدند و خدا هم (با خنثـى كـردن    شه مىتو را بكشند يا (از مكّه) تبعيد كنند. و آنان نق

  كرد و خداوند، بهترين تدبيركنندگان است. هاى آنان) تدبير مى توطئه

  زندان و ترور و تبعيد، ابزار دست جباران تاريخ براى مقابله با حقّ است.  * 

ـرٌ  بِهِ َعْوُن آَمنْتُْم  قَاَل فِرْ 
ْ
َذا لََمك ـٰ ُكْم إِن� َه

َ
ْن آَذَن ل

َ
َمِدينَـِة üُِْخرِ  َكرْ مَ   َقبَْل أ

ْ
ُجـوا  ُيُمـوُه Hِ ال

ْهلََها فََسوَْف َيْعلَُمونَ 
َ
  )123/(اعراف   ِمنَْها أ

فرعون (به ساحران) گفت: آيا پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمـان آورديـد؟   
ايد تا اهلش را از آن بيرون كنيـد.   قطعاً اين نيرنگى است كه شما در اين شهر انديشيده

  پس به زودى خواهيد فهميد! (كه با چه كسى طرف هستيد و چه كيفرى خواهيد شد.)

  شود.   ها، آزادى انديشه و حقّ انتخاب از مردم سلب مى طاغوتدر استعمار فرهنگى * 

 ٰÄََفَما آَمَن لُِمو 
�

ٰ َخوٍْف ِمْن فِرْ  ُذرِّ  إِال ْن َففْ  ي�ٌة ِمْن قَْوِمِه 2ََ
َ
   ...ِتنَُهمْ َعْوَن َوَملَئِِهْم أ

(در آغاز) جز گروهى اندك از فرزندان قوم موسى به او ايمان نياوردند، در حـالى كـه   
از فرعون و اشرافيان آنان ترس داشتند، ترس اينكه آنـان را شـكنجه كننـد، زيـرا كـه      

  )83(يونس/ جوى و از اسرافكاران بود. فرعون در آن سرزمين برترى

  است.حاكم اق در نظام فرعونى، خفقان و اختن* 
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  گر، نظام فرعونى است. نظام شكنجه* 

  يي و تبرّ. تول2.8ّ

ِْهْم üُِْعرِ 
َ

ُكْم إَِذا اْغَقلَبْتُْم إِ´
َ
ْعرِ  َسيَْحِلُفوَن بِالل�ـِه ل

َ
  )95/(توبه  ...ُضوا َقنُْهمْ  ُضوا َقنُْهْم فَأ

ورنـد تـا از   خ نزد منافقان بازگشتيد، براى شما به خدا سوگند مـى  ،هنگامى كه از جهاد
  .(گناه و سرزنشِ) آنان چشم بپوشيد. پس، از آنان اعراض و دورى كنيد

  گيرى باشند. مسلمانان بايد اهل تولّى و تبرّى و موضع* 

ٌد  ارِ  ُسوُل  رَ ُ�َم� ُكف�
ْ
اُء 2ََ ال ِشد�

َ
يَن َمَعُه أ ِ

�
W29/(فتح ...َ�َاُء بَيْنَُهمْ  رُ   الل�ـِه َوا(  

 خودشـان  ميان در و سخت كفّار، بر هستند، او با كه كسانى و تخداس رسول محمد، 
  .  مهربانند

 مؤمنـان؛  برابـر  در و داشـته  شدت و صالبت قاطعيت، ؛دشمن برابر در بايد مسلمانان* 
  . باشند داشته عطوفت و رحمت رأفت،

ِخرِ 
ْ

َْوِم اآل ُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِالل�ـِه َوا´ْ ِ
َ

� 
َ

وَن مَ   ال Xْو  ْن َحاد� الل�ـَه َورَ يَُواد
َ
ُ َولَْو َنُوا آبَاَءُهْم أ

َ
jُسو

ْو َعِش�َ 
َ
ْو إِْخَواَغُهْم أ

َ
ْننَاَءُهْم أ

َ
  )22/(مجادله  ...َيُهمْ  أ
 كـه  كسى با) حال همان در( و باشند مؤمن قيامت و خدا به كه يابى نمى را قومى هيچ 

 پسران يا پدران اگر حتّى نند،ك مهرورزى است، گرفته موضع رسولش و خدا برابر در
  باشند خويشانشان يا برادران يا

 قابـل  خـدا  ديـن  دشمنان دوستى با ،خداوند دوستى. دارد نمى بر دوستى دو دل، يك* 
ّ  جعل ما: «داريم ديگر اى آيه در. (نيست جمع  در خداونـد  1»جوفـه ª قلبـ� من لرجل اهللا
    .)است نداده قرار دل دو انسان سينه

 َفت� 
َ

َ�فِرِ ال
ْ
ُمْؤِمنُوَن ال

ْ
لَِك فَلَيَْس ِمَن الل�ـِه Hِ  ِخِذ ال

ٰ
ُمْؤِمِنَ� َوَمْن َفْفَعْل َذ

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
يَن أ

ْن َيت�ُقوا ِمنُْهْم ُيَقاةً 
َ
 أ

�
ٍء إِال   )28/(آل عمران ...َ~ْ

و هر كس نبايد اهل ايمان، بجاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند 
   .چنين كند نزد خدا هيچ ارزشى ندارد، مگر آنكه از كفّار پروا و تقيه كنيد

                                                           

  .4. احزاب / 1
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پذيرش واليت كفّار از سوى مؤمنان، ممنوع است. (اگر مسلمانان جهان تنها بـه ايـن   * 
  كردند اآلن وضع كشورهاى اسالمى اين چنين نبود.) آيه عمل مى

ُْكـمُ  ...
َ

ِكن� الل�ـَه َحب�َب إِ´ ـٰ ـر�  َولَ
َ
يَمـاَن َوَزي�نَـُه Hِ قُلُـوبُِكْم َو� ِ

ْ
ُكْفـرَ  اإل

ْ
ُْكـُم ال

َ
  َه إِ´

ِعْصيَانَ 
ْ
ُفُسوَق َوال

ْ
  )7/(حجرات ...َوال

 كفـر،  و اسـت  بخشـيده  زينت را آن دلهايتان در و داده قرار شما محبوب را ايمان خدا
  .است داده قرار شما تنفّر مورد را گناه و فسق

 اهـل  از بايـد  ،داريـم مي دوست را ايمان اهل اگر باشد، هم كنار در بايد تبرّى و تولّى* 
  1.باشيم بيزار نيز عصيان و فسق كفر،

  مبارزه با طاغوت. 2.9

ٰ فِرْ  ُعم� َنَعثْنَا ِمْن َنْعِدِهْم ُموÄَٰ َوَهارُ    )75/(يونس ...َعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاتِنَا وَن إِ=َ
ا همراه با معجزات خويش، بـه سـوى فرعـونِ و    سپس بعد از آنان، موسى و هارون ر

  ...سران قومش فرستاديم

تر از معلـولِ   مهم ،ى انبياست. زيرا مبارزه با علّت فساد مبارزه با طاغوت، اولين وظيفه* 
  آن است.

ٍة رَ  م�
ُ
ّ أ

ِDُ Hِ َقْد َنَعثْنَا
َ
اُغوَت  َول ِن اْقبُُدوا الل�ـَه َواْجتَنِبُوا الط�

َ
 أ

ً
  )36/(نحل ...ُسوال

وهمانا ما در ميان هر اُمتى پيامبرى را برانگيختيم (تـا بـه مـردم بگوينـد) كـه خـدا را       
  .بپرستيد و از طاغوت دورى نماييد

  دعوت به توحيد و دورى از طاغوت، در رأس برنامه پيامبران بوده است.  * 

ٰ فِرْ  ٰ  .َعْوَن إِن�ُه َطَ�ٰ  اْذَهْب إِ=َ ٰ َفُقْل َهْل لََك إِ=َ
�
ْن تََز1

َ
  )18-17/(نازعات  أ

 از( كـه  خـواهى  مى آيا: بگو او به پس. است كرده سركشى او كه برو فرعون سوى به
   شوى؟ پاك) ها پليدى

  .  كنند مى موعظه را آنها ابتدا ها، طاغوت با مبارزه براى انبيا، مكتب در* 
                                                           

  ؛ 213-210؛ شعراء/66در آيات زير آمده است: غافر/» تولي و تبري«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .150و  149آل عمران/
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 إِن�ا رَ 
َ

ِييَاُه َفُقوال
ْ
 رَ  فَأ

َ
رْ  ُسوال

َ
ْنُهمْ  َمَعنَا بôَِ إùَِْ ِسْل  بَِّك فَأ  ُيَعِذّ

َ
  )47/(طه ...اِثيَل َوال

ى پروردگار تو  پس به سراغ او برويد، پس (به او) بگوييد: (اى فرعون) ما دو فرستاده
  اسرائيل را به همراه ما بفرست (وبيش از اين) آنها را آزار مده.  هستيم، وبنى

ظـايف انبياسـت. (آرى ديـن از    هـا از بردگـى طـاغوت، در رأس و    آزادسازى انسـان * 
  سياست جدا نيست، مبارزه با طاغوتها و آزاد كردن مردم در متن دستورات الهى است)

  استقامت و پايداري .2.10

َخْذنَا ِميثَاقَُكْم َورَ 
َ
ورَ  َوÀِْذ أ Xٍة َواْذُكرُ   َفْعنَا فَْوقَُكُم الط وا َما ِفيِه  ُخُذوا َما آتَيْنَاُكْم بُِقو�

َعل�كُ 
َ
  )63/(بقره  ْم َيت�ُقونَ ل

و (ياد كن) زمانى كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بر فراز شـما بـاال بـرديم (و    
ايم، با قدرت بگيريد و آنچـه   گفتيم:) آنچه را (از آيات و دستورات خداوند) به شما داده

  را در آن هست، به خاطر داشته باشيد (و به آن عمل كنيد) تا پرهيزگار شويد.

بايـد  و)، ا  ى فرعون وآزاد شدن از اسارت حفظ دستاوردهاى انقالب (نجات از سلطه* 
  با قدرت و قوت دنبال شود.

ُنُوِد قَاَل إِن� الل�ـَه ُمبْتَِليُكْم بِنََهرٍ 
ْ
ا فََصَل َطالُوُت بِا� َب ِمنُْه فَلَيَْس ِمôِّ َوَمـْن  َفَمْن ïَِ   فَلَم�

إِن�هُ 
 َمِن اْلûََ  لَْم َفْطَعْمُه فَ

�
ًة نِيَِدهِ فََ/ِ  َف ُغرْ  ِمôِّ إِال

 ِمنُْهمْ  فَ
ً

 قَِليال
�

  )249/(بقره  ...بُوا ِمنُْه إِال
پس هنگامى كه طالوت، سپاهيان را با خود بيرون برد، به آنها گفت: خداوند شمارا بـه  

 كند، پس هر كـه از آن بنوشـد از مـن نيسـت و هـركس از آن      يك نهر آب آزمايش مى
نخورد از من هست، مگر آنكه با دست، مشتى برگيرد (و بياشامد.) پس (همين كـه بـه   

  .نهر آب رسيدند،) جز اندكى همه از آن نوشيدند
شعار دهنـده   ي طاغوت،انقالبى بودن مهم نيست، انقالبى ماندن مهم است. در ماجرا* 

  زمايشات موفق شدند، اندك بودند.بسيار بود، ولى آنان كه در آ

ا ُكِتَب  ... ِقتَاُل إَِذا فَرِ  َعلَيِْهمُ فَلَم�
ْ
َشـد� َخْشـيًَة  ال

َ
ْو أ

َ
يٌق ِمنُْهْم َ±َْشْوَن ا�Kاَس َكَخْشيَِة الل�ـِه أ

ِقتَاَل  َوقَالُوا رَ 
ْ
نَا لَِم َكتَبَْت َعلَيْنَا ال   )77/(نساء...ن�

(مشـرك مكّـه)    ليكن چون جهاد (در مدينه) بر آنان مقرّر شد، گروهى از آنان از مردم
 يدند) وـترس ترسند، بلكه بيش از خدا (از كفّار مى ترسيدند كه گويا از خدا مى چنان مى

  (از روى اعتراض) گفتند: پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب كردى؟ 
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از شعار تا عمل فاصله زيـاد  انقالبى بودن مهم نيست، انقالبى ماندن مهم است. گاهى * 
  است.

ا رَ  ْمـرَ جَ  َولَم�
َ
ـتُْم أ

ْ
َعِجل

َ
ِسًفا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُموØِ ِمْن َنْعـِدي أ

َ
ٰ قَْوِمِه َغْضبَاَن أ   َع ُموÄَٰ إِ=َ

  )150/(اعراف ...بُِّكمْ  رَ 
پرستى آنان را  و همين كه موسى (از كوه طور) به سوى قوم خود برگشت (و گوساله

نانى برايم بوديد، آيا بر فرمـان  ديد)، به حال خشم و تأسف گفت: پس از من بد جانشي
  پروردگارتان (كه ده شب ماندن مرا تمديد كرد)، پيشى گرفتيد؟ 

باشـد. (پـس رهبـر     مىمردم از آفات هر انقالب و حركت اصالحى، ارتداد و ارتجاع * 
  بينى كرده و پيشگيرى كند.) بايد آن را پيش

 َûَيَن اْش ِ
�

Wُكْفرَ  إِن� ا
ْ
يَمانِ   ُوا ال ِ

ْ
ْن يX�َُ  بِاإل

َ
  )177/(آل عمران ...وا الل�ـَه َشيْئًا ل

  .رسانند  قطعاً كسانى كه ايمان را با كفر معامله كردند، هرگز به خداوند ضررى نمى

  هاى جزئى نگران مباشيد.   در يك انقالب عقيدتى و فرهنگى، از ريزش* 

ِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِالل�ـِه َومَ 
ْ
ْهِل ال

َ
ِْهْم َخاِشِعَ� لِل�ـهِ َوÀِن� ِمْن أ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
ُْكْم َوَما أ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
   ...ا أ

و همانا بعضى از اهل كتاب، كسانى هستند كه به خداوند و آنچه به شما نازل شـده و  
  )199(آل عمران/  آورند. آنچه به خودشان نازل شده، خاشعانه ايمان مى

آورنـد و حقـايق را كتمـان     ان نمـى هر مكتبى، ريزش و رويش دارد. اگر گروهى ايمـ * 
  آورند.  كنند، در عوض گروهى با خشوع ايمان مى مى

ِمرْ 
ُ
  )112(هود/ ...َت َوَمْن تَاَب َمَعَك  فَاْستَِقْم َكَما أ

اى، استوار باش و (نيز) هر كس كه بـا تـو،    پس (اى پيامبر!) همان گونه كه مأمور شده
  به سوى خدا آمده است.

ارى، رهبر بايد پيشگام همه باشد. (شـرايط مكّـه بـراى مسـلمانان     در استقامت و پايد* 
  1صدر اسالم، دشوار و نياز به استقامت بوده است)

                                                           

؛ 78و  77، 40، 26- 24در آيات زير آمده است: طه/» استقامت و پايداري«. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 43-41؛ فصلت/97و  96؛ هود/89؛ اعراف/87؛ قصص/75؛ نساء/5؛ ابراهيم/18و  17دخان/

  .110نحل/  ،6ابراهيم/
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  . پيروزي نهايي جريان حق2.11

َاِطُل َوَما يُِعيُد 
ْ

َقX َوَما ُفبِْدُئ ا¶
ْ
t49/أ(سبقُْل َجاَء ا(  

  يد كننده آن.تواند آغازگر چيزى باشد و نه تجد بگو: حقّ آمد و باطل نمى
  باطل پيروز است.  جريان حقّ بر عاقبت، جريان * 

رْ 
َ
ي أ ِ

�
Wُْظِهرَ  َسَل رَ  ُهَو ا ِ́ َِقّ 

ْ
tُهَدٰى وَِديِن ا

ْ
ُ بِال

َ
jبِالل�ـِه َشِهيًدا ُسو ٰ�َ

َ
ِه َو�

ّ
يِن ُ¼ِ    ُه 2ََ اِ-ّ

 همـه  ربـ  را آن تـا  فرسـتاد،  حـق  دين و هدايت با همراه را پيامبرش كه است كسى او 

  )28(فتح/  .باشد موضوع اين گواه خداوند كه است كافى و كند پيروز اديان

    1.سازدمي محقّق را آن خداوند كه است آرمانى باطل، بر حق غلبه* 
  .دهد مى خبر اسالم شدن جهانى و تاريخ آينده از قرآن* 

يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا  ِ
�

Wَاِت وََعَد الل�ـُه اtِا رْ  الص�
َ ْ
يَْستَْخِلَفن�ُهْم Hِ األ

َ
ِض َكَما اْستَْخلََف  ل

ِي ارْ 
�

Wلَُهْم ِدينَُهُم ا �òَ َُمِكّ يَن ِمْن َقبِْلِهْم َو´َ ِ
�

Wلَُهمْ  ا ٰóََ55/(نور ...ت(  
اند، وعده داده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

ر زمين جانشين قـرار دهـد، همـان گونـه كـه كسـانى پـيش از        است كه حتماً آنان را د
ايشان را جانشين كرد، و قطعاً دينى را كه خداوند براى آنان پسنديده است، براى آنان 

  استقرار و اقتدار بخشد.
خـوانيم:   در روايات بسيارى از امام سجاد و امام باقر و امـام صـادق علـيهم السـالم مـى     

كـه خداونـد    2عليه السالم اسـت.  جهانى حضرت مهدى مصداق كامل اين آيه، حكومت
  وعده داده است در آن روز اهل ايمان بر جهان حكومت كنند.

  در قرآن، بارها به حكومت نهايى صالحان تصريح شده است، از جمله:
ه«   

ّ
  ى اديان پيروز خواهد شد.   اسالم بر همه 3»´ُظِهره 2 اّ-ين ¼

رْ  «   
َ ْ
ن� األ

َ
اtُِونَ  َض يَرِ  أ   بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد.   4» ُعَها ِعبَاِدَي الص�

                                                           

؛ 118در آيات زير آمده است: اعراف/» پيروزي نهايي جريان حق«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  .49؛ هود/33؛ فرقان/21؛ مجادله/39؛ حج/76انبياء/

  قلين.. تفسير نور الث2
  .9؛ صف /  28؛ فتح /  33.  توبه / 3
  .105. انبياء / 4
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  2»والعاقبة للمّتق�«يا  1»والعاقبة للّتقوى«   
  ى تاريخ به سود مؤمنان و شكست كافران است.   آينده* 

يَن  َونُرِ  ِ
�

Wْن َغُمن� 2ََ ا
َ
رْ  اْستُْضِعُفوايُد أ

َ ْ
ئِم�  Hِ األ

َ
َْعلَُهْم أ

َ
َوارِ ِض َو�

ْ
َْعلَُهُم ال

َ
     ِع�َ  ًة َو�

ايم بر كسانى كه در زمـين بـه ضـعف و زبـونى كشـيده شـدند، منّـت         و ما اراده كرده

  )5(قصص/  گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان (روى زمين) قرار دهيم.

  آينده از آنِ مستضعفان است.  * 

 . مشارکت سياسی٣

  . تعاون و همكاري3.1

َها ا Xف
َ
 يُْ/ِ يَا ك

َ
ْن ال

َ
ٰ أ ُمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك 2ََ

ْ
X إَِذا َجاَءَك ال ِ̧

�K  ِÞَْي 
َ

  ْكَن بِالل�ـِه َشيْئًا َوال
َ

ْقَن َوال
 ِûَِيَ� بِبُْهتَاٍن َفْف

ْ
 يَأ

َ
َدُهن� َوال

َ
ْوال

َ
َن أ

ْ
 َفْقتُل

َ
رْ  يَْزِغَ� َوال

َ
يِْديِهن� َوأ

َ
 َفعْ  ينَُه َنْ�َ أ

َ
ِصينََك ُجِلِهن� َوال

  )12/ممتحنه( ...وٍف َفبَايِْعُهن�  Hِ َمْعرُ 
 را چيـزى  كـه  كننـد  بيعـت  تـو  بـا  تا آمدند تو نزد ايمان با زنان كه هنگامى! پيامبر اى 

 در و نكشـند  را خود فرزندانِ و نشوند زنا مرتكب و نكنند دزدى و نگيرند خدا شريك
 بـه  را فرزنـدى  و( نشـوند  نـاروايى  نسـبت  گونـه  هيچ مرتكب خود، پاى و دست ميان

 آنـان  بـا  پـس  نكنند، نافرمانى را تو خيرى كار هيچ در و) ندهند نسبت ناحق به ديگرى
  .. . كن بيعت

 پيـامبر  و هسـتند  مـردان  كنار در سياسى و اخالقى اجتماعى، عقيدتى، مسايل در زنان* 
  .داشت عادالنه رفتار آنان با وحى پرتو در وآله عليه اهللا صلى  اكرم

ي�َدَك بِنÀ  ِÕَِْْن يُرِ وَ 
َ
ي ك ِ

�
Wإِن� َحْسبََك الل�ـُه ُهَو ا

ْن َ±َْدُعوَك فَ
َ
ُمْؤِمِنَ�  يُدوا أ

ْ
  )62/(انفال  هِ َوبِال

و اگر (دشمنان) بخواهند با تو نيرنگ كنند، قطعاً خداوند تو را بس است، اوست كـه بـا   
  امدادهاى خويش و حمايت مؤمنان، تو را يارى كرده است.

  ، بازو و پشتيبان رهبرند.  ؤمنانم* 

                                                           

  . 132. طه / 1
  .128. اعراف / 2
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ُمرُ 
ْ
َاُء َنْعٍض يَـأ ِ́ ْو

َ
ُمْؤِمنَاُت َنْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمنُوَن َوال

ْ
َمْعرُ  َوال

ْ
ُمنَْكـرِ  وَن بِـال

ْ
  وِف َوَينَْهـْوَن َعـِن ال

ََة َوُيِطيُعوَن الل�ـَه َورَ  َة َوُيْؤتُوَن الز�
َ

ال ُ  َوُيِقيُموَن الص�
َ

j71/توبه( ...ُسو(  
هـا) فرمـان    ان وزنان با ايمان، يار وياور و اولياى يكديگرند، بـه معـروف (خـوبى   مرد
كننـد، نمـاز بـر پـاى داشـته، زكـات        ها (منكرات) نهـى مـى   دهند و از منكرات و بدى مى
  كنند.  پردازند و از خداوند و پيامبرش پيروى مى مى

  هردو در اصالح جامعه تأثير گذارند.   ،زن و مرد* 
ى اسالمى، نسـبت بـه يكـديگر از طـرف خداونـد، حـقّ واليـت و         جامعهمؤمنان در * 

  تفاوت نيستند. نظارت همراه با محبت دارند و بى

ôِّ ِفيِه رَ  ْجَعْل بَيْنَُكْم َوَبيْنَُهْم رَ   õِّ َخْ�ٌ  قَاَل َما َمك�
َ
ٍة أ ِقينُوØِ بُِقو�

َ
  )95/(كهف ْدًما فَأ

گارم در آن به من قـدرت داده، (از كمـك مـالى    (ذوالقرنين در پاسخ) گفت: آنچه پرورد
  شما) بهتر است. پس مرا با نيرويى كمك كنيد تا ميان شما و آنان سدى محكم بسازم.

  بودجه، مشاركت مردم نيز الزم است.   براى رسيدن به هدف، عالوه بر طرح و* 

ْهåِ  اْجَعْل Úِ َوِزيرً  وَ 
َ
ِ�  َهارُ  .ا ِمْن أ

َ
ْزرِ اْشُدْد بِ  .وَن أ

َ
ïِْ  وَ  .ي  ِه أ

َ
ْمرِ  أ

َ
ُه Hِ أ

ْ
    ي ك
(و اينگونه) پشـت مـرا    و از خاندانم (ياور و) وزيرى برايم قرار بده. برادرم هارون را.

  )32-29(طه/ با او استوار ساز. و او را در كارم شريك گردان.

  رهبرى و مديريت بايد متمركز باشد و ديگران با او همكارى كنند.  * 
  مايه پيشرفت امور است كه همفكر و همراه باشد، نه در مقابل.  ،همكارى* 

… ِّ�ِ
ْ
ُعْدَوانِ   َوَيَعاَونُوا 2ََ ال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َيَعاَونُوا 2ََ اإل

َ
  )2(مائده/ …َوا�üْقَوٰى َوال

  .در نيكوكارى و پرهيزگارى همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد

  ، توصيه خداوند به مؤمنان است.  * تعاون در امور اجتماعي

  . شورا3.2

يَن اْستََجابُوا لِرَ  ِ
�

Wْمرُ  َوا
َ
َة َوأ

َ
ال قَاُموا الص�

َ
ا رَ  ُهْم ُشورَ  بِِّهْم َوأ   َزْقنَاُهْم ُفنِْفُقوَن  ٰى بَيْنَُهْم َوِمم�

با مشـورت   داشته و پا بررا نماز  كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و و
  )٣٨(شوری/  .كنند ايم انفاق مى گيرد و از آنچه روزيشان داده انجام مىكارشان ميانشان 

  شورى و مشورت، مربوط به امور اجتماعى مردم است، نه احكام و دستورات دينى. * 
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ْمرِ  وََشاِورْ  ... 
َ ْ
ُمتَ   ُهْم Hِ األ

ْ
 2ََ الل�ـِه إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

ْ إَِذا َعَزْمَت َفتََو �
�َ فَ     َوِ��

و در امور با آنان مشورت نما، پس هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش و) بـر خـدا   

  )159(آل عمران/ دارد. توكّل كن. براستى كه خداوند توكّل كنندگان رادوست مى

    1هاى موسمى ناديده نگيريد. ناكامى ه خاطرارزش مشورت را ب* 

ْفتُ 
َ
 أ

ُ َ
َمأل

ْ
َها ال Xف

َ
ْت يَا ك

َ
ْمرِ قَال

َ
ْمرً  وHِ Øِ أ

َ
ٰ تَْشَهُدوِن  ي َما ُكنُْت قَاِطَعًة أ   )32(نمل/ ا َح|�

  ام. حضور شما كارى را فيصله ندادهدهيد كه بىدر كارم نظر بزرگان گفت: اى (بلقيس)

  كرد.   داد و با آنان مشورت مى بها مى خودبلقيس، به اطرافيان * 

  گرايي . تخصص3.3

َا 
َ

ِي �
�

Wَكرَ َوقَاَل ا رْ   ِمنُْهَما َواد�
َ
ِويِلِه فَأ

ْ
نَِبّئُُكْم بِتَأ

ُ
نَا أ

َ
ٍة أ م�

ُ
  )45/(يوسف  ِسلُوِن  َنْعَد أ

و آن كس از آن دو (زندانى) كه نجات يافته بود، پس از مـدتى (يوسـف را) بـه خـاطر     
آورد، و (به عزيز مصر) گفت: مرا (به سراغ يوسف) بفرستيد تا (از تعبير خواب) شما 

  خبر كنم.را با 

  مند شوند.   آگاهان را به جامعه معرفى كنيم، تا مردم از آنان بهره* 
  . ماز آنان غافل نشوي ،برند بعضى از كارشناسان در انزوا به سرمى* 

ْن يَرْ 
َ
نَا آِييَك بِِه َقبَْل أ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
ٌم ِمَن ال

ْ
ي ِعنَْدُه ِعل ِ

�
Wَْك َطرْ  قَاَل ا

َ
 إِ´

  )40/(نمل ...فَُك  تَد�
بن برخيا) كه به بخشى از كتاب (الهى) آگاهى داشت (بـه سـليمان)    كسى (به نام آصف

  ...آورم. گفت: من آن (تخت) را قبل از آن كه پلك چشمت بهم بخورد نزد تو مى

 حضور داشتند.ها  ى سليمان، دانشمندترين چهره در كابينه* 

فِْتنَا Hِ َسبِْع نَ 
َ
يُق أ ِدّ َها الِصّ Xف

َ
ٍت  َقرَ يُوُسُف ك

َ
ُكلُُهن� َسـبٌْع ِعَجـاٌف وََسـبِْع ُسـنْبُال

ْ
اٍت ِسَماٍن يَأ

َخرَ   ُخْ�ٍ 
ُ
رْ   َوأ

َ
َعåِّ أ

َ
َعل�ُهْم َفْعلَُموَن  يَابَِساٍت ل

َ
 ا�Kاِس ل

َ
  )46/(يوسف  ِجُع إِ=

كه) هفت گاو فربه  ي( خواب  (فرستاده شاه گفت:) اى يوسف! اى مرد راستگوى! درباره
) خشكيده ديگر، بـه مـا    سبز و (هفت خوشه  خورند و هفت خوشه را مىهفت گاو الغر 

  نظر بده تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان (از اسرار خواب) آگاه شوند.
                                                           

. هر چند نتيجه مشورت در جنگ احد، مبني بر مبارزه در بيرون شهر، به شكست انجاميد، ولي اين قبيل 1
  موارد نبايد ما را از اصل مشورت و فوايد آن باز دارد.



  169       سـياست داخلـي             

 

  ها نيازمند نظرات دانشمندان و نخبگانند.   حكومت* 

يَاِطَ� �Dُ َنن�اٍء وََغو�اٍص    )37(ص/ َوالش�
  تيم) هر بنّا و غواصى از آنها را. هاى سركش را (مسخّر او ساخ و جن

  استفاده از تخصص بيگانگان و غير مؤمنان مانعى ندارد. * 

رِ 
ْ
ك ّWِْهَل ا

َ
لُوا أ

َ
 َيْعلَُمونَ   فَاْسأ

َ
  )43/(نحل إِْن ُكنْتُْم ال

  دانيد از اهل ذكر بپرسيد. اگر نمى

مراجعـه بـه   كند وآن  پذيرد، مطرح مى اين آيه يك اصل كلى را كه عقل هر بشرى مى* 
سؤال كنيـد. البتّـه     اهل خبره دانيد از آگاهان و هر چه را نمى .اهل علم وكارشناس است

  بيت پيامبرند.   اهل» اهل ذكر«ى مسائل دينى، بهترين مصداقِ  در زمينه

ْن َيُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوÀِِ¤ّ َعلَيْ  قَاَل ِعْفرِ 
َ
نَا آِييَك بِِه َقبَْل أ

َ
ِنّ أ ِ

ْ
ِم�ٌ يٌت ِمَن ا�

َ
َقوِيM أ

َ
   ِه ل

عفريتى از جنّ (كه داراى قدرت و زيركى خاصى بود به سليمان) گفت: من آن را نـزد  
آورم پيش از آن كه از جاى خود برخيزى، و من قطعاً بـر ايـن كـار هـم قـدرت       تو مى

  )39(نمل/  دارم و هم مورد اعتمادم.

  ر جاى خود استفاده كرد. ى نيروها د در يك نظام و حكومت موفّق، بايد از همه* 

 . عقالنيت سياسی٤

 َëَ يَن آَمنُوا إَِذا ِ
�

Wَها ا Xف
َ
َم  يَا ك

َ
ال ُْكُم الس�

َ
Êَٰ إِ´

ْ
ل
َ
 َيُقولُوا لَِمْن أ

َ
ِه َفتَبَي�نُوا َوال ْنتُْم Hِ َسِبيِل اللـ�

غْيَا فَِعنَْد الل�ـِه  لَْسَت ُمْؤِمنًا تَبْتَُغوَن َعرَ  X-َيَاةِ ا
ْ
tلَِك ُكنْتُْم ِمْن َقبُْل  َمَغانُِم َكِث�َ َض ا

ٰ
ٌة َكَذ

َه ََن بَِما َيْعَملُوَن َخِب�ً  وا إِن� اللـ�
ُه َعلَيُْكْم َفتَبَي�نُ   )94/(نساء ا َفَمن� اللـ�

ايد! هرگاه در راه خدا (براى جهاد) گـام برداشـتيد پـس (در     اى كسانى كه ايمان آورده
كسى كه نـزد شـما (بـا كالمـى يـا عملـى يـا سـالمى يـا           كار دشمن) تحقيق كنيد و به

كند، نگوييد: تو مؤمن نيستى، تا بدين بهانـه كـاالى    پيشنهادى) اظهار اسالم و صلح مى
زندگى دنيا و غنائم بدست آوريد. زيرا كه غنائم بسيار، نـزد خداونـد اسـت. شـما نيـز      

(تا ايمـان در جانتـان نفـوذ     خودتان قبالً اين گونه بوديد، پس خداوند بر شما منّت نهاد
كرد) پس تحقيق كنيد (و زود دست به اسلحه نبريد) كه خداوند همواره به آنچه انجـام  

  دهيد، به خوبى آگاه است. مى
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خطر و ضرر قتل نابجا، بيش از احتمال نفاق از سوى دشمنان و از دست دادن غنـائم  * 
حتيـاط و تحقيـق را فرامـوش    داران مال و جان و آبروى مردم، بايـد اصـل ا   است. عهده

  »فتبّينوا... فتبّينوا«نكنند. 
در حوادث جنگ كه زمينه و بهانه براى قتل بـى گناهـان اسـت، بـا عقـل و حوصـله       * 

  برخورد كنيد، نه با احساسات، كه خداوند، آگاه و بيناست. 

 َëَ َِذاÀرْ  َو
َ ْ
ـ ْنتُْم Hِ األ ُÕُْن َيْق

َ
ْن  ِض فَلَيَْس َعلَـيُْكْم ُجنَـاٌح أ

َ
ِة إِْن ِخْفـتُْم أ

َ
ـال وا ِمـَن الص�

يَن َكَفرُ  ِ
�

W101/(نساء...وا َفْفِتنَُكُم ا(  
و هرگاه كه در زمين سفر كنيد، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيـد، اگـر بـيم    

  .داريد كه كافران به شما آزار و ضرر رسانند

  .  اصل در قوانين الهى است، يك در انجام وظايف ديني پذيرى واقع بينى و انعطاف* 
  در مواردى يقين الزم نيست. احتمال توطئه و فتنه براى تغيير برنامه كافى است.  * 

ـإِذَ 
ْسـِلَحتَُهْم فَ

َ
ُخـُذوا أ

ْ
َأ

ْ
تَُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو´

ْ
َة فَل

َ
ال َقْمَت لَُهُم الص�

َ
ا َوÀَِذا ُكنَْت ِفيِهْم فَأ

يَُكونُوا ِمنْ 
ْ
ْخرَ  َورَ  َسَجُدوا فَل

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ

ْ
üُخـُذوا  ائُِكْم َو

ْ
َأ

ْ
يَُصلXوا َمَعـَك َو´

ْ
ٰى لَْم يَُصلXوا فَل

يَن َكَفرُ  ِحْذرَ  ِ
�

Wْسِلَحتَُهْم وَد� ا
َ
ْمِتَعـِتُكْم َفيَِميلُـوَن  ُهْم َوأ

َ
ْسِلَحِتُكْم َوأ

َ
وا لَْو َيْغُفلُوَن َقْن أ

 جُ 
َ

ًذى ِمْن َمَطرٍ َعلَيُْكْم َميْلًَة َواِحَدًة َوال
َ
ْو ُكنْتُْم َمرْ   نَاَح َعلَيُْكْم إِْن ََن بُِكْم أ

َ
ْن  أ

َ
0َٰ أ

ْسِلَحتَُكْم وَُخُذوا ِحْذرَ 
َ
َ�فِرِ  تََضُعوا أ

ْ
َعد� لِل

َ
  )102/(نساء    يَن َعَذابًا ُمِهينًا  ُكْم إِن� الل�ـَه أ

بودى و براى آنان نماز (اى پيامبر!) هرگاه (در سفرهاى جهادى) در ميان سپاه اسالم 
برپا داشتى، پس گروهى از آنان با تو (به نماز) بايسـتند و سـالحهاى خـود را همـراه     

پـس برونـد    كنند  داشته باشند، چون سجده كردند (قيام نمايند و ركعت دوم را فرادى
اند (از ركعت دوم) بـا   و) پشت سر شما (نگهبان) باشند، و گروه ديگر كه نماز نخوانده

و نماز بخوانند و وسايل دفاع و سـالحهاى خـود را بـا خـود داشـته باشـند، كـافران        ت
دوست دارند كه شما از سالح و ساز و برگ خود غافل شويد تا يكباره بر شما حملـه  
آورند، و اگر از باران رنجى به شما رسيد يا بيمار و مجروح بوديـد، گنـاهى بـر شـما     

  ريد و (فقط) وسايل دفاع با خود داشته باشيد. نيست كه سالحهايتان را بر زمين بگذا

  در جبهه، مراسم عبادى نبايد طوالنى شود و كارهاى مانع هوشيارى، ممنوع است.  * 
  با هوشيارى، بايد از امكانات نظامى و اقتصادى حفاظت كرد.  * 
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 . حزب سياسی٥

  . حزب اهللا5.1

يَن آ َوَمْن َفتََول� الل�ـَه َورَ  ِ
�

Wَوا ُ
َ

jَغاِ¶ُونَ ُسو
ْ
إِن� ِحْزَب الل�ـِه ُهُم ال

  )56(مائده/  َمنُوا فَ
و هركس كه خدا و پيامبرش وچنان مؤمنانى را (كه در آيه قبل بيـان شـد) ولـى خـود     

  بگيرد (از حزب خداست) همانا حزب خدا پيروز است.

  فته باشند.  عليهم السالم را پذير بيت اند كه واليت خدا، پيامبر و اهل حزب اللّه، كسانى* 

ُد  ِ
َ

� 
َ

ِخرِ  بِالل�ـهِ يُْؤِمنُوَن  قَْوًماال
ْ

َْوِم اآل وَن َمْن َحاد� الل�ـَه َورَ   َوا´ْ Xْو  يَُواد
َ
ُ َولَْو َنُوا آبَاَءُهْم أ

َ
jُسو

ْو َعِش�َ 
َ
ْو إِْخَواَغُهْم أ

َ
ْننَاَءُهْم أ

َ
  أ

َ
يَماَن َوك ِ

ْ
ئَِك َكتََب Hِ قُلُوبِِهُم اإل ـٰ ولَ

ُ
َدُهْم بِـرُ َيُهْم أ وٍح ِمنْـُه  يـ�

ْرِ 
َ

ْغَهارُ  َوُيْدِخلُُهْم َجن�اٍت �
َ ْ
ِْتَها األ

َ
يَن ِفيَها رَ   ي ِمْن � ُضـوا َقنْـُه  ِ�َ الل�ــُه َقـنُْهْم َورَ  َخاِ-ِ

ُمْفِلُحوَن 
ْ
 إِن� ِحْزَب الل�ـِه ُهُم ال

َ
ال

َ
ئَِك ِحْزُب الل�ـِه أ ـٰ ولَ

ُ
  )22(مجادله/  أ
 كـه  كسى با) حال همان در( و باشند مؤمن قيامت و خدا به كه يابى نمى را قومى هيچ 

 پسران يا پدران اگر حتّى كنند، مهرورزى است، گرفته موضع رسولش و خدا برابر در
 دلهايشان در را ايمان خداوند، كه هستند كسانى آنها. باشند خويشانشان يا برادران يا

 در را آنـان  و اسـت  نمـوده  تأييـد  را آنـان  خـويش  جانـب  از روحى با و فرموده ثابت
 آنجا در كه حالى در كند مى وارد است، جارى آنها) درختان( پاى از نهرها كه باغهايى
  آنـان . هسـتند  راضـى  او از نيـز  آنـان  و اسـت  راضى آنان از خداوند هستند، جاودانه

  .رستگارند و پيروز خدا حزب تنها كه باشيد آگاه هستند، خدا حزب

  . ، گرچه خويشاوند باشدشود نمى دوست خدا دشمن با ،اللّه حزب* 
 جـزو  اسـتوار،  و مقـاوم  مؤمن هر بلكه ندارد، خاص منطقه و زبان و نژاد اللّه، حزب* 

  .  است اللّه حزب
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  . حزب شيطان5.2

َُكونُوا مِ  ِ́ ا إِغ�َما يَْدُعو ِحْزَبُه  Íُذوُه َعُدو ِ
�

ُكْم َعُدوM فَا�
َ
يَْطاَن ل ِع�ِ إِن� الش� ْصَحاِب الس�

َ
    ْن أ

گمان، شيطان دشمن شما است، پس شما نيز او را دشمن بگيريد؛ جز اين نيست كه  بى

  )6(فاطر/ خواند تا از اصحاب دوزخ باشند. ى خود را فرا مى او دار و دسته

  ى دشمنى شيطان با بشر ديرينه است: سابقه
  1» كما اخرج أبويك«پدرمان آدم را از بهشت بيرون كرد. 

  2» انّه يراكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم«شود.  او دشمنى است كه ديده نمى
  3 »فبعّزتك...««او دشمن قسم خورده است. 
  4 »من ب� أيديهم و من خلفهم...««كند.  از هر سو به انسان حمله مى

  5» و يأمر�م بالفحشاء«ى او براى انحراف مردم، امر به فحشاست.  وسيله
  هاى دشمن آگاه باشيم. ها و تشكّل هاز برنام* 

ـرَ 
ْ
نَْسـاُهْم ِذك

َ
يَْطاُن فَأ  إِن� ِحـْزَب   اْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الش�

َ
ال

َ
ـيَْطاِن أ ئَِك ِحـْزُب الش� ـٰ ـ

َ
ول

ُ
الل�ــِه أ

 ُùَِا
ْ
oيَْطاِن ُهُم ا   )19/(مجادله  وَن  الش�

. اسـت  بـرده  شـان خاطر از را خـدا  ياد پس است، شده مسلط و چيره آنان بر شيطان 
  .زيانكارانند همان شيطان حزب كه باشيد آگاه. شيطانند حزب آنان

  .اند شيطان حزب ها، گروه بعضى كه ندهيم قرار وگروهى حزب هر اختيار در ار خود* 
   

                                                           

  .27. اعراف / 1
  .27ف / . اعرا2
    .82. ص / 3
  .17. اعراف / 4
  .268. بقره / 5
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  گراييگرايي نه حزب. حق5.3

ٰ بَِيّنٍَة ِمْن رَ  َفَمْن ََن 2ََ
َ
ئَِك  ْن َقبِْلِه ِكتَاُب ُموÄَٰ إَِماًما َورَ بِِّه َوَيتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه َومِ  أ ـٰ ولَ

ُ
ْ�ًَة أ

ْحَزاِب بِِه ِمَن   يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكُفرْ 
َ ْ
  )17/(هود  ...َموِْعُدهُ   فَا�Kارُ  األ

آيا آن كس كه (همچون پيامبر اسالم) دليل روشنى (مثل قرآن) از طرف پروردگـارش  
(كـه) رهبـر و     ت، و پـيش از او (نيـز) كتـاب موسـى    دارد و بدنبال او شاهدى از اوسـ 

رحمت بوده است (بر آمدن او بشارت داده، مانند كسى است كـه ايـن خصوصـيات را    
آورند، و هر كس از احـزاب (و   جو هستند) به او ايمان مى نداشته باشد؟)، آنان (كه حق

  هاى مختلف) كه به او كافر شود، وعدگاهش آتش است.  گروه
نه حزب. بجاى توجه بـه حـزب و نـژاد و منطقـه، بـدنبال       استحور، حقّ مالك و م* 

  »و من يكفر به من االحزاب«پيروى از حقّ باشيم. 

ِكتَاَب َفْفرَ 
ْ
يَن آتَيْنَاُهُم ال ِ

�
Wْحَزاِب َمْن ُفنِْكرُ  َوا

َ ْ
َْك َوِمَن األ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
   ...َنْعَضهُ   ُحوَن بَِما أ

مانى) داديم، به آنچـه بـه سـوى تـو نـازل شـده دلشـاد        كه به آنان كتاب (آس و كسانى

  )36(رعد/كنند.  بخشى از آن (قرآن) را انكار مى ،ها شوند. و بعضى از گروه مى

  گرايى است.   گرايى كوركورانه، يك آفت وخطر در برابر حق حزب* 

يَن فَر�  ِ
�

Wيْ  ِمَن ا َ   )32/روم(  ُحونَ  ِهْم فَرِ قُوا ِدينَُهْم َوÓَنُوا ِشيًَعا XDُ ِحْزٍب بَِما -َ
ها تقسيم شـدند؛ و   ها و فرقه از كسانى كه دين خود را جدا و پراكنده كردند و به دسته

  هر گروهى به آنچه نزد آنهاست شادمانند.

  .  شودو عامل تفرقه ميان مؤمنان مي كند گرايى دور مى ، ما را از حقّگرايى حزبگاهى * 
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  سيقواعد فقه سياد) 

 درآمد

فقه سياسي اسالم، به مباحثي از قبيل جهاد، امر به معـروف و نهـي از منكـر، حسـبه،     
امامت و خالفت، مولفه قلوبهم، دعوت به اسالم، صلح و قراردادها بـا دولتهـاي ديگـر،    

و تبري، همكاري با حاكمان و نظائر آن كه بـه صـورت مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم        يتول
فقه سياسي اسالم مجموعه قواعد «در تعريفي ديگر،  1گردد. مطرح شده است؛ اطالق مي

دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غيـر   و اصول فقهي و حقوقي است كه عهده
مسلمان عالم براساس مباني قسط و عدالت بـوده و تحقـق فـالح و آزادي و عـدالت را     

دو قسمت و بخش عمـده   داند و لذا فقه سياسي عمال منحصرا در سايه توحيد عملي مي
كند: اصول و قواعد مربوط به سياست داخلي و تنظيم روابط درون امتي جامعـه   پيدا مي

الملل و جهـاني   اسالمي، و اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي و تنظيم روابط بين
  2».اسالم

از جايگـاه خاصـي    ،پر واضح است كه قواعد فقه سياسي در امر سياست و حكومت
سازي و ارائه طريـق بـراي تشـكيل حكومـت و      چارچوب«ار بوده و در راستاي برخورد
ها و مقررات جزئـي و كلـي و   نامههاي داخلي و خارجي آن، تدوين قانون، آيين سياست

                                                           

  .41ص : ،2، ج 1366. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي(نظام سياسي و رهبري در اسالم)، اميركبير، 1
  .72-71، صص : 1، ج1361. ابوالفضل شكوري، فقه سياسي اسالم، بي جا، 2
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، »پاسخ گويي به مسائل مبتالبه و نوپيـدا «رو،  دارد. از اينگام برمي» صدها نياز حكومت
، »مند كردن مقررات حاكم بر جامعـه  نظام«، »مجتهدپاسخ يابي سريع و بدون مراجعه به «
برخـي از  » كـردن قـوانين كشـورهاي اسـالمي      متحدالشـكل «و » ت مقررات حـاكم يتثب«

  1باشد. اهداف و فوايد قواعد فقه سياسي مي
باشـد، در ايـن    از آنجا كه منابع قواعد فقه سياسي قرآن، سـنت، عقـل و اجمـاع مـي    

بنـدي  آني قواعد فقه سياسي ذكر شـود. در تقسـيم  بخش، تالش شده است مستندات قر
  2مبناي كار قرار گرفته است.» قواعد فقه سياسي«رئوس مطالب، كتاب 

   

                                                           

  .37- 28، صص : 1387علوم و فرهنگ اسالمي،  . روح اهللا شريعتي، قواعد فقه سياسي، قم: پژوهشگاه1
  .1387. روح اهللا شريعتي، قواعد فقه سياسي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، 2
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 . قوאعد عام١

  . قاعده رجوع به خبره(كارشناس)1.1

رِ فَاسئلوا 
ْ
ك ّWِْهَل ا

َ
 َيْعلَُمونَ   أ

َ
  )7 /نبياءا( إِْن ُكنْتُْم ال

  كتب آسمانى) بپرسيد. اهلدانيد از اهل اطالع (و  اگر نمى ...

  تقليدى كارساز نيست.  و در هر كارى اهليت الزم است، داشتن اطالعات سطحى* 

  . قاعده اهم و مهم1.2

 بِرَ 
َ

ُخْذ بِِلْحيَِ� َوال
ْ
 تَأ

َ
م� ال

ُ
ْن َيُقوَل فَر�  قَاَل يَا اْنَن أ

َ
ِ$ إِِ¤ّ َخِشيُت أ

ْ
اِثيَل  قَْت َنْ�َ بôَِ إùَِْ  أ

  )94(طه/  قُْب قَْوßِ  رْ َولَْم تَ 
(هارون در جواب) گفت: (اى برادر و) اى فرزند مادرم! (مـوى) ريـش و سـر مـرا (بـه      
مؤاخذه) مگير، همانا من ترسيدم (با برخورد تند من، آنها متفرّق شـوند و) تـو بگـويى    

  اسرائيل تفرقه انداختى و كالم مرا مراقبت نكردى! ميان بنى

  »ا2ّ خشيت«ى اهم ومهم توجه كرد.  به مسئله بايد ،ها گيرى در تصميم* 

َْهرَ 
ْ
 ُ¬ِبX الل�ـُه ا�

َ
 َمْن ُظِلَم َوÓََن الل�ـُه َسِميًعا َعِليًما  ال

�
َقْوِل إِال

ْ
وِء ِمَن ال X148/(نساء بِالس(  

دارد، مگر از كسى كـه بـه او سـتم شـده      خداوند، آشكار كردن گفتار بد را دوست نمى

  .شنواى داناست باشد و خداوند،
هاى انسانى، بايد اهم و مهـم رعايـت شـود. ارزش دفـاع از مظلـوم،       در تزاحم ارزش* 

  1بيش از ارزش حيا وسكوت است.

  . قاعده اضطرار1.3

يرِ  إِغ�َما َحر�  ِ�ِْ
ْ
oَْم ا

َ
tَم َو َميْتََة َوا-�

ْ
ِهل� بِِه ِلَغْ�ِ   َم َعلَيُْكُم ال

ُ
بَاٍغ   َلْ�َ   ُطر� الل�ـِه َفَمِن اْض   َوَما أ

 ²َدٍ 
َ

  )173(بقره/ ...َوال
همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (هنگام ذبح) نام غير خدا بـر  
آن برده شده، حرام كرده است، (ولى) آن كس كه ناچـار شـد (بـه خـوردن اينهـا) در      

  ...و نيستصورتى كه زياده طلبى نكند و از حد احتياج نگذراند، گناهى بر ا

                                                           

  .72-71در آيات زير آمده است: كهف/» قاعده اهم و مهم«. مصاديق ديگري از مضمون 1
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دهد كه به انسان تحميل شده باشد، نه آنكه انسان خـود را   اضطرارى حكم را تغيير مى  
  مجهول آمده است، نه معلوم.» اضطُرّ«مضطرّ كند. كلمه 

بسـت نـدارد. هـر تكليفـى بـه هنگـام        در هيچ مرحله بـن  و اسالم، دين جامعى است* 
  اضطرار، قابل رفع است.

ساز گناه و آزاد سازى مطلق شـود؛ بلكـه بايـد بـه      نبايد زمينهى اضطرار،  شرايط ويژه* 
  مقدار رفع اضطرار اكتفا كرد. 

ا ُذِكرَ  ُكلُوا ِمم�
ْ
 تَأ

�
ال

َ
ُكْم ك

َ
ُكْم َما َحر�   َوَما ل

َ
َل ل  َمـا  اْسُم الل�ـِه َعلَيِْه َوقَْد فَص�

�
َم َعلَـيُْكْم إِال

ْهِ  رْ  اْضُطرِ 
َ

  )119(انعام/ ...ُيْم إِ´
خوريـد؟  در   ا را چه شده كه از آنچه كه نام خداوند بر آن برده شده اسـت نمـى  و شم

صورتى كه خداوند آنچه را بر شما حرام كرده خودش بـه تفصـيل بـراى شـما بيـان      
  .كرده است، مگر آنچه (از محرّمات) كه به خوردن آن مضطرّ شديد

  بست ندارد. احكام اسالم، بن* 
  ند.ك اضطرار، تكليف را ساقط مى* 

ةلصحا ةل. قاعده اصا1.4
1  

يَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِث�ً   ِ
�

Wَها ا Xف
َ
 َفْغتَْب  يَا ك

َ
ُسوا َوال َس� َ� 

َ
ِنّ إِْعٌم َوال ِنّ إِن� َنْعَض الظ� ا ِمَن الظ�

ِخيِه َميْتًا فََكرِ 
َ
َْم أ

َ
t ُكَل

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُ¬ِبX أ

َ
ُقوا الل�ـَه إِن� الل�ـَه ْهتُُموُه َواي�  َنْعُضُكْم َنْعًضا أ

اٌب رَ    )12 /حجرات(ِحيٌم  تَو�
هـا   ها دورى كنيـد، زيـرا بعضـى گمـان     ايد! از بسيارى گمان اى كسانى كه ايمان آورده

گناه است. و (در كار ديگران) تجسس نكنيد و بعضى از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا 
ه خود را بخورد؟ (هرگز) بلكه آن را هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرد

  پذير مهربان است. دانيد و از خدا پروا كنيد، همانا خداوند بسيار توبه ناپسند مى

اين آيه به عواملى چون سوءظن، تجسس و غيبت، كه صلح و صـفا و اخـوت ميـان    
  كند. زند اشاره مى مؤمنان را به هم مى

                                                           

،صص 1382ز نشر علوم اسالمي، . در اين رابطه نك: سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه، تهران: مرك1
:196-198.  
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بد نسبت بـه ديگـران نهـى گرديـده     در قرآن، به حسن ظن سفارش شده و از گمان 
 «است: 

ً
ْغُفِسِهْم َخْ�ا

َ
ُمْؤِمناُت بِأ

ْ
ُمْؤِمنُوَن َو ال

ْ
هاى  ى شنيده چرا در باره 1»لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن� ال

  خود نسبت به مردان و زنان با ايمان، حسن ظن نداريد؟
ن� إِْعمٌ «است. ها  در جامعه ايمانى، اصل بر اعتماد، كرامت و برائت انسان*    »إِن� َنْعَض الظ�

  . قاعده دفع افسد به فاسد1.5

ِلٌك  ِقيبََها َوÓََن َوَرآَءُهم م�
َ
ْن أ

َ
رَْدتX أ

َ
َْحِر فَأ ِفينَُة فََ�نَْت لَِمَساِكَ� َفْعَملُوَن ªِ ا¶ْ ا الس� م�

َ
أ

 
ً
ُخُذ �Dُ َسِفينٍَة َغْصبا

ْ
  )79/(كهف يَأ

كردنـد.   ) از آنِ بينوايـانى بـود كـه در دريـا كـار مـى      اما آن كشتى (كه سـوراخ كـردم  
خواستم آن را معيوبش كنم، (چون) در كمين آنان پادشـاهى بـود كـه غاصـبانه و بـه      

  گرفت. زور، هر كشتى (سالمى) را مى

معيوب كـردن كشـتي كـار بـدي     (رعايت اهم ومهم الزم است.  و ،دفع افسد به فاسد* 
  )ر بود.ولي به سرقت رفتن كشتي بدت ،بود

  . قاعده الضرر1.6

 َ�  لَِّمْن َحارََب اهللا
ً
ُمْؤِمنَِ� َو إِرَْصادا

ْ
 َوَيْفِريَقا َنْ�َ ال

ً
ْفرا

ُ
 َو�

ً
ارا َëِ 

ً
 َمْسِجدا

ْ
َُذوا يَن ا�� ِ

�
Wَوا 

ُْسَ� 
ْ
tا 

�
رَْدنَآ إِال

َ
َْحِلُفن� إِْن أ ُ ِمن َقبُْل َو´َ

َ
jَورَُسو   �َ

َ
ُهْم ل �ُ يَْشَهُد إِغ�   )107/(توبه  ِذبُونَ َواهللا

و (گروهى ديگر از منافقان) كسانى هستند كه مسجدى براى ضربه زدن بـه اسـالم و   
افكنى ميان مؤمنان و كمينگاهى براى (مساعدت) بـه دشـمنان    براى ترويج كفر و تفرقه

خورند كـه جـز خيـر، قصـدى      ى خدا و پيامبرش ساختند، و همواره سوگند مى ديرينه
  دهد كه آنان دروغگويانند. داوند گواهى مىنداريم! (ولى) خ

  از جمله: 2» الëر و الëار ª األسالم«هرگونه ضررى در اسالم ممنوع است، 
  3» اليريد بكم العÞ«ضررهاى جانى.  الف)

                                                           

  .12 / . نور1
  .14، ص   26. وسائل، ج 2
  .185. بقره / 3
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  1» التعاونوا 2 االثم والعدوان«ضرر به مردم.  ب)
  2» التضاروهّن üضّيقوا عليهن«ضرر به همسر.  ج)

  3» التضاّر وا-ة بو-ها«رزند. ضرر به ف )د
ْو َديٍْن َلْ�َ  «ضرر به ورثه.  )ـه

َ
  4»   ُمَضارٍّ   ِمْن َنْعِد وَِصي�ٍة يُوàَٰ بَِها أ

  5» يتعلّمون ماي�هم والينفعهم«آموزشهاى مضرّ.  و)
  6» واليضاّر تب والشهيد«ها.  ضرر در معامالت وبدهكارى ز)
ذو«ضرر به مكتب و وحدت.  ح)

ّ
 ا�

ً
 ëارا

ً
  »ا مسجدا

  در اسالم، هرگونه ضرر ممنوع است، گرچه تحت عنوانِ مسجد باشد. * 

 . قوאعد عرصه سياست٢

  خدا . قاعده عدم واليت غير2.1

ٍء قَدِ  ْ~َ ّ
ِDُ ٰ ٰ َوُهَو 2ََ

َ
َمْو-

ْ
َوXßِ َوُهَو ُ¬ِْ� ال

ْ
َاَء فَالل�ـُه ُهَو ال ِ́ ْو

َ
َُذوا ِمْن ُدونِِه أ ِم ا��

َ
    يرٌ أ

اند، با آنكه تنها خدا سرپرست (واقعى) اسـت   آيا به جاى خدا سرپرستان ديگرى گرفته

  )9(شوري/  كند و اوست كه بر هر كارى تواناست. و اوست كه مردگان را زنده مى

  هرگونه واليت و سرپرستى كه در راستاى واليت الهى نباشد، نامشروع و باطل است. * 

 ٰ ْو·َ
َ
X أ ِ̧

�Kمُ ا
ْ
ْغُفِسِهمْ  ْؤِمِن�َ بِال

َ
  )6/احزاب( ...ِمْن أ

   ، ...پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

پيامبر، بر تمام مؤمنان واليت كامل دارد و واليـت آن حضـرت بـر مـردم، از واليـت      * 
  خودشان بر امورشان برتر است.  

                                                           

  .2. مائده / 1
  .6. طالق / 2
  .233.  بقره / 3
  .12. نساء / 4
  .102. بقره / 5
  .282.  بقره / 6



  181       سـياست داخلـي             

 

الِِمَ�  قَاَل إِِ¤ّ َجاِعلَُك لِلن�اِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ  ....  َفنَاُل َقْهِدي الظ�
َ

    ي�ِ� قَاَل ال
من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهيم گفـت: از فرزنـدان    خداوند به او فرمود:

رسد (و تنهـا آن   من نيز (امامانى قرار بده)، خداوند فرمود: پيمان من به ستمكاران نمى

  )124ه/بقر( يسته اين مقامند).دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند شا

  امامت، انتصابى است نه انتخابى. امام بايد حتماً از طرف خداوند منصوب شود. * 

رْ 
َ ْ
نَاَك َخِليَفًة Hِ األ

ْ
َهَوىٰ  يَا َداُووُد إِن�ا َجَعل

ْ
 تَت�ِبِع ال

َ
َِقّ َوال

ْ
tاِس بِا�Kِض فَاْحُكْم َنْ�َ ا  ...   

زمين جانشين قرار داديم، پس ميان مـردم بـه حـقّ داورى     اى داود! همانا ما تو را در

  )26(ص/ .ها پيروى نكن كن و از هواها و هوس

  خداوند تدبير امور بندگانش را به انبيا سپرده است.* 
  كند. تدبير امور مردم، حقّ خداست كه به هر كس بخواهد واگذار مى* 

Xُكُم الل�ـُه َورَ  ِ́ َما َو ِ  إِغ�
�

Wَوا ُ
ُ

jََة َوُهْم رَ ُسو َة َوُيْؤتُوَن الز�
َ

ال يَن يُِقيُموَن الص� ِ
�

Wاِكُعوَن  يَن آَمنُوا ا  
ولى و سرپرست شما، تنها خداوند و پيـامبرش و مؤمنـانى هسـتند كـه نمـاز را برپـا       

  )55 /همائد(  دهند. دارند و در حال ركوع، زكات مى مى

  و امام نباشد، باطل است.   حكومت كه از طريق خدا و رسول و هرگونه واليت* 
از آنِ  ها در طول يكديگرند، نه در عرض يكديگر. واليت بر مسـلمانان، ابتـدا   واليت* 

  آنگاه امام. خداوند است، سپس پيامبر،

  . قاعده مساوات (عدم تبعيض)2.2

َها ا�Kاُس إِن�ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكرٍ  Xف
َ
نَاُكْم ُشعُ   يَا ك

ْ
ْغَ�ٰ وََجَعل

ُ
فُوا إِن�  وًبا َوَقبَائَِل üََِعارَ َوأ

رَ 
ْ
ك

َ
ْيَقاُكمْ  أ

َ
ِه أ   )13 /حجرات( ...َمُكْم ِعنَْد اللـ�

هـا قـرار داديـم تـا      ها و قبيلـه  اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را تيره
  .ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماست يكديگر را بشناسيد، همانا گرامى

اى، اقليمـى، اقتصـادى، فكـرى،     هاى نژادى، حزبـى، قـومى، قبيلـه    م تبعيضقرآن، تما* 
  داند. شمارد و مالك فضيلت را تقوا مى فرهنگى، اجتماعى و نظامى را مردود مى
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2.3ه. قاعده تقي  

َ�فِرِ 
ْ
ُمْؤِمنُوَن ال

ْ
 َفت�ِخِذ ال

َ
ِ  ال ل

ٰ
ُمْؤِمنَِ� َوَمْن َفْفَعْل َذ

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
َك فَلَيَْس ِمَن الل�ـِه Hِ يَن أ

ْن َيت�ُقوا ِمنُْهْم ُيَقاةً 
َ
 أ

�
ٍء إِال   )28/(آل عمران ...َ~ْ

نبايد اهل ايمان، بجاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند و هر كس 
چنين كند نزد خدا هيچ ارزشى ندارد، مگر آنكه از كفّار پروا و تقيـه كنيـد (وبـه خـاطر     

  .تر، موقّتاً با آنها مدارا كنيد)  مهمهاى  هدف

ى تقيه، جذب كفّار شويد و از نام تقيه سـوء   تقيه، براى حفظ دين است. مبادا به بهانه* 
  استفاده كنيد.

رِ   َمْن َكَفرَ 
ْ
ك

ُ
 َمْن أ

�
يَمانِ  بِالل�ـِه ِمْن َنْعِد إِيَمانِِه إِال ِ

ْ
بُُه ُمْطَمِ,M بِاإل

ْ
  )106/نحل( ...َه َوقَل

انـد   كه بعد از ايمان به خدا كافر (و مرتد) شود، نه آنكه او را بـه زور وادار كـرده   كسى
  ...(كه با زبان اظهار كفر كند) در حالى كه قلبش به ايمان خويش مطمئن است

  كند. ى انسان در حال اكراه تغيير مى وظيفه* 

َيْقتُلُوَن رَ َعْوَن يَْكتُُم إِيَما ُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِرْ  َوقَاَل رَ 
َ
ْن َفُقوَل رَ  نَُه أ

َ
 أ

ً
َ الل�ـهُ  ُجال ّõِ...   

خواهيـد   آيا مـى «داشت گفت:  و مردى با ايمان از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى

  )28(غافر/گويد: پروردگار من خداوند است بكشيد؟!  مردى را كه مى

  مانعى ندارد.  تر  كار كردن در دستگاه ظلم، براى انجام مأموريتى مهم* 
  گاهى تقيه و كتمان عقيده براى انجام كارهاى مهم و اهداف باالتر الزم است.  * 

  . قاعده نفي سبيل2.4

َ�فِرِ  ...
ْ
ْن Lََْعَل الل�ـُه لِل

َ
  َول

ً
ُمْؤِمِنَ� َسِبيال

ْ
  )141/(نساء يَن 2ََ ال

  است. ى كفّار بر مسلمانان قرار نداده و خداوند هرگز راهى براى سلطه...

  ند.  وبايد كارى كرد كه كفّار از سلطه بر مؤمنان براى هميشه مأيوس ش* 

نامه و قراردادى كه راه نفوذ كفّار بر مسلمانان را باز كند حرام اسـت.   تفاهمهر طرح، * 
مسلمانان بايد در تمام جهات سياسى، نظـامى، اقتصـادى و فرهنگـى از اسـتقالل كامـل      

  برخوردار باشند.
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  گركمك به تجاوز نفي . قاعده2.5

 ِّ�ِ
ْ
َه َشِديُد   َيَعاَونُوا 2ََ ال ُعْدَواِن َواي�ُقوا الل�ـَه إِن� اللـ�

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َيَعاَونُوا 2ََ اإل

َ
َوا�üْقوَٰى َوال

ِعَقاِب 
ْ
  )2(مائده/ال

ها يكديگر را يارى دهيد و هرگـز در گنـاه و سـتم،     ها و دورى از ناپاكى در انجام نيكى
  هم يارى نرسانيد، و از خداوند پروا كنيد كه همانا خداوند، سخت كيفر است. به

الملـل، از مظلـوم و كارهـاى خيـر      ى بين ى اسالمى، بايد در صحنه حكومت و جامعه* 
  ها را محكوم كند.  و ظالم و بدى كرده حمايت

 تَرْ 
َ

ُكُم ا�Kارُ  َوال يَن َظلَُموا َفتََمس� ِ
�

Wا 
َ

وا إِ=
 وَ   َكنُ

َ
َـاَء ُعـم� ال ِ́ ْو

َ
ُكْم ِمْن ُدوِن الل�ـِه ِمـْن أ

َ
َما ل

 ُÕَْ113/هود /( ونَ  ُين(  
گيـرد و (در ايـن    و به ستمگران تمايل وتكيه نكنيد كـه آتـشِ (عـذاب) شـما را فـرا مـى      

صورت) براى شما در برابر خداوند، هيچ دوست و سرپرسـتى نيسـت، پـس (از هـيچ     
  د گرفت.اى) مورد كمك قرار نخواهي ناحيه

  هرگونه تمايل واعتماد به ستمگران داخلى وخارجى، ممنوع است.  * 

 . قوאعد عرصه אجتماعی٣

  . قاعده عدالت3.1

ُمرُ 
ْ
ُقرْ   إِن� الل�ـَه يَأ

ْ
ِْحَساِن َوÀِيتَاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمنَْكرِ  بِال

ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
Éِْ   َبٰ َوَينَْ�ٰ َعِن ال

َ   َوا¶ْ
دهـد و از   ا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مىخد  در حقيقت

  )90(نحل/  .دارد كار زشت و ناپسند و ستم باز مى

ُمرُ 
ْ
ْهِلَهـا وَ  إِن� الل�ـَه يَأ

َ
ٰ أ َمانَاِت إِ=َ

َ ْ
وا األ Xْن تُؤَد

َ
ُْكُمـوا  ُكْم أ

َ
ْن �

َ
إَِذا َحَكْمـتُْم َنـْ�َ ا�Kـاِس أ

َعْدلِ 
ْ
  )58 /نساء( ...بِال

دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هرگـاه ميـان مـردم     همانا خداوند فرمانتان مى
  داورى كرديد، به عدل حكم كنيد.

  .  برقراري عدالت در جامعه و نفي ظلم و تبعيض استحكومت  وظيفه* 
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رْ 
َ
َقْد أ

َ
نَا رُ  ل

ْ
ِكتَاَب  َسل

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
Kنَْز

َ
َِيّنَاِت َوأ ِقْسِط ُسلَنَا بِا¶ْ

ْ
َُقوَم ا�Kاُس بِال ِ́ ِمæَاَن 

ْ
   ...َوال

همانا ما پيامبرانمان را با معجـزات و داليـل آشـكار فرسـتاديم و همـراه آنـان كتـاب        

  )25 /حديد( ...(آسمانى) و وسيله سنجش فروفرستاديم تا مردم به دادگرى برخيزند

  عدالت واقعى در سايه قانون و رهبر الهى است.  * 

َها Xف
َ
يِْن  يَا ك ـَواِ-َ

ْ
ِو ال

َ
ْغُفِسـُكْم أ

َ
ٰ أ ِقْسِط ُشـَهَداَء لِل�ــِه َولَـْو 2ََ

ْ
اِمَ� بِال يَن آَمنُوا ُكونُوا قَو� ِ

�
Wا

قْرَ 
َ ْ
ْو فَِق�ً  َواأل

َ
وُ  نَِ� إِْن يَُكْن َغِنيÍا أ

ْ
ْن َيْعِدلُوا َوÀِْن تَل

َ
َهَوٰى أ

ْ
 تَت�ِبُعوا ال

َ
ٰ بِِهَما فَال ْو·َ

َ
وا ا فَالل�ـُه أ

ْو ُيْعرِ 
َ
إِن� الل�ـَه ََن بَِما َيْعَملُوَن َخِب�ً  أ

  )135 /نساء( ا ُضوا فَ
ى عدالت باشيد و بـراى خـدا گـواهى     ايد! همواره برپادارنده اى كسانى كه ايمان آورده

دهيد، گرچه به ضرر خودتان يا والدين و بستگان باشـد. اگـر (يكـى از طـرفين دعـوا)      
پس خدا به آنان سزاوارتر است. پس پيرو هـواى نفـس نباشـيد     ثروتمند يا فقير باشد،

تا بتوانيد به عدالت رفتار كنيد. و اگر زبان بپيچانيد (و به نـاحق گـواهى دهيـد) يـا (از     
  كنيد آگاه است. گواهى دادن به حقّ) اعراض كنيد، پس (بدانيد كه) خداوند به آنچه مى

  ن است.  ى ايما ، الزمهدر جامعهبه پاداشتن عدالت * 
ُكونُـوا «  عدالت، حتّى نسبت به غير مسلمان نيز بايد مراعات شود. به اقتضـاى اطـالق  * 

ِقْسِط 
ْ
اِمَ� بِال   »قَو�

  . قاعده وفاي به عقود3.2

ُعُقودِ 
ْ
ْوفُوا بِال

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
  )1 /همائد ( ...يَا ك

  ود، با خدا و مردم) وفا كنيد. ها (ى خ ايد! به عقد و پيمان اى كسانى كه ايمان آورده

ها، (با هر كس و هر گروه،) پايبند باشـند، قراردادهـاى    ى پيمان مسلمانان بايد به همه* 
هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى ويا خانوادگى؛ با قوى يا ضعيف، بـا   لفظى، كتبى؛ پيمان

كوچك يا بزرگ،  دوست يا دشمن، با خدا (مثل نذر و عهد) يا مردم، با فرد يا جامعه، با
ُعُقودِ «  ى با كشورهاى منطقه يا قراردادهاى بين المللى. كلمه

ْ
ى قراردادهـا   شامل همـه » بِال

  شود. مى
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  . قاعده نفي عسر و حرج3.3

َْجَعَل َعلَيُْكْم ِمـْن َحـرَ  َما يُرِ ... ِ́ ِكْن يُرِ  يُد الل�ـُه  ـٰ ـ
َ
ـرَ  ٍج َول َُطِهّ ِ́ ُـِتم� نِْعَمتَـُه  يـُد  ِ́ ُكْم َو

َعل�ُكْم تَْشُكرُ عَ 
َ
  )6ه / مائد(وَن  لَيُْكْم ل

خواهد شـما را پـاك كنـد و     خواهد كه شما را در تنگى قرار دهد؛ بلكه مى خداوند نمى...
  نعمتش را بر شما كامل سازد، شايد شما شكرگزار باشيد.

  در احكام دين، حرج و دشوارى نيست.* 

يÞَُْ  يُرِ  ...
ْ
   يُد الل�ـُه بُِكُم ال

َ
ُعÞَْ   يُرِ َوال

ْ
  )185 /هبقر(  يُد بُِكُم ال

  .خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى خداوند براى شما آسانى مى

  دارد.  عسر وحرج، واجبات را از دوش انسان برمى* 

  . قاعده تعظيم شعاير 3.4

ْم َشَعائِرَ  ُقلُوِب   َوَمْن ُفَعِظّ
ْ
إِغ�َها ِمْن َيْقَوى ال

  )32 /حج(الل�ـِه فَ
  هاست. كس شعائر خدا را گرامى بدارد، پس اين از تقواى دلهر 

اعتنـا باشـد،    بى الهي هر كس به شعائر .تقواى درونى بايد آثار بيرونى هم داشته باشد* 
  در حقيقت تقواى قلبى او كم است.

ْم ُحرُ  ُ ِعنَْد رَ   َماِت الل�ـِه َفُهَو َخْ�ٌ  َوَمْن ُفَعِظّ
َ

j  ِ30 /حج( ...بِّه(  
آنچه را خداوند محترم شمرده گرامى بدارد، قطعاً براى او نـزد پروردگـارش    هر كس

  .بهتر است

آنچه را خداوند محترم داشته، گرامى بداريم. (دستورات الهى را با احتـرام و عظمـت   * 
  ياد كنيم و در اجراى آنها، با نشاط و حساس باشيم)

  . قاعده تعاون3.5

...  ِّ�ِ
ْ
ُعْدَواِن   َوَيَعاَونُوا 2ََ ال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َيَعاَونُوا 2ََ اإل

َ
  )2 ه/مائد(َوا�üْقَوٰى َوال

ها يكديگر را يـارى دهيـد و هرگـز در گنـاه و      ها و دورى از ناپاكى و در انجام نيكى ...
  .ستم، به هم يارى نرسانيد
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  اشت.تعاون د رسيدن به آن برايها را آماده و  بايد زمينهدر جامعه، براى رشد فضايل * 

3.6قاعده ج .(آمرزش گذشته) ب  

يَن َكَفرُ  ِ
�

ِلَ�   وا إِْن يَنْتَُهوا ُفْغَفرْ  قُْل لِث و�
َ ْ
  لَُهْم َما قَْد َسلََف َوÀِْن َفُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسن�ُت األ

(اى پيامبر!) به كافران بگو: اگر (از انحـراف و عملكردهـاى ناپسـند) دسـت بردارنـد،       
شود و اگر (به روش سابق خود) برگردند، به تحقيق سنّت  شوده مىى آنان بخ گذشته

  )38 /نفال(ا  ى آنان نيز) جارى است. الهى در برخورد با گذشتگان، (درباره

كنـد. چنانكـه در حـديث     هـاى قبلـى را محـو مـى     مسلمان شدن، گناهـان و خـالف  * 
  1.»االسالم Lَُّب ما قبله«خوانيم:  مى

  2قاعده انتخاب اصلح. 3.7

رُ  ...  َفْعلَُموَن إِغ�َما َفتََذك�
َ

يَن ال ِ
�

Wيَن َفْعلَُموَن َوا ِ
�

Wَاِب   قُْل َهْل يَْستَوِي ا
ْ

¶
َ ْ
ولُو األ

ُ
  )9 /(زمرأ

تنها خردمندان متـذكّر  » دانند يكسانند؟ دانند و كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى«بگو:  ...
  پذيرند). شوند (و پند مى مى

  .معيارهاي انتخاب اصلح است * آگاهي و دانش، از

ـُك َعلَيْنَـ
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
j يَُكـوُن ٰ

�
2

َ
ُكْم َطالُوَت َمِلً� قَـالُوا ك

َ
ا َوقَاَل لَُهْم نَِبيXُهْم إِن� الل�ـَه قَْد َنَعَث ل

َماِل قَـاَل إِن� الل�ــَه اْصـَطَفاهُ 
ْ
ِك ِمنُْه َولَْم يُؤَْت َسَعًة ِمَن ال

ْ
ُمل

ْ
َحقX بِال

َ
ُْن أ

َ
َعلَـيُْكْم َوَزاَدُه  َو¦

َكُه َمْن يََشاُء َوالل�ـُه َواِسٌع َعِليمٌ 
ْ
ْسِم َوالل�ـُه يُْؤِ� ُمل ِ

ْ
ِم َوا�

ْ
ِعل

ْ
  )247ه/(بقر  بَْسَطًة Hِ ال

را بـراى زمامـدارى شـما مبعـوث     » طـالوت «وپيامبرشان به آنها گفت: همانـا خداونـد   
داشته باشد در حالى كه ما از او  (وانتخاب) كرده است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت

تريم و به او ثروت زيادى داده نشده اسـت؟ پيامبرشـان گفـت:     به فرمانروايى شايسته
خداونـد او را بــر شــما برگزيــده و تــوان علمـى و جســمى او را افــزون نمــوده اســت   

بخشـد وخداونـد    وخداوند ملكش (فرمانـدهى ورهبـرى) را بـه هـر كـس بخواهـد مـى       
  هاى افراد) آگاه است. ها و توانايى و (به لياقت(احسانش) وسيع 

                                                           

  .448، ص   7. مستدرك، ج   1
  .58- 51، صص : 1386ي)، تهران: سمت، . نك: عباسعلي عميد زنجاني، قواعد فقه(بخش حقوق عموم 2
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  است. داري جامعهزمامرط الزم براى قدرت علمى و توانايى جسمى، دو ش* 

 . قوאعد عرصه אقتصاد٤

  (مالكيت). قاعده سلطنت4.1

ْن تَ 
َ
 أ

�
َاِطِل إِال

ْ
ُكْم بَيْنَُكْم بِا¶

َ
ْمَوال

َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
اٍض  ًة َقْن تَرَ  ُكوَن ِ�َارَ يَا ك

َه ََن بُِكْم رَ  ْغُفَسُكْم إِن� اللـ�
َ
 َيْقتُلُوا أ

َ
  )29 /نساء(ِحيًما  ِمنُْكْم َوال

ايد! اموال يكديگر را در ميان خود بـه باطـل نخوريـد، مگـر      اى كسانى كه ايمان آورده
، همانـا خداونـد   اينكه تجارتى با رضايت يكديگر باشـد. و خـود (و يكـديگر) را نكشـيد    

  نسبت به شما همواره مهربان بوده است.

صـحيح و   مالكيت فردى محترم است و تصرّف در اموال ديگران، جز از راه معـامالت * 
  بر اساس رضايت، حرام است.

 َ ْمـَوال
َ
ُكلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ِيِّب َوال َِبيَث بِالط�

ْ
oلُوا ا  تَتَبَد�

َ
ْمَوالَُهْم َوال

َ
َتَاَ�ٰ أ

ْ
ُه َوآتُوا ا´ ْمـَواِلُكْم إِنـ�

َ
ٰ أ ُهْم إِ=َ

  )2/نساء(ا  ََن ُحوًبا َكِب�ً 
و اموال يتيمان را به آنان (باز) دهيد و اموال بد (خودتان) را با اموال خـوبِ (يتيمـان)   

  اين گناهى بزرگ است. كهتبديل نكنيد و اموال آنان را با اموال خود نخوريد، 

اموال يتيمان را بايد به آنان پس داد، هرچند خـود  يتيمان گرچه صغيرند، اما مالكند و * 
  ندانند يا فراموش كنند.  

  . قاعده احسان4.2

َمرْ 
ْ
 2ََ ال

َ
َعَفاِء َوال Xيَْس 2ََ الض

َ
ُدوَن َما ُفنِْفُقوَن َحرَ  ل ِLَ 

َ
يَن ال ِ

�
W2ََ ا 

َ
ٌج إَِذا نََصُحوا  0َٰ َوال

ُمْحِسنِ  لِل�ـِه َورَ 
ْ
ُه َلُفورٌ ُسوjِِ َما 2ََ ال   )91 /هتوب(ِحيٌم  رَ   َ� ِمْن َسِبيٍل َواللـ�

توانند در جهـاد شـركت كننـد) و تهيدسـتانى كـه چيـزى        بر ناتوانان وبيماران (كه نمى
يابند، ايرادى نيست، به شرط آن كه خيرخواه خدا  براى خرج كردن (در راه جهاد) نمى

قه نكنند.) (زيرا) بـر نيكوكـاران راه   و پيامبرش باشند، (و از آنچه در توان دارند مضاي
  ى مهربان است. اى نيست و خداوند بخشنده سرزنش و مؤاخذه

  .، قصورشان قابل بخشش استدكننكنند، اگر كوتاهي  كساني كه خالصانه احسان مي* 
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ِْحَساُن 
ْ

 اإل
�

ِْحَساِن إِال
ْ

  )60/حمنرّال (َهْل َجَزاُء اإل
  .است آيا پاداش نيكى (شما) جز نيكى (ما)

پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و مكان و نسبت به هـر شخصـى   * 
  بايد احسان باشد.

 אجتماعی –قوאعد عرصه אمنيتی . ٥

  . قاعده حرمت جان مسلمان5.1

 َùِْإ ôَِب ٰ لَِك َكتَبْنَا 2ََ
ٰ
ْجِل َذ

َ
ن�ُه َمْن َقتََل َغْفًسا بَِغْ�ِ  ِمْن أ

َ
رْ  َغْفٍس   اِثيَل ك

َ ْ
ْو فََساٍد Hِ األ

َ
ِض  أ

يًعا ِÙَ اَس�Kْحيَا ا
َ
غ�َما أ

َ
ْحيَاَها فََكك

َ
يًعا َوَمْن أ ِÙَ اَس�Kغ�َما َقتََل ا

َ
  )32، همائد( ...فََكك

اسرائيل نوشتيم كه هر كس انسانى را جز به قصاص يا به كيفر  به همين جهت، بر بنى
ى مردم را كشـته اسـت، و هـر كـه      فساد در زمين بكشد پس چنان است كه گويى همه

  ...ى مردم را زنده كرده است  انسانى را زنده كند (و از مرگ نجات دهد) گويا همه

ها از هـر نـژاد    ى انسان جان همهتجاوز به حقوق يك فرد، تهديد امنيت جامعه است. * 
 هاسـت، ماننـد   آنان كه كارشـان نجـات جـان انسـان    اى كه باشند، محترم است.  و منطقه

ارزش  نشانى، امدادگران، داروسازان و ... قـدر خـود و   پزشكان، پرستاران، مأموران آتش
  .  خويش را بدانندكار 

  . قاعده امان5.2

َمنَُه ذلَِك بِ 
ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
�ِ ُعم� أ ِجْرُه َح|� يَْسَمَع 3ََم اهللا

َ
�َِ� اْستَجارََك فَأ ُمْ/ِ

ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
ُهْم َو إِْن أ غ�

َ
ك

  )6 ه/توب( ٌم ال َفْعلَُمونَ قَوْ 
و اگر يكى از مشركان از تو امان و پناه خواست، پس به او پنـاه بـده تـا كـالم خـدا را      
بشنود، سپس او را به مكان امنش برسان. چرا كه آنان گروهى ناآگاهند (و با شـنيدن  

  آيات الهى، شايد هدايت شوند).

  سالمى، پاسخ مثبت دهيد.  به درخواست پناهندگى دشمن براى شناخت افكار ا* 
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  . قاعده صلح5.3

َعِليُم 
ْ
ِميُع ال  2ََ الل�ـِه إِن�ُه ُهَو الس�

ْ ِم فَاْجنَْح لََها َوتََو �
ْ
ل   )61 /انفال(َوÀِْن َجنَُحوا لِلس�

و اگر (دشمنان) به صلح تمايل داشتند، (تو نيز) تمايل نشان بـده و بـر خداونـد توكّـل     
  اناست.كن، همانا او شنوا و د

  طلب نيست. اسالم، جنگ* 

ـ َÕِْم َح
ُ
ْو َجـاُءو�

َ
ٰ قَـْوٍم بَيْـنَُكْم َوَبيْـنَُهْم ِميثَـاٌق أ يَن يَِصلُوَن إِ=َ ِ

�
Wا 

�
ْن  ْت ُصـُدورُ  إِال

َ
ُهْم أ

ْم فَ 
ُ
ْو ُفَقاتِلُوا قَْوَمُهْم َولَْو َشاَء الل�ـُه لََسل�َطُهْم َعلَيُْكْم فَلََقاتَلُو�

َ
ْم أ

ُ
ْم فَلَـْم ُفَقاتِلُو�

ُ
لُو� إِِن اْقَ&َ

 
ً

ُكْم َعلَيِْهْم َسِبيال
َ
لََم َفَما َجَعَل الل�ـُه ل ُْكُم الس�

َ
َقْوا إِ´

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
   )90/نساء( ُفَقاتِلُو�

اند كه ميان شما و آن قوم پيمـانى اسـت،    مگر كسانى (از منافقان) كه به قومى پيوسته
هاشـان از جنـگ بـا شـما يـا قـوم        ينهآيند در حالى كـه سـ   يا (كسانى كه) نزد شما مى

خودشان بـه تنـگ آمـده اسـت (و اصـلًا حـال جنـگ بـا هـيچ طرفـى را ندارنـد و ايـن             
خواست آنان را بـر شـما مسـلّط     حوصلگى آنها لطف خداست) زيرا اگر خداوند مى بى
پس اگر آنان از شـما كنـاره گرفتـه و بـا شـما       كردند. كرد و آنان با شما مقاتله مى مى

د و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند بـراى شـما راهـى بـراى تعـرّض و      نجنگيدن
  جنگ با آنان قرار نداده است.

  كنند، نشويد.   طرفى مى كسانى كه اعالم بى متعرضها،  در جنگ* 
طلبانه و تقاضاى آتش بس، احترام بگذاريد. چون در اسالم، صـلح   هاى صلح به انگيزه* 

  ت مجوز دارد. اصل است و جنگ، در صورت ضرور

يِن َولَْم ُ±ْرِ  ْم Hِ اِ-ّ
ُ
يَن لَْم ُفَقاتِلُو� ِ

�
Wَفنَْهاُكُم الل�ـُه َعِن ا 

َ
ْم ِمْن ِديَارِ  ال

ُ
ْن َيـX�َ  ُجو�

َ
وُهْم  ُكْم أ

ُمْقِسِطَ� 
ْ
ِْهْم إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

َ
  )8 ه/ممتحن(َوُيْقِسُطوا إِ´

كسانى كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و  خداوند شما را از نيكى و عدل نسبت به
كند. همانـا خداونـد عـدالت پيشـگان را      اند منع نمى هايتان بيرون ننموده شما را از خانه

  دوست دارد.

  آزار از كفّار آزاررسان جداست.   حساب كفّار بى* 
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  المللسياست خارجي و روابط بين
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  :مسوفصل 

  ت خارجي و روابط بين المللسياس

 درآمد

الملـل و سياسـت    الملـل، سياسـت بـين    سياست، اصطالحاتي از قبيل روابط بين  در علم
سياست «شوند. بر اين اساس،  اي از يكديگر تمييز داده مي خارجي به طور قابل مالحظه

هـا، اصـول، اهـداف و ابزارهـا اطـالق       اي از اقدامات، خـط مشـي   به مجموعه» خارجي
گردد كه يك دولت در قبال محيط خارج و تحت تـاثير شـرايط داخلـي در راسـتاي      يم

هـا،   بر روابـط بـين دولـت   » الملل روابط بين«گيرد.  منافع نظام سياسي حاكم در پيش مي
هاي دولتـي و غيردولتـي كـنش متقابـل      ها و افراد ممالك مختلف و همچنين شكل گروه

الملل در اين معنـا، شـامل تجزيـه و     وابط بينگردد. ر اعضاي جوامع مختلف، اطالق مي
هـا اعـم از سياسـي،     ها و دولـت  تحليل سياست خارجي يا فراگردهاي سياسي بين ملت

باشـد. بـا ايـن اجمـال، تمـايز كليـدي در        تجاري، فرهنگي و ارتباطي به مفهوم كلي مي
از خارجي در رسمي بودن امر سياست است كه اوال نـاظر بـر هـدايت     تعريف سياست 

ها و افرادي كه غير رسمي هستند، متمـايز   ناحيه حكومت بوده و درثاني، از روابط گروه
  1 گردد. مي

                                                           

؛ كي. 104-103، صص :1370الملل و سياست خارجي، تهران: مفهرس،  . هوشنگ مقتدر، سياست بين1
سري، تهران: دفتر  الملل، ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم جي. هالستي، مباني تحليل سياست بين

الملل در تئوري و  ي اصغر كاظمي، روابط بين؛ عل33-31، صص : 1373الملل،  مطالعات سياسي و بين
ها(تالش در راه  ؛ هانس جي. مورگنتا، سياست ميان ملت51-41، صص : 1372در عمل، تهران: قومس، 

  .39- 27، صص :1374قدرت و صلح)، ترجمه حميرا مشيرزاده، 
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سياسـت خـارجي و   «در اين فصل از نوشتار حاضر تالش شده است از منظر قـرآن بـه   
  پرداخته شود. در اين رابطه، توجه به چند نكته حائز اهميت است:» روابط بين الملل
رآني به سياست خارجي و روابط بين الملل مستلزم نگاهي سيستماتيك اول آنكه، نگاه ق

اي به مكتب اسالم است؛ چرا كه عمده مباحثي كه در فصل اول به آن اشاره شد به گونه
  حاكم بر اين فصل است.

 دوم آنكه، برخي از مسائل نظير قدرت، امنيت، اخالق جنگي،...كـه تـا حـدودي وجهـه    

رو كه پيوند سيستماتيك با سياسـت داخلـي و بعضـا     ؛ از آنالمللي آن پررنگ است بين
انـد و بـراي    در ذيل فصل سياست داخلي مـورد تـدقيق قـرار گرفتـه     ،فقه سياسي دارند

  جلوگيري از تكرار، از ذكر مجدد آنها اجتناب شده است.
تعريف  ،رسد الملل به نظر مي سوم آنكه، در نگاه قرآني به سياست خارجي و روابط بين

داول آكادميك از اين دو مفهوم كه مبتني بر نگرشي ناسوتي و زميني است بـه حاشـيه   مت
  رفته و بجاي آن صبغه اعتقادي مبتني بر امت غلبه دارد.
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	ر�� )ا�� ��	�  

  . اصول سياسي1

 مسالمت . אصل١.١

ٰ َ¼َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَ  ِكتَاِب َيَعالَْوا إِ=َ
ْ
ْهَل ال

َ
 نُْ/ِ قُْل يَا أ

َ
 الل�ـَه َوال

�
 َغْعبَُد إِال

�
ال

َ
َك بِِه  يْنَُكْم ك

رْ 
َ
 َفت�ِخَذ َنْعُضنَا َنْعًضا أ

َ
  )64 /عمران ( آل  ...بَابًا ِمْن ُدوِن الل�ـهِ  َشيْئًا َوال

كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشـترك اسـت.جز خـدا را     بگو: اى اهل
رار ندهيم و بعضى از ما بعضـى ديگـر را بجـاى خـدا     نپرستيم وچيزى را شريك او ق

  ...ارباب نگيرد

  رسند.  ميتوافق تفاهم و بر سر مشتركات، با اهل كتاب به  ،مسلمانان* 

 2ََ الل�ـِه إِن� 
ْ ِم فَاْجنَْح لََها َوتََو �

ْ
ل َعِليُم َوÀِْن َجنَُحوا لِلس�

ْ
ِميُع ال   )61 /انفال(ُه ُهَو الس�

) به صلح تمايل داشتند، (تو نيز) تمايل نشان بـده و بـر خداونـد توكّـل     و اگر (دشمنان
  كن، همانا او شنوا و داناست.

 د²ك ا´ه َعدّوك و «نويسد:  حضرت على عليه السالم به مالك اشتر مى
ً
ال تدفعّن ُصلحا

 ¶ـالدك و لكـن اtـَذر
ً
D  هللاّ فيه رضا فاّن ª الصلح دعة �نودك و راحًة من همومك و أمنا

صلح پيشـنهادى دشـمن را رد   »  اtَذر من عدّوك بعد ُصلِحه، فان العدّو رّبما قارب ´تغّفل
مكن، ولى پس از صلح هوشيار باش و از نيرنـگ دشـمن برحـذر بـاش، چـون گـاهى       

.نزديكى دشمن، براى غافلگير كردن است
1  

    و مسالمت را بپذيرند. تقاضاى صلح ،مسلمانان بايد در اوج قدرت* 

                                                           

  . 53البالغه، نامه  نهج. 1
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 . אصل دعوت١.٢

ٰ َسِبيِل رَ  ْحَسنُ  اْدُع إِ=َ
َ
ِ� èَِ أ

�
ُهْم بِال

ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
tَموِْعَظِة ا

ْ
َمِة َوال

ْ
ِك

ْ
tبَِّك بِا...   

(اى پيامبر! مردم را) با حكمت (و گفتار منطقى) و پند نيكو، به راه پروردگارت بخوان  
  )125 /نحل( ..گو كناى كه نيكوتر است جدال و گفت و (با مخالفان) به شيوه

 است.ديگران به اسالم ، دعوت مؤمنانوظيفه * 

 الل�ـِه وََعِمَل َصاtًِا 
َ

ْن َد²َ إِ=  ِمم�
ً

ْحَسُن قَْوال
َ
  )33/فصلت(َوَمْن أ

تر از كسى كه (مردم را) به سوى خداونـد دعـوت كنـد و (خـود      و كيست خوش سخن
  .نيز) عمل شايسته انجام دهد

  ي خدا، بايد با قول نيكو و عمل صالح باشد.  دعوت ديگران به سو* 

ٰ بَِص�َ   الل�ـِه 2ََ
َ

ْدُعو إِ=
َ
ِذهِ َسِبيåِ أ ـٰ بََعôِ  قُْل َه نَا َوَمِن اي�

َ
  )108 /يوسف(ٍة أ

بـه سـوى    صـيرت ام كرد، با ب (اى پيامبر! ) بگو: اين راه من است. من و هركس پيروى
  .كنيم خدا دعوت مى

  د با بصيرت و آگاهى مردم را به سوى خدا دعوت كنند.باي ،پيروان پيامبر* 

ِمرْ 
ُ
لَِك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما أ

ٰ نَْزَل الل�ـُه ِمـْن ِكتَـاٍب  فَِثَ
َ
ْهَواَءُهْم َوقُْل آَمنُْت بَِما أ

َ
 تَت�ِبْع أ

َ
َت َوال

ِمرْ 
ُ
ْعِدَل  َوأ

َ
  )15 /شورى( ...ُت ِأل

چار شك و ترديد يا عناد و لجاجت با تـو  پس (اى پيامبر) به خاطر آن (كه اهل كتاب د
اى  هستند، آنان را به راه حقّ) دعوت كن و بر آن پايدارى نما آن گونه كه فرمان يافتـه 

به هر كتابى كـه خـدا نـازل كـرده      هاى آنان را پيروى مكن و (به آنان) بگو: و خواسته
  ..ام تا ميان شما به عدالت حكم كنم. است ايمان دارم و فرمان يافته

  تسليم نشد.  ديگرانهاى نامشروع  بر خواسته د ووبايد به اصول دعوت خود پايبند ب* 

 . אصل تاليف قلوب١.٣

ُفَقرَ 
ْ
َدقَاُت لِل َفِة قُلُوُبُهْم َوýِ الرِّ  إِغ�َما الص�

�
ُمَؤل

ْ
َعاِمِلَ� َعلَيَْها َوال

ْ
َمَساِكِ� َوال

ْ
قَاِب  اِء َوال

َغارِ 
ْ
ِبيِل فَرِ  ِمَ� َوýِ َسِبيِل  َوال ِه َوالل�ـُه َعِليٌم َحِكيٌم  الل�ـِه َوابِْن الس�   )60/هتوب(يَضًة ِمَن اللـ�

گان وكارگزارانِ زكات وجلـب دلهـا و    همانا صدقات (زكات)، براى نيازمندان ودرمانده
ى جهـاد) در راه خـدا وتـأمين در راه     آزادى بردگان واداى بدهى بـدهكاران و (هزينـه  

  ين دستور، فرمانى است از جانب خدا و خداوند، دانا و حكيم است.مانده است، ا
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اى براى گرايش به اسالم ندارند و با مصرف بخشى از  ، آنانند كه زمينه»مؤلفة قلوبهم«
البتّه پرداخت زكات بـراى تـأليف قلـوب، بـه      توان قلوب آنان را جذب كرد. زكات، مى

سازى براى آموزش و سپس معرفت وايمـان   مفهوم ايمان آوردنِ پولى نيست، بلكه زمينه
فهم و يعلّمهم 1 ما يعرفو«چنانكه در روايت آمده است: است. 

ّ
  1» ايتأل

  2هزينه كند.جذب دلها  براياز وظايف دولت اسالمى آن است كه * 

 3. אصل نفی واليت کافرאن بر مسلمانان١.٤

َُهودَ 
ْ

 َيت�ِخُذوا ا´
َ

يَن آَمنُوا ال ِ
�

Wَها ا Xف
َ
�ُهْم  َوا�Kَصارَ  يَا ك َاُء َنْعٍض َوَمْن َفتََول ِ́ ْو

َ
َاَء َنْعُضُهْم أ ِ́ ْو

َ
ٰى أ

إِن�ُه ِمنُْهمْ 
  )51 /همائد( ..ِمنُْكْم فَ

ايد! يهوديان و مسيحيان را سرپرست و ياور نگيريد، (زيرا)  اى كسانى كه ايمان آورده
نان را ولـى خـود قـرار    بعضى از آنان يار و ياور بعض ديگرند و هر كس از شما كه آ

  دهد پس قطعاً از آنان است. 

وقتى يارى گرفتن از كفّار مورد نهى قرآن است، قطعاً در روابط و سياسـت خـارجى،   * 
  ى اهل كتاب وكفّار ممنوع است. سلطه پذيرش واليت و

َ�فِرِ 
ْ
ُمْؤِمنُوَن ال

ْ
 َفت�ِخِذ ال

َ
ُمْؤِمِنَ� وَ  ال

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
لَِك فَلَيَْس ِمَن الل�ـِه Hِ يَن أ

ٰ
َمْن َفْفَعْل َذ

ْن َيت�ُقوا ِمنُْهْم ُيَقاةً 
َ
 أ

�
ٍء إِال   )28 /عمران ( آل ...َ~ْ

نبايد اهل ايمان، بجاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند و هر كس 
يـد (وبـه خـاطر    چنين كند نزد خدا هيچ ارزشى ندارد، مگر آنكه از كفّار پروا و تقيـه كن 

  .تر، موقّتاً با آنها مدارا كنيد) هاى مهم هدف

پذيرش واليت كفّار از سوى مؤمنان، ممنوع است. (اگر مسلمانان جهان تنها بـه ايـن   * 
  كردند اآلن وضع كشورهاى اسالمى اين چنين نبود.) آيه عمل مى

  شود.  ارتباط سياسى نبايد منجرّ به سلطه پذيرى يا پيوند قلبى با كفّار* 
                                                           

  .4، ص 6وسائل، ج . 1
  ده است.مطرح شجذب قلوب جهت  يسوغات واطعام، به عنوان اهرم همچون هديه، سائلي. در اسالم م2
. الزم به ذكر است قاعده نفي سبيل و آيه مربوطه كه در بخش قواعد سياسي به آن اشاره شد، در رابطه  3

  با اين موضوع نيز حاكم است.
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 ی و تبری. אصل تول١.٥ّ

ِة َوقَْد   َموَد�
ْ
ِْهْم بِال

َ
ُقوَن إِ´

ْ
َاَء تُل ِ́ ْو

َ
ُكْم أ  َيت�ِخُذوا َعُدِوّي وََعُدو�

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
وا بَِمـا  َكَفرُ يَا ك

َِقّ 
ْ
t1/ه(ممتحن ...َجاَءُكْم ِمَن ا(  

شما بـا آنـان    را دوست نگيريد.ايد! دشمن من ودشمن خود  اى كسانى كه ايمان آورده
افكنيد، در حالى كه آنان نسبت به حقّـى كـه بـراى شـما آمـده اسـت،        طرح دوستى مى

  اند.  كفرورزيده

  جامعه ايمانى حق ندارد با دشمنان خدا، رابطه دوستانه و صميمانه داشته باشد.  * 
  ينى باشد.هاى د بايد بر اساس مالك آندر سياست خارجى، برقرارى رابطه و قطع * 

ٌد رَ  ارِ  ُ�َم� ُكف�
ْ
اُء 2ََ ال ِشد�

َ
يَن َمَعُه أ ِ

�
W29 /فتح( ...َ�َاُء بَيْنَُهمْ  رُ   ُسوُل الل�ـِه َوا(  

محمد، رسول خداست و كسانى كه با او هستند، بر كفّار، سخت و در ميـان خودشـان   
  ...مهربانند. 

شدت داشـته و در برابـر مؤمنـان؛     مسلمانان بايد در برابر دشمن؛ قاطعيت، صالبت و* 
  رأفت، رحمت و عطوفت داشته باشند.

ْخرَ 
َ
يِن َوأ ْم Hِ اِ-ّ

ُ
يَن قَاتَلُو� ِ

�
Wْم ِمـْن ِديَـارِ  إِغ�َما َفنَْهاُكُم الل�ـُه َعِن ا

ُ
ٰ  ُكْم َوَظـاَهرُ  ُجو� وا 2ََ

وُْهمْ  إِْخرَ 
�
ْن تََول

َ
  )9 /هممتحن( ...اِجُكْم أ

كند كه به خاطر  وند شما را از دوستى ورزيدن با كسانى نهى مىجز اين نيست كه خدا
انـد و يـا در اخـراج شـما      دين با شما جنگيده و شما را از سرزمين خود بيرون رانـده 

  .اند  همدستى كرده

  به اسم نوع دوستى و انسان دوستى، مسالمت با كفّار حربى ممنوع است.* 

َ�فِرِ 
ْ
يَن َفت�ِخُذوَن ال ِ

�
Wا  

َ
َة لِل�ــِه يَن أ ِعز�

ْ
إِن� ال

َة فَ ِعز�
ْ
يَبْتَُغوَن ِعنَْدُهُم ال

َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

يًعا  ِÙَ)139 /نساء(  
گيرند آيـا عـزّت را نـزد     آنان كه كافران را بجاى مؤمنان، سرپرست و دوست خود مى

  جويند؟ همانا عزت به تمامى از آن خداست. آنان مى

ارجى، به جاى گسترش روابط بـا كشـورهاى كفـر، در فكـر برقـرارى      در سياست خ* 
  روابط با كشورهاى اسالمى باشيم.
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 آميز אختالفات  . אصل حل مسالمت١.٦

َْعلُوا الل�ـَه ُعرْ 
َ

� 
َ

ْن َيX�َ  َوال
َ
ْفَمانُِكْم أ

َ
  )224 /ه( بقر وا َوَيت�ُقوا َوتُْصِلُحوا َنْ�َ ا�Kاِس  َضًة ِأل

دن و پروا داشتن واصالح بين مردم، خدا را دستاويز سـوگندهاى خـود   براى نيكى كر
  قرار ندهيد. 

  سوگند، نبايد مانع انجام كار نيك واصالح ميان مردم قرار گيرد.حتي * 

 َخْ�َ 
َ

َمرَ   َكِث�ٍ Hِ   ال
َ
 َمْن أ

�
َْواُهْم إِال

َ
ْو َمْعرُ   ِمْن �

َ
ٍح َنْ�َ ا�K  بَِصَدقٍَة أ

َ
ْو إِْصال

َ
   ...اِس وٍف أ

در بسيارى از (جلسات و) سخنان درگوشى آنان، خيرى نيست، مگر (سخن) كسى كه 

  )114 /نساء(  .به صدقه يا كار نيك يا اصالح و آشتى ميان مردم فرمان دهد 

  كند كه با هر يك از طرفين، مخفيانه گفتگو كنيم. دادن مردم، ايجاب مىگاهى آشتى* 

مُ 
ْ
ْخـرَ َوÀِْن َطائَِفتَاِن ِمَن ال

ُ ْ
ـإِْن َنَغـْت إِْحـَداُهَما 2ََ األ

ْصِلُحوا بَيْنَُهَمـا فَ
َ
ٰى  ْؤِمِنَ� اْقتَتَلُوا فَأ
ْمرِ 

َ
ٰ أ ٰ تَِ#َء إِ=َ ِ� َيبÉِْ َح|�

�
قِْسُطوا إِن�   َفَقاتِلُوا ال

َ
َعْدِل َوأ

ْ
ْصِلُحوا بَيْنَُهَما بِال

َ
إِْن فَاَءْت فَأ

الل�ـِه فَ
ُمقْ 

ْ
  )9 /حجرات(ِسِطَ� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

و اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، ميان آنان صـلح و آشـتى برقـرار    
كنيد. سپس اگر يكى از دو گروه بر ديگرى تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمـان  
خدا بازگردد. پس اگر متجاوز بازگشت (ودست از تجاوز برداشت)، ميان آن دو گروه 

  پيشگان را دوست دارد. صلح برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خدا عدالتبه عدالت 

  اقدام كرد.براى آشتى دادن و برقرارى صلح ميان مسلمانان، بايد با سرعت * 
ى درگيرى كه متجاوز معلوم نيست، بايد تالش براى خاموش كـردن اصـل    در مرحله* 

ز و ياغى شناخته شد، صلح بايد ى بعد كه متجاو فتنه و ايجاد صلح باشد، ولى در مرحله
َعْدلِ «دفاع از مظلوم و گرفتن حقّ او از ظالم باشد.  جهت در

ْ
ْصِلُحوا بَيْنَُهما بِال

َ
  »فَأ

 . אصل אستکبارستيزی و אستضعاف زدאيی١.٧

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wُقرْ  َوقَاَل ا
ْ
َذا ال ـٰ ْن نُْؤِمَن بَِه

َ
ِي َنْ�َ يََديِْه... فَ  وا ل

�
Wبِا 

َ
يَن اْستُْضِعُفوا آِن َوال ِ

�
Wُقوُل ا

 ُ�َ
ْ
يَن اْستَك ِ

�
ُكن�ا ُمْؤِمِنَ�  لِث

َ
ْغتُْم ل

َ
 أ

َ
  )31 /سبأ(وا لَْوال

و كسانى كه كافر شدند گفتند: ما نه به اين قرآن و نه بـه آن (كتـابى) كـه پـيش از آن     
يـر  انـد (ز  كسانى كه ضعيف نگاه داشته شده ...بوده است، هرگز ايمان نخواهيم آورد. 

  گويند: اگر شما نبوديد، حتماً ما مؤمن بوديم. دستان) به مستكبران مى
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  مستضعفانى كه پيرو مستكبرانند نيز مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. * 

 . אصل ظلم ستيزی١.٨

 ُيْظلَُمونَ 
َ

 َيْظِلُموَن َوال
َ

  )279 /ه(بقر  ال
  كنيد و نه بر شما ستم شود. نه ستم 

  رى هر دو محكوم است، نه ظلم ببينيد و نه ظلم روا داريد.سلطه پذيرى و سلطه گ* 

 تَرْ 
َ

  َوال
َ

وا إِ=
ينَ َكنُ ِ

�
Wارُ  ا�Kُكُم ا    َظلَُموا َفتََمس�

َ
َـاَء ُعـم� ال ِ́ ْو

َ
ُكْم ِمْن ُدوِن الل�ـِه ِمـْن أ

َ
َوَما ل

 ُÕَْ113 /هود( ونَ  ُين(  
گيـرد و (در ايـن    ا فـرا مـى  و به ستمگران تمايل وتكيه نكنيد كـه آتـشِ (عـذاب) شـما ر    

صورت) براى شما در برابر خداوند، هيچ دوست و سرپرسـتى نيسـت، پـس (از هـيچ     
  اى) مورد كمك قرار نخواهيد گرفت. ناحيه

  هرگونه تمايل واعتماد به ستمگران داخلى وخارجى، ممنوع است.  * 

  . اصول حقوقي 2

 (حق حيات، حق وطن و...). אصول حقوق بشر٢.١

 َيقْ 
َ

ِ� َحر� َوال
�
َطانًا تُلُوا ا�Kْفَس ال

ْ
ِِّه ُسل ِ́ نَا لَِو

ْ
َِقّ َوَمْن قُِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعل

ْ
tبِا 

�
   ...َم الل�ـُه إِال

وكسى را كه خداوند، (قتل او را) حرام كرده اسـت نكشـيد، مگـر بـه حـقّ. وهـر كـس        

  )33 /(إسراء  ...ايم داده ) قراربر قاتلمظلوم كشته شود، قطعاً براى ولى او تسلّط (

كه با مسلمانان سر جنگ نداشته باشـد،   هم هر انسانى حقّ حيات دارد، غير مسلمانى* 
  .مصونيت جانى و مالى دارد

َقْد َكر� 
َ
َ�ِّ  َول

ْ
نَاُهْم Hِ ال

ْ
َْحرِ   ْمنَا بôَِ آَدَم وََ�َل نَاُهمْ  َورَ   َوا¶ْ

ْ
ـل ِيّبَـاِت َوفَض� ٰ  َزْقنَـاُهْم ِمـَن الط� َ2َ

   َكِث�ٍ 
ً

ْن َخلَْقنَا َيْفِضيال   )70/(إسراءِمم�
هـا) حمـل    وهمانا فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا (بر مركب

هاى خود  شان داديم و آنان را بر بسيارى از آفريده كرديم و از چيزهاى پاكيزه روزى
  برترى كامل داديم.

  برترى و گراميداشت است.كرامت و نسل انسان مورد * 
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ْرِ  ُ� 
َ

 تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوال
َ

َخْذنَا ِميثَاقَُكْم ال
َ
ْغُفَسـُكْم ِمـْن ِديَـارِ  َوÀِْذ أ

َ
ُكْم ُعـم�  ُجوَن أ

قْرَ 
َ
ْغتُْم تَْشَهُدونَ  رْ  أ

َ
  )84 /هبقر (  ُيْم َوأ

از سرزمين و هنگامى كه از شما پيمان گرفتيم، خونهاى يكديگر را نريزيد وهمديگر را 
  خود بيرون نكنيد، پس شما (به اين پيمان) اقرار كرديد و خود بر آن گواه هستيد.

  عالقه به وطن، يك حقّ فطرى و طبيعى است و سلب اين حقّ، ظلم آشكار است.  * 

 َùِْإ ôَِب ٰ لَِك َكتَبْنَا 2ََ
ٰ
ْجِل َذ

َ
ن�ُه َمْن َقتََل َغْفًسا بَِغْ�ِ  ِمْن أ

َ
رْ  َغْفـٍس   اِثيَل ك

َ ْ
ْو فََسـاٍد Hِ األ

َ
ِض  أ

يًعا ِÙَ اَس�Kْحيَا ا
َ
غ�َما أ

َ
ْحيَاَها فََكك

َ
يًعا َوَمْن أ ِÙَ اَس�Kغ�َما َقتََل ا

َ
  )32 /ه(مائد ...فََكك

اسرائيل نوشتيم كه هر كس انسانى را جز به قصاص يا به كيفر  به همين جهت، بر بنى
ى مردم را كشـته اسـت، و هـر كـه      هفساد در زمين بكشد پس چنان است كه گويى هم

  ...ى مردم را زنده كرده است انسانى را زنده كند (و از مرگ نجات دهد) گويا همه

  اى كه باشند، محترم است. از هر نژاد و منطقه  ى انسان جان همه* 

 . אصل وفای به تعهدאت بين אلمللی ٢.٢

ُعُقودِ 
ْ
ْوفُوا بِال

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
  )1/(مائده ...يَا ك

  .ها(ى خود، با خدا و مردم) وفا كنيد ايد! به عقد و پيمان اى كسانى كه ايمان آورده

هـا، (بـا هـر كـس و هـر گـروه،) پايبنـد باشـند، چـه           ى پيمـان  مسلمانان بايد به همه* 
هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى ويا خانوادگى ؛ با قـوى   قراردادهاى لفظى، كتبى؛ پيمان

دوست يا دشمن، با خدا (مثل نذر و عهد) يا مردم، با فـرد يـا جامعـه، بـا      يا ضعيف، با
شـامل  » العقـود «ى  كوچك يا بزرگ، با كشورهاى منطقه يا قراردادهاى بين المللى. كلمه

  »أوفوا بالعقود«شود.  ى قراردادها مى همه

ّ َمر� 
ِDُ Hِ يَن ²ََهْدَت ِمنُْهْم ُعم� َفنُْقُضوَن َقْهَدُهْم ِ

�
Wَفت�ُقونَ  ا 

َ
  )56/(انفال   ٍة َوُهْم ال

اى، سپس پيمـان خـود    (بدترين جنبندگان نزد خداوند،) آنانند كه از ايشان پيمان گرفته
  شكنند و(در وفادارى وحفظ پيمان،) اهل تقوا و پروا نيستند. را در هر بار مى

هـاى    عليه وآلـه پيمـان  چنانكه پيامبرصلى اهللا ،دنند با كفّار پيمان ببندنتوا مسلمانان مى* 
  بست، هرچند بعضى از آنان متعهد نباشند.   متعددى با كفّار 

  پيمان شكنى دليل بر پيمان نبستن مجدد نيست.* 
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َائِنِ�َ 
ْ
oا Xِب¬ُ 

َ
ٰ َسَواٍء إِن� الل�ـَه ال ِْهْم 2ََ

َ
َاَفن� ِمْن قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِْبْذ إِ´

َ
ا �   )58/(انفال َوÀِم�

اگر خوف آن داشتى كه گروهى (در پيمان) خيانت كنند، تو نيز عهدشان را به سوى  و
خـواهى   آنان بيانداز (و آن را لغو كن، يا به آنان اعالم كن كـه هماننـد خودشـان عمـل    

  كرد.) همانا خداوند خائنان را دوست ندارد.

  ، وفا الزم است.شدباتا احتمال خيانتى ن پايبند است و شاسالم به قراردادها ومعاهدات* 

ُمْ/ِ 
ْ
يَن ²ََهْدُيْم ِمَن ال ِ

�
Wا 

�
ْم َشيْئًا َولَْم ُفَظاِهرُ  إِال

ُ
وا  ِكَ� ُعم� لَْم َفنُْقُصو� Xتِم

َ
َحًدا فَأ

َ
وا َعلَيُْكْم أ

ُمت�ِقَ� 
ْ
تِِهْم إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال ٰ ُمد� ِْهْم َقْهَدُهْم إِ=َ

َ
  )4/(توبه  إِ´

ايد و چيزى از تعهدات خـود نسـبت بـه     ركان كه با آنان پيمان بستهمگر كسانى از مش
انـد، پـس پيمانشـان را تـا      اند و كسى را در برابر شما يارى نـداده  شما فروگذار نكرده

  پايان مدتشان نگهداريد (و وفادار باشيد)، كه همانا خداوند، اهل تقوا را دوست دارد.

  ند، پيمانشان محترم است.گذار ها احترام مى آنان كه به پيمان* 
  وفا به پيمان الزم است، گرچه با مشركان باشد.* 

...  ُÕَِِْن اْستَنÀَو  ُÕْ�Kيِن َفَعلَيُْكُم ا ْم Hِ اِ-ّ
ُ
ٰ قَْوٍم بَيْنَُكْم َوَبيْنَُهْم ِميثَـاٌق َوالل�ــُه   و� َ2َ 

�
إِال

  )72/(انفال  بَِما َيْعَملُوَن بَِص�ٌ 
تحت فشـار، بـراى حفـظ دينشـان) از شـما يـارى طلـب كردنـد، بـر           و اگر (مؤمنانِ ...

شماست كه ياريشان كنيد، مگر در برابر قـومى كـه ميـان شـما و آنـان پيمـان (تـرك        
  دهيد بيناست. مخاصمه) است، و خداوند به آنچه انجام مى

هـاى   ندر روابط با ديگران بايد اهم و مهم در نظر گرفته شود. مادامى كه كفّار به پيما* 
ى آنـان   توان بـراى حمايـت مسـلمانانِ زيـر سـلطه      خود با مسلمانان پايبند هستند، نمى

 2 قوم بينكم و بينهم ميثاق«اقدامى كرد. 
ّ
  1» اال

                                                           

؛ 154ساء/آيات زير آمده است: ن» اصل وفاي به تعهدات بين المللي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 8؛ مؤمنون/60-58؛ طه/92؛ نساء/80؛ يوسف/114؛ توبه/90؛ نساء/177؛ بقره/55و  54مريم/
  .34؛ اسراء/20رعد/
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 . אصل مقابله به مثل٢.٣

َرَ 
ْ
tَمْسِجِد ا

ْ
 ُيَقاتِلُوُهْم ِعنَْد ال

َ
  ... َوال

ُ
إِْن قَاتَلُو�

ْم ِفيِه فَ
ُ
ٰ ُفَقاتِلُو� لَِك اِم َح|�

ٰ
ْم فَاْقتُلُوُهْم َكَذ

َ�فِرِ 
ْ
  )191/(بقره  ينَ  َجَزاُء ال

و نزد مسجدالحرام با آنها جنگ نكنيد، مگر آنكه آنها در آنجا با شما بجنگند، پـس اگـر   
  با شما جنگ كردند، آنها را (در آنجا) به قتل برسانيد. چنين است جزاى كافران.

  است.مقابله به مثل با دشمن در مواردى الزم * 

ُمْعتَِدينَ 
ْ
 ُ¬ِبX ال

َ
 َيْعتَُدوا إِن� الل�ـَه ال

َ
يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوال ِ

�
Wَسِبيِل الل�ـِه ا Hِ َوقَاتِلُوا   

جنگنـد، بجنگيـد ولـى از حـد تجـاوز نكنيـد، كـه         و در راه خدا با كسانى كه با شما مـى 

  )190(بقره/   دارد. خداوند تجاوزكاران را دوست نمى

و مقابله به مثل، از حقوق انسانى است. اگر كسـى بـا مـا جنگيـد مـا هـم بـا او         دفاع* 
  جنگيم. مى

  )194 /بقره(  ...َفَمِن اْقتََدٰى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدٰى َعلَيُْكمْ 
  ...وهركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيد 

  پذيرد.   جاوز و تعدى نيست، ولى تعدى و تجاوز ديگران را نيز نمىاسالم، دين ت* 
گذارى بايد به نحوى باشد كه موجـب يـأس مسـلمانان وجـرأت كفّـار       سيستم قانون* 

  نگردد واصل مقابله به مثل به همين خاطر است.  

ٰ َسَواٍء  ِْهْم 2ََ
َ

َاَفن� ِمْن قَْوٍم ِخيَانًَة فَانِْبْذ إِ´
َ

ا � َائِنَِ� َوÀِم�
ْ
oا Xِب¬ُ 

َ
  )58 /نفال(اإِن� الل�ـَه ال

و اگر خوف آن داشتى كه گروهى (در پيمان) خيانت كنند، تو نيز عهدشان را به سوى 
خـواهى   آنان بيانداز (و آن را لغو كن، يا به آنان اعالم كن كـه هماننـد خودشـان عمـل    

  كرد.) همانا خداوند خائنان را دوست ندارد.

  ، وفا الزم است.  باشدمعاهدات خود پايبند است و تا احتمال خيانتى ن اسالم به* 
  لغو قرار داد از روى مقابله به مثل، عادالنه است.* 

ِ,ْ َصَ�ْ 
َ
ابِرِ   ُيْم لَُهَو َخْ�ٌ  َوÀِْن ²ََقبْتُْم َفَعاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِبْتُْم بِِه َول   )126 /نحل( ينَ  لِلص�

يد، چنان عقوبت كنيد كه شما را بـدان عقوبـت كردنـد و البتّـه اگـر      كن و اگر عقوبت مى
  صبر و شكيبايى كنيد قطعاً صبر براى صابران بهتر است.
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 مقابله به مثل، حقّ طبيعى و الهى است.  * 

 . אصل قبول پناهندگی٢.٤

ُمْ/ِ 
ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
ِجرْ  ِكَ� اْستََجارَ  َوÀِْن أ

َ
  َك فَأ

َ
ٰ يَْسَمَع 3َ َمنَهُ ُه َح|�

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
    ...َم الل�ـِه ُعم� أ

و اگر يكى از مشركان از تو امان و پناه خواست، پس به او پنـاه بـده تـا كـالم خـدا را      
بشنود، سپس او را به مكان امنش برسان. چرا كه آنان گروهى ناآگاهند (و با شـنيدن  

  )6(توبه/  آيات الهى، شايد هدايت شوند).

  ندگى دشمن براى شناخت افكار اسالمى، پاسخ مثبت دهيد.  به درخواست پناه* 

ُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجرَ 
ْ
وا إَِذا َجاَءُكُم ال

يَن آَمنُ ِ
�

Wَها ا Xف
َ
ْعلَـُم بِإِيَمـانِِهن�  يَا ك

َ
اٍت فَاْمتَِحنُوُهن� الل�ــُه أ

 تَرْ 
َ

إِْن َعِلْمتُُموُهن� ُمْؤِمنَاٍت فَال
ارِ  فَ ُكف�

ْ
 ال

َ
  )10/(ممتحنه  ... ِجُعوُهن� إِ=

 هجـرت ) شـده  جـدا  كـافر  شوهرِ از( مؤمن زنان هرگاه! ايد آورده ايمان كه كسانى اى 
 آنـان  ايمـان  بـه  خداونـد  و كنيـد  آزمـايش ) ايمان نظر از( را آنان آمدند، شما نزد كنان
  ...نگردانيد باز كفّار سوى به داديد، تشخيص مؤمن را آنان اگر پس. است تر آگاه

  .شوند آزمايش افراد آنكه شرط به است، پذيرشمورد  اسالم در ناهنده،پ پذيرفتن* 
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  . اصول امنيتي3

 ها و منافع مسلمانان. אصل دفاع אز سرزمين٣.١

ُمْستَْضَعِفَ� ِمَن الرِّ 
ْ
ِه َوال  ُيَقاتِلُوَن Hِ َسِبيِل اللـ�

َ
ُكْم ال

َ
انِ  َوَما ل َ ِو-ْ

ْ
   ...َجاِل َوالنَِّساِء َوال

شده كه در راه خدا و (در راه نجات) مردان و زنان و كودكان مستضعف شما را چه 

  )75 /نساء(  ...جنگيد نمى

هـا و   مسلمانان بايد نسبت به هم، غيرت و تعصب مكتبى داشته باشند و در برابر نالـه * 
  .ها بى تفاوت نباشند استغاثه

  گران است.از اهداف جهاد اسالمى، تالش براى رهايى مستضعفان از سلطه ستم* 

 . אصل אحتياط  در برخورد با دشمنان٣.٢

ْن 
َ
 ا�Kَصارَ  0َٰ  تَرْ َول

َ
َُهوُد َوال ٰ تَت�ِبَع ِمل�تَُهمْ  َقنَْك ا´ْ   )120 /ه(بقر...ٰى َح|�

(اى پيامبر!) هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (آنكـه تسـليم خواسـته    
   آنان شوى و) از آئين آنان پيروى كنى.

دشمن، به كم راضى نيست. فقط با سـقوط كامـل و محـو مكتـب و متالشـى شـدن       * 
  شود. اهداف شما راضى مى

رابطه با اهل كتاب نبايد به قيمت صرف نظر كردن از اصـول باشـد. جـذب ديگـران     * 
  آرى، ولى عقب نشينى از اصول هرگز.

ِكتَاِب لَْو يُِضلXونَُكمْ 
ْ
ْهِل ال

َ
ْت َطائَِفٌة ِمْن أ ْغُفَسُهْم َوَما يَْشُعرُ  وَد�

َ
 أ

�
  وَن  َوَما يُِضلXوَن إِال

گروهى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه كنند، ولى جز خودشـان را گمـراه   

  )69 /عمران (آل   فهمند. كنند و (اين را) نمى نمى

  هاى احتمالى است.   ى درامان ماندن از آسيب هاى او، الزمه شناخت دشمن وبرنامه* 

 آمادگی برאی مقابله با دشمن. אصل ٣.٣

ٍة َوِمْن رِ  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� Xِعد
َ
َيِْل تُرْ  َوأ

ْ
oُكمْ  بَاِط ا ِه وََعُدو�    ...ِهبُوَن بِِه َعُدو� اللـ�

توانيد از نيرو و از اسبان سوارى فراهم  و براى (آمادگى مقابله با) دشمنان، هرچه مى
ن خدا و دشمن خودتان و نيز (دشمنانى) غير از اينان را كه شـما آنـان را   كنيد تا دشم

  )60 /(أنفال  ...شناسد، به وسيله آن بترسانيد شناسيد، ولى خداوند آنها را مى نمى
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  .  اي باشد كه دشمن از حمله و هجوم آنان بترسد قدرت نظامي مسلمانان بايد به گونه* 

  روا�� �� ا���� )ب

  1بر مبناي عدالتط رواب. تنظيم 1

 Lَْرِ 
َ

ِقْسِط َوال
ْ
اِمَ� لِل�ـِه ُشَهَداَء بِال يَن آَمنُوا ُكونُوا قَو� ِ

�
Wَها ا Xف

َ
  يَا ك

�
ال

َ
ٰ ك َمن�ُكْم َشنَآُن قَْوٍم 2ََ

قْرَ 
َ
  )8/مائده( ...ُب لِلت�ْقوَىٰ  َيْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

دا با تمام وجود قيام كنيد و بـه انصـاف   ايد! همواره براى خ اى كسانى كه ايمان آورده
عـدالتى وادار نكنـد. بـه     و عدالت گواهى دهيد و هرگز دشمنى با قومى، شما را بـه بـى  

  ...عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديكتر است

  در روابط داخلى و خارجى؛ حتّى نسبت به دشمنان هم عادل باشيم.* 

ينَ  ِ
�

Wَفنَْهاُكُم الل�ـُه َعِن ا 
َ

يِن َولَْم ُ±ْرِ  ال ْم Hِ اِ-ّ
ُ
ْم ِمْن ِديَارِ  لَْم ُفَقاتِلُو�

ُ
ْن َيـX�َ  ُجو�

َ
وُهْم  ُكْم أ

ُمْقِسِطَ� 
ْ
ِْهْم إِن� الل�ـَه ُ¬ِبX ال

َ
  )8/هممتحن(َوُيْقِسُطوا إِ´

خداوند شما را از نيكى و عدل نسبت به كسانى كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و 
كند. همانـا خداونـد عـدالت پيشـگان را      اند منع نمى هايتان بيرون ننموده شما را از خانه

  دوست دارد.

اند، گروهى درصدد دشمنى و توطئه عليه مسلمانانند كـه در آيـات قبـل     كافران دو دسته
كنيد، از آنان برائت بجوئيد كه خدا براى شما كـافى   فرمود: چرا با آنان اظهار دوستى مى

ز كفّار، عليه شما اقدامى نكرده و در صدد توطئه نيسـتند، ايـن آيـه    است. اما يك دسته ا
  فرمايد: با آنان به نيكى رفتار كنيد و برقرارى رابطه با آنان منعى ندارد. مى

سياست خارجى اسالم بر اساس جذب و جلب ديگران است و اين امر از طرق زيـر  
  قابل دستيابى است:

وُهمْ «. نيكى. 1 X�َكى كنيد.با آنان ني» َي  
ِْهمْ «. عدالت. 2

َ
  نسبت به آنان قسط و عدالت داشته باشند.» ُيْقِسُطوا إِ´

                                                           

بوده است. براي مطالعه بيشتر نك: عبداهللا جوادي » اسالم و روابط بين الملل«. اين بخش،  متاثر از كتاب 1
  .1388آملي، اسالم و روابط بين الملل، قم: اسراء : 
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ُمْ/ِ  «. مهلت تحقيق. 3
ْ
َحٌد ِمَن ال

َ
ِجرْ  ِكَ� اْستََجارَ  َوÀِْن أ

َ
َم الل�ــِه  َك فَأ

َ
ٰ يَْسَمَع 3َ اگـر   1»ُه َح|�

  بشنود.يكى از آنان مهلت خواست، به او مهلت بدهيد تا كالم خدا را 
ا«. قبول پيشنهاد صلح. 4

َ
Ì ِم فَاْجنَْح

ْ
ل آميـز   اگر براى زندگى مسـالمت  2»َو إِْن َجنَُحوا لِلس�

  آغوش باز كردند، پيشنهاد صلح آنان را بپذير.
َفِة قُلُوُبُهمْ «. كمك مالى. 5

�
ُمَؤل

ْ
  سهمى از زكات براى الفت با آنان مصرف شود. 3»َو ال

  .آنانهاى  . محترم شمردن پيمان6
بر اساس اين آيه، كفّار غير حربى كه بناى جنگ با مسلمانان را ندارند و در حكومت 

  كنند، از حقوق و عدالت اجتماعى برخوردارند. اسالمى زندگى مى
 دين نيكى و عدالت است، حتّى نسبت به كفّار. ،اسالم* 

إِْن َجاُءوَك فَـ
ْحِت فَ Xالُوَن لِلس ك�

َ
َكِذِب أ

ْ
اُعوَن لِل ْعـرِ َسم�

َ
ْو أ

َ
ْض َقـنُْهْم َوÀِْن  اْحُكْم بَيْـنَُهْم أ

ِقْسـِط إِن� الل�ــَه ُ¬ِـبX  ْض َقنُْهْم فَلَْن يX�َُ  ُيْعرِ 
ْ
وَك َشيْئًا َوÀِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْـنَُهْم بِال

ُمْقِسِطَ� 
ْ
  )42/همائد(ال

ه و ربـا)  دهنـد و همـواره مـال حـرام (رشـو      آنان براى دروغ سازى به دقّت گوش مى
خورند، پس اگر (براى داورى) نزد تو آمدند، يا ميانشان داورى كن يا از آنان روى  مى

هرگز زيانى به تو نخواهند رسـاند. و اگـر داورى    ،بگردان و اگر از آنان روى بگردانى
  كنى، ميانشان به قسط و عدل قضاوت كن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد.

آنان براى قضـاوت،  برخي از ، تا حدى بود كه مدينه با اهل كتابهمزيستى مسلمانان * 
  آمدند. نزد پيامبر اسالم مى

  است.   انه، يك ارزش خداپسندهمه جاهميشه و  ،عدالت* 

                                                           

  .6. توبه / 1
  .61. انفال / 2
  .60 . توبه /3
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  همزيستي مسالمت آميز وحدت و .2

 אسالمی کشورهای . در حوزه٢.١

 َيَفر� 
َ

يًعا َوال ِÙَ ْعَداًء  اْذُكرُ قُوا وَ  َواْقتَِصُموا ِ©َبِْل الل�ـِه
َ
وا نِْعَمَت الل�ـِه َعلَيُْكْم إِْذ ُكنْتُْم أ

ْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا
َ
َف َنْ�َ قُلُوبُِكْم فَأ

�
ل
َ
  )103 /عمران ( آل  ...فَك

وهمگى به ريسمان خدا چنگ زنيد وپراكنده نشويد ونعمت خدا را بـر خـود يـاد كنيـد،     
پس خداوند ميـان دلهايتـان الفـت انـداخت ودر سـايه       آنگاه كه دشمنان يكديگر بوديد،
  ...نعمت او برادران يكديگر شديد

  ى الهى است. تفرقه، يك وظيفهو دورى از مسلمانان وحدت * 
  د، نه نژاد، زبان، ملّيت و ....بايد دين خدا باشمسلمانان محور وحدت * 

ِم َ  
ْ
ل يَن آَمنُوا اْدُخلُوا Hِ الِسّ ِ

�
Wَها ا Xف

َ
  )208 /ه(بقر  ...ف�ةً يَا ك

  ...ايد! همگى در صلح و آشتى درآئيد اى كسانى كه ايمان آورده

  »َف�ةً «ى همه مسلمانان است.  صلح، وظيفه برقراري* 
انگيز، بلندگوهاى شـيطانى   ى نداهاى تفرقه شيطان، دشمن صلح و وحدت است وهمه* 

 تَ  «هستند. 
َ

ِم َف�ًة َوال
ْ
ل يَْطانِ اْدُخلُوا Hِ الِسّ   » ت�ِبُعوا ُخُطَواِت الش�

َخَويُْكمْ 
َ
ْصِلُحوا َنْ�َ أ

َ
ُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ

ْ
  )10 /حجرات( ...إِغ�َما ال

همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، پس ميان برادران خود، (در صورت اختالف و نـزاع)  
  .صلح و آشتى برقرار كنيد 

مسـلمانان  ى همـه   وظيفـه و برقـرارى صـلح،   جلوگيرى از نزاع و اقدام براى اصالح * 
  است، نه گروهى خاص.

 . در حوزه پيروאن אديان توحيدی٢.٢

 ِ
�

Wيَن َظلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمن�ا بِا ِ
�

Wا 
�

ْحَسُن إِال
َ
ِ� èَِ أ

�
 بِال

�
ِكتَاِب إِال

ْ
ْهَل ال

َ
َاِدلُوا أ

ُ
� 

َ
ي َوال

نِْزَل 
ُ
ْنَا َوأ

َ
نِْزَل إِ´

ُ
ْكُ أ

َ
ُ ُمْسِلُموَن  مْ إِ´

َ
j ُْن

َ
ُهُكْم َواِحٌد َو¦ ـٰ ُهنَا َوÀِلَ ـٰ   )46/(عنكبوتَوÀِلَ

و با اهل كتاب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد، مگر ستمگران از آنـان، و (بـه آنـان)    
بگوييد: ما به آنچه (از سوى خدا) بر ما و شما نازل شده ايمان داريـم، و خـداى مـا و    

  تسليم او هستيم. خداى شما يكى است و ما
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  ها مورد قبول اسالم است.   ها و امت ها، فرهنگ تبادل نظر و گفتگو ميان مكتب* 

نَْزَل 
َ
ينَ َوأ ِ

�
Wَظاَهرُ  ا  Xقُلُوبِِهُم الر Hِ ِكتَاِب ِمْن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف

ْ
ْهِل ال

َ
يًقـا  ْعـَب فَرِ  وُهْم ِمْن أ

 ُùِ
ْ
  )26/ب(احزا يًقا وَن فَرِ  َيْقتُلُوَن َوتَأ

كردنـد،   و خداوند كسانى از اهل كتاب (يهوديان) را كه از مشركان عرب پشتيبانى مـى 
هاى آنان ترس و وحشت افكند، (كه  هاى مرتفعشان پايين كشيد و در دل از برج و قلعه

  در نتيجه شما مسلمانان) گروهى (از آنان) را كشتيد و گروهى را اسير كرديد.

  هل كتاب، تا زمانى است كه آنان ياور مخالفان نباشند.آميز با ا همزيستى مسالمت* 

يَن َهاُدوا  ِ
�

Wيَن آَمنُوا َوا ِ
�

Wابِئِ�َ إِن� ا ïَْ  َوا�Kَصارَ  َوالص�
َ
يـَن أ ِ

�
Wَمُجوَس َوا

ْ
ُكـوا إِن� الل�ــَه  ٰى َوال

ِقيَاَمةِ 
ْ
  )17/(حج ...َفْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ال

و   ن مؤمنان (مسـلمان) و يهوديـان و صـابئين و نصـارى    همانا خداوند در قيامت، ميا
  ...مجوس و مشركان، داورى كرده و حقّ را از باطل جدا خواهد نمود

اختالفات اديان را در پايان يافتن دعوت به اسالم ومجادله نيكو الزم است، ولى توقّع * 
قيامـت خداونـد   آميز داشـته باشـيد تـا در     دنيا نداشته باشيد. در دنيا همزيستى مسالمت

  فيصله دهد.

 ُ  ن
َ

 الل�ـَه َوال
�

 َغْعبَُد إِال
�

ال
َ
ٰ َ¼َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم ك ِكتَاِب َيَعالَْوا إِ=َ

ْ
ْهَل ال

َ
ـقُْل يَا أ َك بِـِه  ْ/ِ

رْ 
َ
 َفت�ِخَذ َنْعُضنَا َنْعًضا أ

َ
  )64/(آل عمران  ...بَابًا ِمْن ُدوِن الل�ـهِ  َشيْئًا َوال

كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان ما و شما مشترك است. جـز خـدا را    و: اى اهلبگ
نپرستيم وچيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضـى ديگـر را بجـاى خـدا     

  ...ارباب نگيرد 

  د.  اشنبايد در دعوت به وحدت، پيش قدم بمسلمانان * 

ًة َواِحَدًة  م�
ُ
تُُكْم أ م�

ُ
ِذهِ أ ـٰ نَا رَ َوÀِن� َه

َ
  )52/منونؤ(م  بXُكْم فَاي�ُقوِن  َوأ

  و اين اُمت شما اُمت واحدى است، و من پروردگار شما هستم؛ پس، از من پروا كنيد.

  يك امت هستند، زيرا: ها تمام امت ،بينى الهىدر جهان* 
  ى پيامبران الهى يكى است. اصول دعوت همه الف)
  كى است.نيازهاى فطرى و روحى و جسمى مردم ي ب)
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  1خالق و پروردگار همه يكى است. )ج

  توحيد. وحدت بر مبناي 2.2.1

رْ 
َ
نَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن رَ  َوَما أ

ْ
نَا فَاْقبُُدوِن  َسل

َ
 أ

�
َه إِال ـٰ  إِلَ

َ
ن�ُه ال

َ
ِْه ك

َ
 نُو4ِ إِ´

�
  )25/نبياءا(ُسوٍل إِال

يم كه معبـودى جـز   و پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به او وحى كرد
  من نيست، پس (تنها) مرا بپرستيد.

  .ى انبياى الهى بوده است توحيد در رأس برنامه همه* 

 ُ  ن
َ

 الل�ـَه َوال
�

 َغْعبَُد إِال
�

ال
َ
ٰ َ¼َِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم ك ِكتَاِب َيَعالَْوا إِ=َ

ْ
ْهَل ال

َ
ـقُْل يَا أ َك بِـِه  ْ/ِ

 َفت�خِ 
َ

رْ َشيْئًا َوال
َ
  )64/عمران آل( ...بَابًا ِمْن ُدوِن الل�ـهِ  َذ َنْعُضنَا َنْعًضا أ

كتاب! به سوى سخنى بياييد كه ميان مـا و شـما مشـترك اسـت.جز آنكـه       بگو: اى اهل
خداوند را نپرستيم وچيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضـى از مـا بعضـى ديگـر را     

  ..بجاى خدا ارباب نگيرد.

ى پـذيرش نـوعى ربوبيـت بـراى آنهـا       ها، نشانه چرا از ديگر انسانچون و  اطاعت بى* 
  ها با يكديگر مساوى هستند.  ى انسان ويك نوع عبوديت براى ماست. در حالى كه همه

ْحبَارَ 
َ
َُذوا أ رْ  ُهْم َورُ  ا��

َ
َمِسيَح اْنَن َمرْ  ْهبَاَغُهْم أ

ْ
  )31 توبه/( ...َفمَ  بَابًا ِمْن ُدوِن الل�ـِه َوال

اهل كتاب،) دانشمندان و راهبانِ خود و مسيح فرزنـد مـريم را بـه جـاى خداونـد بـه       ( 
  ...خدائى گرفتند

  شخصيتى نبايد بت شود. شخص و پرستى به هر شكل، شرك است. هيچ  انسان* 

يِن َحنِيًفا فِْطرَ  قِْم وَْجَهَك لِِتّ
َ
ِ� َفَطرَ  فَأ

�
 َيبْدِ   َت الل�ـِه ال

َ
ِق الل�ـهِ ا�Kاَس َعلَيَْها ال

ْ
   ...يَل oَِل

پس با گرايش به حقّ به اين دين روى بياور، (اين) فطرت الهى است كه خداونـد مـردم   

  )30/روم( ...را بر اساس آن آفريده است

وحدت جهـاني بـر اسـاس فطـرت واحـد      گرا و طرفدار حقّ است.  خداتاً فطرانسان * 
  بشري امكان پذير است.

                                                           

در آيات زير » وحدت و همزيستي عادالنه در حوزه پيروان اديان توحيدي«. مصاديق ديگري از مضمون 1
؛ 27و  26؛ نوح/47؛ نساء/38-34؛ صافات/46؛ عنكبوت/285و  91، 89، 83، 62 آمده است: بقره/

  .136؛ نساء/92انعام/
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  روابط ديپلماتيك. 3

 های ديپلماتيک يات. ه٣.١

 َفُغر� 
َ

يَن َكَفرُ  ال ِ
�

Wُب اXِد  ن�َك َيَقل
َ

ِال
ْ

  )196/(آل عمرانوا Hِ ا¶
  رفت و آمد كفّار در شهرها تو را فريب ندهد.

  نظامى از سوى دشمن، شما را فريب ندهد.   و هاى سياسى، اقتصادى اعزام هيأت* 

 אلمللی های بين . همکاری٣.٢

ِ�ِّ َوَيَعاَونُوا 2ََ  ...
ْ
ُعْدَواِن َواي�ُقوا الل�ـَه إِن� الل�ـَه َشِديُد    ال

ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 َيَعاَونُوا 2ََ اإل

َ
َوا�üْقَوٰى َوال

ِعَقاِب 
ْ
  )2/(مائده  ال
ها يكديگر را يـارى دهيـد و هرگـز در گنـاه و      ها و دورى از ناپاكى و در انجام نيكى ...

  وند پروا كنيد كه همانا خداوند، سخت كيفر است.ستم، به هم يارى نرسانيد، و از خدا

و مفيد، همكـاري  كارهاى خير  تنها درالمللى،  ى بين حكومت اسالمى، بايد در صحنه* 
  .  و مشاركت كند

 بين אلمللی مسلمانان ه. منطق٣.٣

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wَرَ  إِن� ا
ْ
tَمْسِجِد ا

ْ
وَن َقْن َسِبيِل الل�ـِه َوال Xنَاُه لِلن�اِس َسَواًء اِم ا وا َوَيُصد

ْ
ِي َجَعل

�
W

َاِد َوَمْن يُرِ 
ْ

َعاِكُف ِفيِه َوا¶
ْ
مٍ  ال ِ́

َ
ٍم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
tِ25/(حج   ْد ِفيِه بِإ(  

همانا كسانى كه كفـر ورزيدنـد و(مؤمنـان را) از راه خـدا و مسـجدالحرامى كـه آن را       
نشـين مسـاوى قـرار داديـم      مسـافران) باديـه  ى مردم، سـاكنان مكّـه و يـا (    براى همه

دارند (گرفتار قهر ما خواهند بود) وهر كس در مسجدالحرام اراده انحراف وظلم  بازمى
  چشانيم. كند، ما به او عذاب دردناك مى

هـا   هـا و اقيـانوس   است و همچون آسمانمسلمانان المللى ى بين مسجد الحرام، منطقه* 
  نيست.حق هيچ فرد و كشور و حكومتى 

 ها . گردهمايی جهانی طاغوت٣.٤

تُوَك بُِكِلّ َساِحرٍ 
ْ
  )112(اعراف/  َعِليمٍ   يَأ

  اى را نزد تو بياورند. تا هر ساحر دانا و كارآزموده

  دهند.   حقّ، گردهمايى سراسرى از متخصصان تشكيل مى نها براى شكست طاغوت* 
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 . کمک های بشر دوستانه٣.٥

َل َنْعَضكُ  ٰ َنْعٍض Hِ الرِّ َوالل�ـُه فَض� لُوا بِرَ  ْم 2ََ يَن فُِضّ ِ
�

Wَما َملََكْت  اِدّي رِ  ْزِق َفَما ا ٰ ْزقِِهْم 2ََ
ِه Lََْحُدوَن  فَِبِنْعَمِة اللـ�

َ
ْفَماُغُهْم َفُهْم ِفيِه َسَواٌء أ

َ
  )71/(نحلأ

و خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر در روزى برترى داده اسـت، پـس كسـانى    
كننـد تـا همـه بـا هـم       اند، رزق خود را بر زيردستان خود رد نمـى  ترى داده شدهكه بر

  كنند؟ برابر شوند. پس آيا نعمت خدا را انكار مى

  است.الهي تفاوتى وترك كمك به ديگران، كفران نعمت  بى* 

ُ ُمنِْكرُ  وََجاَء إِْخَوُة يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَيِْه َفَعرَ 
َ

j 58/(يوسف   ونَ  َفُهْم َوُهْم(  
(سرزمين كنعان را قحطى فراگرفت)و (در پى مواد غذايى) برادران يوسف (بـه مصـر)   

  آمدند و بر او وارد شدند، آنگاه (يوسف) آنان را شناخت، ولى آنها او را نشناختند.

  هاى ديگر از شما كمك خواستند، كمك كنيد. در زمان قحطى اگر منطقه* 

  . الزامات روابط بين الملل4

 روאبط عادالنه .٤.١

 Lَْرِ 
َ

ِقْسِط َوال
ْ
اِمَ� لِل�ـِه ُشَهَداَء بِال يَن آَمنُوا ُكونُوا قَو� ِ

�
Wَها ا Xف

َ
  يَا ك

�
ال

َ
ٰ ك َمن�ُكْم َشنَآُن قَْوٍم 2ََ

قْرَ 
َ
  )8/مائده( ...ُب لِلت�ْقوَىٰ  َيْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

با تمام وجود قيام كنيد و بـه انصـاف   ايد! همواره براى خدا  اى كسانى كه ايمان آورده
عـدالتى وادار نكنـد. بـه     و عدالت گواهى دهيد و هرگز دشمنى با قومى، شما را بـه بـى  

  ...عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديكتر است

  »شنآن قوم«در روابط داخلى و خارجى؛ حتّى نسبت به دشمنان هم عادل باشيم. * 

 . نفی رאبطه سلطه٤.٢

 َيْظِلمُ 
َ

 ُيْظلَُمونَ ال
َ

  )279/(بقره  وَن َوال
  شود. كنيد و نه بر شما ستم  نه ستم 

  سلطه پذيرى و سلطه گرى هر دو محكوم است، نه ظلم ببينيد و نه ظلم روا داريد.* 

َ�فِرِ 
ْ
 َيت�ِخُذوا ال

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ُمْؤِمِن�َ  يَا ك

ْ
َاَء ِمْن ُدوِن ال ِ́ ْو

َ
  )144/(نساء ...يَن أ

  ...ايد! كافران را به جاى مؤمنان دوست خود نگيريد اى كسانى كه ايمان آورده
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ى كفّـار بـر    روابط سياسى و اقتصادى، هر اقدامى كه به سـلطه  و در سياست خارجى* 
  مسلمانان انجامد حرام و محكوم است.  

 . برאئت אز مشرکان٤.٣

ي اَءٌة ِمَن الل�ـِه َورَ  بَرَ  ِ
�

Wا 
َ

ُمْ/ِ ُسوjِِ إِ=
ْ
  )1/(توبه   ِك�َ  َن ²ََهْدُيْم ِمَن ال

(اين آيات اعالم جدائى و) بيزارى و برائتى است از سوى خدا و پيـامبرش، نسـبت بـه    
  ايد. مشركانى كه با آنان پيمان بسته

گرچه از نظر حقوقى، موظّفيم به پيمان وفادار باشيم، ولى برائت قلبـى از مشـركان و   * 
    1است. منحرفان، يك اصل دينى

هـا و   ى قاطعيت و اقتدار است، همچنان كه سكوت در برابر توطئه برائت، نشانهاعالم * 
  ى ضعف است. ها نشانه شكنى پيمان

يـَن َيْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن الل�ــِه  ِ
�

Wْقبُـُد ا
َ
 أ

َ
َها ا�Kاُس إِْن ُكنْتُْم Hِ َشٍكّ ِمْن ِديôِ فَـال Xف

َ
قُْل يَا ك

ْقبُ 
َ
ِكْن أ ـٰ ِمرْ َولَ

ُ
ي َفتََوف�اُكْم َوأ ِ

�
Wُمْؤِمِنَ�  ُد الل�ـَه ا

ْ
ُكوَن ِمَن ال

َ
ْن أ

َ
  )104/(يونس  ُت أ

بگو: اى مردم! اگر از (درستى) دين من در شك و ترديديد، پس (بدانيد كه من) كسـانى  
پرستم كه جـان شـما    پرستم، بلكه خدايى را مى پرستيد، نمى را كه شما به جاى خدا مى

  گيرد و مأمورم كه از مؤمنان باشم. ت مرگ) مىرا (در وق

ناپـذيرى خـود را    دشمن حتّى در سران اسالم هم طمع دارد. پس بايد برائت و تسليم* 
  به صراحت اعالم كنيم.

 . قطع رאبطه٤.٤

ِْهمْ 
َ

ُقوَن إِ´
ْ
َاَء تُل ِ́ ْو

َ
ُكْم أ  َيت�ِخُذوا َعُدِوّي وََعُدو�

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
ِة َوقَْد َكَفرُ  يَا ك َموَد�

ْ
وا  بِال

َِقّ ّ 
ْ
t1/(ممتحنه  ...بَِما َجاَءُكْم ِمَن ا(  

 طرح آنان با. نگيريد دوست را خود ودشمن من دشمن! ايد آورده ايمان كه كسانى اى 
  .اند ورزيده كفر است، آمده شما براى كه حقّى به نسبت كه حالى در افكنيد، مى دوستى

 بگذارند احترام شما ارزشهاى به آنها كه است جايز صورتى در فّارك با رابطه برقرارى* 
  .  نباشند توطئه صدد در و

                                                           

  .. تفسير اطيب البيان1
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ٰ ِح�ٍ     )174(صافات/ َفتََول� َقنُْهْم َح|�
  پس تا مدتى (معين از كفّار) روى بگردان.

  بايد منطقى و موقّت باشد.  طع رابطه،اعراض و ق* 

   ُفْغِنيُكُم الل�ـُه ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء إِن� الل�ـَه َعِليٌم َحِكيٌم  َوÀِْن ِخْفتُْم َقيْلًَة فََسوَْف  ...
ترسيد، پس بـه   و اگر (به خاطر راندن كفّار و قطع داد و ستد) از فقر و تنگدستى مى... 

نياز خواهد كـرد، قطعـاً خداونـد     زودى خداوند اگر بخواهد از فضل خويش شما را بى

  )28وبه/(ت   آگاه و حكيم است.

  مكتب، نگران نباشيم. حفظ از قطع رابطه اقتصادى با كفّار، به خاطر* 

ِكتَـ
ْ
وتُـوا ال

ُ
يَن أ ِ

�
Wِعبًا ِمَن ا

َ
َُذوا ِدينَُكْم ُهُزًوا َول يَن ا�� ِ

�
Wَيت�ِخُذوا ا 

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
اَب يَا ك

ارَ  ُكف�
ْ
َاَء َواي�ُقوا  ِمْن َقبِْلُكْم َوال ِ́ ْو

َ
  )57/(مائده الل�ـَه إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِنَ�  أ

گيرنـد،   ايد! از كسانى كه دين شما را به مسخره و بازى مـى  اى كسانى كه ايمان آورده
اند و(نيز) كفّار را ولى خود نگيريد و از  آنان كه پيش از شما كتاب (آسمانى) داده شده

  خدا بپرهيزيد، اگر ايمان داريد.

. (در كنيـد كننـد، قطـع رابطـه     دين خدا و مقدسات مذهبى توهين مى كسانى كه بهبا * 
  روابط با ديگران، احترام به مقدسات يك شرط ضرورى است)

  . جنگ5

 دشمن شناسی .٥.١

لَْم تَرَ 
َ
ِ   أ

�
اُغوِت َوَيُقولُوَن لِث بِْت َوالط� ِ

ْ
ِكتَاِب يُْؤِمنُوَن بِا�

ْ
وتُوا نَِصيبًا ِمَن ال

ُ
يَن أ ِ

�
Wا 

َ
يَن إِ=

  َكَفرُ 
ً

يَن آَمنُوا َسِبيال ِ
�

Wْهَدٰى ِمَن ا
َ
ِء أ

َ
ُؤال ـٰ   )51/(نساءوا َه

اى كه به بت و طـاغوت   اى از كتاب (خدا) به آنها داده شده، نديده آيا كسانى را كه بهره
گويند: اينان از كسانى كه (به اسالم و محمدصلى اهللا  آورند و درباره كفّار مى ايمان مى

  ترند. اند، راه يافته مان آوردهعليه وآله) اي

گذارنـد و بـا يكـديگر     افكار و عقايد خود را كنـار مـي  دشمنان، براى مبارزه با اسالم * 
  همدست شدند.شوند. چنانكه در صدر اسالم يهوديان با مشركان،  همدست مي
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َمنُوا قَْوَمُهْم �Dُ  يَن يُرِ  َستَِجُدوَن آَخرِ 
ْ
ْم َوَيأ

ُ
َمنُو�

ْ
ْن يَأ

َ
رْ  َما رُ  يُدوَن أ

ُ
ِفتْنَِة أ

ْ
 ال

َ
وا إِ=

Xِكُسوا ِفيَهـا  د
يْـِدَفُهْم فَُخـُذوُهْم َواْقتُلُـوُهْم َحيْـُث 

َ
ـوا أ Xـلََم َوَيُكف ُْكـُم الس�

َ
ُقوا إِ´

ْ
ْم َوُيل

ُ
لُو� إِْن لَْم َفْعَ&ِ

فَ
َطانًا ُمِبينًا

ْ
ُكْم َعلَيِْهْم ُسل

َ
نَا ل

ْ
ئُِكْم َجَعل ـٰ ولَ

ُ
  )91/ء(نسا ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

خواهند از شما (با اظهار اسـالم) در امـان    بزودى گروهى ديگر را خواهيد يافت كه مى
باشند و از قوم خود نيز (با اظهار كفر) ايمن باشند. آنـان هـر بـار بـه سـوى فتنـه (و       

افتند. پس اگر از درگيرى با شما كنـاره نگرفتنـد و    پرستى) برگردند، در آن فرو مى بت
ح ندادند و دست از شما برنداشتند، آنان را هر جا يافتيـد، بگيريـد   به شما پيشنهاد صل

  ايم. و بكشيد كه آنانند كسانى كه ما براى شما بر ايشان تسلّطى آشكار قرار داده

  مسلمانان بايد انواع دشمنان را شناخته، با هر يك برخوردى متناسب داشته باشند.* 

ينَ  ُهمُ  ِ
�

Wَفُقولُونَ  ا  
َ

  ال
ْ
�ِ  رَُسولِ  ِعندَ  َمنْ   2ََ  تُنِفُقوا    َح|�  اهللا

ْ
وا Xوَ  يَنَفض  ِ� ـَمَواِت  َخـَزآئِنُ  ِهللا  الس�

رِْض 
َ ْ
ِكن�  َواأل

َ
ُمنَافِِق�َ  َول

ْ
  ال

َ
   )7/(منافقونَفْفَقُهونَ  ال

 انفـاق  هسـتند،  خـدا  رسـول  نـزد  كه كسانى بر: گويند مى كه هستند كسانى همان آنان 
 اسـت  خداونـد  بـراى  زمـين  و ها آسمان هاى خزانه كه لىحا در شوند؛ پراكنده تا نكنيد
  .فهمند نمى منافقان ولى

  .  است پيروان كردن پراكنده رهبر، و مكتب شكستن براى دشمن هاى راه از يكى* 

 َïْ
َ
يَن أ ِ

�
Wَُهوَد َوا يَن آَمنُوا ا´ْ ِ

�
َشد� ا�Kاِس َعَداَوًة لِث

َ
َِجَدن� أ َü  َقْر

َ
َِجَدن� أ َüيَن  ُكوا َو ِ

�
ًة لِث َنُهْم َموَد�

يَن قَالُوا إِن�ا نََصارَ  ِ
�

Wيِسَ� َورُ  آَمنُوا ا ن� ِمنُْهْم قِِسّ
َ
لَِك بِأ

ٰ
ِ�ُ  ٰى َذ

ْ
 يَْستَك

َ
غ�ُهْم ال

َ
  وَن  ْهبَانًا َوك

ترين مردم را در دشمنى نسـبت بـه اهـل ايمـان، يهوديـان و مشـركان        قطعاً سرسخت
يافـت كـه    را از نظر دوستى با مؤمنان، كسانى خـواهى ترينشان  خواهى يافت، و نزديك

گويند: ما نصرانى هسـتيم. ايـن (دوسـتى) بـه آن جهـت اسـت كـه برخـى از آنـان           مى

  )82(مائده/   ورزند. كشيشان وراهبانند وآنان تكبر نمى

  دار است.   تاريخى و ريشهدشمني دشمنى يهود با مسلمانان، * 

ْمرَ 
َ
Xùَ ُهْم بَيْنَ  َفتَنَازَُعوا أ

َ
    )62(طه/وا ا�Kْجَوٰى  ُهْم َوأ

  پس آنان در كارشان به كشمكش پرداختند و نجوى را مخفى كردند.

  كنند. اختالفات خود را پنهان مى ،دشمنان* 



  سياست در قرآن                  216

 

 اْمرَ 
�

ْهلَُه إِال
َ
َيْنَاُه َوأ

ْ
�

َ
رْ  فَأ تَُه قَد�

َ
َغابِرِ  أ

ْ
  )57/(نمليَن  نَاَها ِمَن ال

نجات داديم، جز زنش را كـه (بـه خـاطر انحـراف) مقـدر       اش را پس ما لوط و خانواده
  كرده بوديم از بازماندگان (و هالك شدگان در آن شهر) باشد.

  گاهى همسر، عامل نفوذى مخالفان است.* 
ى مسـلمانان   دهد و وظيفـه  هاى دشمن خبر مى ها و توطئه قرآن در آيات متعدد از برنامه

  نمايد: را به آنان گوشزد مى
  كار و آرزوهاى دشمن:الف) اف

يَن َكَفرُ  « ِ
�

Wا Xُمْ/ِ  َما يَوَد
ْ
 ال

َ
ِكتَاِب َوال

ْ
ْهِل ال

َ
َل َعلَيُْكْم ِمْن َخْ�ٍ  وا ِمْن أ ْن ُفَ��

َ
 »بُِّكْم  ِمْن رَ   ِكَ� أ

  )105(بقره/

نه كفّار از اهل كتاب ونه مشركان، هيچ كدام دوست ندارند كه از طرف پروردگارتان بـه  
  رى برسد.شما هيچ خي

وا لَْو تُْدِهُن َفيُْدِهنُوَن  « X9(قلم/ »وَد(  

  آرزو دارند كه شما نرمش نشان دهيد تا با شما سازش كنند. 

وا  « Xْم  َماوَدX118(آل عمران/» َعِنت(  

  آرزو دارند كه شما در رنج قرار گيريد. 
يَن  ِ

�
Wْسِلَحِتُكْم وَ  وا َكَفرُ وَد� ا

َ
ْمِتَعِتُكْم لَْو َيْغُفلُوَن َقْن أ

َ
  )102(نساء/...   أ

  آرزو دارند كه شما از اسلحه و سرمايه خود غافل شويد. 
  هاى دشمن: ب) توطئه

  )15(طارق/» إِغ�ُهْم يَِكيُدوَن َكيًْدا  «

  برند. اى را بر ضد شما به كار مى مخالفان، هرگونه توطئه 
  ج) رفتار دشمن:

يَن آمَ  « ِ
�

W9(بقره/ » نُوا ُ±َاِدُعوَن الل�ـَه َوا(  

  كنند. با خدا و مؤمنان خدعه مى
ْعَداًء  «

َ
ُكْم أ

َ
ْم يَُكونُوا ل

ُ
  )2(ممتحنه/ » إِْن َفثَْقُفو�

  گردند. اگر بر شما مسلّط شوند، دشمن شما مى
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يَن آَمنُوا وَْجَه ا�Kَهارِ  « ِ
�

Wنِْزَل 2ََ ا
ُ
ِي أ

�
Wَعل�ُهمْ  وا آِخرَ  َواْكُفرُ   آِمنُوا بِا

َ
  )72(آل عمران/ » ِجُعوَن  يَرْ  ُه ل

به آنچه كه بر مؤمنان نازل شده صبحگاهان ايمان بياوريد و شامگاهان از ايمان برگرديـد  
  (تا شايد مؤمنان در حقانيت دين مردد شده و) برگردند.

  ى مسلمانان در برابر دشمن: د) وظيفه
َعُدوX فَاْحَذرْ  «

ْ
  )4(منافقون/ » ُهْم  ُهُم ال

  نند پس از آنان حذر كن.آنان دشم
ةٍ  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� Xِعد

َ
  )60(انفال/ ... َوأ

  آنچه توان داريد براى مقابله با دشمن آماده كنيد. 
»  

ً
لُونَُكْم َخبَاال

ْ
 يَأ

َ
 َيت�ِخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ال

َ
  )118(آل عمران/ » ال

  1كنند. د كه رعايت نمىها را محرم اسرار نگيري غير خودى

  جهاد .5.2

  . اصالت صلح5.2.1

لَمَ  ُْكُم الس�
َ

َقْوا إِ´
ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
ْم فَلَْم ُفَقاتِلُو�

ُ
لُو� إِِن اْقَ&َ

  فما جعل فَ
َ
   بيالً يهم سَ لَ م عَ كُ اهللا ل

، پس اگر آنان از شما كناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادنـد 

  )90(نساء/مقابله شما عليه آنان قرار نداده است.  خداوند راهي براي 

طلبانه و تقاضاى آتش بس، احترام بگذاريد. چون در اسالم، صـلح   هاى صلح به انگيزه* 
  اصل است و جنگ، در صورت ضرورت مجوز دارد. 

  ترك جنگ الزم است.  بس و آتشتنها پيشنهاد صلح از سوى دشمن كافى نيست، * 

 ِ َعِليُم َوÀِْن َجنَُحوا ل
ْ
ِميُع ال  2ََ الل�ـِه إِن�ُه ُهَو الس�

ْ ِم فَاْجنَْح لََها َوتََو �
ْ
ل   )61/(انفال  لس�

و اگر (دشمنان) به صلح تمايل داشتند، (تو نيز) تمايل نشان بـده و بـر خداونـد توكّـل     
  كن، همانا او شنوا و داناست.

» فـاجنح«سـالمى اسـت.   فرمان جنگ و پذيرش صلح، از اختيـارات رهبـرى جامعـه ا   * 
  »فاجنحوا«نفرمود: 
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ْخـرَ 
ُ ْ
ـإِْن َنَغـْت إِْحـَداُهَما 2ََ األ

ْصِلُحوا بَيْنَُهَمـا فَ
َ
ُمْؤِمِنَ� اْقتَتَلُوا فَأ

ْ
ٰى  َوÀِْن َطائَِفتَاِن ِمَن ال

ْمرِ 
َ
ٰ أ ٰ تَِ#َء إِ=َ ِ� َيبÉِْ َح|�

�
ْصِلُحوا   َفَقاتِلُوا ال

َ
إِْن فَاَءْت فَأ

قِْسُطوا إِن� الل�ـِه فَ
َ
َعْدِل َوأ

ْ
بَيْنَُهَما بِال

ُمْقِسِطَ� 
ْ
  )9/(حجرات الل�ـَه ُ¬ِبX ال

. كنيد برقرار آشتى آنان ميان پس پرداختند، جنگ و نزاع به مؤمنان از گروه دو اگر و 
 فرمـان  بـه  تـا  بجنگيـد  متجـاوز  بـا  كـرد،  تجاوز ديگرى بر گروه دو از يكى اگر سپس

 بـه  گـروه  دو آن ميـان  برداشـت،  تجـاوز  از دسـت  متجـاوز  اگر پس. بازگردد خداوند
  .دارد دوست را پيشگان عدالت خداوند كه ورزيد عدالت و كنيد برقرار صلح عدالت

 اصـل  كـردن  خاموش براى تالش بايد نيست، معلوم متجاوز كه درگيرى ى مرحله در* 
 يـاغى  و متجـاوز  كـه  بعـد  ى مرحلـه  در ولى »بينهما فَاصلحوا« باشد، صلح ايجاد و فتنه

. باشـد  ظالم از او حقّ گرفتن و مظلوم از دفاع سوى و سمت در بايد صلح شد، شناخته
 1»بالَعدل بينهما فَاصلحوا«

  جايگاه جهاد .5.2.2

هِ  انِْفرُ  ْغُفِسُكْم Hِ َسِبيِل اللـ�
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
 وََجاِهُدوا بِأ

ً
  )41/(توبه  ...وا ِخَفافًا َوثَِقاال

جبهه وجهاد) كوچ كنيد، سبكبار و سنگين بار، (خواه بر شـما آسـان باشـد،     (به سوى
  ...خواه دشوار.) ودر راه خدا با اموال وجانهاى خود جهاد كنيد

  بر فقيران، جهاد با جان و بر اغنيا، جهاد با مال و جان واجب است.  * 

يَن آَمنُوا بِالل�ـِه َورَ  ِ
�

Wُمْؤِمنُوَن ا
ْ
ْغُفِسـِهْم Hِ  ُعم� لَْم يَرْ  ُسوjِِ  إِغ�َما ال

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
تَـابُوا وََجاَهـُدوا بِـأ

اِدقُوَن  ئَِك ُهُم الص� ـٰ ولَ
ُ
  )15/(حجرات  َسِبيِل الل�ـِه أ

 و نشـدند  ترديد دچار و آورده ايمان ورسولش خدا به كه هستند كسانى تنها مؤمنان، 
  .راستگويانند  كه ينانندا. كردند جهاد خدا راه در خود جانهاى و اموال با

  »اهللا سبيل ª... جاهدوا. «باشد خدا راه در بايد جانى، و مالى جهاد اسالم، فرهنگ در* 
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  ارزش جهاد .5.2.3

يَن َهاَجرُ  ِ
�

Wيَن آَمنُوا َوا ِ
�

Wئَِك يَرْ  إِن� ا ـٰ ـ
َ
ول

ُ
ْ�َـَت الل�ــِه  ُجـوَن رَ  وا وََجاَهُدوا Hِ َسِبيِل الل�ــِه أ

  )218/(بقره  ِحيمٌ  رَ   َلُفورٌ  َوالل�ـهُ 
انـد و كسـانى كـه مهـاجرت نمـوده و در راه خـدا جهـاد         همانا كسانى كه ايمان آورده

  اند، آنها به رحمت پروردگار اميداوار هستند و خدا آمرزنده و مهربان است. كرده

  اميد به لطف پروردگار، مشروط به ايمان، هجرت و جهاد است.  * 

َعاِديَاِت  وَ 
ْ
 َض  ال

ً
  )1/(عاديات بْحا

  . افتاد شماره به نفسشان) جهاد ميدان در( كه دونده اسبان به سوگند

 جهـادگران  پـاى  زير هاى اسب نفس به خداوند كه دارد ارزش قدرى به دفاع و جهاد* 
  .كند مى ياد سوگند

ِقتَاُل َوُهَو ُكرْ 
ْ
ْن تَْكرَ  ُكِتَب َعلَيُْكُم ال

َ
ُكْم وََعÃَٰ أ

َ
ُكمْ   ا َوُهَو َخْ�ٌ ُهوا َشيْئً  ٌه ل

َ
  ... ل

جهاد بر شما مقرّر شد، در حالى كه براى شما ناخوشايند است و چـه بسـا چيـزى را    

  )216(بقره/ ...ناخوش داريد، در حالى كه خير شما در آن است 

  ى خير است. جنگ و جهاد در راه دين، مايه* 

  . جهاد تدافعي5.2.4

 ِ
�

Wَسِبيِل الل�ـِه ا Hِ ُمْعتَِديَن َوقَاتِلُوا
ْ
 ُ¬ِبX ال

َ
َه ال  َيْعتَُدوا إِن� اللـ�

َ
  يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوال

جنگنـد، بجنگيـد ولـى از حـد تجـاوز نكنيـد، كـه         و در راه خدا با كسانى كه با شما مـى 

  )190(بقره/  دارد. خداوند تجاوزكاران را دوست نمى

  برخورد با دشمن دو مرحله دارد:
  2» فاعرض عنهم«، 1»دع أذاهم«ض. اعتنايى و اعرا بى .1
يَن ُفَقاتِلُونَُكمْ  «، 3»واغلظ عليهم«و جنگ.  جهاد .2 ِ

�
Wَوقَاتِلُوا... ا  «  
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مسلمانان، براى دفاع از خود و دين خداوند است، لكن هدف دشمن از جنگ،  هادج
ت. وبه تسليم كشاندن مسـلمانان اسـ  1»  بافواههم´طفؤا نور اهللا«خاموش كردن نور خدا؛ 

  2» لن تر0 عنك ا´هود و ال اKصارى حّ| تتّبع ملتهم«
  جنگيم.  ، از حقوق انسانى است. اگر كسى با ما جنگيد ما هم با او مىدفاع* 
يا استعمار و انتقام نيست، بلكه هـدف،   ،در اسالم، گرفتن آب و خاك هادهدف از ج* 

ها از خرافـات و   ات انساندفاع از حقّ با حذف عنصرهاى فاسد و آزادسازى افكار و نج
ّ «باشد.  موهومات مى   »ª سبيل اهللا

 يَرْ 
َ

ُمْعتَُدوَن  ال
ْ
ئَِك ُهُم ال ـٰ ولَ

ُ
ًة َوأ  ِذم�

َ
 َوال

Í
  )10/(توبهُقبُوَن Hِ ُمْؤِمٍن إِال

گونه) حقّ خويشاوندى و (هيچ) عهد  ى هيچ مؤمنى، (هيچ ) دربارهشكن، (مشركان پيمان
  د و ايشان همان تجاوزكارانند.وپيمان را مراعات نخواهند كر

  ايم.  شكن، جنبه دفاعى دارد و  ما آغازگر آن نبوده جنگ با مشركان پيمان* 

ِو اْدَفُعوا
َ
  ) 167/(آل عمران ...َوِقيَل لَُهْم َيَعالَْوا قَاتِلُوا Hِ َسِبيِل الل�ـِه أ

يا (الاقل از حريم  و به آنها گفته شد: بياييد شما (هم مثل ديگران) در راه خدا بجنگيد و
  ...خود) دفاع كنيد

هاست و گـاهى دفـاعى و بـراى حفـظ      جهاد، گاهى ابتدايى و براى برداشتن طاغوت* 
  » أو ادفعواوا ª سبيل اهللاقاتل«جان و مال مسلمانان است. 

  . هدف از جهاد5.2.5

يُن لِل�ـهِ   تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن اِ-ّ
َ

ٰ ال   )193/(بقره ...َوقَاتِلُوُهْم َح|�
  اند و دين، تنها از آنِ خدا شود...باقى نم در زمين)( ايو با آنها بجنگيد تا فتنه

  در اسالم، استقرار دين و قانون خداست.   هادهدف از ج* 
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 َ
ْ
tتََضَع ا ٰ ا فَِداًء َح|� ا َمنÍا َنْعُد َوÀِم� إِم�

َوثَاَق فَ
ْ
وا ال Xَنْتُُموُهْم فَُشد

ْ
5

َ
ٰ إَِذا أ ْوَزارَ  رْ َح|�

َ
لَِك  ُب أ

ٰ
    ..َها َذ

 يـا  سپس،) نكنند فرار تا( ببنديد سخت را آنان پس) شوند اسير شما دست در چون و(
 تـا  كنيـد  رهايشـان  عـوض،  و فديـه  گرفتن با يا و) كنيد آزادشان و( نهيد منّت آنان بر

  )4(محمد/  ...نهد زمين بر را خود سنگين بار جنگ

 از اسـيران  بخشـش  و عفـو  لـذا  و اسـت  سـتم  و ظلـم  دنبـر  بـين  از جهاد، از هدف* 
  .  است اسالم هاى سفارش

يَن َكَفرُ  َورَ  ِ
�

Wَن الل�ــُه  وا بَِغيِْظِهْم لَْم َفنَالُوا َخْ�ً  د� الل�ـُه اÓَِقتَـاَل َو
ْ
ُمـْؤِمِنَ� ال

ْ
َ� الل�ـُه ال

َ
ا َو�

  )25/(احزاب قَِويÍا َعِزيًزا
رزيدند با دلى پر از خشم برگردانـد، بـدون آن كـه هـيچ     و خداوند كسانى را كه كفر و

خيرى (پيروزى و غنيمتى) به دسـت آورنـد، و خداونـد مؤمنـان را از جنـگ بـى نيـاز        
  ناپذير است. ساخت (و آنان را پيروز كرد)، و خداوند، توانا  و شكست

هاى دشمن، رسيدن به پيروزى يا كسب غنائم، كشور گشايى و يا حفـظ   هدف جنگ* 
 «افع خود است. من

ً
اسـت   1»احـدى اtسـني�«اسـالمى،   هـاد ولى هدف ج» لم ينالوا خ�ا

ى دينى و دعوت و ارشاد ناآگاهان و رفع موانع گسترش حقّ و يـا   يعنى: يا انجام وظيفه
  رسيدن به شهادت و لقاى حق.

رْ  ...
َ ْ
َفَسَدِت األ

َ
 َدْفُع الل�ـِه ا�Kاَس َنْعَضُهْم بِبَْعٍض ل

َ
ِكن� الل�ــَه ُذو فَْضـٍل 2ََ  َولَْوال ـٰ ـ

َ
ُض َول

َعالَِمَ� 
ْ
  )251/(بقره ال
. و اگر خداوند (فساد) بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نكند، قطعاً زمين ..

  گرفت. ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد. را فساد مى

  تباهى زمين را فرا خواهد گرفت.  دفاع صورت نگيرد، فساد و  ،اگر در برابر متجاوز* 

يَن يَْ/ُ  ِ
�

Wَسِبيِل الل�ـِه ا Hِ يَُقاتِْل
ْ
ِخرَ  فَل

ْ
ْغيَا بِـاآل X-َيَاَة ا

ْ
tَسـِبيِل الل�ــِه  وَن ا Hِ ِة َوَمـْن ُفَقاتِـْل

ْجرً 
َ
ْو َفْغِلْب فََسوَْف نُْؤِييِه أ

َ
  )74/(نساء ا َعِظيًما َفيُْقتَْل أ

فروشند و كسى كـه در راه   ى بجنگند كه دنيا را به آخرت مىپس بايد در راه خدا كسان
  جنگد، كشته شود يا پيروز گردد، بزودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد. خدا مى
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  استثمار. يا خداست، نه كشورگشايى انجام فرماندر اسالم،  هادهدف از ج* 
  ى حقّ، شكست مطرح نيست، يا شهادت يا پيروزى.   در جبهه* 

 تَ 
َ

يَن َخرَ َوال ِ
�

Wَ وَن َقـْن َسـِبيِل الل�ــِه  ا َورِ  ِهْم َنَطرً  ُجوا ِمْن ِديَارِ  ُكونُوا Xاِس َوَيُصـد�Kئَاَء ا
  )47/(انفال َوالل�ـُه بَِما َفْعَملُوَن ُ�ِيٌط 

و مثل كسانى نباشيد كه از روى سرمستى و خودنمايى و غرور و ريا در برابر مردم، 
داشـتند   سوى جبهه) خارج شـدند و مـردم را از راه خـدا بـازمى    هاى خود (به  از خانه

  دهند احاطه دارد. وحال آنكه خداوند، به آنچه انجام مى

هاى اسالمى و غير اسالمى در هدف اسـت. هـدف مسـلمانان از     تفاوت اصولى جنگ* 
جـويى و   )، امـا هـدف ديگـران، سـلطه    انفـال  سـوره  39ى  جنگ، رفع فتنه اسـت (آيـه  

  1» ئَاَء ا�Kاِس  ا َورِ  َنَطرً  «است.  نمايى قدرت

  . فرماندهي نظامي5.2.6

رُ  ُمَعِذّ
ْ
ْعرَ  وََجاَء ال

َ ْ
يَن َكَذبُوا الل�ـَه َورَ  وَن ِمَن األ ِ

�
Wُؤَْذَن لَُهْم َوَقَعَد ا ِ́ ُ  اِب 

َ
j90/توبه...(ُسو(  

ان اذن داده نشينانى كه (از شركت در جنگ )معذور بودند، (نزد تو) آمدند تا به آن باديه
كـه بـه خـدا و پيـامبرش دروغ گفتنـد (و       شود (كه در جنگ شركت نكنند)، ولى كسانى

  رى نداشتند)، از جنگ باز نشستند...عذ

جهاد، امرى حكومتى است نه فردى، لذا هم حضور در جبهه و هم ترك آن بايـد بـا   * 
  ى رهبر مسلمانان باشد.   اجازه

ِطيُعوا الل�ـَه َورَ 
َ
ُ  َوأ

َ
jَينَازَُعوا َفتَْفَشـلُوا َوتَـْذَهَب رِ  ُسو 

َ
وا إِن� الل�ــَه َمـَع  ¬ُُكـْم َواْصـِ�ُ  َوال

ابِرِ    )46/(انفال ينَ  الص�
شـويد   اش اطاعت كنيد و با يكديگر نزاع نكنيد، كـه سسـت مـى    و از خداوند و فرستاده

  ست.رود، و صبر كنيد، همانا خداوند با صابران ا ومهابت و قوتتان از بين مى

  (و جانشينان بر حقّ) او باشد.  خدا رسول  ،جهاد، بايد با فرماندهى رهبر مسلمانان* 
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ْعرَ 
َ ْ
َمِدينَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األ

ْ
ْهِل ال

َ
ْن َفتََخل�ُفوا َقْن رَ  َما ََن ِأل

َ
 يَرْ  اِب أ

َ
َلبُـوا  ُسوِل الل�ـِه َوال

ْغُفِسِهْم َقْن َغْفِسهِ 
َ
  )120/(توبه  ...بِأ

نشينان اطراف آنان، حقّ ندارند از (فرمانِ) رسول خدا تخلّف كننـد و   اهل مدينه و باديه
  هاى خود را از جان پيامبر عزيزتر بدانند. (به جبهه نروند و) جان

چون و چرا از پيامبر الزم است و كسـى حـقّ تخلّـف از فرمـانِ حكـومتى       اطاعت بى* 
  1رسول خداصلى اهللا عليه وآله را ندارد.

  . آمادگي نظامي5.2.7

ٍة َوِمْن رِ  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو� Xِعد
َ
َيِْل تُرْ  َوأ

ْ
oُكمْ  بَاِط ا ِه وََعُدو�    ...ِهبُوَن بِِه َعُدو� اللـ�

توانيد از نيرو و از اسبان سوارى فراهم  و براى (آمادگى مقابله با) دشمنان، هرچه مى

  )60(انفال/  ...كنيد

داشـته باشـند و    رانفـرات   و انان بايد آمادگى رزمـى كامـل، از نظـر تجهيـزات    مسلم* 
  ى مقابله با خيانت و حمله دشمن باشند. آماده

ْغتُْم َشاِكرُ 
َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
ُكْم üُِْحِصنَُكْم ِمْن بَأ

َ
ُوٍس ل   )80/(انبياءوَن  وََعل�ْمنَاُه َصنَْعَة ¶َ

را آمـوختيم تـا شـمارا از (خطـرات) جنگتـان       و به او (داود) فن زره سازى براى شما
  حفظ كند، پس آيا شما شكرگزار هستيد؟!

  تدارك مقدمات امور دفاعى امرى الزم و ضرورى است.* 

ْ�ِ   وَُحِ/َ  نِْس َوالط� ِ
ْ

ِنّ َواإل ِ
ْ
  )17/(نمل َفُهْم يُوزَُعوَن   لُِسلَيَْماَن ُجنُوُدُه ِمَن ا�

   ...و انس و پرنده گردآمدند، و براى سليمان، سپاهيانش از جنّ

  باش، براى لشكر الهى يك ضرورت است.   تمرين وآموزش و آماده* 

ِقتَاِل َوالل�ـُه َسِميٌع َعِليمٌ 
ْ
ُمْؤِمِنَ� َمَقاِعَد لِل

ْ
ُئ ال ْهِلَك ُيبَِوّ

َ
   َوÀِْذ َغَدوَْت ِمْن أ

بيـرون شـدى (تـا)    ات  و (بيادآر) هنگامى كه بامدادان (براى جنگ اُحد) از نزد خـانواده 
مؤمنان را در مراكزى براى جنگيدن جاى دهى، و خداونـد (بـه گفتـار و كـردار شـما)      

  )121(آل عمران/   شنوا و داناست.
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  ى دشمن صورت گيرد.  عمليات نظامى، بايد قبل از حملهالزم براي هاى  ريزى برنامه* 

  هاي نظامي . استراتژي5.2.8

َقْمَت 
َ
إَِذا  َوÀَِذا ُكنَْت ِفيِهْم فَأ

ْسِلَحتَُهْم فَ
َ
ُخُذوا أ

ْ
َأ

ْ
تَُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َو´

ْ
َة فَل

َ
ال لَُهُم الص�

يَُكونُوا ِمْن َورَ 
ْ
ْخرَ  َسَجُدوا فَل

ُ
ِت َطائَِفٌة أ

ْ
َأ

ْ
üُخُذوا  ائُِكْم َو

ْ
َأ

ْ
يَُصلXوا َمَعَك َو´

ْ
ٰى لَْم يَُصلXوا فَل

ِ  ِحْذرَ 
�

Wْسِلَحتَُهْم وَد� ا
َ
ْمِتَعِتُكْم َفيَِميلُوَن  يَن َكَفرُ ُهْم َوأ

َ
ْسِلَحِتُكْم َوأ

َ
وا لَْو َيْغُفلُوَن َقْن أ

  )102/(نساء ...َعلَيُْكْم َميْلًَة َواِحَدةً 
(اى پيامبر!) هرگاه (در سفرهاى جهادى) در ميان سپاه اسالم بودى و براى آنان نماز 

ند و سـالحهاى خـود را همـراه    برپا داشتى، پس گروهى از آنان با تو (به نماز) بايسـت 
انجـام داده    داشته باشند، پس چون سجده كردند (قيام نمايند و ركعـت دوم را فـرادى  

انـد (از   پس بروند و) پشت سر شما (نگهبان) باشند، و گـروه ديگـر كـه نمـاز نخوانـده     
ركعت دوم) با تو نماز بخوانند و وسايل دفـاع و سـالحهاى خـود را بـا خـود داشـته       

، كافران دوست دارند كه شما از سالح و ساز و برگ خود غافل شويد تا يكباره باشند
  .... بر شما حمله آورند، 

    را از خطر دشمن غافل كند. انساندر همه حال، هشيارى الزم است، حتّى نماز نبايد * 

  با هوشيارى، بايد از امكانات نظامى و اقتصادى حفاظت كرد.* 

 تَِهنُوا Hِ ابْتِ 
َ

لَُموَن َوال
ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
ُهْم يَأ إِغ�

لَُموَن فَ
ْ
َقْوِم إِْن تَُكونُوا تَأ

ْ
  )104/(نساءَغاِء ال

كشيد، همانا آنان نيز همان گونه كـه   و در تعقيب دشمن سستى نكنيد، اگر شما رنج مى
  برند،  بريد رنج مى شما رنج مى

  باشيد.  به جاى موضع تدافعى، در تعقيب دشمن و در حالت تهاجمى * 

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wِقيتُُم ا
َ
إَِذا ل

َوثَاَق  َب الرِّ  وا فََ�ْ  فَ
ْ
وا ال Xَنْتُُموُهْم فَُشد

ْ
5

َ
ٰ إَِذا أ   )4/(محمد  ...قَاِب َح|�

 كـه  آن تـا  بزنيد را هايشان گردن شديد، روبرو) جنگ ميدان در( كافران با هرگاه پس 
 تا( ببنديد سخت را آنان پس) شوند اسير شما دست در چون و( درآوريد پا از را آنان
  ..).نكنند فرار

  .برداريد ميان از اند، ايستاده جنگ به شما برابر در كه را آنان تنها كافران، ميان از* 

  .  نباشيد غنائم جمع و گرفتن اسير فكر به نشده، گير زمين و نيامده در پاى از دشمن تا* 
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 ُمتََحرِّ ُه إِ  َوَمْن يَُولِِّهْم يَْوَمئٍِذ ُدبُرَ 
�

ٰ فِئٍَة َفَقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن الل�ـهِ  ال ا إِ=َ ً ّæِْو ُمتََح
َ
   ...فًا ِلِقتَاٍل أ

گيريشان براى ساز و برگ نبرد مجدد يا پيوستن به گروه ديگـرى   و جز آنها كه كناره
از مسلمانان باشد، هركس در روز جنگ پشت به دشمن كند، قطعـاً مـورد خشـم خـدا     

  )16(انفال/  ...گيرد قرار مى

  نشينى تاكتيكى، اشكال ندارد. عقبدر ميدان رزم، * 
 در جنگ، فريب دادن دشمن جايز است.* 

إِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِمائٌَة َصابِرَ  ...
َفـْ�ِ  فَ

ْ
ل
َ
ـٌف َفْغِلبُـوا أ

ْ
ل
َ
ٌة َفْغِلبُوا ِمائَتَْ�ِ َوÀِْن يَُكْن ِمنُْكْم أ

  )66/(انفال ...بِإِْذِن الل�ـهِ 
شود، و اگر از  پس اگر صد نفر از شما پايدار باشد، بر دويست نفر (از كفّار) پيروز مى

  ...شوند شما هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر (از آنان) با خواست خداوند پيروز مى

  بيرون. قوت درون است نه  ضعفعامل اصلى شكست، * 
  توجه داشته باشند.  سپاه اسالم  و شرايط فرماندهان بايد به روحيه، نشاط* 

 َùْ
َ
ُ أ

َ
j ْن يَُكوَن

َ
ّ أ

ٍ ِ̧
َKِ رْ  َما ََن

َ ْ
ٰ ُفثِْخَن Hِ األ ْغيَا َوالل�ـُه يُرِ  يُدوَن َعرَ  ِض تُرِ  ٰى َح|� X-يُد  َض ا

ِخرَ 
ْ

  )67/(انفالَة َوالل�ـُه َعِزيٌز َحِكيٌم  اآل
ى  آن (منطقـه و) زمـين، غلبـه   اسير گرفتن ندارد، مگر بعد از آنكه در    هيچ پيامبرى حقِ

كامل يابد. شما (به خاطر گرفتن اسير وسپس آزاد كردن با فديـه) بـه فكـر متـاع زود     
خواهـد و خداونـد، شكسـت     گذر دنيا هستيد، ولى خداوند (بـراى شـما) آخـرت را مـى    

  ناپذير و حكيم است.

  ى جنگ، پيش از تسلّط كامل بر دشمن، اسير گرفتن ممنوع است.   در صحنه* 
نيسـت، بلكـه در ريزتـرين مسـائل     بيگانـه  نه تنها با مسائل اجتماعى و دنيوى  ،اسالم* 

  تاكتيكى جنگ هم دخالت كرده و نظر داده است.

ُكْفرِ 
ْ
َة ال ئِم�

َ
 أ
ْ
 ªِ ِديِنُكْم َفَقاتِلُوا

ْ
ن َنْعِد َقْهِدِهْم َوَطَعنُوا ْفَماَغُهم ِمّ

َ
 أ
ْ
   ...َوÀِن ن�َكثُوا

ه،) سوگندهاى خويش را پـس از بسـتنِ پيمانشـان شكسـتند و در     اما اگر (به جاى توب

  )12(توبه/ گشودند، پس با سران كفر بجنگيد... گوئى) دين شما، زبان به طعنه (و عيب

  در مبارزه، بايد نابودى سران و مركز فرماندهى و تشكيالت دشمن، در اولويت باشد.  * 
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ِ¤ّ  إِْذ يُو4ِ رَ 
َ
ئَِكِة ك

َ
َمال

ْ
 ال

َ
يـَن بXَك إِ= ِ

�
Wقُلُـوِب ا Hِ �ِ

ْ
ل
ُ
يـَن آَمنُـوا َسـأ ِ

�
Wَمَعُكـْم َفثَِبّتُـوا ا 

ْقنَاِق َواëِْ  ْعَب فَاëِْ  وا الرX  َكَفرُ 
َ ْ
  )12/(انفال  بُوا ِمنُْهْم �Dُ َننَاٍن  بُوا فَْوَق األ

(به يادآور) زمانى كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد كه من با شمايم، شـما افـراد   
زودى در دلهاى كافران، رعب وترس خـواهم افكنـد،    ايمان را تقويت كنيد، من نيز به با

  ها را بزنيد و سرانگشتانشان را قلم كنيد (تا نتوانند سالح بردارند). گردن پس فرازِ

ها را به جاهـاى حسـاس    از توان رزمى خود در نبرد، بهترين استفاده را ببريد و ضربه* 
  وارد آوريد.

  عوامل پيروزي در جنگ. 5.2.9

َمةَ 
ْ
ِك

ْ
tَك َوا

ْ
ُمل

ْ
  )251/بقره( ...َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن الل�ـِه َوَقتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاُه الل�ـُه ال

سپس آنها (طالوت و ياران او) به اذن خداوند، سپاه دشمن را درهـم شكسـتند و داود   
ان طالوت بـود،) جـالوت را (كـه    (كه جوانى كم سن و سال، ولى مؤمن، شجاع و از يار

  ...فرمانده سپاه دشمن بود) كشت،

  شود كه عوامل پيروزى چند چيز است: آيات گذشته معلوم مىآيه و اين با توجه به 
  »العلم وا�سم زاده بَسطًة ª«رهبر توانا و اليق.  .1
ين يظّنون انّهم مالقوا اهللا قال«پيروان مؤمن.  .2

ّ
Wا«  

  »قليلة َغلبت فئة كث�ة باذن اهللا ن فئةكم مِ «توكّل.  .3
فْرِ  رَ  «صبر و استقامت.  .4

َ
نَا أ  َعلَيْنَا َصْ�ً  ن�

ْ
قَْداَمنَا غ

َ
  » ا َوثَِبّْت أ

  »وانÕُنا 2 القوم ال�فرين«ى الهى داشتن.  انگيزه . 5

ُكْم َوتَوَدXو
َ
َها ل غ�

َ
ائَِفتَْ�ِ ك ن� َلـْ�َ َوÀِْذ يَِعُدُكُم الل�ـُه إِْحَدى الط�

َ
ـْوَكِة تَُكـوُن   َن أ َذاِت الش�

ُكْم َوُيرِ 
َ
َق� بَِكِلَماتِِه َوَيْقَطَع َدابِرَ  ل

ْ
tْن ُ¬ِق� ا

َ
َ�فِرِ   يُد الل�ـُه أ

ْ
  )7/(انفال يَن  ال

داد كه يكـى از دو گـروه (كـاروان     و (به ياد آوريد) زمانى كه خداوند شما را وعده مى
طلبـى و   از آنِ شما خواهد بود، و شما (به خاطر راحت تجارتى يا لشكر مسلح دشمن،)

منافع مادى) دوست داشتيد گروه غيـر مسـلّح (كـاروان تجـارتى) در اختيارتـان قـرار       
هـاى) خـويش اسـتوار     خواهد حقّ را با كلمـات (و سـنّت   گيرد. در حالى كه خداوند مى

كـم و نداشـتن آمـادگى    ى كفّار را بركند. (از اين رو شـما را بـا تعـداد     ساخته و ريشه
  جنگى در بدر با لشكر قريش درگير و سرانجام پيروز ساخت.)
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ى خداونـد   پيروزى، تنها با تعداد نفرات و تجهيزات جنگى نيست، عامل عمـده، اراده * 
  غالب بر عوامل طبيعى است.، كه است

ِقيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُوا َواْذكُ 
َ
وا إَِذا ل

يَن آَمنُ ِ
�

Wَها ا Xف
َ
َعل�ُكْم ُيْفِلُحونَ  وا الل�ـَه َكِث�ً  رُ يَا ك

َ
   ا ل

قـدم   ايد! هرگاه با گروهى (از دشـمن) روبـرو شـديد، ثابـت     اى كسانى كه ايمان آورده

  )45(انفال/  باشيد و خدا را بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد.

دا بخـواهيم.  ايم، اما همين پايـدارى را هـم بايـد از خـ     ما مأمور به ثبات قدم در جبهه* 
فْرِ  رَ «

َ
نَا أ  َعلَيْنَا َصْ�ً  ن�

ْ
قَْداَمنَا غ

َ
  1» ا َوثَِبّْت أ

X َحرِّ  ِ̧
�Kَها ا Xف

َ
ـ يَا ك ِقتَاِل إِْن يَُكـْن ِمـنُْكْم ِعْ/ُ

ْ
ُمْؤِمِنَ� 2ََ ال

ْ
وَن َفْغِلبُـوا  وَن َصـابِرُ  ِض ال

 
ْ
ل
َ
يَن َكَفرُ ِمائَتَْ�ِ َوÀِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِمائٌَة َفْغِلبُوا أ ِ

�
W65/(انفال...وا ًفا ِمَن ا(  

اى پيامبر! مؤمنان را بر پيكار (با كفّار) تشـويق كـن، اگـر بيسـت نفـر از شـما پايـدار        
شوند واگر از شما صد نفر (مقاوم) باشـند، بـر هـزار     باشند، بر دويست نفر پيروز مى

  ...يابند نفر از كافران غلبه مى

ى نبـرد، ايمـان و پايـدارى اسـت، نـه تعـداد نفـرات و        ها عامل تعيين كننده در جبهه* 
  ى ظاهرى نيروها.   موازنه

مسلمانان صدر اسالم داراى چنان ايمان، معرفت و يقينى بودند كه پيروزى آنان بر ده * 
  ابر خود، قطعى و تضمين شده بود. بر

 ِ
�

Wا َفْعلَِم الل�ـُه ا َن�َة َولَم�
ْ
ْن تَْدُخلُوا ا�

َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
ابِرِ أ    يَن  يَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعلََم الص�

آيا گمان داريد كه (با ادعاى ايمـان) وارد بهشـت شـويد، در حـالى كـه هنـوز خداونـد        

  )142(آل عمران/ مجاهدان و صابران شما را معلوم نساخته است؟

همـه  همـه و   آن،صبر و مقاومت، همراه با جهاد الزم است. جنگ و عوارض و آثـار  * 
  نيازمند صبر و بردبارى است.  

                                                           

  .250. بقره / 1
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  . عوامل شكست در جنگ5.2.10

ْمرِ 
َ ْ
تُْم َوَينَاَزْقتُْم Hِ األ

ْ
ٰ إَِذا فَِشل وَغُهْم بِإِْذنِِه َح|� Xُس َقْد َصَدقَُكُم الل�ـُه وَْعَدُه إِْذ �َ

َ
  َول

رَ 
َ
بXوَن ِمنُْكْم َمْن يُرِ  وََعَصيْتُْم ِمْن َنْعِد َما أ ِ

ُ
ْغيَا َوِمنُْكْم َمْن يُرِ  اُكْم َما � X-ِخرَ  يُد ا

ْ
  َة  يُد اآل

ى خود را (مبنى بر پيروزى شما در جنـگ احـد) محقّـق گردانـد،      و قطعاً خداوند وعده
كشتيد، تـا آنكـه سسـت شـديد و در كـار (جنـگ و        زيرا كه دشمن را با خواست او مى

نى كرديد، بـا آنكـه خداونـد    تقسيم غنائم) به نزاع پرداختيد و از (دستور پيامبر) نافرما
(پيروزى و) آنچه را (از غنائم) كه محبوب شما بود به شما نشان داده بـود. برخـى از   

  )152(آل عمران/ .شما خواهان دنيايند و برخى خواهان آخرت

هاى الهى نيست. نصرت خداوند تـا   هاى خدا، ناديده گرفتن سنّت معناى تحقق وعده* 
  عمل كنيد.  زمانى است كه شما به وظيفه

  از جمله عوامل شكست، سستى، نزاع و عدم اطاعت از فرماندهى است. *

سسـت و نافرمـان    ،هاى بيرونى، درونى است. شـما در درون  عامل برخي از شكست* 
  شديد، لذا در بيرون شكست خورديد.

 ٰ
�
2

َ
تُْم ك

ْ
َصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُل

َ
َصاَنتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَم�

َ
ْغُفِسُكمْ أ

َ
َذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أ ـٰ   ...َه

آيا چون مصيبتى (در جنگ اُحد) به شما رسيد كه دو برابـرش را (در جنـگ بـدر) بـه     
آنها (دشمن) وارد ساخته بوديد، گفتند: اين مصيبت از كجاست؟ (و چرا به ما رسيد؟) 

  )165(آل عمران/ ..بگو: آن از سوى خودتان است. 

مل شكست، ابتدا به سراغ عوامل درونى و روحـى و فكـرى خـود    در جستجوى عوا* 
  »قل هو من عند أنفسكم«برويد، سپس عوامل ديگر را پيگيرى كنيد. 

ى  گمان نكنيد كه مسلمان بودن براى پيروزى كافى است، تـا در هـر شكسـتى كلمـه    * 
مى را بكار ببريد، بلكه عـالوه بـر ايمـان، رعايـت اصـول و قـوانين نظـا       » چرا وچطور«

  هاى الهى الزم است.   وسنّت

ِقتَاُل إَِذا فَرِ ...
ْ
ا ُكِتَب َعلَيِْهُم ال َشـد� َخْشـيًَة  فَلَم�

َ
ْو أ

َ
يٌق ِمنُْهْم َ±َْشْوَن ا�Kاَس َكَخْشيَِة الل�ــِه أ

رْ  َوقَالُوا رَ  خ�
َ
 أ

َ
ِقتَاَل لَْوال

ْ
نَا لَِم َكتَبَْت َعلَيْنَا ال َجٍل قَرِ  ن�

َ
ٰ أ ا إِ=َ

  )77/(نساء ...يٍب  َينَ
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ليكن چون جهاد (در مدينه) بر آنان مقرّر شـد، گروهـى از آنـان از مـردم (مشـرك       ...
ترسـند، بلكـه بـيش از خـدا (از كفّـار       ترسـيدند كـه گويـا از خـدا مـى      مكّـه) چنـان مـى   

ترسيدند) و (از روى اعتراض) گفتند: پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب كـردى؟   مى
  ...نزديك (مرگ طبيعى) مهلت ندادى؟ چرا ما را تا سرآمدى

  فرمان جهاد، ترس است.  سرچشمه اعتراض به* 

  در جنگ . امدادهاي الهي5.2.11

رْ  ...
َ
نَا َعلَيِْهْم رِ  إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأ

ْ
  )9/(احزاب ...وَْها ¬ًا وَُجنُوًدا لَْم تَرَ  َسل

اغتان آمدند، ولى ما (براى دفـاع  آن گاه كه (دشمنان شما در قالب) لشكريانى به سر ...
  ...ديديد بر آنان فرستاديم، از شما) تند بادى (سخت) و لشكريانى كه آنها را نمى

ى دفـاع شـدند،    شرط دريافت امدادهاى الهى، ايمان و تالش است. (مسلمانان آمـاده * 
  خندق كندند و سپس يارى شدند.)

يَن َظاَهرُ  ِ
�

Wنَْزَل ا
َ
ْهِل  َوأ

َ
ِكتَاِب ِمْن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف Hِ قُلُوبِِهُم الرX  وُهْم ِمْن أ

ْ
يًقـا  ْعـَب فَرِ  ال

 ُùِ
ْ
  )26/(احزاب يًقا وَن فَرِ  َيْقتُلُوَن َوتَأ

كردنـد،   و خداوند كسانى از اهل كتاب (يهوديان) را كه از مشركان عرب پشتيبانى مـى 
ترس و وحشت افكند، (كه هاى آنان  هاى مرتفعشان پايين كشيد و در دل از برج و قلعه

  در نتيجه شما مسلمانان) گروهى (از آنان) را كشتيد و گروهى را اسير كرديد.

  ها، ايجاد رعب در دل دشمنان است.   يكى از امدادهاى غيبى خداوند در جنگ* 

ابِرِ ًة بِإِْذِن الل�ـِه َوالل�ـُه َمَع ا َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئًَة َكِث�َ  ...   )249/(بقره  ينَ  لص�
چه بسا گروهى اندك كه با اذن خدا بر گروهى بسـيار پيـروز شـدند و خداونـد بـا       ...

  صابران (و استقامت كنندگان) است.

  ى خداوند چيزى نيست.  ى دشمن در برابر اراده فراوانى عده و عده* 

ْم ِمْن فَ  بََ�ٰ إِْن تَْصِ�ُ 
ُ
تُو�

ْ
َذا ُفْمـِدْدُكْم رَ  ْورِ وا َوَيت�ُقوا َوَيأ ـٰ ٍف ِمـَن  ِهْم َهـ

َ
بXُكـْم ِ�َْمَسـِة آال

ِم�َ  ئَِكِة ُمَسِوّ
َ

َمال
ْ
  )125/(آل عمران  ال

البتّه اگر صبر ومقاومت كنيد وپرهيزگارى نماييد (گرچه) دشمنان با خشـم و خـروش   
  رساند. بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته مخصوص مدد مى

  است.  در جنگ استقامت وتقوا، عامل نزول فرشتگان وامدادهاى غيبى  *
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 بُْ/َ 
�

 ِمْن ِعنْـِد الل�ــِه إِن� الل�ــَه   ٰى َوüَِْطَمِ,� بِِه قُلُوُبُكْم َوَما اÕْ�Kُ  َوَما َجَعلَُه الل�ـُه إِال
�

إِال
  )10/(انفال   َعِزيٌز َحِكيمٌ 

تگان) را جز براى بشارت و اينكه دلهايتان با آنان و خداوند، آن (پيروزى و نزول فرش
آرامش يابد قرار نداد و نصرت و پيروزى، جز از سوى خدا نيست، (به قدرت خـود و  

  ناپذير حكيم است. امداد فرشته هم تكيه نكنيد.) همانا خداوند، شكست

ى قـوى   ى قوى داشته باشد. از عوامل پيـروزى، انگيـزه و روحيـه    رزمنده بايد روحيه* 
  .كه يكي از امدادهاي الهي است رزمندگان است

ِكن� الل�ـَه َقتَلَُهْم َوَما رَ  ـٰ ِكن� الل�ـَه رَ  َميَْت إِْذ رَ  فَلَْم َيْقتُلُوُهْم َولَ ـٰ   )17/(انفال  َ�ٰ  َميَْت َولَ
ا شما (با نيروى خود)، آنان (كفّار) را نكشتيد، بلكه خداوند (با امدادهاى غيبـى) آنهـا ر  

   .به قتل رساند. (اى پيامبر!) آنگاه كه تير افكندى، تو نيفكندى، بلكه خدا افكند

پيروزى در جنگ موجـب غـرور و عجـب شـما نشـود، خداونـد و امـدادهاى او را        * 
  فراموش نكنيد.

 َÕَََقْد ن
َ
ْعَجبَـتُْكْم َكـÅَْ  ُكُم الل�ـُه Hِ َمَواِطَن َكِث�َ  ل

َ
تُُكْم فَلَـْم ُيْغـِن  ٍة َوَيـْوَم ُحنَـْ�ٍ إِْذ أ

رْ 
َ ْ
ْتُْم ُمْدبِرِ  ُض بَِما رَ  َقنُْكْم َشيْئًا وََضاقَْت َعلَيُْكُم األ

�
  )25/(توبه  يَن  ُحبَْت ُعم� َو´

همانا خداوند در مواضع بسيارى شما را يارى كرده است و در روز حنين (نيـز شـما   
ور و اعجاب واداشت، ولى ايـن  را يارى كرد،) آنگاه كه فراوانى لشگرتان شما را به غر

اش بـر شـما    ى گسـتردگى  فزونىِ نفرات هيچ سودى براى شما نداشت و زمين با همـه 
  تنگ آمد، پس شما پشت به دشمن فرار كرديد.

  ها در صدر اسالم، نصرت و امداد الهى بود. عامل اصلى پيروزى جنگ* 
ال قـدرت. در  امدادهاى الهى در همه حال است، چه در حـال ضـعف و چـه در حـ    * 

جنگ بدر با مسلمانانِ اندك، از نصرت الهى برخوردار شدند و در جنگ حنين با تعـداد  
  1زياد، باز هم نصرت الهى به يارى آمد.

                                                           

؛ 45؛ نساء/28؛ غافر/25در آيات زير آمده است: احزاب/» امدادهاي الهي«مضمون  . مصاديق ديگري از1
؛ 14؛ توبـه/ 18؛ انفـال/ 12؛ انفـال/ 10؛ انفـال/ 9؛ انفـال/ 139؛ آل عمـران/ 123؛ آل عمـران/ 251بقره/

  .44-43انفال/
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  . شكست به مثابه آزمايش الهي5.2.12

تُْم وَ 
ْ
ٰ إَِذا فَِشل وَغُهْم بِإِْذنِِه َح|� Xُس َقْد َصَدقَُكُم الل�ـُه وَْعَدُه إِْذ �َ

َ
ْمرِ َول

َ ْ
  َينَاَزْقتُْم Hِ األ

رَ 
َ
بXوَن ِمنُْكْم َمْن يُرِ  وََعَصيْتُْم ِمْن َنْعِد َما أ ِ

ُ
ْغيَا َوِمنُْكْم َمْن يُرِ  اُكْم َما � X-ِخرَ  يُد ا

ْ
َة  يُد اآل

 َîَ مُ  ُعم�
ْ
َقْد َقَفا َقنُْكْم َوالل�ـُه ُذو فَْضٍل 2ََ ال

َ
َبْتَِليَُكْم َول ِ́    ْؤِمِن�َ فَُكْم َقنُْهْم 

ى خود را (مبنى بر پيروزى شما در جنـگ اُحـد) محقّـق گردانـد،      و قطعاً خداوند وعده
كشتيد، تـا آنكـه سسـت شـديد و در كـار (جنـگ و        زيرا كه دشمن را با خواست او مى

تقسيم غنائم) به نزاع پرداختيد و از (دستور پيامبر) نافرمانى كرديد، بـا آنكـه خداونـد    
را (از غنائم) كه محبوب شما بود به شما نشان داده بـود. برخـى از   (پيروزى و) آنچه 

شما خواهان دنيايند (و غنائم جنگى،) و برخى خواهان آخرت (و شهادت در راه خـدا).  
پس آنگاه خداوند شما را از (تعقيب) آنان منصرف ساخت (و پيروزى شما به شكست 

درگذشت و همانا خداوند نسـبت بـه    انجاميد،) تا شما را بيازمايد، ولى از (خطاى) شما

  )152(آل عمران/ مؤمنان، صاحب فضل و بخشش است.

َبْتَِليَُكمْ  «ى آزمايش الهى است.  ها، وسيله شكست*  ِ́ «  

...  َ�َ
َ
َبْتåََِ ا قُْل لَْو ُكنْتُْم Hِ ُنيُوتُِكْم ل ِ́ ٰ َمَضاِجِعِهْم َو َقتُْل إِ=َ

ْ
يَن ُكِتَب َعلَيِْهُم ال ِ

�
Wلل�ـُه َما َز ا

ُدورِ  Hِ ُصُدورِ  Xقُلُوبُِكْم َوالل�ـُه َعِليٌم بَِذاِت الص Hِ َص َما َُمِحّ ِ́   )154/(آل عمران  ُكْم َو
هايتان نيز بوديد، آنهايى كه كشته شدن بـر آنهـا مقـرّر شـده بـود، بـه        اگر در خانه ...

هاى  چه را در سينهشدند و(حادثه اُحد) براى آن است كه آن سوى قتلگاه خود روانه مى
شماست، خدا بيازمايد و آنچه را در دل داريد، پاك وخالص گرداند وخداوند بـه آنچـه   

  هاست داناست. در سينه
ها، يكى از راههاى امتحان و شناسايى درجات ايمان  حوادث تلخ و شكست در جبهه* 

  افراد است.

  فرار ا ز جنگ.5.2.13

َها ُ�َر�  إِغ�
رْ َمٌة َعلَيْ  قَاَل فَ

َ
رْ  ِهْم أ

َ ْ
  )26/(مائده  ...ِض  بَِعَ� َسنًَة يَتِيُهوَن Hِ األ

(خداوند به موسى) فرمود: به درستى كه آن (سرزمين مقدس) تـا چهـل سـال برآنـان     
خاطر اين سستى وتخلّف اين مدت طوالنى را) در زمـين سـرگردان    ممنوع شد، (پس به

  .روم) خواهند شدسرزمين مقدس، مح (و از مواهب مادى ومعنوى آن

َها ُ�َر�  «كيفر فرار از جنگ، محروميت است. *  إِغ�
  » َمٌة َعلَيِْهمْ  فَ
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يَن َكَفرُ  ِ
�

Wِقيتُُم ا
َ
وا إَِذا ل

يَن آَمنُ ِ
�

Wَها ا Xف
َ
ْدبَارَ  يَا ك

َ ْ
وُهُم األ

X
 تَُول

َ
  )15/(انفال  وا زَْحًفا فَال

ان برخـورد كرديـد، بـه آنـان پشـت      ايد! هرگاه با انبوه كافر اى كسانى كه ايمان آورده
  نكنيد و مگريزيد.

  در هنگام نبرد، فرار از جنگ جايز نيست. * 

ْن َفنَْقِلَب الر� 
َ
ْن ل

َ
بًَدا  بَْل َظنَنْتُْم أ

َ
ْهِليِهْم أ

َ
ٰ أ ُمْؤِمنُوَن إِ=َ

ْ
  )12/(فتحُسوُل َوال

 هرگـز  ؤمنـان م و پيامبر كرديد گمان) كه بود آن خاطر به شما فرار و نافرمانى( بلكه 
  .گشت نخواهند باز خود هاى خانواده به) سالمت به(

ْن َفنَْقِلَب  . «است جهاد از فرار عامل خانواده، به حد از بيش توجه* 
َ
بًَدا... ل

َ
ْهِليِهْم أ

َ
ٰ أ   1»إِ=َ

  . اخالق جنگ5.2.14

ْهرُ  َرَ   الش�
ْ
tْهرِ  ا َرَ   اُم بِالش�

ْ
tُرُ  ا

ْ
tِن اْقتََدٰى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه َماُت قَِصاٌص َفمَ  اِم َوا

  )194/بقره( ...بِِمثِْل َما اْقتََدٰى َعلَيُْكمْ 
ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشـمنان احتـرام آنـرا شكسـتند و بـا شـما جنـگ        

هـا را (نيـز) قصـاص اسـت      كردند، شما نيز حقّ داريد مقابله به مثل كنيد. زيرا) حرمت
  ...تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى كنيدوهركس به شما 

  قوانين حاكم بر جنگ را محترم بشماريد، مگر آنكه دشمن از آن سوء استفاده كند.* 

َرْ ... 
ْ
tتََضَع ا ٰ ا فَِداًء َح|� ا َمنÍا َنْعُد َوÀِم� إِم�

َوثَاَق فَ
ْ
وا ال Xَنْتُُموُهْم فَُشد

ْ
5

َ
ٰ إَِذا أ ْوَزارَ  َح|�

َ
    ...َها ُب أ

 يا سپس،) نكنند فرار تا( ببنديد سخت را آنان پس) شوند اسير شما دست در چون و( 
 تـا  كنيـد  رهايشـان  عـوض،  و فديـه  گرفتن با يا و) كنيد آزادشان و( نهيد منّت آنان بر

  )4(محمد/  ...نهد زمين بر را خود سنگين بار جنگ

 از اسـيران  بخشـش  و عفـو  لـذا  و اسـت  سـتم  و ظلـم  بـردن  بـين  از جهاد، از هدف* 
  .است اسالم هاى سفارش

 َùْ
َ ْ
يِْديُكْم ِمَن األ

َ
X قُْل لَِمْن Hِ أ ِ̧

�Kَها ا Xف
َ
ا يُـْؤتُِكْم  ٰى إِْن َفْعلَِم الل�ـُه Hِ قُلُوبُِكْم َخـْ�ً  يَا ك

ِخَذ ِمنُْكْم َوَيْغِفرْ  َخْ�ً 
ُ
ا أ ُكْم َوالل�ـُه َلُفورٌ   ا ِمم�

َ
  )70/ال(انفِحيٌم  رَ   ل

                                                           

  .33در آيات زير آمده است: محمد/» از جنگ فرار«. مصاديق ديگري از مضمون 1



  233       المـلل             سـياست خارجـي و روابـط بيـن

 

اى پيامبر! به اسيرانى كه در دست شمايند بگـو: اگـر خداونـد در دلهـاى شـما خيـرى       
بداند، بهتر از آنچه از شما گرفته شده است بـه شـما خواهـد داد (و مسـلمان خواهيـد      

  بخشايد و خداوند بخشاينده و مهربان است. شد) و گناهانتان را مى

  مشروع و مقبول است:، سه طرح يدر نظام اسالمى، براى اسراى جنگ
با آنكـه مسـلمانان قـدرت     .. آزاد كردن بدون فديه، مثل آنچه در فتح مكّه واقع شد1

ى  همـه را بـا جملـه   صلى اهللا عليه وآلـه   اسير و فديه گرفتن را داشتند، ولى پيامبر اسالم
  د ساخت.آزا» انتم الطلقاء«

  ا.ى اُسر ى نقدى يا مبادله . آزادى اسيران با گرفتن فديه2
. نگه داشتن اسيران در دست مسلمانان، تا هم از قـدرت يـافتن دشـمن جلـوگيرى     3

  شود، هم به تدريج تعاليم دين را آموخته و به اسالم ارشاد شوند.  
  در اختيار حاكم اسالمى است. ،انتخاب هر يك از اين سه راه

  ارت.اس و غارت و هدف از جنگ، شكست طاغوت است، نه قتل* 

  از ايثارگران و مجاهدان . حمايت5.2.15

ُمْؤِمنَِ� َلْ�ُ 
ْ
َقاِعُدوَن ِمَن ال

ْ
 يَْستَوِي ال

َ
َ   ال وßِ ال��

ُ
ْمَوالِِهْم   رِ  أ

َ
ُمَجاِهُدوَن Hِ َسِبيِل الل�ـِه بِأ

ْ
َوال

َقاِعِديَن َدرَ 
ْ
ْغُفِسِهْم 2ََ ال

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن بِأ

ْ
ُه ال َل اللـ� ْغُفِسِهْم فَض�

َ
  )95/(نساء...َجةً  َوأ

انـد، بـا    مؤمنانى كه بدون عذر و ضرر (مثل بيمـارى و معلوليـت) از جهـاد بازنشسـته    
كنند، يكسان نيستند. خدا،  مجاهدانى كه با اموال و جانهاى خويش در راه خدا جهاد مى

  .اى برترى داده است جهادگران با اموال و جانشان را بر وانشستگان (جنگ) به درجه

هم بايد براى مجاهدان و اسالمي داوند به رزمندگان فضيلت داده است، جامعه اگر خ* 
حساب خاصى باز كند. (البتّه به شرطى كه براى رزمنده نيز توقّعات نابجا پيـدا   ايثارگران

  نشود و گرفتار سوء عاقبت نگردد). 

  آتش بس پذيرش .5.2.16

إِن� الل�ـَه َلُفورٌ 
إِِن اْغتََهْوا فَ

   )192(بقره/ يمٌ حِ  رَ   فَ
  و اگر دست كشيدند، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.

  بس واقعى دشمنان را بپذيرند. مسلمانان بايد آتش* 
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  جنگ . اقتصاد5.2.17

 Xْحِسنُوا إِن� الل�ـَه ُ¬ِب
َ
 ا�üْهلَُكِة َوأ

َ
يِْديُكْم إِ=

َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
نِْفُقوا Hِ َسِبيِل الل�ـِه َوال

َ
َوأ
ُمْحِسنِ�َ ا

ْ
  )195(بقره/   ل

و در راه خدا انفاق كنيد (و با ترك انفاق،) خود را به دست خود به هالكت نياندازيد. و 
  دارد. نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست مى

ى هر حركتى است. جهاد نيز بدون پشتوانه مـالى امكـان نـدارد. اگـر      اقتصاد، پشتوانه* 
  شوند. ، اموال خود را بكار نگيرند، گرفتار شكست مىمردم در راه دفاع از حقّ

  دشمن . ستون پنجم5.2.18

ِفتْنََة َوِفيُكْم  لَْو َخرَ 
ْ
ُكْم َفبُْغونَُكُم ال

َ
ل

َ
وَْضُعوا ِخال

َ َ
 َوأل

ً
 َخبَاال

�
ْم إِال

ُ
ُجوا ِفيُكْم َما َزاُدو�

الِِم�َ  اُعوَن لَُهْم َوالل�ـُه َعِليٌم بِالظ�   )47(توبه/ َسم�
ر (منافقان) همراه شما به جنگ بيرون آمده بودند، جـز فسـاد، (ترديـد و اضـطراب،     اگ

كردنـد تـا فتنـه پديـد      افزودند و به سرعت در ميان شما رخنه مـى  چيزى) بر شما نمى
سـپارند   آورند ودر ميان شما كسانى (تأثيرپذيرند كه) به سخنان آنان گوش و دل مـى 

  و خداوند به حال ستمگران آگاه است.

  (تهاجم فرهنگي) . جنگ نرم5.3

َفرِ 
َ
ِكتَاِب  َوÀِن� ِمنُْهْم ل

ْ
ِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن ال

ْ
ِكتَاِب üَِْحَسبُوُه ِمَن ال

ْ
ِسنَتَُهْم بِال

ْ
ل
َ
ُووَن أ

ْ
يًقا يَل

  )78/(آل عمران ...َوَيُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد الل�ـِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد الل�ـهِ 
(اهل كتاب) گروهى هستند كـه زبانشـان بـه خوانـدن كتـاب (ودسـت       وهمانا از ايشان 

كنيد آن از كتاب آسـمانى اسـت، در    چرخانند كه گمان مى ى خودشان چنان) مى نوشته
  ...خوانيم) از جانب خداست گويند: آن (چه ما مى حالى كه از كتاب نيست و مى

  دهند.   ود قرار مىگمراه كنندگان، مقدسات مذهبى و كتب آسمانى را دستاويز خ* 
ِكتَاِب  «هاى زهرآگين فرهنگى دشمن است.  التقاط، از حربه* 

ْ
  »üَِْحَسبُوُه ِمَن ال

ْهَواَءُهْم َواْحَذرْ  ....
َ
 تَت�ِبْع أ

َ
  )49/(مائده ...ُهمْ  َوال

و از هوسهاى آنان پيروى مكن، و بر حذر باش از اين كه تـو را از برخـى از آنچـه    ... 
  ل كرده منحرف سازند..خداوند بر تو ناز

  »و احذرهم أن يفتنوك«مراقب نفوذ فرهنگى دشمنان باشيم. * 
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يَن َكَفرُ  ِ
�

Wيَن آَمنُوا لَْو ََن َخْ�ً  َوقَاَل ا ِ
�

ِْه َوÀِْذ لَْم َفْهتَُدوا بِـِه فََسـيَُقولُوَن  وا لِث
َ

ا َما َسبَُقونَا إِ´
َذا إِفٌْك قَِديمٌ  ـٰ   )11/(احقاف   َه

) اسـالم ( اگـر : گوينـد  انـد،  آورده ايمـان  كـه  كسانى درباره ورزيدند، كفر هك كسانى و 
 به نيافتند، هدايت خود  چون و. گرفتند نمى سبقت ما بر آن پذيرفتن در آنان بود، خوب

  .است دار سابقه دروغى اين: گفت خواهند زودى
  .  است بوده هميشه مسلمانان و اسالم عليه تحقيرآميز تبليغات* 
: گويـد  مـى  گاهى. ندارد ومنطق حرف يك و شود نمى وارد راه يك از هميشه دشمن،* 

 گـاهى  و »ا َما َسـبَُقونَا  لَْو ََن َخْ�ً  « پذيرفتيم، مى همه از قبل ما وگرنه ندارد ارزشى اسالم
َذا إِفٌْك قَِديمٌ  . «نيست بيش دارى سابقه و كهن دروغ مطالب، اين: گويد مى ـٰ   »  فََسيَُقولُوَن َه

ُكَما لَِمَن ا�Kاِصِحَ� 
َ
  )21/(اعراف  َوقَاَسَمُهَما إِِ¤ّ ل

اش تأثير كند،) بـراى آن دو سـوگند يـاد كـرد كـه بـه        و (شيطان براى آن كه وسوسه
  راستى من از خيرخواهان شمايم.

   خورد. و سوگند دروغ مي برد دشمن، از اعتقادات و باورهاى ما به نفع خود سود مى* 
كنـد و   با ظاهرى دلسوزانه و ادعاى خيرخواهى، در اعتقادات ما نفوذ مىگاهى دشمن * 

برادران يوسف نيز براى از بين بردن يوسـف و  » انّى لكما لمن الناصحين«زند.  ضربه مى
َافُِظوَن  «جدا كردن او از پدرشان به ظاهرسازى پرداخته و به او گفتند: 

َ
t ُ

َ
j ِن�اÀ1»َو  

 ٰÄَََذ قَْوُم ُمو ُ ُخَوارٌ َوا��
َ

j َجَسًدا 
ً

لَْم يَرَ    ِمْن َنْعِدهِ ِمْن ُحِلِيِّهْم ِعْجال
َ
  أ

َ
 يَُكِلُّمُهْم َوال

َ
ن�ُه ال

َ
ْوا ك

َُذوُه َوÓَنُوا َظالِِمَ�   ا��
ً

  )148/(اعرافَفْهِديِهْم َسِبيال
اى  ى گوسـاله  و قوم موسى پس از (رفتن) او (به كوه طور) از زيورهاى خود مجسـمه 

ختند و به پرستش) گرفتند كه صداى گاو داشت، آيـا نديدنـد كـه آن (گوسـاله) بـا      (سا
كنـد؟ آن را (بـه پرسـتش) گرفتنـد در      گويد و به راهى هدايتشـان نمـى   آنان سخن نمى

  حالى كه ستمكار بودند.
  ى طال) كند. (مجسمه دشمن براى انحراف مردم، از هنر استفاده مى* 
» ... خـوارُحِلـِيِّهمْ «اى دارد.  ق و سروصـدا نقـش عمـده   در انحراف انسـان، زرق و بـر  * 

  بنابراين در پى هر صدا و هر زرق و برق و زيبايى نبايد رفت.
                                                           

  .11. يوسف / 1
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ْن ُفْطِفئُوا نُورَ  يُرِ 
َ
ْن يُِتم� نُورَ   يُدوَن أ

َ
 أ

�
َب الل�ـُه إِال

ْ
فَْواِهِهْم َوَيأ

َ
َ�فِرُ  ُه َولَْو َكرِ  الل�ـِه بِأ

ْ
    وَن  َه ال

خواهـد   ند نور خدا را با دهانهايشان خاموش سازند، ولى خداوند جزاين نمـى خواه مى

  )32(توبه/ كه نور خود را به كمال برساند، هرچند كفّار، ناراحت باشند.

فَْواِهِهمْ  «است. عليه دين ، تبليغات هاى دشمنان يكى از تالش* 
َ
  » بِأ

ْجِلـْب َعلَـيِْهْم ِ�َيِْلـَك َورَ َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمنُْهْم بَِصـْوتَِك وَ 
َ
ُهْم Hِ  ِجِلـَك وََشـارِ  أ

ْ
ك

 ُغرُ 
�

يَْطاُن إِال ِد وَِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الش�
َ

ْوال
َ ْ
ْمَواِل َواأل

َ ْ
  )64/(اسراءا  ورً  األ

توانى با صداى خود بلغزان و نيروهاى سـواره   و (اى شيطان!) هر كس از مردم را مى
دار و در اموال وفرزندان با آنان شريك شو و به آنان  آنان گسيلات را بر ضد  و پياده

  دهد. اى به آنان نمى وعده بده، و شيطان جز فريب، وعده

قبـل از  » صـوت «تهاجم تبليغاتى و فرهنگى دشمن، مقدم بـر تهـاجم نظـامى اسـت.     * 
    1آمده است.» خيل«

  از جنگ نرم كفار  هدف. 5.3.1

  زدايي دين. 5.3.1.1

 ْ¬َ 
َ

َعِليُم َوال
ْ
ِميُع ال يًعا ُهَو الس� ِÙَ َة لِل�ـِه ِعز�

ْ
  )65/(يونس  ُزنَْك قَْولُُهْم إِن� ال

گفتار مخالفان، تو را غمگين نسازد. زيـرا عـزّت، بـه تمـامى از آن خداونـد اسـت و او       
  شنوا و داناست.

او بـر مـا    گفتنـد:  گاهى مـى  .دادند نسبت شاعر، كاهن، ساحر ومجنون مى ،كفّار به پيامبر
 بََشـ «امتيازى ندارد، بلكه انسانى مثل ماسـت.  

�
ْغـتُْم إِال

َ
گفتنـد:   ، گـاهى مـى  2»ِمثْلُنَـا   رٌ ـإِْن أ

²َ  «كننـد.   هاى او را گروهى ساخته و پرداختـه و بـه او القـا مـى     حرف
َ
نَـُه َعلَيْـِه قَـْوٌم َوأ

                                                           

-66؛ اعـراف/ 105؛ انعـام/ 54در آيات زير آمده است: مائده/» جنگ نرم«. مصاديق ديگري از مضمون 1
   .38؛ عنكبوت/6؛ لقمان/70-66؛ انبياء/ 97-95؛ طه/73؛ اسراء/27؛ هود/67

  .10. ابراهيم / 2
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نَـا ِمثْـَل  «آوريم.  ىگفتند: ما نيز اگر بخواهيم مثل قرآن را م ، گاهى مى1»ونَ  آَخرُ 
ْ
ُقل

َ
لَْو نََشاُء ل

َذا  ـٰ َساِط�ُ  «هاى پيشينيان است.  هاى او داستان گفتند: حرف و گاهى مى 2»َه
َ
ِل�َ   أ و�

َ ْ
  3»األ

هدف تبليغات دشمن، تحقير ديـن و امـت اسـالمى اسـت، ولـى خداونـد پيـامبر را        *  
  رساند. دلدارى داده و كفّار را به اين هدف نمى

  . همانندسازي5.3.2.2

ِك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفرَ 
ْ
ٰ ُمل يَاِطُ� 2ََ بَُعوا َما َيتْلُو الش� يَاِطَ�   َواي� ِكن� الش� ـٰ ُسلَيَْماُن َولَ

ْحرَ  َكَفرُ    )102/(بقره  ... وا ُفَعِلُّموَن ا�Kاَس الِسّ
ان و (يهود) آنچه (از افسـون و سـحر كـه) شـياطين (از جـنّ وانـس) در عصـر سـليم        

كردند وسليمان هرگز (دست به سحر نيالود و) كافر نشد ولكن  خواندند، پيروى مى مى
  ...آموختند  شياطين، كفر ورزيدند كه به مردم سحر وجادو مى

  كردند.   ساحران براى توجيه كار خود، سليمان را نيز ساحر معرّفى مى* 

ُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن َقبُْل 
َ

َذا ¦ ـٰ َقْد وُِعْدنَا َه
َ
َساِط�ُ  ل

َ
 أ

�
َذا إِال ـٰ ِلَ�   إِْن َه و�

َ ْ
  )68(نمل/األ

در حقيقـت بـه مـا و نياكانمـان از قبـل، ايـن وعـده داده شـده، (لكـن) ايـن وعـده جـز             
  هاى پيشينيان چيز ديگرى نيست. افسانه

  هاى كافران است. افسانه خواندن سخنان انبيا، يكى از حربه* 

  هاي جنگ نرم شيوه .5.3.2

  تهزاءاس. 5.3.2.1

يَن َكَفرُ  ِ
�

َّن لِث
غْيَا َويَْسَخرُ  ُزيِ X-َيَاُة ا

ْ
tيَن آَمنُوا وا ا ِ

�
W212/(بقره  ...وَن ِمَن ا(  

  كنند. زندگى دنيا، در چشم كافران جلوه يافته است و افراد با ايمان را مسخره مى

  »ونَ  يَْسَخرُ «ست. پرست ادنيا كافران، شيوه دائمى مومنانمسخره كردن * 

                                                           

  .4. فرقان / 1
  .31. انفال / 2
  .24. نحل / 3



  سياست در قرآن                  238

 

ِكتَايَ 
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

�
Wِعبًا ِمَن ا

َ
َُذوا ِدينَُكْم ُهُزًوا َول يَن ا�� ِ

�
Wَيت�ِخُذوا ا 

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

�
Wَها ا Xف

َ
َب ا ك

ارَ  ُكف�
ْ
َاَء َواي�ُقوا الل�ـَه إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنَِ�   ِمْن َقبِْلُكْم َوال ِ́ ْو

َ
ةِ .أ

َ
ال  الص�

َ
َوÀَِذا نَاَدْفتُْم إِ=

 َفْعِقلُونَ ا
َ

غ�ُهْم قَْوٌم ال
َ
لَِك بِك

ٰ
ِعبًا َذ

َ
َُذوَها ُهُزًوا َول   )58و  57/(مائده   ��

گيرنـد،   ايد! از كسانى كه دين شما را به مسخره و بازى مـى  اى كسانى كه ايمان آورده
اند و(نيز) كفّار را ولى خود نگيريد و از  آنان كه پيش از شما كتاب (آسمانى) داده شده

ى اذان، مـردم را) بـه نمـاز     و هرگاه كه شما (به وسيله بپرهيزيد، اگر ايمان داريد.خدا 
گيرنـد. ايـن بـه خـاطر آن اسـت كـه آنـان         خوانيد آن را به مسخره و بازى مـى  فرامى

  انديشند. گروهى هستند كه نمى

  هاى مبارزاتى دشمنان است.   استهزاى دين، (با جنگ سرد و روانى) يكى از شيوه* 
ن نزول آيه آمده است كه جمعى از يهود و بعضى از مسيحيان، صداى مؤذّن را در شأ

  كردند. مسخره و استهزا مى را ديدند، آنان شنيدند ويا قيام مسلمانان را به نماز مى كه مى

َقِد اْستُْهِزَئ بِرُ 
َ
يَن َسِخرُ  َول ِ

�
Wيَْستَْهِزئُوَن وا ِمنُْهْم َما َنُوا بِِه  ُسٍل ِمْن َقبِْلَك فََحاَق بِا   

و قطعـاً پيـامبرانى پـيش از تـو هـم اسـتهزا شـدند، پـس عـذابى كـه بـه اسـتهزاى آن             

  )10(انعام/  كنندگان از ايشان فرود آمد. پرداختند بر مسخره مى

ى رهبران است كه بايد  براى تضعيف روحيه ،هاى روانى دشمن استهزا، يكى از جنگ* 
  در برابر آن مقاومت كرد.

ينَ  ِ
�

Wُجْهـَدُهْم  ا 
�

ـُدوَن إِال ِLَ 
َ

يـَن ال ِ
�

Wـَدقَاِت َوا ُمـْؤِمِنَ� Hِ الص�
ْ
ِقَ� ِمـَن ال ِوّ ُمط�

ْ
ِمُزوَن ال

ْ
يَل
  )79/(توبه  ...ونَ  فَيَْسَخرُ 

بـر صـدقات واجـب،) داوطلبانـه صـدقات مسـتحب نيـز         منافقان بر مؤمنانى كه (عالوه
ى توانشـان چيـزى (بـراى     به اندازهدهند و همچنين بر مؤمنانِ (تهى دستى) كه جز  مى

  .كنند گيرند و آنان را مسخره مى يابند، عيب مى انفاق وپشتيبانى از جبهه) نمى

هاى ديگران را نيز زيـر   كمك و كنند مسخره كردن، كار منافقان است. خود كمك نمى* 
  برند. سؤال مى

  كنند.ميانگيزه  به جهاد دلسرد و بىمنافقان با تبليغات واستهزا، مردم را نسبت * 
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َما َمر� 
�
َك َوُ�

ْ
ُفل

ْ
 ِمْن قَْوِمِه َسِخرُ   َوَيْصنَُع ال

ٌ َ
ا نَْسـَخرُ  وا ِمنُْه قَاَل إِْن تَْسَخرُ  َعلَيِْه َمأل إِنـ�

  وا ِمن�ا فَ
  )38/(هود  وَن  ِمنُْكْم َكَما تَْسَخرُ 

ف قومش بر و نوح (به فرمان الهى) مشغول ساختن كشتى شد. (اما) هر زمان كه اشرا
كردند. (او) گفت: اگر شما ما را مسخره كنيد، ما (نيـز)   گذشتند، او را مسخره مى او مى

  قطعاً همين گونه شما را مسخره خواهيم كرد.

  زند.   دشمنى كه منطق و برهان ندارد، دست به مسخره و استهزاى مؤمنان مى* 

  ل نشان دهيم. العم در برابر استهزاى دشمنان خود را نبازيم، بلكه عكس* 

  افتراء .5.3.2.2

 َûَِن اْف ْظلَُم ِمم�
َ
ءٌ  َوَمْن أ ِْه َ~ْ

َ
� َولَْم يُوَح إِ´ َÚِو4َِ إ

ُ
ْو قَاَل أ

َ
ِه َكِذبًا أ   )93/(انعام  ...ٰى 2ََ اللـ�

تر از آنكه بر خدا دروغى بست و يا گفت: به من وحى شده، در حالى كه  و كيست ظالم
  ست.  چيزى به او وحى نشده ا

ترين ظلم  افترا به خداوند ظلم فرهنگى است و ادعاى رهبرى از سوى نااهالن، بزرگ* 
  است.  

 َûَِن اْف ْظلَُم ِمم�
َ
ئَِك ُفْعرَ  َوَمْن أ ـٰ ولَ

ُ
ٰ رَ  ٰى 2ََ الل�ـِه َكِذبًا أ ِء  ُضوَن 2ََ

َ
ُؤال ـٰ ْشَهاُد َه

َ ْ
بِِّهْم َوَيُقوُل األ

ٰ رَ  يَن َكَذبُوا 2ََ ِ
�

Wالِِمَ� بِّ  ا ْعنَُة الل�ـِه 2ََ الظ�
َ
 ل

َ
ال

َ
  )18/(هود  ِهْم أ

ــى    ــد دروغ م ــر خداون ــه ب ــتمكارتر از آنك ــت س ــر    و كيس ــت) ب ــان (در قيام ــدد؟ آن بن
شوند و شاهدان خواهند گفت: اينها همان كسانى هستند كـه   پروردگارشان عرضه مى

  اد.بر پروردگارشان دروغ بستند. بدانيد، لعنت خدا بر ستمگران ب

هاست. نويسندگان و گويندگان مذهبى، مراقب گفتار  ترين ظلم افترا بر خداوند، بزرگ* 
  و نوشتار خود باشند.

 َûٍَم بَِل اْف
َ

ْحال
َ
ْضَغاُث أ

َ
رْ   اُه بَْل ُهَو َشاِعرٌ  بَْل قَالُوا أ

ُ
تِنَا بِآيٍَة َكَما أ

ْ
يَأ

ْ
لُوَن  فَل و�

َ ْ
  )5/(انبياء  ِسَل األ

هاى آشفته است كـه آنهـا را    ه محمد آورده، وحى نيست) بلكه خواب(كفّار) گفتند: (آنچ
گويد) بايد همان گونـه   به دروغ به خدا نسبت داده، بلكه او شاعر است، (اگر راست مى

  اى بياورد. كه (پيامبران) پيشين (با معجزه) فرستاده شده بودند، او براى ما معجزه
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(تهـاجم تبليغـاتى و   » بل... بل... بل.... «شود دشمن به وارد كردن يك تهمت قانع نمى* 
  1هاى اصلى كار دشمن است.) اتهامات پى در پى، از شيوه

  نسبت جنون .5.3.2.3

  )51/(قلمَوَيُقولُوَن إِن�ُه لََمْجنُوٌن 
  . است ديوانه او: گويند مى و 

ْم َفُقولُوَن بِِه ِجن�ٌة 
َ
  )70منون/(مؤأ

   .گويند: او جنون دارد يا مى

    2كنند. ان دين، براى حفظ مرام خود، شخصيت مردان خدا را خدشه دار مىدشمن* 
  نسبت سحر و جادو. 5.3.2.4

َقْوا َسَحرُ 
ْ
ل
َ
ا أ ُقوا فَلَم�

ْ
ل
َ
ْقُ�َ ا�Kاِس َواْسûَْ  قَاَل أ

َ
  َعِظيٍم   َهبُوُهْم وََجاُءوا بِِسْحرٍ  وا أ

پـس همـين كـه (ابـزار      (موسى با تكيه بر نصرت الهى) گفت: (نخست شـما) بيافكنيـد.  
بنـدى) تـرس و    هاى مردم را افسون كردند (با اين چشم جادوى خود را) افكندند، چشم

  )116(اعراف/  وحشتى در مردم پديد آوردند و سحرى بزرگ را به صحنه آوردند.

شـود، مـذهب عليـه مـذهب و      براى كوبيدن هر حقّى، از وسائل مشابه آن استفاده مى* 
  حانى. اينجا هم جادو بر ضد معجزه بكار گرفته شد.نما عليه رو روحانى

ِسْحرٌ 
َ
ا َجاَءُكْم أ َحِقّ لَم�

ْ
َيُقولُوَن لِل

َ
اِحرُ   قَاَل ُموÄَٰ أ  ُفْفِلُح الس�

َ
َذا َوال ـٰ   )77/(يونس ونَ  َه

گوييـد   موسى (به آنان) گفت: آيا چون حقّ به سراغ شما آمد، (به آن سحر و جادو مى
  شوند. سحر است؟ در حالى كه جادوگران هرگز رستگار نمىپرسيد:) آيا اين  و مى

  كردند.   را سحر و پيامبران را ساحر معرّفى مى معجزهدشمنان، * 

                                                           

؛ 144و138؛ انعـام/ 8؛ احقاف/156زير آمده است: نساء/در آيات » افتراء«. مصاديق ديگري از مضمون 1
  . 69؛ يس/3؛ سجده/4؛ فرقان/38و  37؛ مومنون/64-61؛ طه/37؛ يونس/37اعراف/

-22؛ تكـوير/ 54؛ هود/84در آيات زير آمده است: اعراف/» جنوننسبت «. مصاديق ديگري از مضمون 2
  .15و  14؛ دخان/25و  26؛ مومنون/25
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 رَ * 
�

َذا إِال ـٰ ا ََن َفْعبُُد  ُجٌل يُرِ  َوÀَِذا ُيتَْ�ٰ َعلَيِْهْم آيَاُينَا بَِيّنَاٍت قَالُوا َما َه ُكْم َقم� ْن يَُصد�
َ
يُد أ

 إِفٌْك ُمْفûًَ آبَاُؤُكْم 
�

َذا إِال ـٰ يَن َكَفرُ  َوقَالُوا َما َه ِ
�

Wَذا  ى َوقَاَل ا ـٰ ا َجـاَءُهْم إِْن َهـ َحِقّ لَم�
ْ
وا لِل

 ِسْحرٌ 
�

  )43/أ(سبُمِبٌ�   إِال
و هرگاه آيات روشن ما بر آنان خوانده شـود گوينـد: جـز ايـن نيسـت كـه ايـن مـرد         

ستيدند بـاز دارد. و گوينـد: ايـن قـرآن جـز      پر خواهد شما را از آن چه پدرانتان مى مى
دروغى بافته شده نيست. و كسانى كه كفر ورزيدند، همين كه حقّ به سراغشـان آمـد،   

  گفتند: اين، جز يك جادو و سحر روشن چيز ديگرى نيست.

  ى انكار كفّار عبارت است از: شيوه* 
 «تحقير رهبر.  )الف

ّ
  »رجل ما هذا اال

  »ن يصّدكمأيريد «تهمت.  )ب
  »يعبد آباؤ�م«تكيه بر روش پدران و پيشينيان خود.  )ج

كننـد.   اسـتفاده مـى  عليه رهبران ديني كفّار، براى موفقيت خود، از هر نوع تبليغ منفى * 
 رجل «

ّ
 افك  -ما هذا اال

ّ
 سحر -ما هذا اال

ّ
  1»ان هذا اال

  زيبا جلوه دادن. 5.3.2.5

ْقَما
َ
يَْطاُن أ َْوَم ِمَن ا�Kاِس َوÀِِ¤ّ َجارٌ َوÀِذْ َزي�َن لَُهُم الش� ُكُم ا´ْ

َ
 َ%ِلَب ل

َ
ُكمْ   لَُهْم َوقَاَل ال

َ
   ...ل

و (به يادآور) زمانى كه شيطان، كارهاى آنان را در نظرشـان زيبـا جلـوه داد و گفـت:     

  )48(انفال/ ...امروز هيچ كس از مردم، بر شما غالب نخواهد شد و من ياور شمايم. 

هاست. آرى، نيكو پنداشتن كارهاى  دادن بدى يب شيطان، زيبا جلوههاى فر يكى از راه* 
  ى نفوذ شيطان در افكار انسان است. ها، نشانه بد وناهنجارى

  

                                                           

؛ 110؛ مائـده/ 6؛ صـف/ 7در آيات زير آمده اسـت: انعـام/  » و جادو سحر«مضمون  . مصاديق ديگري از1
ــات/ ــر/53و  52و  39و  38ذاري ــراف/11-9؛ قمــر/3-1؛ قم ــونس/132؛ اع ؛ 80 - 79و  76و 2؛ ي

؛ 4؛ ص/43؛ سـبا/ 48؛ قصص/154و  153و  37- 34؛ شعراء/8؛ فرقان/3؛ انبياء/71؛ طه/101اسراء/
  .31-29؛ زخرف/25-23غافر/
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رْ  قَاَل رَ 
َ ْ
�òَّ لَُهْم Hِ األ

َزيِ
ُ َ
ْغَويْتôَِ أل

َ
Ùَِْع�َ  ِبّ بَِما أ

َ
ْغِوَين�ُهْم أ

ُ َ
  )39/(حجر   ِض َوأل

ها را)  سبب آنكه مرا گمراه ساختى، من هم در زمين (بدى (ابليس) گفت: پروردگارا! به
  آرايم و همه را فريب خواهم داد. برايشان مى

  هاست. ابزار انحراف شيطان، زيبا جلوه دادن زشتى* 

ْقَمـالَُهْم فَ 
َ
يَْطاُن أ ْمِس ِمْن ُدوِن الل�ـِه َوَزي�َن لَُهُم الش� ُهْم وََجْدُيَها َوقَْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلش� َصـد�

 َفْهتَُدوَن 
َ

ِبيِل َفُهْم ال   )24/(نملَعِن الس�
كنند و شيطان  آن زن و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى

اعمالشان را در نظرشان آراسته، پس آنـان را از راه (حـقّ) بازداشـته و آنـان هـدايت      
  شوند. نمى

  رهاى زشت آنهاست.ى انحراف مردم، تزيين كا بهترين وسيله* 

ُهْم َعـِن  ْقَمـالَُهْم فََصـد�
َ
ـيَْطاُن أ ُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوَزي�َن لَُهُم الش�

َ
َ ل و²ًََدا َوَعُموَد َوقَْد تَبَ��
 ِÕِْنُوا ُمْستَبÓَِبيِل َو   )38(عنكبوت/يَن  الس�

مسـكونى   هـاى  شك (بعضـى) از خانـه   و (قوم) عاد و ثمود را نيز (هالك كرديم)؛ و بى
ى) آنان براى شما آشكار است؛ و شيطان اعمالشان را براى آنـان زينـت داد،    (مخروبه

) بـاز داشـت، در حـالى كـه (بـراى شـناخت حـقّ و باطـل)         وندپس آنان را از راه (خدا
  بصيرت داشتند.

هاى خود را خوب ديدن، دام شيطان است. (غرور و خود بزرگ بينى و افتخـار   زشتى* 
  1هايى از تزيين شيطانى است.) رت، جلوهبه ثروت و قد

  تهمت. 5.3.2.6

ْن ُ±ْرِ  يُرِ 
َ
رْ  يُد أ

َ
ُمرُ  َجُكْم ِمْن أ

ْ
  )110(اعراف/ وَن  ِضُكْم َفَماَذا تَأ

خواهد شما را از سرزمينتان آواره وبيرون كنـد (و سـرزمين    (آنان گفتند: موسى) مى
  دهيد؟ شما را اشغال نمايد)، پس (در اين مورد) چه دستور مى

  طلبى به مردان حقّ است.  هاى مخالفان، تهمت قدرت يكى از حربه* 

                                                           

  .37و  36؛ غافر/63در آيات زير آمده است: نحل/» زيبا جلوه دادن«مصاديق ديگري از مضمون  .1
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ـرٌ  قَاَل فِرْ 
ْ
َذا لََمك ـٰ ُكْم إِن� َه

َ
ْن آَذَن ل

َ
َمِدينَـِة üُِْخرِ  َمَكرْ   َعْوُن آَمنْتُْم بِِه َقبَْل أ

ْ
ُجـوا  ُيُمـوُه Hِ ال

ْهلََها
َ
  )123/(اعراف ...ِمنَْها أ

پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمـان آورديـد؟   فرعون (به ساحران) گفت: آيا 
  ايد تا اهلش را از آن بيرون كنيد.  قطعاً اين نيرنگى است كه شما در اين شهر انديشيده

زدن به مردان حقّ است. حتّى به كارگزاران خـود   ها، تهمت هاى طاغوت يكى از شيوه* 
، چنانكه در جـاى ديگـر، فرعـون    بينند اعتماد ندارند و هر حركت معنوى را سياسى مى

ى علّمكم الّسحر«شمرد.  ساحران را شاگرد موسى مى
ّ

W1»انّه لكب��م ا  

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wا 
ُ َ
َمأل

ْ
 بََ/ٌ  َفَقاَل ال

�
َذا إِال ـٰ ـَل َعلَـيُْكْم  ِمثْلُُكْم يُرِ   وا ِمْن قَْوِمِه َما َه ْن َفتََفض�

َ
يُد أ

نَْزَل مَ 
َ َ
ِل�َ َولَْو َشاَء الل�ـُه أل و�

َ ْ
َذا Hِ آبَائِنَا األ ـٰ ئَِكًة َما َسِمْعنَا بَِه

َ
  )24/منونؤ(م ال

پس اشراف قوم او كه كافر شدند، گفتند: اين نوح جز انسـانى هماننـد شـما نيسـت، او     
خواست (پيامبرى بفرستد) قطعاً فرشتگانى  خواهد بر شما برترى جويد، اگر خدا مى مى
  ايم. ا در ميان (تاريخ) پدران قبلى خود نشنيدهفرستاد. ما اين (دعوت نوح) ر مى

ن يَتفّضل«ى تبليغات كفّار است.  ، وسيلهبه رهبران ديني جويى تهمت برترى* 
َ
  2»يريد ا

  تهديد. 5.3.2.7

َمرْ 
ْ
َُكوَغن� ِمَن ال َü لَْم تَنْتَِه يَا نُوُح ْ,ِ

َ
  )116(شعراء/ ُجوِمَ�  قَالُوا ل

گر (از دعـوت خـود) دسـت برنـدارى قطعـاً از سنگسـار       مردم به نوح گفتند: اى نوح! ا
  شدگان خواهى شد. 

  ، تهديد است.هاى مخالفان ترين حربه يكى از مهم* 
  گري توجيه .5.3.2.8

 َïْ
َ
يَن أ ِ

�
Wَحر�  َوقَاَل ا 

َ
 آبَاُؤنَا َوال

َ
ُْن َوال

َ
ٍء ¦ ا ْمنَ  ُكوا لَْو َشاَء الل�ـُه َما َقبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َ~ْ

ءٍ    )35/(نحل ...ِمْن ُدونِِه ِمْن َ~ْ
خواست نه ما و نه پدرانمان هيچ چيـزى   كه شرك ورزيدند، گفتند: اگر خدا مى وكسانى

  ...كرديم.  پرستيديم و بدون حكم او هيچ چيزى را حرام نمى را غير از او نمى

                                                           

  .71. طه / 1
؛ 47و 40؛ اسراء/13؛ هود/32و 31در آيات زير آمده است: انفال/» تهمت«. مصاديق ديگري از مضمون 2
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  كنند.   ىكيشان خود را نيز توجيه م عالوه بر كار خود، كار نياكان و هم ،منحرفان* 
ين من قبلهم«گرى، كار همه منحرفان تاريخ است.  توجيه* 

ّ
Wكذلك فعل ا«  

  تكذيب. 5.3.2.9

 َùِْإ ôََِخْذنَا ِميثَاَق ب
َ
َقْد أ

َ
رْ  ل

َ
ِْهْم رُ  اِثيَل َوأ

َ
نَا إِ´

ْ
َما َجاَءُهْم رَ  َسل

�
¼ُ 

ً
 َيْهوَٰى  ُسال

َ
ُسوٌل بَِما ال

ْغُفُسُهْم فَرِ 
َ
بُوا َوفَ  أ   )70/(مائده  يًقا َفْقتُلُونَ  رِ يًقا َكذ�

اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبرانى به سوى آنان فرستاديم. (اما) هرگاه  همانا ما از بنى
پيامبرى برايشان سخن و پيامى آورد كه دلخواهشان نبود، گروهى را تكذيب كـرده و  

  گروهى را كشتند.

(تكذيب)، يـا شـخص آنـان     شود ى فاسد، يا شخصيت مردان خدا ترور مى در جامعه* 
 يقتلون«(قتل). 

ً
 كّذبوا و فريقا

ً
  »فريقا

بَْت رُ  َقْد ُكِذّ
َ
تَاُهْم نÕَُْ  ُسٌل ِمْن َقبِْلَك فََصَ�ُ  َول

َ
ٰ أ وُذوا َح|�

ُ
بُوا َوأ ٰ َما ُكِذّ   )34(انعام/ نَا  وا 2ََ

دند و و همانا پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند، لـيكن در برابـر آنچـه تكـذيب شـ     
  آزار ديدند صبر كردند، تا يارى ما به آنان رسيد. 

  كنند، خواه تكذيب باشد و خواه آزار.  دشمنان از هيچ تالشى عليه حق، كوتاهى نمى* 

بَْت َقبْلَُهْم قَْوُم نُوٍح و²ٌََد َوَعُموُد  بُوَك َفَقْد َكذ�   )44-42/(حجَوÀِْن يَُكِذّ
كنند (نگران مباش، زيرا) قوم نوح و عاد و ثمود نيز  و (اى پيامبر!) اگر تو را تكذيب مى

  كه قبل از اينها بودند، انبيا را تكذيب كردند. 

 -قـوم لـوط    -نوح و ابراهيم و لوط از طرف قوم خود تكذيب شدند. (قوم ابـراهيم  * 
قوم نوح) ولى موسى از طرف قومش تكذيب نشد بلكه از طرف قبطيـان تكـذيب شـد.    

»Ä1»قوم موسى«ود: و نفرم» كّذب مو  

                                                           

 ؛ انشـقاق/ 28؛ احقاف/103و  42ست: مائده/در آيات زير آمده ا» تكذيب«. مصاديق ديگري از مضمون 1
،  101، 87، 39؛ نحل/107و  74، 65؛ توبه/54؛ انفال/64؛ اعراف/39؛ انعام/26-20؛ نازعات/22-25
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  ظاهرسازي . 5.3.2.10

 يَرْ  َكيَْف َوÀِْن َفْظَهرُ 
َ

ًة يُرْ  وا َعلَيُْكْم ال  ِذم�
َ

 َوال
Í

َبٰ  ُقبُوا ِفيُكْم إِال
ْ
فَْواِهِهْم َوتَأ

َ
ُضونَُكْم بِأ

 ُÅَ
ْ
ك

َ
  )8/(توبه ُهْم فَاِسُقونَ  قُلُوُبُهْم َوأ

گـر بـر شـما دسـت يابنـد، هـيچ       توان با آنان پيمانى داشت) در حـالى كـه ا   چگونه (مى
كنند. شما را با زبانِ(نرم) خـويش   ى شما مراعات نمى خويشاوندى و پيمانى را درباره

  كنند، ولى دلهايشان پذيرا نيست و بيشترشان فاسق و (پيمان شكن)اند. راضى مى

  هاى سياسى و تبليغاتى دشمنان، ما را فريب ندهد.   ىلفّاظظاهرسازى و * 
  رتحقي .5.3.2.11

 يُوقِنُوَن   فَاْصِ�ْ 
َ

يَن ال ِ
�

Wن�َك ا  يَْستَِخف�
َ

  )60/(رومإِن� وَْعَد الل�ـِه َحقM َوال
ى نصرت تو) حقّ است، و كسانى  ى خداوند (درباره پس صبر پيشه كن كه همانا وعده

  كه (به راه حقّ) يقين ندارند تو را به سبك سرى وادار نكنند.

  تحقير و سبك كردن رهبر است.يكى از طرفندهاى دشمنان، * 

َْدُع رَ  َعْوُن َذرُ  َوقَاَل فِرْ  ْقتُْل ُموÄَٰ َو´ْ
َ
ْن ُفْظِهرَ  وØِ أ

َ
ْو أ

َ
َل ِدينَُكْم أ ْن ُفبَِدّ

َ
َخاُف أ

َ
Hِ   ب�ُه إِِ¤ّ أ

رْ 
َ ْ
َفَساَد  األ

ْ
  )26/(غافرِض ال

د (تـا  فرعون گفت: بگذاريد تا موسـى را بكشـم و او پروردگـارش را بـه يـارى طلبـ       و
  كند. ترسم كه دين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد برپا ن مىمنجاتش دهد) 

  يا تحقير. ،يا تهديد است، ى مستكبران، يا تكذيب است شيوه* 
 جويي بهانه .5.3.2.12

ْقُطوا ِمنَْها رَ 
ُ
إِْن أ

َدقَاِت فَ ِمُزَك Hِ الص�
ْ
ْوا ِمنَْها إَِذا ُهْم ُضوا َوÀِْن لَْم ُفْعَط  َوِمنُْهْم َمْن يَل

  )58/(توبه يَْسَخُطونَ 
گيرند. پس اگر چيزى از آن  و بعضى از منافقان در صدقات (تقسيم زكات)، به تو عيب مى

شمارند)، ولى اگر چيزى بـه   شوند (و تو را عادل مى (اموال) به آنان داده شود، راضى مى

  كنند). عدالتى متّهم مى را به بىشوند (و تو  آنان داده نشود، به ناگاه آنان خشمگين مى

  هاى منافقان قرار گيرند. جويى مسئوالن نظام اسالمى نبايد تحت تأثير عيب* 
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 بََ/ٌ  ...
�

ْغتُْم إِال
َ
َطاٍن  ِمثْلُنَا تُرِ   قَالُوا إِْن أ

ْ
تُونَـا بُِسـل

ْ
ا ََن َفْعبُُد آبَاُؤنَـا فَأ ونَا َقم� Xْن تَُصد

َ
يُدوَن أ

  )10/(ابراهيم   ُمِب�ٍ 
(كفّار) گفتند: شما جز انسانى همچون خود ما نيستيد، (و امتيازى بر ما نداريد) شما  ...

پرستيدند باز داريد، (اگر غير از اين اسـت) پـس    خواهيد ما را از آنچه نياكان ما مى مى
  خواهيم) بياوريد. اى روشن (آنگونه كه ما مى براى ما برهان و معجزه

درمان است. تمام انبيا با معجزه به سراغ مـردم   بر حقّ، درد بىعناد و گردنكشى در برا* 
اى كـه طبـق    ى تـازه  شد كه همواره معجـزه  رفتند، ولى لجاجت برخى مردم سبب مى مى

  ها باشد از پيامبران درخواست كنند.   هوس آن

ْن قَالُوا
َ
 أ

�
ُهَدٰى إِال

ْ
وا إِْذ َجاَءُهُم ال

ْن يُْؤِمنُ
َ
َنَعَث الل�ـُه بََ/ً  َوَما َمنََع ا�Kاَس أ

َ
  ا رَ  أ

ً
   ُسوال

و آنگاه كه هدايت به سراغ مردم آمد، چيزى مردم را از ايمان آوردن بازنداشـت، جـز   

  )94(اسراء/  آنكه گفتند: آيا خداوند، بشرى را به عنوان پيامبر، برانگيخته است؟

  ر بشرى همانند آنهاست.  ى كفّار اين بود كه چرا پيامب منطقند. بهانه جو و بى كفّار، بهانه* 
  تحريف .5.3.2.13

َها الر�  Xف
َ
يَن يَُسارِ  يَا ك ِ

�
Wُْزنَْك ا¬َ 

َ
ُكْفرِ  ُسوُل ال

ْ
فَْواِهِهْم َولَْم   ُعوَن Hِ ال

َ
يَن قَالُوا آَمن�ا بِأ ِ

�
Wِمَن ا
اُعوَن ِلقَ  َكِذِب َسم�

ْ
اُعوَن لِل يَن َهاُدوا َسم� ِ

�
Wتُوَك ُ¬َرِّ  ْوٍم آَخرِ تُْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن ا

ْ
فُوَن  يَن لَْم يَأ

َذا فَُخُذوهُ َوÀِْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذرُ  ـٰ وتِيتُْم َه
ُ
Öََِم ِمْن َنْعِد َمَواِضِعِه َفُقولُوَن إِْن أ

ْ
   ...وا ال

كننـد، غمگينـت نسـازند، (خـواه) آن گـروه كـه        اى پيامبر! كسانى كه در كفر شتاب مى
ايم، ولى دلهايشان ايمان نياورده است. (و خـواه)   گفتند: ايمان آورده (منافقانه) به زبان

دهند  از يهوديان آنان كه براى دروغ سازى (و تحريف) با دقّت به سخنان تو گوش مى
اند، بـه سـخنان تـو     و همچنين (به قصد جاسوسى) براى قوم ديگرى كه نزد تو نيامده

اند) آنـان كلمـات    ستند كه نزد تو نيامدهدهند (و يا گوش به فرمان ديگرانى ه گوش مى
گوينـد: اگـر ايـن     كنند و (به يكديگر) مى (تورات يا پيامبر) را از جايگاه خود تحريف مى

مطلب (كه مطابق ميل ماست) به شما داده شد بگيريد و بپذيريد، ولى اگر (آنچـه طبـق   

  )41(مائده/  .ى ماست) به شما داده نشد، دورى كنيد خواسته

  »¬ّرفون الÖم«، خيانت فرهنگى يهود است. حقايق فتحري* 
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 َîِ َّيْقُعُدوا بُِكِل 
َ

وَن َقْن َسِبيِل الل�ـِه َمْن آَمَن بِِه َوَيبُْغوَغَها ِعوًَجا  َوال Xاٍط تُوِعُدوَن َوتَُصد  
و بر سر هر راهى منشينيد تا مؤمنان را تهديـد كنيـد و (آنـان را) از راه خـدا، كـه كـج       

  )86(اعراف/.  هيد بازداريد و ياد كنيدد جلوه مى

 «كوشد تا سيماى دين را تحريف كند و بدجلوه دهد.  دشمن مى* 
ً
  »تبغونها ِعوَجا

 َûَِن اْف ْظلَُم ِمم�
َ
ُمْجرِ  َفَمْن أ

ْ
 ُفْفِلُح ال

َ
َب بِآيَاتِِه إِن�ُه ال ْو َكذ�

َ
     ُمونَ  ٰى 2ََ الل�ـِه َكِذبًا أ

كه بر خـدا دروغ بنـدد، يـا آيـات او را دروغ بشـمارد؟      پس كيست ستمكارتر از كسى 

  )17(يونس/  شوند. قطعاً مجرمان، رستگار نمى

  است. الهي ترين ظلم، ظلم فرهنگى، اعتقادى وتحريف آيات بزرگ* 

يَن َهاُدوا ُ¬َرِّ  ِ
�

Wَِم َقْن َمَواِضِعِه َوَيُقولُوَن َسِمْعنَا وََعَصيْنَا َواْسَمعْ  ِمَن اÖَ
ْ
ُمْسـَمٍع   َلْ�َ  فُوَن ال

يِن  َورَ  ِسنَِتِهْم َوَطْعنًا Hِ اِ-ّ
ْ
ل
َ
Íا بِأ

َ
  )46/(نساء …اِعنَا ´

كننـد (و بجـاى آنكـه بگوينـد:      بعضى از يهوديان، سخنان را از جايگاهش تحريـف مـى  
ادبانـه بـه پيـامبر     گويند: شنيديم و نافرمانى كرديم (و بـى  شنيديم و اطاعت كرديم) مى

گويند) تـا بـا زبـان     گونه مى كه هرگز نشنوى و ما را تحميق كن، (اينگويند:) بشنو  مى
  .خود حقايق را بگردانند و در دين شما طعنه زنند 

سـاز گناهـان ديگـر و     تحريف در مفاهيم لغات و فرهنگ، از گناهان كليـدى و زمينـه  * 
يِن  «تضعيف مكتب است.  ِسنَِتِهْم َوَطْعنًا Hِ اِ-ّ

ْ
ل
َ
Íا بِأ

َ
´ «  

  1»و اسمع غ� مسمع«كافران است. دائمي ها، حربه  ين به مقدسات وشكستن حريمتوه* 

  جنگ رواني. 5.4

ِة فِرْ  َقْوا ِحبَالَُهْم وَِعِصي�ُهْم َوقَالُوا بِِعز�
ْ
ل
َ
َغاِ¶ُوَن  فَأ

ْ
َْحُن ال َK 44/(شعراء  َعْوَن إِن�ا(  

و گفتنـد: بـه عـزّت    ها و عصاهاى خود را (بـه زمـين) افكندنـد     پس (ساحران) ريسمان
  فرعون سوگند كه قطعاً ما پيروزيم.

دهد. ساحران در پيروزى خـود شـك    كافر از درون متزلزل است و در ظاهر شعار مى* 
ولـى در حضـور فرعـون، بـا     » ِان كّنـا ¦ـن الغـا¶�«گفتنـد:   داشتند و در آيات قبل مى
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كردنـد و بـه اصـطالح      وبـه پيـروزى تظـاهر   » بِعّزة فرعـون«خودشيرينى و تملّق گفتند: 
  »انّا Kحن الغا¶ون«انداختند.  روانى راه  جنگ

يَن Hِ قُلُوبِِهْم َمرَ  ِ
�

Wُمنَافُِقوَن َوا
ْ
 ُغرُ  ٌض َما وََعَدنَا الل�ـُه َورَ  َوÀِْذ َفُقوُل ال

�
ُ إِال

ُ
jا  ورً  ُسو  

فتند: خـدا  و آن گاه كه منافقان و كسانى كه در روحشان بيمارى (شك و ترديد) بود، گ

  )12(احزاب/  هاى فريبنده به ما ندادند. و پيامبرش جز وعده

  »يقول اáنافقون«هاى تبليغاتى منافقان دائمى است.  تالش* 

يَن Hِ قُلُوبِِهْم َمرَ  ِ
�

Wُمنَافُِقوَن َوا
ْ
ِ,ْ لَْم يَنْتَِه ال

َ
ُمرْ  ل

ْ
ُْغرِ  ٌض َوال َK َمِدينَِة

ْ
 َفن�َك بِِهْم عُ  ِجُفوَن Hِ ال

َ
م� ال

  Lَُاِورُ 
ً

 قَِليال
�

  )/60(احزاب ونََك ِفيَها إِال
هايشـان بيمـارى اسـت و آنـان كـه در مدينـه شـايعه         اگر منافقان و كسانى كه در دل

شـورانيم،   كنند (از كارشان) دست بر ندارند، حتماً تو را بـر ضّـد آنـان مـى     پراكنى مى
  ن شهر بمانند.توانند در كنار تو در اي آنگاه جز مدت كوتاهى نمى

تـرين   ى اسـالمى همـواره بـزرگ    با آن كه تندترين تهديدها در اين آيـه آمـده و جامعـه   
ها را از شايعه سازان خورده است، اما متأسفانه در كتب فقهى كمتر به اين موضوع  ضربه

كتـاب فقهـى    54گفت: من  ها قاضى بود مى توجه شده و حتّى يكى از مجتهدان كه سال
  بابى را نيافتم.و شايعه پراكني » ارجاف«حت عنوان را گشتم و ت

يَن َكَفرُ  ِ
�

Wُقرْ  َوقَاَل ا
ْ
َذا ال ـٰ  تَْسَمُعوا لَِه

َ
َعل�ُكْم َيْغِلبُوَن  وا ال

َ
َغْوا ِفيِه ل

ْ
  )26/لت(فص  آِن َوال

به اين قرآن گوش ندهيـد و در (هنگـام تـالوت) آن،    «و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند: 
  »باطل بيافكنيد تا شايد پيروز شويد.(سخن) لغو و 

كنـد و هـم بـراى مبـارزه بـا آن از طريـق        دشمن، هم مردم را از شنيدن قرآن منع مى* 
  »ال تسمعوا... و الغوا«كند.  هوچيگرى و هياهو تالش مى

»العالمين والحمدهللا رب«  
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 ٩٢ ......................................................... مخالفان و حکومت.  ١.٦

 ٩٣ ............................................................. حکومت אنحرאف. ١.٧

 ٩٣ ................................................حکومت אنحرאف عوאمل. ١.٧.١

 ٩٣ ....................................................... یאجتماع و یاسيس تيريمد. ٢

 ٩٣ ................................................................. يیگرא قانون.  ٢.١

 ٩٣ ........................................................... قانون گاهيجا. ٢.١.١

 ٩٣ ........................................................ قانون به אلتزאم.  ٢.٢.٢

 ٩٤ ......................................... يیگرא رאبطه نه يیگرא ضابطه. ٢.٢.٣

 ٩٥ ..................................................................... אنتصابات. ٢.٢

 ٩٥ ........................................................ یساالر ستهيشا. ٢.٢.١

 ٩٦ ............................................. مرאتب سلسله تيرعا. ٢.٢.١.٢

 ٩٦ ........................................................... אفرאد نشيگز. ٢.٢.٢

 ٩٦ ........................................ אنتصابات در نشيگز لزوم. ٢.٢.٢.١

 ٩٧ ......................................................... ها مالک. ٢.٢.٢.٢

 ٩٧ ............................................................. سوאبق) אلف

 ٩٧ ..................................................... אفرאد یفعل حال) ب

 ٩٨ ................................................ تخصص و یאمانتدאر) ج

 ٩٩ ........................................................ ها مالک ريسا) د

 ١٠٠ ........................................................ ها سازمان و نهادها. ٢.٣

 ١٠٠ ................................................................ وزאرت. ٢.٣.١

 ١٠٠ ...................................................... ینظارت سازمان. ٢.٣.٢

 ١٠١ .................................... یتيאمن و یאطالعات یها سازمان. ٢.٣.٣

 ١٠١ ............................................ یאطالعات التيتشک. ٢.٣.٣.١

 ١٠١ ............................................ یکاف حد به قيتحق. ٢.٣.٣.٢
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 ١٠٢ ......................................... دشمن دستگاه در نفوذ. ٢.٣.٣.٣

 ١٠٢ ................................................................ زندאن.  ٢.٣.٤

 ١٠٢ .......................................................... شرفتيپ و توسعه. ٢.٤

 ١٠٣ .................................................... شرفتيپ אلزאمات.  ٢.٤.١

 ١٠٣ ................................................ یصنعت یها شرفتيپ. ٢.٤.٢

 ١٠٣ ...................................................... یشهرساز. ٢.٤.٢.١

 ١٠٤ ...................................................... یساز سد. ٢.٤.٢.٢

 ١٠٤ ...................................................... یساز   زره. ٢.٤.٢.٣

 ١٠٤ .................................................... یساز یکشت. ٢.٤.٢.٤

 ١٠٥ ......................................................یאقتصاد توسعه. ٢.٤.٣

 ١٠٥ ........................................................................... یرهبر. ٣

 ١٠٥ ............................................................. یرهبر گاهيجا. ٣.١

 ١٠٦ .......................................................... یرهبر אز אطاعت. ٣.٢

 ١٠٧ ........................................................ یرهبر یهایژگيو. ٣.٣

 ١٠٧ ................................................................ عدאلت. ٣.٣.١

 ١٠٨ ..................................................... یآگاه و رتيبص. ٣.٣.٢

 ١٠٩ .................................................... بودن صالح و تقوא. ٣.٣.٣

 ١٠٩ ............................................................ صدر سعه. ٣.٣.٤

 ١١٠ ......................................................... بودن یمردم. ٣.٣.٥

 ١١٢ ................................................... رهبر یستيز ساده. ٣.٣.٦

 ١١٢ .............................................................. تيقاطع. ٣.٣.٧

 ١١٢ ......................................................... یريپذ אنتقاد. ٣.٣.٨

 ١١٣ .............................................................. صرאحت. ٣.٣.٩

 ١١٣ .................................................... אستقامت و صبر. ٣.٣.١٠

 ١١٣ ........................................................... یشگاميپ. ٣.٣.١١

 ١١٤ ............................................................... رهبر فيوظا. ٣.٤

 ١١٤ .................................................... ینظام یفرمانده. ٣.٤.١

 ١١٥ ................................................. یدلگرم و یدوאريאم. ٣.٤.٢

 ١١٥ .......................................................... یگر אصالح. ٣.٤.٣
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 ١١٦ ........................................................... يیپاسخگو. ٣.٤.٤

 ١١٦ ............................................................... نظارت. ٣.٤.٥

 ١١٦ ................................................ مردم به دאدن یآگاه. ٣.٤.٦

 ١١٧ .................................................. يینها یريگ ميتصم. ٣.٤.٧

 ١١٧ ........................................................ یريپذ אنعطاف. ٣.٤.٨

 ١١٧ .................................................. مظلومان אز تيحما. ٣.٤.٩

 ١١٧ ............................................... مردم אز گرفتن عتيب. ٣.٤.١٠

 ١١٨ .................................................................... قدرت کنترل. ٤

 ١١٨ ...................................................... אست فسادآور قدرت.  ٤.١

 ١١٩ ................................................................. قوא کيتفک. ٤.٢

 ١١٩ ....................................................................... یگر فتنه. ٥

 ١٢١ .............................................................. یاسيس یشناس جامعه) ج

 ١٢١ ............................................................................... درآمد

 ١٢٣ ...................................................... یمانيא ريغ و یمانيא جامعه. ١

 ١٢٤ ....................................... یאسالم جامعه یکپارچگي و وحدت. ١.١

 ١٢٥ .................................................. جامعه قبال در تيمسئول. ١.٢

 ١٢٥ ................................................ توאن حد در تيمسئول. ١.٢.١

 ١٢٦ ...................................................... جامعه فساد و صالح. ١.٣

 ١٢٧ ........................................................... جامعه سرنوشت. ١.٤

 ١٢٧ ............................................................ جامعه אستقالل. ١.٥

 ١٢٨ .......................................................... جامعه  تאنحرאفا. ١.٦

 ١٢٨ ..................................................یساز نيد و بدعت. ١.٦.١

 ١٢٨ ......................................................... فاسد رهبرאن. ١.٦.٢

 ١٢٨ ................................................... یאله یها ینافرمان. ١.٦.٣

 ١٢٩ ............................................................ یزدگ رفاه. ١.٦.٤

 ١٢٩ ....................................................... یאخالق سقوط. ١.٦.٥

 ١٣٠ ....................................... جامعه در نيمنحرف با برخورد  لزوم. ١.٧

 ١٣٠ .......................................................... یاسيس یشناس انيجر. ٢

 ١٣٠ ......................................................... باطل و حق تقابل. ٢.١
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 ١٣٢ ............................................. باطل אز حق صيتشخ مالک. ٢.٢

 ١٣٤ ................................................. باطل کثرت و حق وحدت. ٢.٣

 ١٣٥ .................................................... یرאلهيغ و یאله تيوال. ٢.٤

 ١٣٦ ................................................................ حق انيجر. ٢.٥

 ١٣٧ ............................................................... باطل انيجر. ٢.٦

 ١٣٩ ............................................................ طانيش.٢.٦.١

 ١٤٠ ................................................. طانيش استيس) אلف

 ١٤١ ................................................. طانيش یها وهيش) ب

 ١٤١ .............................................. مستکبرאن و کافرאن. ٢.٦.٢

 ١٤٤ ......................................... کفار ژهيو ارאني אشرאف،) אلف

 ١٤٥ ................................................. אستکبار یها جلوه) ب

 ١٤٧ ............................................... אستکبار یها یژگيو) ج

 ١٤٩ ........................................................... منافقان. ٢.٦.٣

 ١٥٢ ............................................. منافقان یها یژگيو) אلف

 ١٥٤ ................................................. منافقان با برخورد) ب

 ١٥٥ ....................................................... منافقان توبه) ج

 ١٥٦ ................................................... منافقان سرאنجام) د

 ١٥٦ ........................................................ کتاب אهل. ٢.٦.٤

 ١٥٨ .................................... کتاب אهل یها یژگيو. ٢.٦.٤.١

 ١٥٩ ....................................... یאستبدאد و یطاغوت نظام یאبزאرها. ٢.٧

 ١٦١ ............................................................... یتبرّ و یتولّ. ٢.٨

 ١٦٢ ........................................................... طاغوت با مبارزه. ٢.٩

 ١٦٣ ...................................................... یدאريپا و אستقامت. ٢.١٠

 ١٦٥ ............................................... حق انيجر يینها یروزيپ. ٢.١١

 ١٦٦ ................................................................ یاسيس مشارکت. ٣

 ١٦٦ .......................................................... یهمکار و تعاون. ٣.١

 ١٦٧ ........................................................................ شورא. ٣.٢

 ١٦٨ ............................................................. يیگرא تخصص. ٣.٣

 ١٦٩ ................................................................ یاسيس تيعقالن. ٤
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 ١٧١ .................................................................... یاسيس حزب. ٥

 ١٧١ ................................................................... אهللا حزب. ٥.١

 ١٧٢ .............................................................. طانيش حزب. ٥.٢

 ١٧٣ .................................................... يیحزبگرא نه يیرאحقگ. ٥.٣

 ١٧٥ ................................................................... یاسيس فقه قوאعد) د

 ١٧٥ ............................................................................... درآمد

 ١٧٧ ....................................................................... عام قوאعد. ١

 ١٧٧ ...........................................)کارشناس(خبره به رجوع قاعده. ١.١

 ١٧٧ .......................................................... مهم و אهم قاعده. ١.٢

 ١٧٧ .............................................................. אضطرאر قاعده. ١.٣

 ١٧٨ ........................................................אلصحة אصالة قاعده. ١.٤

 ١٧٩ .................................................. فاسد به אفسد دفع قاعده. ١.٥

 ١٧٩ .............................................................. الضرر قاعده. ١.٦

 ١٨٠ ............................................................ استيس عرصه قوאعد. ٢

 ١٨٠ ................................................ خدא ريغ تيوال عدم قاعده. ٢.١

 ١٨١ ............................................. )ضيتبع عدم( مساوאت قاعده. ٢.٢

 ١٨٢ ................................................................. هيّتق قاعده. ٢.٣

 ١٨٢ .......................................................... ليسب ینف قاعده. ٢.٤

 ١٨٣ ............................................. تجاوزگر به کمک ینف قاعده. ٢.٥

 ١٨٣ .......................................................... یאجتماع عرصه قوאعد. ٣

 ١٨٣ ............................................................... عدאلت قاعده. ٣.١

 ١٨٤ ....................................................... عقود به یوفا قاعده. ٣.٢

 ١٨٥ .................................................... حرج و عسر ینف قاعده. ٣.٣

 ١٨٥ ........................................................ ريشعا ميتعظ قاعده. ٣.٤

 ١٨٥ ............................................................... تعاون قاعده. ٣.٥

 ١٨٦ .............................................. )گذشته آمرزش( جُبّ قاعده. ٣.٦

 ١٨٦ ....................................................... אصلح אنتخاب دهقاع. ٣.٧

 ١٨٧ .............................................................אقتصاد عرصه قوאعد. ٤

 ١٨٧ ................................................... )تيمالک(سلطنت قاعده. ٤.١
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 ١٨٧ .............................................................. אحسان قاعده. ٤.٢

 ١٨٨ ................................................ یאجتماع – یتيאمن عرصه قوאعد. ٥

 ١٨٨ ............................................... مسلمان جان حرمت قاعده. ٥.١

 ١٨٨ ................................................................. אمان قاعده. ٥.٢

 ١٨٩ ................................................................ صلح قاعده. ٥.٣

  :سوم فصل

 ١٩٣ ...................................................... אلملل نيب روאبط و یخارج استيس

 ١٩٣ ............................................................................... درآمد

 ١٩٥ ...................................................................... یخارج استيس) אلف

 ١٩٥ ....................................................................... یاسيس אصول. ١

 ١٩٥ ................................................................. مسالمت אصل. ١.١

 ١٩٦ ................................................................... دعوت אصل. ١.٢

 ١٩٦ ............................................................. قلوب فيتال אصل. ١.٣

 ١٩٧ ........................................ مسلمانان بر کافرאن تيوال ینف אصل. ١.٤

 ١٩٨ ............................................................ یتبر و یتولّ אصل. ١.٥

 ١٩٩ ............................................. אختالفات زيآم مسالمت لح אصل. ١.٦

 ١٩٩ ...................................... يیزدא אستضعاف و یزيאستکبارست אصل. ١.٧

 ٢٠٠ ............................................................. یزيست ظلم אصل. ١.٨

 ٢٠٠ ....................................................................... یحقوق אصول. ٢

 ٢٠٠ ....................................)و وطن حق ات،يح حق(بشر حقوق אصول. ٢.١

 ٢٠١ ............................................ یאلملل نيب تعهدאت به یوفا אصل. ٢.٢

 ٢٠٣ ........................................................... مثل به مقابله אصل. ٢.٣

 ٢٠٤ ......................................................... یپناهندگ قبول אصل. ٢.٤

 ٢٠٥ ........................................................................یتيאمن אصول. ٣

 ٢٠٥ .................................... مسلمانان منافع و نهايسرزم אز دفاع אصل. ٣.١

 ٢٠٥ .......................................... دشمنان با برخورد در  اطيאحت אصل. ٣.٢

 ٢٠٥ ........................................... دشمن با مقابله یبرא یآمادگ אصل. ٣.٣

 ٢٠٦ ...................................................................... אلملل نيب روאبط) ب

 ٢٠٦ ...................................................... عدאلت یمبنا بر روאبط ميتنظ. ١
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 ٢٠٨ .................................................. زيآم مسالمت یستيهمز و وحدت. ٢

 ٢٠٨ .................................................. یאسالم یکشورها حوزه در. ٢.١

 ٢٠٨ ............................................... یديتوح انيאد روאنيپ زهحو در. ٢.٢

 ٢١٠ .................................................. ديتوح یمبنا بر وحدت. ٢.٢.١

 ٢١١ .................................................................... کيپلماتيد روאبط. ٣

 ٢١١ ......................................................... کيپلماتيد یها اتيه. ٣.١

 ٢١١ ...................................................... یאلملل نيب یها یهمکار. ٣.٢

 ٢١١ .................................................. مسلمانان یאلملل نيب منطقه. ٣.٣

 ٢١١ ................................................. ها طاغوت یجهان يیگردهما. ٣.٤

 ٢١٢ ...................................................... دوستانه بشر یها کمک. ٣.٥

 ٢١٢ ........................................................... אلملل نيب روאبط אلزאمات. ٤

 ٢١٢ ................................................................. عادالنه روאبط. ٤.١

 ٢١٢ .............................................................. سلطه رאبطه ینف. ٤.٢

 ٢١٣ ............................................................. رکانمش אز برאئت. ٤.٣

 ٢١٣ .................................................................... رאبطه قطع. ٤.٤

 ٢١٤ ............................................................................... جنگ. ٥

 ٢١٤ ................................................................ یشناس دشمن. ٥.١

 ٢١٧ ....................................................................... جهاد. ٥.٢

 ٢١٧ .......................................................... صلح אصالت. ٥.٢.١

 ٢١٨ ......................................................... جهاد گاهيجا. ٥.٢.٢

 ٢١٩ .......................................................... جهاد אرزش. ٥.٢.٣

 ٢١٩ ......................................................... یتدאفع جهاد. ٥.٢.٤

 ٢٢٠ ........................................................ جهاد אز هدف. ٥.٢.٥

 ٢٢٢ .................................................... ینظام یفرمانده. ٥.٢.٦

 ٢٢٣ ....................................................... ینظام یآمادگ. ٥.٢.٧

 ٢٢٤ ................................................ ینظام یها یאسترאتژ. ٥.٢.٨

 ٢٢٦ ............................................. جنگ در یروزيپ عوאمل. ٥.٢.٩

 ٢٢٨ ........................................... جنگ در شکست عوאمل. ٥.٢.١٠

 ٢٢٩ ........................................... جنگ در یאله یدאدهاאم. ٥.٢.١١
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 ٢٣١ .................................... یאله شيآزما مثابه به شکست. ٥.٢.١٢

 ٢٣١ ....................................................... جنگ ز א فرאر.٥.٢.١٣

 ٢٣٢ ....................................................... جنگ אخالق. ٥.٢.١٤

 ٢٣٣ ................................... مجاهدאن و ثارگرאنيא אز تيحما. ٥.٢.١٥

 ٢٣٣ .................................................. بس آتش رشيپذ. ٥.٢.١٦

 ٢٣٤ ....................................................... جنگ אقتصاد. ٥.٢.١٧

 ٢٣٤ ................................................ دشمن پنجم ستون. ٥.٢.١٨

 ٢٣٤ ............................................... )یفرهنگ تهاجم( نرم جنگ. ٥.٣

 ٢٣٦ ............................................. نرم جنگ אز  کفار هدف. ٥.٣.١

 ٢٣٦ ...................................................... يیزدא نيد. ٥.٣.١.١

 ٢٣٧ ....................................................یهمانندساز. ٥.٣.٢.٢

 ٢٣٧ ................................................. نرم جنگ یها وهيش. ٥.٣.٢

 ٢٣٧ ......................................................... אستهزאء. ٥.٣.٢.١

 ٢٣٩ ........................................................... אفترאء. ٥.٣.٢.٢

 ٢٤٠ ....................................................جنون نسبت. ٥.٣.٢.٣

 ٢٤٠ ............................................ جادو و سحر نسبت. ٥.٣.٢.٤

 ٢٤١ ................................................. دאدن جلوه بايز. ٥.٣.٢.٥

 ٢٤٢ .......................................................... تهمت. ٥.٣.٢.٦

 ٢٤٣ ........................................................... ديتهد. ٥.٣.٢.٧

 ٢٤٣ ..................................................... یگر هيتوج. ٥.٣.٢.٨

 ٢٤٤ ......................................................... بيتکذ. ٥.٣.٢.٩

 ٢٤٥ ...................................................یظاهرساز.  ٥.٣.٢.١٠

 ٢٤٥ ......................................................... ريتحق. ٥.٣.٢.١١

 ٢٤٥ .................................................... يیجو بهانه. ٥.٣.٢.١٢

 ٢٤٦ ....................................................... فيتحر. ٥.٣.٢.١٣

 ٢٤٧ ............................................................... یروאن جنگ. ٥.٤

 ٢٤٩ ...................................................................... مطالب یليتفص فهرست
 ٢٦١ ................................................................................. اتيآ فهرست
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 آياتفهرست       

 

 ٢٤ص     ٣آيه  ،بقره

 ٢١٦، ١٤٩ص     ٩آيه  ،بقره

 ١٤٩ص     ١١آيه  ،بقره

 ١٤٩ص     ١٢آيه  ،بقره

 ١٥٠ص     ١٣آيه  ،بقره

 ١٥٠ص     ١٤آيه  ،بقره

 ٢٧ص     ٣٠آيه  ،بقره

 ١٣٢ص     ٥٣آيه  ،بقره

 ٥٠ص     ٦٠آيه  ،بقره

 ٣٠ص     ٦٢آيه  ،بقره

 ١٦٣ص     ٦٣آيه  ،بقره

 ١٢٨ص      ٧٩آيه  ،بقره

 ٦٨ص     ٨٣آيه  ،بقره

 ٥٢،٢٠١ص     ٨٤آيه  ،هبقر

 ١٥٨ص      ٩٦آيه  ،بقره

 ١٥٩ص     ١٠٠آيه  ،بقره

 ٢٣٩، ١٣٩ص     ١٠٢آيه  ،بقره

 ٢١٦، ١٤٢ص      ١٠٥آيه  ،بقره
 ٧٤، ٦٦ص     ١٠٩آيه  ،بقره

 ١٥٨ص     ١١١آيه  ،بقره

 ٢٠٥، ١٥٦ص     ١٢٠آيه  ،بقره

 ١٨١، ١٠٧، ٩٦ص     ١٢٤آيه  ،بقره

 ٥٣ص      ١٢٦آيه  ،بقره

 ١٢٧ص      ١٣٤آيه  ،بقره

 ١١٢ص     ١٤٧آيه  ،بقره

 ١١٠ص      ١٥١آيه  ،رهبق

 ٣٥ص     ١٥٥آيه  ،بقره

 ١٣٩ص      ١٦٨آيه  ،بقره

 ١٧٧ص     ١٧٣آيه  ،بقره

٥٠ص     ١٧٩آيه  ،بقره
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 ١٨٥ص     ١٨٥ آيه ،هبقر

 ٢١٩، ٢٠٣ص     ١٩٠آيه  ،بقره

 ٢٠٣ص     ١٩١آيه  ،بقره

 ٢٣٣ص      ١٩٢آيه  ،بقره

 ٢٢٠، ٦٦ص     ١٩٣آيه  ،بقره
 ٢٣٢، ٢٠٣، ٧٥ص     ١٩٤آيه  ،بقره

 ٢٣٤ص     ١٩٥آيه  ،بقره

 ١٥١ص     ٢٠٤آيه  ،بقره

 ١٥١ص      ٢٠٥آيه  ،بقره

 ٢٠٨ص     ٢٠٨ آيه ،هبقر

 ٢٣٧ص     ٢١٢آيه  ،بقره

 ٢١٩ص     ٢١٦آيه  ،بقره
 ٢١٩ص      ٢١٨آيه  ،بقره

 ١٩٩ص     ٢٢٤ ، آيههبقر

 ١٢٥ص      ٢٣٣آيه  ،بقره

 ٥٥ص      ٢٣٩آيه  ،بقره

 ١١٥ص     ٢٤٦ آيه ،بقره

 ١٨٦ص     ٢٤٧آيه  ،هبقر

 ٢٢٩، ١٦٣ص     ٢٤٩آيه  ،بقره

 ٢٢٦، ٢٢١ص      ٢٥١آيه  ،بقره

 ٥٨، ٣٤ص      ٢٥٦آيه  ،بقره

 ١٣٥ص     ٢٥٧آيه  ،بقره

 ٦٤ص     ٢٧٢آيه  ،بقره

 ٢١٢، ٢٠٠، ٥١ص     ٢٧٩آيه  ،بقره

 ٦١ص     ٢٨٤آيه  ،بقره

          ١٣٦ص     ٢٨٥آيه  ،بقره

 

 ١٣٦ص     ١٧آيه  ،عمرאنآل

 ٢٥ص     ٢٦آيه  ،عمرאنآل

، ١٨٢، ١٦١، ١٤٣ص    ٢٨آيه  ،عمرאنآل

١٩٧ 

 ١٠٨ص    ٤٨آيه  ،عمرאنآل

 ١٠٨، ١٠٥ص     ٥٢آيه  ،عمرאنآل

 ٢٦ص     ٥٤آيه  ،عمرאنآل

، ١٩٥، ٨٧، ٣٠ص     ٦٤آيه  ،عمرאنآل

٢١٠، ٢٠٩ 

 ٢٠٥، ١٥٧ص     ٦٩آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٧ص     ٧١ه آي ،عمرאنآل

 ٢١٧، ١٣٨ص     ٧٢آيه  ،عمرאنآل

  ٢٣٤ص     ٧٨آيه  ،عمرאنآل

 ٣١ص     ٨٤آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٧ص     ٩٩آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٧ص    ١٠٠آيه  ،عمرאنآل

 ٢٠٨، ١٢٤ص    ١٠٣آيه  ،عمرאنآل

 ١٠٠ص    ١٠٤آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٧ص    ١١١آيه  ،عمرאنآل
 ٣٧ص     ١١٣آيه  ،عمرאنآل

 ٢١٧، ٢١٦، ١٢٣ص      ١١٨آيه  ،عمرאنآل

  ٢٢٣، ١١٤ص      ١٢١آيه  ،عمرאنآل

 ١١٥ص     ١٢٤آيه  ،عمرאنآل

 ٢٢٩ص     ١٢٥آيه  ،عمرאنآل

 ٢٢٧ص      ١٤٢آيه  ،عمرאنآل

 ٢٣١، ٢٢٨ص     ١٥٢آيه  ،عمرאنآل

 ٢٣١ص     ١٥٤آيه  ،عمرאنآل

 ١٦٨، ٦٩، ٦٦ص      ١٥٩آيه  ،عمرאنآل

 ٢٢٨ص      ١٦٥آيه  ،رאنعمآل

 ٢٢٠ص      ١٦٧آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٢ص     ١٦٨آيه  ،عمرאنآل

 ١٣٦ص     ١٦٩آيه  ،عمرאنآل

 ١٦٤ص      ١٧٧آيه  ،عمرאنآل

 ١٥٧ص     ١٨٧آيه  ،عمرאنآل

 ٢١١ص     ١٩٦آيه  ،عمرאنآل

  ١٦٤ص     ١٩٩آيه  ،عمرאنآل
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 ١٨٧ص     ٢آيه  ،نساء

  ١٨٧ص     ٢٩آيه  ،نساء

 ٢٤٧ص     ٤٦آيه  ،نساء

 ٢١٤ص     ٥١آيه  ،نساء

 ١٥٨، ١٠٩ص     ٥٤آيه  ،نساء

 ١٨٣ص     ٥٨ آيه ،نساء

 ٨٩، ٨٠ص     ٥٩آيه  ،نساء

 ١٣٧ص      ٦٠آيه  ،نساء

 ١٥٢ص      ٦١آيه  ،نساء

 ٢٢١ص     ٧٤آيه  ،نساء

 ٢٠٥ص     ٧٥آيه  ،نساء

 ١٣١ص     ٧٦آيه  ،نساء

 ٢٢٨ ،١٦٣ص     ٧٧آيه  ،نساء

 ١٥٢ص      ٧٨آيه  ،نساء

 ٣٠ص      ٨٠آيه  ،نساء

 ١٥٣ص     ٨١آيه  ،نساء

 ٨٠ص      ٨٣آيه  ،نساء

  ١٥٤ص     ٨٨آيه  ،نساء

  ١٥٤ص      ٨٩آيه  ،نساء

 ٢١٧، ١٨٩ص      ٩٠آيه  ،نساء

 ٢١٥ص     ٩١آيه  ،نساء

 ٥٦ص      ٩٣آيه  ،نساء

 ١٦٩، ٧٠ص     ٩٤آيه  ،نساء

 ٢٣٣ص     ٩٥آيه  ،نساء

 ١٧٠ص     ١٠١آيه  ،نساء

 ٢٢٤، ١٧٠،٢١٦ص     ١٠٢آيه  ،نساء

 ٢٢٤ص      ١٠٤آيه  ،نساء

 ١١٧ص     ١٠٧آيه  ،نساء

 ١٩٩ص     ١١٤ آيه ،نساء

 ٢٥ص     ١٣٢آيه  ،نساء

 ١٨٤، ٤٩ص      ١٣٥آيه  ،نساء

 ١٤٤ص   ١٣٩-١٣٨، آيه نساء

 ١٩٨ص     ١٣٩آيه  ،نساء

 ١٨٢ص     ١٤١آيه  ،نساء

 ١٥٢ص     ١٤٣آيه  ،نساء

 ٢١٢ص     ١٤٤آيه  ،نساء

 ١٥٥ص      ١٤٦آيه  ،نساء
 ١٧٧، ٧٠ص     ١٤٨آيه  ،نساء

 ٧٤ص     ١٦٢آيه  ،نساء

 

 ٢٠١، ١٨٤ص     ١ آيه ،همائد

، ١٨٥، ١٨٣، ١٦٧ص     ٢آيه  ،مائده

٢١١ 

 ١٤٢ص     ٣آيه  ،مائده

 ١٨٥، ٣٦ص     ٦آيه  ،مائده

 ٢١٢، ٢٠٦ص     ٨آيه  ،مائده

 ٦٧ص     ١٣آيه  ،ئدهما

 ٣٢ص      ١٥آيه  ،مائده

 ١٣٤ص     ١٦آيه  ،مائده

 ٧٢ص     ١٧آيه  ،مائده

 ٦٥ص     ١٨آيه  ،مائده

 ٤٣ص     ٢٠آيه  ،مائده

 ٢٣١ص     ٢٦آيه  ،مائده

، ١٨٨، ٦٤، ٥٦ص      ٣٢آيه  ،مائده

٢٠١ 

 ٨٧ص     ٣٣آيه  ،مائده

 ٥٦ص      ٣٨آيه  ،مائده

 ٢٤٦، ١٥٨ص     ٤١آيه  ،مائده

 ٢٠٧ص     ٤٢آيه  ،همائد

 ٢٣٤، ٦٣ص     ٤٩آيه  ،مائده

 ١٩٧ص     ٥١آيه  ،همائد

 ٣٦١ص     ٥٤آيه  ،مائده

 ١٨١، ١٠٥ص      ٥٥آيه  ،مائده

  ١٧١ص     ٥٦آيه  ،مائده
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 ٢١٤ص     ٥٧آيه  ،مائده

 ٢٣٨ص   ٥٨-٥٧آيه  ،مائده

 ١٢٣ص     ٦٢آيه  ،مائده

 ١٥٩ص     ٦٤آيه  ،مائده

 ٨١ص      ٦٧آيه  ،مائده

 ٢٤٤ص     ٧٠آيه  ،مائده

 ٢١٥، ٧٤ص     ٨٢آيه  ،مائده

 

 ٢٣٨ص     ١٠آيه  ،אنعام

 ٦١ص     ١٨آيه  ،אنعام

 ٢٤٤، ٣٧ص     ٣٤آيه  ،אنعام

 ٤١ص     ٤٤آيه  ،אنعام

 ١١٣ص     ٥٠آيه  ،אنعام

 ٦٣ص     ٥٢آيه  ،אنعام

 ٦٩ص     ٥٤آيه  ،אنعام

 ٣٤ص     ٦٧آيه  ،אنعام

 ٥٤ص     ٨١آيه  ،مאنعا

 ٢٣٩ص      ٩٣آيه  ،אنعام

 ٦٥ص     ٩٨آيه  ،אنعام

 ٧٣ص    ١٠٨آيه  ،אنعام

 ١٧٨ص     ١١٩آيه  ،אنعام

 ١٢٨ص     ١٢٣آيه  ،אنعام

 ١٤٧ص      ١٢٤آيه  ،אنعام

 ١٣٩ص      ١٢٨آيه  ،אنعام

 ١٤٠ص     ١٤٢آيه  ،אنعام
 ٦٢ص     ١٤٧آيه  ،אنعام

 ١٣٤ص     ١٥٣آيه  ،אنعام

 ١١٣ص     ١٦٣آيه  ،نعامא

 

  ١٣٥ص      ٣آيه  ،אعرאف

 ١٢٥ص   ٧-٦آيه  ،אعرאف

 ١٤١ص     ١٧آيه  ،אعرאف

 ٢٣٥ص     ٢١آيه  ،אعرאف

 ٣٤ص     ٣٤آيه  ،אعرאف

 ١٢٦ص      ٥٦آيه  ،אعرאف

 ١٤٤ص     ٦٠آيه  ،אعرאف

 ٦٢ص    ٦٢-٦١آيه  ،אعرאف

 ١١١ص     ٦٥آيه  ،אعرאف

 ١١٦، ٦٩ص     ٨٥آيه  ،אعرאف

 ٢٤٧ص     ٨٦آيه  ،אعرאف

 ١٤٤ص     ٩٠آيه  ،אعرאف

 ١٢٦ص     ١٠٣آيه  ،אعرאف

 ٢٤٢ص     ١١٠آيه  ،אعرאف

 ٢١١ص     ١١٢آيه  ،אعرאف

 ٢٤٠ص     ١١٦آيه  ،אعرאف

 ٢٤٣، ١٦٠ص    ١٢٣آيه  ،אعرאف

 ٩٧ص    ١٢٥-١٢٤آيه  ،אعرאف

 ١٤٥ص     ١٢٧آيه  ،אعرאف

 ١١٥ص     ١٢٨آيه  ،אعرאف

 ١١٢، ٨٩ص     ١٢٩ه آي ،אعرאف

 ١٠٣ص     ١٣٧آيه  ،אعرאف

 ١١٥ص     ١٤٢آيه  ،אعرאف

 ٨٢ص    ١٤٤آيه  ،אعرאف

  ١١٤ص     ١٤٥آيه  ،אعرאف

 ٢٣٥ص    ١٤٨آيه  ،אعرאف

 ١٦٤ص     ١٥٠آيه  ،אعرאف

  ٩٦ص    ١٥٥آيه  ،אعرאف

 ٨٣ص     ١٥٧آيه  ،אعرאف

 ١١٦ص     ١٧٥آيه  ،אعرאف

 ٦٣ص     ١٨١آيه  ،אعرאف

 ٤٢ص     ١٨٢آيه  ،رאفאع

 ٨٤ص     ١٩٩آيه  ،אعرאف

 

 ٩٢ص     ٥آيه  ،אنفال
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 ٢٢٦ص      ٧آيه  ،אنفال

 ٢٣٠ص     ١٠آيه  ،אنفال

 ٥٤ص      ١١آيه  ،אنفال

 ٢٢٦ص     ١٢آيه  ،אنفال

 ٢٣٢ص      ١٥آيه  ،אنفال

 ٢٢٥ص     ١٦آيه  ،אنفال

 ٢٣٠ص     ١٧آيه  ،אنفال

 ١٠٧ص      ٢١-٢٠آيه  ،אنفال

 ١١٩ص      ٢٥آيه  ،نفالא

 ٥١ص    ٢٦آيه  ،אنفال

 ١٣٣ص     ٢٩آيه  ،אنفال

 ١٦٠، ١٣٨ص      ٣٠آيه  ،אنفال

 ١٣٨ص     ٣٦آيه  ،אنفال

 ١٨٦ص     ٣٨آيه  ،نفالא

 ٢٢٧ص     ٤٥آيه  ،אنفال

 ٢٢٢ص      ٤٦آيه  ،אنفال

 ٢٢٢ص     ٤٧آيه  ،אنفال

 ٢٤١ص     ٤٨آيه  ،אنفال

 ١٥٣ص     ٤٩آيه  ،אنفال

 ١٢٧ص      ٥٣آيه  ،אنفال

 ٢٠١ص     ٥٦آيه  ،אنفال

 ٢٠٣، ٢٠٢ص     ٥٨آيه  ،אنفال

 ٢٢٣، ٢١٧، ٢٠٥، ٨٠ص  ٦٠آيه  ،אنفال

، ١٩٥، ١٨٩، ١١٤ص  ٦١آيه  ،אنفال

٢١٧ 

 ١٦٦ص      ٦٢آيه  ،אنفال

 ٢٢٧ص     ٦٥آيه  ،אنفال

 ٢٢٥ص     ٦٦آيه  ،אنفال

 ٢٢٥ص     ٦٧آيه  ،אنفال

 ٢٣٢ص     ٧٠آيه  ،אنفال

 ٢٠٢، ٩٦ص     ٧٢آيه  ،אنفال
 ١١٩ص      ٧٣آيه  ،אنفال

 ١٢٣ص     ٧٥آيه  ،אنفال

 

 ٢١٣ص     ١آيه  ،توبه

 ٢٠٢ص     ٤آيه  ،توبه

 ١٠١ص     ٥آيه  ،توبه

 ٢٠٤، ١٨٨ص     ٦ آيه ،هتوب

 ٢٤٥ص     ٨آيه  ،توبه

 ٢٢٠ص     ١٠آيه  ،توبه

 ٢٢٥ص      ١٢آيه  ،توبه

 ٩٧ص     ١٩آيه  ،توبه

 ٢٣٠ص     ٢٥آيه  ،توبه

 ٥٥ص     ٢٦آيه  ،توبه

 ٢١٤ص     ٢٨آيه  ،توبه

 ٢١٠ص      ٣١ آيه ،توبه

 ٢٣٦ص      ٣٢آيه  ،توبه

 ٢١٨ص     ٤١آيه  ،توبه

 ٢٣٤ص     ٤٧آيه  ،توبه

 ١٥٣ص     ٤٨آيه  ،توبه

 ١٥٦ص     ٥٥آيه  ،توبه

 ٢٤٥ص     ٥٨آيه  ،توبه

 ١٩٦، ٨٥ص     ٦٠آيه  ،توبه

 ١١٠ص     ٦١ه آي ،توبه

 ١٥٥ص     ٦٦آيه  ،توبه

 ١٥٢ص     ٦٧آيه  ،توبه

 ١٦٧ص     ٧١آيه  ،توبه

 ١١٤ص     ٧٣آيه  ،توبه

 ١٥٦ص      ٧٤آيه  ،توبه

 ٢٣٨ص     ٧٩آيه  ،توبه

 ١٥٤ص     ٨١آيه  ،توبه

 ١٥٥ص     ٨٣آيه  ،توبه

 ١٥٥ص     ٨٤آيه  ،توبه

 ٢٢٢ص      ٩٠آيه  ،توبه
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 ١٨٧ص     ٩١آيه  ،هتوب

 ١٦١ص     ٩٥آيه  ،توبه

 ٩٧ص     ١٠٠آيه  ،توبه

  ١٧٩، ١٢٤ص     ١٠٧آيه  ،توبه

 ٢٢٣، ٩٠ص     ١٢٠آيه  ،توبه

 ١١١ص     ١٢٨آيه  ،توبه

 

 ٣٥ص      ١٤آيه  ،يونس

 ٢٤٧ص     ١٧آيه  ،يونس

 ١٤٢ص     ٤١آيه  ،يونس

 ٢٣٦ص     ٦٥آيه  ،يونس

 ١٦٢ص     ٧٥آيه  ،يونس

 ٢٤٠ص     ٧٧آيه  ،يونس

 ١٦٠ص     ٨٣آيه  ،يونس

 ٢٥ص    ٨٦-٨٥آيه  ،يونس 

 ١٠٣، ٨٦ص      ٨٧آيه  ،يونس

 ٨٦ص     ٩٣آيه  ،يونس

 ٢١٣ص     ١٠٤آيه  ،يونس

 

  ١٧٣ص     ١٧آيه  ،هود

 ٢٣٩ص     ١٨آيه  ،هود

 ٨٦ص      ٢٩آيه  ،هود

 ٢٣٩ص     ٣٨آيه  ،هود

 ٩٤ص      ٤٠آيه  ،هود

 ١٠٥ص     ٥٢آيه  ،هود

 ١٢٨ص     ٥٩آيه  ،هود

 ١٠٢ص      ٦١آيه  ،هود

 ١٢٩ص     ٧٨آيه  ،هود

 ٨١ص     ٨٠آيه  ،هود
 ١٠٠ص      ٨٥آيه  ،هود

 ٨٤ص      ٨٨آيه  ،هود

 ٤٣ص      ٨٩آيه  ،هود

  ٢٩ص     ٩٣آيه  ،هود

 ١٦٤ص     ١١٢آيه  ،هود

 ٢٠٠، ١٨٣ص     ١١٣آيه  ،هود

 ٨٤ص     ١١٦آيه  ،هود

 

 ٩١ص      ٢٥آيه  ،يوسف

 ٩٢ص     ٣٠آيه  ،فيوس

 ١٦٨ص     ٤٥آيه  ،يوسف

 ١٦٨ص      ٤٦آيه  ،يوسف

 ١٠١، ٨٧ص     ٤٧آيه  ،يوسف

 ٩٨ص     ٥٤آيه  ،يوسف

 ٩٩ص     ٥٥آيه  ،يوسف

 ٨٢، ٧٥ص     ٥٦آيه  ،يوسف

 ٢١٢، ٨٨ص     ٥٨آيه  ،يوسف

 ٧١ص     ٥٩آيه  ،يوسف

 ١١٢، ٩٥ص     ٦٠آيه  ،يوسف

 ٩٣ص      ٧٥آيه  ،يوسف

 ٧٠ص     ٧٨آيه  ،يوسف

 ٩٤ص     ٧٩آيه  ،يوسف

 ٩٥ص     ٩٠آيه  ،يوسف

 ٥٧ص     ٩٩آيه  ،يوسف

 ٨٥ص     ١٠١آيه  ،يوسف

 ١٩٦، ١٠٨ص      ١٠٨آيه  ،يوسف

 

 ٨٩ص     ١١آيه  ،رعد

 ١٣١ص     ١٧آيه  ،رعد

 ١٧٣ص     ٣٦آيه  ،رعد

 

 ١٣٤ص     ١آيه  ،אبرאهيم

 ١٤١ص     ٣آيه  ،אبرאهيم

 ٥٨ص     ٦آيه  ،אبرאهيم

 ٣٣ص      ٩آيه  ،אبرאهيم
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 ٢٤٦ص      ١٠آيه  ،אبرאهيم

 ٧٣ص     ٣٦آيه  ،אبرאهيم

 

 ٤٢ص     ٣٧-٣٦آيه  ،حجر

 ٢٤٢ص        ٣٩آيه  ،حجر

 ٩٦ص        ٥٧آيه  ،حجر

 

 ١٠٢ص     ٦-٥آيه  ،نحل

 ٢٤٣ص     ٣٥آيه  ،نحل

 ١٦٢ص      ٣٦آيه  ،نحل

 ١٦٩ص     ٤٣آيه  ،نحل

 ٢١٢ص      ٧١آيه  ،نحل

 ٢٧ص     ٨٩آيه  ،نحل

 ١٨٣، ٨٣، ٦٢ص     ٩٠آيه  ،نحل

 ٣٤ص      ٩٣آيه  ،نحل

 ١٤٠ص     ١٠٠آيه  ،نحل

 ١٨٢ص     ١٠٦آيه  ،نحل

 ٥٣ص      ١١٢آيه  ،نحل

 ١٩٦، ٧١ص     ١٢٥آيه  ،نحل

 ٢٠٣ص     ١٢٦آيه  ،نحل

 

 ١٢٩ص     ١٦آيه  إسرאء،

 ٦٨ص     ٢٨آيه  إسرאء،

 ٢٠٠ص     ٣٣آيه  ،إسرאء

 ٢٣٦ص     ٦٤آيه  إسرאء،

 ٢٠٠، ٦٤ص     ٧٠آيه  إسرאء،

 ١٠٦ص     ٧١آيه  إسرאء،

 ١٤٤ص      ٧٦آيه  إسرאء،

 ٣٣ص     ٧٧آيه  إسرאء،

 ٢٤٦ص     ٩٤آيه  إسرאء،

          

 ١٢٦ص     ١٣آيه  ،كهف

 ٥٥ص     ٢٠آيه  ،كهف

 ١٣١ص     ٥٦آيه  ،كهف

 ١٧٩، ٨٦ص     ٧٩آيه  ،كهف

 ٨٨ص    ٨٨-٨٧آيه  ،كهف

 ٨٥ص    ٩٣-٩٢آيه  ،كهف

 ١٦٧ص           ٩٥آيه  ،كهف

 ١٠٤ص    ٩٦-٩٥آيه  ،كهف

 

 ١١٠ص     ٢٥آيه  ،طه

 ١٦٧ص     ٣٢-٢٩آيه  ،طه

 ٦٨ص     ٤٤-٤٣آيه  ،طه

 ١٦٣، ٨٨ص     ٤٧آيه  ،طه

 ٢١٥ص       ٦٢آيه  ،طه

 ٩٠ص      ٦٣آيه  ،طه

 ١٥٩ص      ٧١آيه  ،طه

 ٩٣ص     ٨٠آيه  ،طه

 ١٠٥ص     ٨٥ه آي ،طه

 ١١٦ص     ٩٢آيه  ،طه

 ١٧٧، ٨٧،١٢٤ص     ٩٤آيه  ،طه

 ١٣٠ص     ٩٦و  ٩٥آيه  ،طه

 
 ٢٣٩ص     ٥آيه  أنبياء،

 ١٧٧ص      ٧آيه  أنبياء،

 ٢١٠ص     ٢٥آيه  أنبياء،

 ٢٢٣، ٥٧،١٠٤ص     ٨٠آيه  أنبياء،

 ١٠٠ص     ٨٢آيه  أنبياء،

 

 ٢٠٩ص     ١٧آيه  ،حج

 ٢١١ص     ٢٥آيه  ،حج

 ١٨٥ص     ٣٠آيه  ،حج

 ١٨٥ص     ٣٢ آيه ،حج

 ٣٧ص     ٣٨آيه  ،حج
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 ٨٣، ٨١ص     ٤١آيه  ،حج

 ٢٤٤ص     ٤٤-٤٢آيه  ،حج

 ٤٢ص     ٤٨آيه  ،حج

 ٨٢ص     ٧٨آيه  ،حج

 
 ٢٤٣ص     ٢٤آيه  ،منونؤم

 ١٠٤ص     ٢٧آيه  ،مؤمنون

 ٢٠٩، ٣١ص     ٥٢آيه  ،مؤمنون

 ١٤٨ص      ٦٦آيه  ،مؤمنون

 ٢٤٠ص     ٧٠ آيه ،مؤمنون

 ٧٢ص     ٩٦آيه  ،مؤمنون

 ١٤١ص     ٩٧آيه  ،مؤمنون

 ٣٥ص     ١١٥آيه  ،مؤمنون

 

 ٨٤ص      ٣٣و ٣٢آيه  ،نور

 ١٦٥، ٩٥، ٥٢ص      ٥٥آيه  ،نور

 ١١٧، ١٠٧ص     ٦٢آيه  ،نور

 

 ١٣٣ص      ١آيه  ،فرقان

 ١١١ص     ٧آيه  ،فرقان

 ١١١ص     ٢٠آيه  ،فرقان

 ١٠٠ص     ٣٥آيه  ،فرقان

 ٤٤ص     ٣٩-٣٧آيه  ،فرقان

 

 ١١٣ص          ١٣آيه  ،شعرאء

 ١٤٧ص          ١٨آيه  ،شعرאء

 ٢٤٧ص      ٤٤آيه  ،شعرאء

 ١٢٣ص     ٥٣-٥٢آيه  ،شعرאء

 ٦٠ص       ٧٦-٦٩آيه  ،شعرאء

 ٢٤٣ص     ١١٦آيه  ،شعرאء

 ٩١ص    ١٢٩-١٢٨آيه  ،شعرאء

  ٩٤ص    ١٧١-١٧٠آيه  ،شعرאء

 ٥١ص    ١٨٢-١٨١آيه  ،شعرאء

 ٦٩ص  ٢١٥-٢١٤آيه  ،شعرאء

 
 ٢٢٣ص      ١٧آيه  ،نمل

 ١١٢ص   ١٩، آيه نمل

 ١٠١ص      ٢١آيه  ،نمل

 ٦٠ص     ٢٢آيه  ،نمل

 ٢٤٢ص     ٢٤آيه  ،نمل

 ١٠١ص     ٢٨-٢٧آيه  ،نمل

 ١٦٨ص     ٣٢آيه  ،نمل

 ١١٨ص     ٣٣آيه  ،نمل

 ٩٣ص     ٣٤آيه  ،نمل

 ١٦٩ص     ٣٩آيه  ،نمل

 ١٦٨ص     ٤٠آيه  ،نمل

 ٩٨ص     ٤٣آيه  ،نمل

 ٨٢ص     ٤٤آيه  ،نمل

 ٦٩ص     ٤٦آيه  ،نمل

 ٢١٦ص     ٥٧آيه  ،نمل

 ٢٣٧ص     ٦٨آيه  ،نمل

 ٢٣ص       ٨٦آيه  ،نمل

 
 ١٤٨، ٩٢ص     ٤آيه  ،قصص

 ١٦٦ص     ٥آيه  ،قصص

 ١٠٢ص     ٢٠آيه  ،قصص

 ٩٨ص      ٢٦آيه  ،قصص

 ١٤٨، ١٤٥ص     ٣٩آيه  ،قصص

 ٣٦ص     ٥٩آيه  ،قصص

 ١١٨ص     ٧٦آيه  ،قصص

 ٩١ص     ٧٩آيه  ،قصص

 
 ١٥٣ص      ١٠آيه  ،عنكبوت

 ١٤٣ص     ١٢آيه  ،عنكبوت
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 ٥٩ص     ١٨عنكبوت، آيه 

 ٢٤٢ص     ٣٨آيه  ،عنكبوت

 ١٤٥ص      ٣٩آيه  ،عنكبوت

 ١٣٥ص     ٤١آيه  ،عنكبوت

 ٢٠٨، ٧٢ص      ٤٦آيه  ،عنكبوت

 

 ٢٣ص   ٢٧ -٢٦آيه  ،روم

 ٢١٠ص     ٣٠ه آي ،روم

 ١٧٣ص     ٣٢آيه  ،روم

 ٢٤٥ص     ٦٠آيه  ،روم

 

 ١٤٧ص     ٧آيه  ،لقمان

 ٦٧ص     ١٨آيه  ،لقمان

 

 ١٣٧ص     ١آيه  ،אحزאب

 ١٨٠، ٢٩ص     ٦آيه  ،אحزאب

 ٢٢٩ص     ٩آيه  ،אحزאب

 ٢٤٨ص     ١٢آيه  ،אحزאب

 ١٢٠ص     ١٤آيه  ،אحزאب

 ٢٢١ص     ٢٥آيه  ،אحزאب

 ٢٢٩، ٢٠٩ص     ٢٦آيه  ،אحزאب

 ١١٢ص     ٢٨آيه  ،אحزאب

 ٥٩ص     ٣٦آيه  ،אحزאب

 ٢٤٨ص      ٦٠ ، آيهאحزאب

 ١٥١ص     ٦١آيه  ،אحزאب
 ٢٨ص     ٧٢آيه  ،אحزאب

 

 ١٠٣ص     ١١آيه  ،سبأ

 ٣١ص     ٢٨آيه  ،سبأ

 ١٩٩ص       ٣١آيه  ،سبأ

 ٢٤١ص     ٤٣آيه  ،سبأ

 ١٦٥ص      ٤٩آيه  ،سبأ

 ١٧٢ص     ٦آيه  ،فاطر

 ٢٨ص     ٣٩آيه  ،فاطر

 

 ٣٥ص     ٦٧آيه  ،يس

 

 ١٤٨ص  ٣٦-٣٥آيه  ،اتصافّ

 ٢١٤ص   ١٧٤آيه  ،اتصافّ

 

 ١٥٩ص     ٧-٥آيه  ،ص

 ١٠٩ص      ١٧آيه  ،ص

 ١٠٩، ٦١ص   ٢٠ -١٧آيه  ،ص

 ١٨١ص     ٢٦آيه  ،ص

 ٢٣ص     ٢٧آيه  ،ص

 ٨١، ٦١ص     ٣٥آيه  ،ص

 ١٦٩ص      ٣٧آيه  ،ص

 ١٠٢ص     ٣٨-٣٧آيه  ،ص

 ١٣٩ص      ٨٢آيه  ،ص

 ٣٢ص     ٨٧آيه  ،ص

 

 ١٨٦ص     ٩ آيه  ،زمر

 

 ١٣٧ص      ٥آيه  ،غافر

 ٢٤٥ص     ٢٦آيه  ،غافر

 ١٨٢، ٧٥ص     ٢٨آيه  ،غافر

 ٢٦ص  ٤٥-٤٤آيه  ،غافر

 ٣٨ص     ٥١آيه  ،غافر

 

 ٢٤٨ص     ٢٦آيه  ،لتفصّ

 ٢٦ص     ٣٠آيه  ،لتفصّ

 ١٩٦ص      ٣٣آيه  ،لتفصّ

 ٧١ص     ٣٤آيه  ،لتفصّ
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 ٥٩ص      ٨آيه  ی،شور

 ١٨٠ص      ٩آيه  ،شوری

 ١٩٦، ٤٩ص      ١٥آيه  ی،شور

 ١٣٢ص      ١٧آيه  ی،شور

 ١٦٧ص      ٣٨آيه  ،شوری

 ٦٧ص      ٤٠آيه  ی،شور

 
 ٩٤ص      ٢٦آيه  ،زخرف

 ١٤٠ص     ٣٦آيه  ،زخرف

 ١٢٥ص     ٦٣آيه  ،زخرف

 
 ٥٤ص     ٥١آيه  ،دخان

 
 ٢٣٥ص     ١١آيه  ،אحقاف

 ١١٠ص      ٣٥آيه  ،אحقاف

 

 ١٣٠ص     ٣آيه  ،دمحمّ

 ٢٣٢، ٢٢٤ ،٢٢١ص      ٤آيه  ،دمحمّ

 ٤٤ص     ١٣آيه  ،دمحمّ

 ١٤١ص     ٢٥آيه  ،دمحمّ

 ١٤٩ص     ٢٦آيه  ،دمحمّ

 ١٠٦ص     ٣٣آيه  ،دمحمّ

 
 ٥٥ص      ٤آيه  ،فتح

 ١١٧ص     ١٠آيه  ،فتح

 ٢٣٢ص     ١٢آيه  ،فتح

 ٣٣ص      ٢٣آيه  ،فتح

 ١٦٥ص     ٢٨آيه  ،فتح

 ١٩٨، ١٦١ ،١٢٧ص     ٢٩آيه  ،فتح

 

 ١٢٠ص     ٦آيه  ،حجرאت

 ١٦٢ص     ٧آيه  ،حجرאت

 ٢١٨، ١٩٩ص     ٩ آيه  ،حجرאت

 ٢٠٨ص     ١٠ آيه  ،حجرאت

 ١٧٨ص     ١٢ آيه  ،حجرאت

 ١٨١، ٦٥ص     ١٣آيه  ،حجرאت

 ٢١٨ص     ١٥آيه  ،حجرאت

 

 ١٣٠ص     ١٤-١٢آيه  ،ق

 

 ٥١ص     ٩آيه  ،منحאلرّ

 ١٨٨ص      ٦٠آيه  ،حمنرّאل

 

 ٩٧ص      ١٠آيه  ،حديد

 ١٨٤، ١١٩، ٨٠، ٥٠ص     ٢٥آيه  ،حديد

 

 ٦٠ص     ١آيه  ،مجادله

 ١٧٢ص     ١٩آيه  ،مجادله

 ١٧١، ١٦١ص     ٢٢آيه  ،مجادله

 

 ٩٠ص     ٨آيه  ،حشر

 

 ٢١٣، ١٩٨ص     ١آيه  ،هممتحن

 ٢١٦ص     ٢آيه  ،ممتحنه

 ٢٠٦، ١٨٩ص     ٨ آيه ،هممتحن

 ١٩٨ص     ٩ آيه ،هممتحن

 ٢٠٤ص     ١٠آيه  ،ممتحنه

 ١٦٦، ١٠٦ ،٥٧ص     ١٢آيه  ،ممتحنه

 

 ٢١٧ص     ٤ آيه ،منافقون

 ٢١٥ص       ٧آيه  ،منافقون

 ١٤٩ص     ٨آيه  ،منافقون

 

 ٢٤ص     ١آيه  ،تغابن
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 ٢٩ص     ١٢آيه  ،تغابن

 

 ١٢٥ص     ٧آيه  ،طالق

 

 ٢١٦ص     ٩آيه  ،قلم

 ٢٤٠ص      ٥١آيه  ،قلم

 

 ٧٢، ٤١ص     ١١-١٠آيه  ،لمزمّ

 

 ١١٣ص     ٧آيه  ،ثرمدّ

 

 ١٦٢ص    ١٨-١٧آيه  ،نازعات

 

 ٢١٦ص     ١٥آيه  ،طارق

 ١٣٨ص        ١٧-١٥آيه  ،طارق

         

  ٢٩ص    ٢٢-٢١آيه  ،غاشيه

 

 ١٠٣ص      ١٣-٧ آيه ،فجر

 ١١٨ص      ١٢-١٠ آيه ،فجر

 

 ١١٠ص     ١آيه  ،شرح

 ٤٠ص     ٦-٥آيه  ،شرح

 

 ٥٣ص     ٣آيه  ،تين

 

 ٢١٩ص     ١آيه  ،عاديات

 

 ٥٢ص     ٤-١آيه  ،قريش

 

 ١٣٢ص     ٦-١آيه  ،كافرون

 ٥٩ص     ٦آيه  ،كافرون

 

  ٩٤ص      ١آيه  ،مسد

  




