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کابل -افغانستان

قبل از مطالعه
کتابی را که در دست دارید از روی نسخه اصلی آن -که به لسان عربی نگارش یافته-
ترجمه شده است .از آن جایی که منیتوان متام آنچه را که مؤلف به لسان خود مقصود
منوده به غیر آن بیان منود .بنا ًء کاستیها و کمبودیهای کتاب را نادیده گرفته و جهت
تدقیق بیشرت و صحت منت میتوانید به نسخه اصلی آن مراجعه منائید.

فهرست

طریق ایامن1......................................................................................
قضاء و قدر14....................................................................................

رهربی فکری در اسالم24.........................................................................

چگونگی پیشربد دعوت اسالمی64...............................................................
فرهنگ و متدن اسالمی70........................................................................

نظام اسالم75.....................................................................................
حکم رشعی81...................................................................................

انواع احکام رشعی84............................................................................

سنت85...........................................................................................

متابعت و پیروی از افعال پیامرب صلی الله علیه وسلم86......................................

تبنی احکام رشعی88............................................................................

دستور و قانون90..................................................................................
دستور دولت خالفت96...........................................................................
احکام عام97.....................................................................................

نظام حکومتداری101...........................................................................
خلیفه103.........................................................................................

معاون تفویض110................................................................................

معاون تنفیذ113..................................................................................
والیان114.........................................................................................

امنیت داخلی119................................................................................

امور خارجی120..................................................................................
اداره صنعت121.................................................................................
قضاء122.........................................................................................

دستگاه اداری128................................................................................
بیتاملال130.....................................................................................
مطبوعات و رسانهها131.........................................................................
مجلس ا ُ َّمت132..................................................................................

نظام اجتامعی135...............................................................................
نظام اقتصادی138...............................................................................
سیاست تعلیمی150..............................................................................
سیاست خارجی153..............................................................................

اخالق در اسالم156..............................................................................

يم
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

طریق ایامن

انسان به اساس فکری که نسبت به حیــات ،کاینات ،انسان و ارتباط آنها به ماقبل
و مابعد زندگی دنیا دارد به نهضت (بیداری) میرسد .پس بخاطر بیدار سازی انسان الزم
است تا فکر فعلی او را بشکل اساسی و همه جانبه تغییر داده و فکر جدیدی برایش داده
شود؛ زیرا تنها فکر است که درمورد اشیاء مفاهیم ایجاد کرده و آن را مستحکم میسازد.
چگونگی رفتار انسان در زندگی مطابق مفاهیم او از زندگی میباشد .چنانچه مفاهیم
دوستی و محبت انسان نسبت به یک شخص ،رفتار او را با آن شخص جهت میدهد.
و این رفتار او برخالف رفتارش با شخصی است که از وی مفهوم بغض و بد بینی دارد و
مغایر با رفتارش نسبت به شخصی است که او را منیشناسد و در مورد او هیچ مفهومی
نزدش وجود ندارد.
لذا رفتار انسان مربوط به مفاهیم اوست و هرگاه بخواهیم رفتار پَست و نادرست او را
به رفتار عالی تغییر دهیم ،در قدم نخست باید مفاهیم او را تغییر دهیم .چنانچه الله سبحانه
تعالی در زمینه فرموده است:

َيوا َما ِبأَنف ِ
ِم﴾ [رعد]11 :
ُسه ْ
َي َما ِب َق ْو ٍم َح َّت ٰى يُغ ِّ ُ
﴿إِنَّ اللَّهَ َل يُغ ِّ ُ

ترجمه :الله سبحانه وتعالی حالت و وضعیت هیچ قوم و ملّتی را تغییر منیدهد (و

ایشان را از بدبختی به خوشبختی ،از ذلّت به ع ّزت ،از نوکری به رسوری ،و  ...و بالعکس
منیکشاند) مگر اینکه آنان احوال خود را تغییر دهند.
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یگانه راه جهت تغییر مفاهیم ،ایجاد فکر سامل از زندگی دنیاست که به واسطه آن
مفاهیم صحیح نزد انسان پیدا میشود .فکر ایجاد شده از زندگی دنیا نزد انسان ،متمرکز و
نتیجه بخش منیگردد؛ مگر بعد از ایجاد فکر درمورد کاینات ،انسان و حیات و درمورد
ماقبل و مابعد زندگی دنیا و ارتباط آنها با یکدیگر و این با اعطای فکر کلی از ماورای
کاینات ،حیات و انسان میرس میگردد؛ چون این قاعده فکریست که متامی افکار زندگی
بر آن بنا میشود.
تنها با اعطای فکر کلی در مورد نکات یاد شده میتوان گره بزرگی(سه سوال اساسی
زندگی) را که نزد انسان است گشود .هرگاه این گِره باز گردد ،همهای گرههای دیگر باز
میگردد؛ چون مسایل دیگر نسبت به آن ،جزئی بوده و یا فرع آن محسوب میشود .اما
حل این مشکل ،انسان را به نهضت صحیح منیرساند؛ مگر اینکه موافق فطرت انسانی
بوده ،قناعت عقلی را فراهم منوده و در نتیجه ،اطمینان قلبی حاصل شود.
حل صحیح این مشکل اصالً ممکن نیست؛ مگر به واسطه فکر مستنیر درمورد
کاینات ،انسان و حیات .پس به کسانی که خواستار نهضت و بیداری بوده و در مسیر ترقی
در حرکت اند ،الزم است تا در نخست این مشکل را به واسطه فکر ُمستَنیر بصورت کامل
و درست حل منایند و این حل ،هامن عقیده بوده و این خود قاعده فکری است که همه
افکار فرعی دیگر مانند روش زندگی و نظم آن باالی آن استوار است.
اسالم این گره بزرگ را طوری حل منوده که موافق فطرت انسانی بوده ،قناعت کامل
عقلی و اطمینان قلبی را فراهم میمناید .چنانچه داخل شدن انسان به اسالم مرشوط بر
اینست که وی بدین حل اعرتاف منوده و عقالً قناعت کند .قناعت عقلی را رشط پذیرش
اسالم قرار داده است .بنا ًء اسالم به یک اساس مستحکم؛ یعنی عقیده بنا شده که مفهوم

عقیده موجودیت خالقی در ماورای کاینات ،انسان و حیات میباشد که او همه چیز را
خلق منوده و آن ذات الله سبحانه وتعالی است.
الله سبحانه وتعالی همه مخلوقات را از عدم خلق منوده و خودش واجبالوجود و
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غیر مخلوق است .در غیر آن ،خالق شده منیتوانست و از اینکه خالق است ،الزم است
که مخلوق نباشد و وجودش واجبی باشد؛ زیرا همه اشیاء در موجودیت خود به آن ذات
مقدس محتاج بوده و او سبحانه وتعالی بینیاز و غیر محتاج از مخلوقات میباشد.
پس باید این اشیاء(انسان ،حیات و کاینات) خالق داشته باشند که آنها را خلق
کرده است .عقل هم این اشیاء را درک میکند که محدود ،عاجز ،ناقص و محتاج به غیر
میباشند .انسان ،محدود است؛ چون به اندازه مشخص منو کرده و از آن حد و اندازه
خارج شده منیتواند .حیات محدود است؛ زیرا شکل آن فردی بوده و با مشاهده آن در
افراد ختم میگردد ،پس محدود است .همچنان کاینات محدود است؛ زیرا مجموعهای
از اجرام ساموی بوده که هر یک محدود میباشند و در نتیجه ،مجموع محدودات نیز
محدود میباشد .فلهذا انسان ،حیات و کاینات همه محدود اند.
هرگاه به محدود نظر اندازیم ،درمییابیم که قدیم نیست ،در غیر آن محدود منیبود
و چون محدود شد ،الزم است كه مخلوق برای ذات دیگری باشد؛ یعنی از جانب غیر
خودش خلق شده باشد که آن ذات دیگر ،خالق انسان ،حیات و کاینات میباشد .و او یا
مخلوق برای خالق دیگری ،یا خالق خودش و یا هم قدیم و واجبالوجود باشد.
تخمین اولی مخلوق بودن خالق امر باطل است؛ زیرا مخلوق محدود است .تخمین
دومی که خالق خودش باشد ،نیز باطل است؛ چون در یک زمان هم مخلوق و هم خالق
شده منیتواند .پس برای خالق الزم است ،ازلی و واجبالوجود باشد که آن ذات ازلی و
واجبالوجود الله سبحانه وتعالی میباشد.
هر صاحب عقل تنها با درک موجودیت اشیایی قابل حس ،میتواند به این امر
پی بربد که یقیناً آنها را خالقی پیدا کرده است؛ زیرا همه ناقص ،عاجز و محتاج به غیر
میباشند .پس آنها بصورت قطعی مخلوق اند؛ چون اگر به هر بخش از کاینات ،حیات و
انسان نظر شود ،کافی خواهد بود که بر وجود خالق ُمدبر داللت مناید .مشاهده هر ستارهی
از ستارگان دنیا ،تفکر در یکی از مظاهر زندگی و درک انسان در مورد خودش ،داللت
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قاطع و محکم بر وجود الله سبحانه وتعالی دارد.
همچنان قرآنکریم به طرف اشیاء به همین نظر دیده و انسان را به تفکر درباره آن،
ماحول و متعلقاتش دعوت کرده و از این طریق بر وجود الله قادر و سبحان استدالل
میکند .و به طرف اشیاء به شکلی مینگرد که چگونه آنها محتاج به غیر اند تا از این
طریق وجود الله سبحانه وتعالی را که خالق ُمدبر است بصورت قطعی دریافت کند .در این
مورد صد ها آیت وجود دارد که این معنی را توضیح میدارند.
چنانچه الله سبحانه وتعالی فرموده است:

ض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َليَ ٍ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
اب﴾
ول ْالَلْ َب ِ
﴿إِنَّ ِ
ات ِّلُ ِ
ف َخل ِْق َّ
[آلعمران]١٩٠:

ترجمه :مسلامً در آفرینش آسامنها و زمین ،و آمد و رفت شب و روز ،نشانههای
(روشنی) برای خردمندان است.

همچنان الله فرموده:

ف َٰذلِكَ َل َي ٍ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ات
﴿ َو ِم ْ
ض َوا ْخ ِت َل ُ
ف أَل ِْس َن ِتك ُْم َوأَلْ َوانِك ُْم ۚ إِنَّ ِ
ن آ َياتِ ِه َخل ُْق َّ
ني﴾ [روم]٢٢:
�لِّلْ َعالِ ِم َ

ترجمه :و از آیات او آفرینش آسامنها و زمین ،و تفاوت زبانها و رنگهای شامست؛ در
این نشانههایی است برای عاملان!

به همین ترتیب در سوره غاشیه فرموده:

ل الْجِ َبالِ
ت﴿َ ﴾١٨وإِ َ
َت﴿َ ﴾١٧وإِ َ
ل ِْ
﴿أَف ََل يَنظُ ُرونَ إِ َ
ف ُر ِف َع ْ
ف ُخلِق ْ
الس َم ِء كَ ْي َ
البِلِ كَ ْي َ
ل َّ
ت﴿َ ﴾١٩وإِ َ
ت﴾ [غاشیه]20-17 :
ف ن ُِص َب ْ
ف ن ُِص َب ْ
ل الْجِ َبالِ كَ ْي َ
كَ ْي َ

ترجمه :آیا به شرتان منینگرند که چگونه آفریده شدهاند؟! و به آسامن نگاه منیکنند
که چگونه برافراشته شده است؟! و به کوهها منینگرند که چگونه نصب و پابرجای
شدهاند؟!
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در آیات دیگری میفرماید:

﴿ َفلْ َينظُ ِر ْ
الصل ِْب
ِنسانُ ِم َّم ُخلِ َق﴿ُ ﴾٥خلِ َق ِمن َّما ٍء دَا ِف ٍق﴿ ﴾٦يَ ْ
خ ُر ُج ِمن بَ ْ ِ
ي ُّ
ال َ
ب﴾ [طارق]7-5 :
التائِ ِ
َو َّ َ

ترجمه :انسان باید بنگرد و دقّت کند که از چه چیز آفریده شده است؟! او از آب

جهندهی ناچیزی آفریده شده است( .و پس از رشد کامل در رحم) از میان پشت و
استخوانهای سینه (ی مادر میگذرد و) بیرون میآید.

و فرموده است:

ض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ح ِر
جرِي ِ
﴿إِنَّ ِ
ف الْ َب ْ
ْك الَّ ِتي تَ ْ
ف َخل ِْق َّ

ض بَ ْعدَ َم ْوتِ َها َوبَ َّ
ث ِفي َها ِمن
الس َم ِء ِمن َّما ٍء َفأَ ْح َيا ِب ِه ْالَ ْر َ
اس َو َما أَن َز َل اللَّهُ ِم َ
بِ َا يَنف َُع ال َّن َ
ن َّ
ض َليَ ٍ
َص ِ
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِ
ات لِّ َق ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ﴾
اب الْ ُم َس َّ
ح ِ
ك ُِّل دَابَّ ٍة َوت ْ ِ
خ ِر بَ ْ َ
الس َ
ي َّ
يف ال ِّريَاحِ َو َّ
[بقره]١٦٤:

ترجمه :مسلّامً در آفرینش آسامنها و زمین و آمد و شد شب و روز ،کشتیهایی که به
سود مردم در دریا در حرکتند ،آبی که الله از آسامن نازل کرده و با آن زمین را پس از
مرگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسرتده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی

که در میان آسامن و زمین معلّق میباشند ،بیگامن نشانههایی (برای پیبردن به ذات
پاک پروردگار و یگانگی الله) است برای مردمی که تعقّل میکنند.

آیات فوق انسان را به تفکر عمیق در مورد اشیاء ،ماحول و متعلقات آنها دعوت
میکند که از این طریق به وجود خالق مدبر استدالل کند تا ایامن انسان به پروردگارش
راسخ و قاطع بوده و به اساس دالیل عقلی استوار گردد.
بلی ،ایامن به پروردگار ُمدبر یک امر فطریست که در هر انسان موجود میباشد؛
اما این ایامن فطری از طریق احساسات بوجود میآید که نتیجه درستی نداشته و اگر تنها
و به حال خود گذاشته شود به خطا میرود .چون احساسات چیز های را به ایامن اضافه
میکند که حقیقت ندارد .حتی گاهی اوقات برای اشیاء صفاتی را جهت ایامن آوردن
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الزمی میپندارد که منجر به کفر و گمراهی میگردد .به همین دلیل احساسات در کفر و
گمراهی واقع میشود؛ مثل :عبادت بتها و دیگر خرافات جز خطای احساسات و وجدان
چیز دیگری نیست.
پس اسالم عزیز احساسات را تنها در راه رسیدن به ایامن کافی منیداند تا مبادا
احساسات برای الله سبحانه وتعالی صفاتی را ثابت کند که با الوهیت در تناقض باشد ،و
یا اینکه الله سبحان و تعالی را در حالتی قرار دهد که در اشیایی مادی امکان تجسدش
متصور گردد و یا هم امکان تقرب به پروردگار را به وسیله عبادت چیز های مادی متصور
ِ
خرافات که ایامن صادق آنها را رد
بداند که در نتیجه ،به رشک و کفر و یا هم به اوهام و
میکند ،منجر میشود.
بناً دین مقدس اسالم استفاده از عقل را همراه با احساسات الزمیساخته و باالی هر
مسلامن واجب گردانیده است تا در ایامن آوردن به پروردگارش از عقل خود کار بگیرد.
انسان را از تقلید در عقیده منع منوده و عقل را در ایامن آوردن به الله سبحانه وتعالی َحکَم

قرار داده است .چنانچه الله فرموده:

ض َوا ْخ ِت َل ِف اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َليَ ٍ
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
اب﴾
ول ْالَلْ َب ِ
﴿إِنَّ ِ
ات ِّلُ ِ
ف َخل ِْق َّ
[آل عمران]١٩٠:

ترجمه :یقیناً در خلقت آسامنها و زمین و اختالف شب و روز نشانههای است برای
اصحاب خرد.

پس برای هر مسلامن واجب است که ایامنش را مبتنی بر تفکیر ،بحث و نظر قرار
داده و در ایامن آوردن به الله سبحانه وتعالی عقل را حاکم مطلق قرار دهد .قرآنکریم
صدها مرتبه در سورههای مختلف تفکر در کاینات را برای استنباط سنتهای آن و جهت
هدایت برای ایامن آوردن به خالق آن تکرار میمناید.
بیشرت این آیات ،بخاطر استفاده از قوه تعقل انسان نازل گردیده و انسان را به تفکر
و اندیشیدن دعوت میکند تا اینکه ایامن او استوار بر تعقل و دالیل گردد ،و او را از
ایامن آوردن بدون تفکر _بدون اینکه ایامنش را بر اساس تعقل استحکام ذاتی بخشد_
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بر اساس اینکه گویا از پدرانش ایامن را دریافت منوده است ،منع میکند.
این است ایامنی که اسالم بدان دعوت میکند ،نه ایامنی که آن را ایامن عجایز
(کورکورانه) مینامند؛ بلکه این ایامن روشن و برخاسته از یقین بوده که قناعت بخش
میباشد .چون از طریق استدالل و تفکر ،به وجود الله سبحانه وتعالی یقین پیدا میکند.
با وجودی که به انسان واجب است از عقل خود در راه رسیدن به ایامن نسبت به
الله سبحانه وتعالی کار گیرد؛ اما ممکن نیست که اشیایی مافوق حس و مافوق عقل خود
را درک کرده بتواند .زیرا عقل انسان محدود است و قوت آن نیز محدود میباشد ،ولو که
هر قدر افزایش یابد باز هم محدود است .پس ادراک انسان محدود بوده و از اینجاست
که ناگزیر عقل در دریافت ذات الله سبحانه وتعالی تقصیر و کوتاهی کند و ناگزیر از
درک ذات الله سبحانه وتعالی عاجز ماند ،زیرا الله سبحانه وتعالی در ماورای کاینات،
حیات و انسان بوده و عقل انسان حقیقت ماورای طبیعت ،زندگی و انسان را درک کرده
منیتواند .به همین دلیل عقل انسان از درک ذات الله سبحانه وتعالی عاجز میباشد.
اکنون سوالی مطرح میشود که چگونه انسان از طریق عقل به الله سبحانه وتعالی
ایامن آورده میتواند ،در حالی که عقلش از درک ذات الله عاجز است؟
در پاسخ به این سوال چنین باید گفت :این ایامن ،ایامن به وجود الله است ،و
وجود الله سبحانه وتعالی از طریق وجود مخلوقاتش درک میگردد و مخلوقات عبارت
از کاینات ،حیات و انسان میباشد که عقل آنها را درک کرده میتواند و از طریق درک
آنها وجود خالق را نیز میتوان درک کرد که او الله سبحانه وتعالی میباشد.
بناً ایامن به وجود الله سبحانه وتعالی یک امر عقالنی و در محدوده عقل میباشد.
برخالف درک ذات الله سبحانه وتعالی که بدون شک ،مستحیل و ناممکن است .چون
ذات الله سبحانه وتعالی در ماورای طبیعت ،زندگی و انسان قرار دارد .پس در ماورای عقل
نیز میباشد و امکان ندارد که عقل حقیقت ماورای خود را درک مناید؛ زیرا عقل از درک
آن عاجز است ،و واجب است که همین عجز تقویت کننده ایامن باشد ،نه از عوامل شک
و تردید.
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ایامن ما به الله متعال از طریق عقل ثابت شده است و درک ما هم از وجود الله
متعال درک تام میباشد؛ زیرا شعور ما به وجود او تعالی همراه با عقل است و این شعور ما
بر وجودش ،شعور یقینی میباشد .این همه درک کامل و شعور یقینی ما را نسبت به متام
صفات الوهیت تقویت میبخشد .پس باید دانست که با وجود ایامن راسخ به الله متعال به
هیچ وجه حقیقت ذاتش را درک کرده منیتوانیم.
فلهذا بر ما واجب است که بخاطر قارص بودن عقل خود در درک و یا رسیدن به درک
ذات او تعالی به آنچه تسلیم شویم که به ما خرب داده شده است .این بر اساس عجز طبیعی
عقل است؛ زیرا عقل انسان منیتواند به این مقیاسهای نسبی و محدود خود ،مافوق خود
را درک مناید .لیکن این ادراک به مقیاسهای غیر نسبی و نامحدود رضورت دارد و
این مقیاسهای نامحدود چیزی است که انسان بدان دسرتسی پیدا کرده منیتواند و یا به
عبارت دیگر ،انسان منیتواند آن را در اختیار داشته باشد.
و اما؛ ثبوت نیاز به پیامربان طوریست که انسان مخلوق الله سبحانه وتعالی بوده
و این یک امر ثابت و قطعی میباشد و دیانت هم در همه انسانها فطریست؛ زیرا یکی
از غریزههای انسان میباشد .انسان در فطرت خود خالقش را مقدس میداند و همین
تقدیس ،به ذات خود عبادت محسوب میگردد.
تقدیس ،ارتباط بین انسان و خالقش را نشان میدهد ،هرگاه این ارتباط بدون تنظیم
باقی مباند و یا هم ترک شود ،اضطراب به وجود آورده و یا به عبادت غیر خالق میانجامد.
پس الزم است که این ارتباط بشکل درست و اساسی تنظیم گردد؛ باید دانست که این نظام
از انسان صادر شده منیتواند؛ زیرا انسان قادر نیست حقیقت خالقش را درک کند ،چه
رسد به اینکه او بتواند نظام صحیح و درستی را بسازد .پس الزم است که این نظام از جانب
خالق انسان بوده و برای او آن را برساند .به همین دلیل الله سبحانه وتعالی پیامربان را فرستاد
تا دینش را برای مردم تبلیغ کنند.
همچنان دلیل محتاج بودن انسان به پیامربان و رسوالن اینست که انسان به اشباع
غرایز و حاجات عضویاش نیازمند میباشد و این اشباع اگر بدون وجود نظام صحیح
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انجام گیرد ،به خطا رفته و سبب بدبختی انسان میگردد .پس ناگزیر باید نظامی وجود
داشته باشد تا غرایز و حاجات عضوی انسان را تنظیم مناید .این نظام از انسان صادر شده
منیتواند؛ زیرا فهم انسان برای تنظیم غرایز و حاجات عضوی در معرض تفاوت ،اختالف،
تناقض و تأثر از جامعهای که در آن زندگی میکند قرار داشته و منجر به بدبختی انسان
میگردد .پس باید این نظام از جانب الله سبحانه وتعالی تنظیم گردد.
در مورد ثبوت اینکه قرآنکریم کتاب الله سبحانه وتعالی است باید گفت که قرآن
کتاب عربی است که از طریق پیامرب بزرگوار اسالم به ما رسیده است .قرآن عظیمالشأن یا
ساخته عربها یا محمد صلی الله علیه وسلم و یا هم از جانب الله سبحانه وتعالی برای
هدایت برش نازل گردیده است .هیچ ممکن نیست که قرآن عظیمالشأن از جانب یکی از
این سه نباشد؛ زیرا از حیث لسان و اسلوب عربی میباشد ،اما این نظریه که قرآن ساخته
عربها بوده باطل است ،بخاطریکه عربها را برای آوردن مثلش به چالش گرفته است:
س َو ٍر ِّم ْثلِ ِه[ ﴾. ...هود]13 :
﴿ ...ق ُْل َفأْتُوا ِب َع ْ ِ
ش ُ

ترجمه ... :بگو پس بیاورید ده سوره مثل آن....
ِسو َر ٍة ِّمن ِّم ْثلِ ِه [ ﴾ ...بقره/23 :یونس]38 :
﴿َ ...فأْتُوا ب ُ

ترجمه ... :بگو پس بیاورید یک سوره مثل آن ....

مسلامً که عربها در آوردن مثل قرآن سعی و تالش زیاد کردند؛ اما در پیشکش
کردن این امر عاجز ماندند .پس معلوم است که قرآن ساخته عربها نیست؛ زیرا عربها از
آوردن مثل قرآن عاجز ماندند در حالی که در این راستا تالش همه جانبه منودند.
این نظریه که قرآن ساخته دست پیامرب صلی الله علیه وسلم است نیز باطل میباشد؛
زیرا او صلی الله علیه وسلم اگرچه از بین عرب بود و خیلی هم بلند مرتبه ،اما از جمله برش
و یک فردی از افراد مجتمع برشیت بود .اینکه عربها از آوردن مثل قرآن عاجز گشتند،
بر محمد صلی الله علیه وسلم که یک تن از عربها بود نیز صادق است .همچنان او صلی
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الله علیه وسلم به هیچ وجه منیتواند به چنین کاری مبادرت ورزد .پس معلوم شد که
قرآنکریم ساخته پیامرب صلی الله علیه وسلم نیست .دلیل دیگر اینکه اگر احادیث صحیح
و احادیثی که از طریق تواتر روایت گردیده_که باید تصدیق شوند_ با آیات قرآنکریم
مقایسه شود ،هیچگونه مشابهت در اسلوب بیان میان هردو وجود ندارد .چون محمد صلی
الله علیه وسلم در یک زمان هم آیت قرآنکریم را تالوت میکرد و هم حدیث میگفت
که در اسلوب بیان هردو اختالف آشکار موجود است.
اگر در زیبایی کالم برش تالش پیش از حد هم صورت گیرد ،باز هم معلوم
میگردد که از برش بوده و از او صادر شده است .به همین اساس هیچ نوع مشابهت بین
آیت و حدیث موجود نیست .پس معلوم گردید که قرآن عظیمالشأن به هیچ وجه کتاب
ساخته محمد صلی الله علیه وسلم نیست؛ زیرا بین اسلوب بیان قرآن عظیمالشأن و احادیث
اختالف بسیار رصیح و روشن وجود دارد.
از طرف دیگر ،قرآنکریم این ادعای عربها را که گویا محمد صلی الله علیه وسلم
آن را از نزد غالم نرصانی به نام جِرب آورده چنین رد میکند:

ش ۗ ل َِّسانُ الَّ ِذي يُلْ ِ
ج ِم ٌّي َو َٰه َذا لِ َسانٌ
حدُونَ إِلَ ْي ِه أَ ْع َ
﴿ َولَ َقدْ نَ ْعل َُم أَنَّ ُه ْم يَقُولُونَ إِنَّ َا يُ َعلِّ ُمهُ بَ َ ٌ
ني﴾ [نحل]١٠٣:
ب ُّم ِب ٌ
َع َر ِ ٌّ

ترجمه :ما میدانیم که آنها میگویند« :این آیات را انسانی به او تعلیم میدهد!» در
حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عجمی است؛ ولی این (قرآن)،
زبان عربی آشکار است!

ثابت گردید که قرآنکریم ،نه ساخته عربها و نه ساخته پیامرب صلی الله علیه وسلم
است .پس حتامً کالم الله سبحانه وتعالی و معجزهای کسی است که باالی وی نازل گردیده
است .قرآنکریم باید از طریق پیامرب صلی الله علیه وسلم برای مردم برسد ،در حالی که
آن کالم الله سبحانه وتعالی و رشیعت او صلی الله علیه وسلم است .رشیعت الله سبحانه
وتعالی را باید همیشه پیامربان علیهم السالم تبلیغ کنند .محمد صلی الله علیه وسلم بدون
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شک و بنابر دالیل عقلی ،پیامرب و فرستاده الله سبحانه وتعالی است.
اینست دالیل عقلی بخاطر ایامن آوردن به الله سبحانه وتعالی ،رسالت محمد صلی
الله علیه وسلم و قرآنکریم که کالم الله سبحانه وتعالی میباشد.
بناً ایامن به الله سبحانه وتعالی از طریق عقل آمده میتواند و الزم و رضوریست
که این ایامن از طریق تعقل به میان آید .پس بدین اساس ،ایامن بر همه مغیبات و همه
چیزهایی که الله سبحانه وتعالی به آنها خرب داده است ،ثابت میگردد .بخاطری که ما به
الله سبحانه وتعالی ایامن آوردهایم و او ذاتی است ُمتصف به صفات الوهیت ،پس بر ما
واجب است تا برابر چیز هایی که الله سبحانه وتعالی به ما خرب داده ،خواه عقل آنها را

درک کرده بتواند و یا از درک عقل خارج باشند ،ایامن آوریم.
پس ایامن به بعث بعد از مرگ ،جنت و دوزخ ،حساب و عذاب ،مالیک ،جن،
شیطان وغیره که قرآنکریم و احادیث قطعی از آنها به ما خرب داده واجب میباشد.
اگرچه این ایامن از طریق نقل و سمع به ما رسیده؛ اما در حقیقت استوار بر تعقل میباشد.
بخاطری که اصل آن به اساس عقل ثابت گردیده است.
بناً برای مسلامن الزم است که عقیدهاش مبتنی بر تعقل بوده و یا اصل آن از طریق
عقل ثابت شده باشد .برای او واجب است که معتقد به چیزی باشد که از طریق عقل و یا از
طریق سمع یقینی که قرآنکریم و احادیث قطعی(حدیث متواتر) است ،ثابت شده باشد.
اگر او به چیزی معتقد باشد که از این دو طریق :یکی عقل و دیگری کتاب و سنت قطعی
ثابت نشده باشد ،برای او حرام است؛ زیرا عقاید تنها بر اساس یقین استوار است و بس.
بدین اساس ایامن به ماقبل زندگی دنیا که ذات الله سبحانه وتعالی است و به مابعد
زندگی دنیا که روز قیامت است واجبی میباشد .همچنان به اوامر الله سبحانه وتعالی که
ارتباط بین ماقبل و خود زندگی اضافه از ارتباط مخلوق بودن زندگی و محاسبۀ اعاملی که
انسان در دنیا انجام داده ارتباط مابعد زندگی به زندگی اضافه از ارتباط بعث بعد از مرگ
و حرش است باید ایامن داشته باشد .از طرف دیگر ناگزیر این زندگی به ماقبل و مابعدش
باید ارتباط داشته باشد و الزم است که احوال انسان در زندگی او مقید به این ارتباط باشد.
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پس انسان باید مطابق نظامهای الهی زندگی خود را سپری منوده و معتقد باشد که آنچه
در زندگی دنیا انجام میدهد ،در روز قیامت به آن محاسبه میگردد.
با فهم مسایل فوق ،برای انسان فکر ُمستَنیر و روشن در رابطه به ماوراء کاینات ،حیات

و انسان پیدا شده و همچنان فکر ُمستَنیر در رابطه به ماقبل و مابعد زندگی و ارتباط زندگی
به ماقبل و مابعدش نیز ایجاد میگردد .پس به این اساس ،بزرگترین مشکل انسان توسط

عقیده اسالمی حل میگردیده است.
زمانی انسان بر حل بزرگترین مشکل خود نقطه پایان گذاشت ،میتواند بسوی
تفکر در زندگی دنیا و ایجاد مفاهیم صحیح از آن منتقل گردد .این حل ،اساسی است که
بر آن مبدأ قرار گرفته و آن طریقه رسیدن به نهضت و بیداری فکری محسوب میگردد.
همچنان اساسی است که فرهنگ این مبدأ باالی آن قرار گرفته و نظامهایش از آن نشأت
میکند و آن اساسی میباشد که دولتش بر مبنای آن پایهگذاری میشود .بدین لحاظ
اساسی که اسالم بر آن استوار است ،فکره و طریقه بوده که آن عقیده اسالمی میباشد.

اب الَّ ِذي
ل َر ُسولِ ِه َوالْ ِك َت ِ
ن آ َم ُنوا آ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َوالْ ِك َت ِ
﴿ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َ
اب الَّ ِذي نَ َّز َل َع َ ٰ

أَن َز َل ِمن َق ْب ُل ۚ َو َمن يَكْ ُف ْر بِاللَّ ِه َو َم َلئِكَ ِت ِه َوكُ ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف َقدْ ضَ َّل ضَ َل ًل
َب ِعيدًا﴾ [نساء]136 :

ترجمه :اى كساىن كه اميان آوردهايد ،به الله و رسولش و اين كتاب كه بر پيامربش
نازل كرده و آن كتاب كه پيش از آن نازل كرده ،به حقيقت اميان بياوريد .و هر كه به

الله سبحانه وتعالی و فرشتگانش و كتابهايش و پيامربانش و به روز قيامت كافر شود،
سخت در گمراهى افتاده است.

این یک امر حتمی و الزمی است که ایامن هر مسلامن به رشیعت اسالمی همه جانبه
و فراگیر باشد؛ زیرا رشیعت از طریق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده
است و اگر کسی به همه جوانب رشیعت ایامن نیاورد ،او کافر است .پس منکر شدن از
همه احکام رشعی و یا بخشی از آن که قطعی باشد ،کفر پنداشته میشود ،خواه این احکام
متعلق به عبادات باشد ،یا معامالت ،یا عقوبات و یا هم به مطعومات .پس کفر ورزیدن به
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این آیت:

الص َلةَ[ ﴾. ...نور]56 :
﴿ َوأَ ِقي ُموا َّ

ترجمه :و مناز را برپا دارید. ...

مانند کفر ورزیدن به آیت:
﴿َ ...وأَ َح َّل اللَّهُ الْ َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا[ ﴾. ...بقره]275 :

ترجمه ... :و الله بیع را حالل و ربا را حرام قرار داده است. ...
میباشد.
و کافر شدن به آیت:
السا ِر َق ُة فَا ْقطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َم[ ﴾. ...مائده]38 :
السار ُِق َو َّ
﴿ َو َّ

ترجمه :دست دزد مرد و زن را قطع کنید. ...

مانند کافر شدن به این آیت است:

ح ُم الْ ِ
خنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل لِغ ْ ِ
َي اللَّ ِه ِب ِه[ ﴾. ...مائده]3 :
﴿ ُح ِّر َم ْ
ت َعلَ ْيك ُُم الْ َم ْي َت ُة َوالدَّ ُم َولَ ْ

ترجمه :حرام شد بر شام مردار ،خون ،گوشت خوك و هر حيواىن كه زمان كشتنش نام
کس دیگری جز الّله بر او گرفته شود. ...

ایامن به رشیعت باالی عقل متوقف منیماند؛ بلکه انسان باید در برابر هر امری که از
جانب الله سبحانه وتعالی آمده است تسلیم مطلق شود:

ف أَنف ِ
ُسه ِْم َح َر ًجا
ج َر بَ ْي َن ُه ْم ثُ َّم َل يَجِ دُوا ِ
يم شَ َ
﴿ف ََل َو َربِّكَ َل يُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت ٰى يُ َ
حكِّ ُموكَ ِف َ
يم﴾ [نساء]٦٥:
ِّم َّم قَضَ ْي َ
ت َويُ َسلِّ ُموا ت َْسلِ ً

ترجمه :به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود ،مگر اینکهدر اختالفات
خود ،تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو ،در دل خود احساس ناراحتی نکنند
و کامال تسلیم باشند.
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الله سبحانه وتعالی فرموده است:
ُوت إِ َّل ِبإِ ْذنِ اللَّ ِه ِك َتابًا ُّم َؤ َّج ًل[ ﴾...آلعمران]١٤٥:
ْس أَن تَ َ
﴿ َو َما كَانَ لِ َنف ٍ

ترجمه :هیچکس ،جز به فرمان الله سبحانه وتعالی منیمیرد؛ این رسنوشتی است
تعیین شده...

س َت ْق ِد ُمونَ﴾ [اعراف]٣٤:
﴿ َولِك ُِّل أُ َّم ٍة أَ َجل َفإِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُه ْم َل َي ْس َتأْ ِخ ُرونَ َسا َع ًة َو َل َي ْ

ترجمه :برای هر قوم و جمع ّیتی ،زمان مع ّینی است و هنگامیکه وقتشان پوره شد ،نه
ساعتی از آن تأخیر میکنند ،و نه بر آن پیشی میگیرند.

ف أَنف ِ
ف ْالَ ْر ِ
َّبأَهَا ۚ إِنَّ
ف ِك َت ٍ
ُسك ُْم إِ َّل ِ
ض َو َل ِ
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة ِ
﴿ َما أَ َص َ
اب ِّمن َق ْبلِ أَن ن ْ َ
ري﴾ [حدید]٢٢:
َٰذلِكَ َع َل اللَّ ِه َي ِس ٌ

ترجمه :هيچ مصيبتى به مال يا به جانتان نرسد؛ مگر پيش از آنكه خلقش کنیم ،در
كتاىب نوشته شده است و اين بر الله (سبحان) آسان است.

ب اللَّهُ لَ َنا ُه َو َم ْو َلنَا ۚ َو َع َل اللَّ ِه َفلْ َي َت َوكَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ﴾ [توبه]٥١:
﴿قُل لَّن ُي ِصي َب َنا إِ َّل َما كَ َت َ

ترجمه :بگو :مصيبتى جز آنچه الله سبحانه وتعالی براى ما مقرر كرده است به ما
نخواهد رسيد .او موالى ماست و مؤمنان بر الله توكل كنند.

الس َم َو ِ
ب َع ْنهُ ِم ْثق ُ
ف ْالَ ْر ِ
ْب
ات َو َل ِ
َال َذ َّر ٍة ِ
﴿َ ...ل يَ ْع ُز ُ
ض َو َل أَ ْص َغ ُر ِمن َٰذلِكَ َو َل أَك َ ُ
ف َّ
اب ُّم ِبنيٍ﴾ []٣٤:٣
ف ِك َت ٍ
إِ َّل ِ

ترجمه ... :به قدر ذرهاى يا كوچكتر از آن و يا بزرگتر از آن در آسامنها و زمني از الله
پنهان نيست ،و همه در كتاب مبني آمده است.
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ْض أَ َج ٌل ُّم َس ًّمى
﴿ َو ُه َو الَّ ِذي يَ َت َوفَّاكُم بِاللَّ ْيلِ َويَ ْعل َُم َما َج َر ْح ُتم بِال َّن َها ِر ثُ َّم يَ ْب َع ُثك ُْم ِفي ِه لِ ُيق َ ٰ
ثُ َّم إِلَ ْي ِه َم ْرجِ ُعك ُْم ثُ َّم ُي َن ِّب ُئكُم بِ َا كُن ُت ْم تَ ْع َملُونَ﴾ [انعام]٦٠:

ترجمه :و اوست كه شام را در شب مىمرياند و هرچه در روز كردهايد مىداند ،آنگاه
صبح شام را زنده مىسازد تا آن هنگام كه مدت معني عمرتان به پايان رسد .سپس
بازگشتتان به نزد اوست و شام را از آنچه كردهايد باخرب مىسازد.

ن
ن ِعن ِد اللَّ ِه َوإِن ت ُِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة َيقُولُوا َٰه ِذ ِه ِم ْ
﴿َ ...وإِن ت ُِص ْب ُه ْم َح َس َن ٌة َيقُولُوا َٰه ِذ ِه ِم ْ
ن ِعن ِد اللَّ ِه ف ََملِ َٰهؤ َُل ِء الْ َق ْو ِم َل يَكَادُونَ يَ ْف َق ُهونَ َح ِديثًا﴾ [نساء]٧٨:
ِعن ِدكَ ۚ ق ُْل ك ٌُّل ِّم ْ

ترجمه ... :و اگر خريى به آنها رسد مىگويند كه از جانب الله بود و اگر رشى به آنها
رسد مىگويند كه از جانب تو بود .بگو :همه از جانب الله است .اين قوم را چه شده
است كه هيچ سخنى را منىفهمند؟

عدۀ زیادی به آیات فوق و امثال آن در مسئله قضاء و قدر به گونهای استشهاد
میکنند که گویا انسان به انجام اعامل مجبور بوده و در انجام اعاملش ُملزم به اراده و
مشیت الله سبحانه وتعالی میباشد .الله سبحانه وتعالی ذاتی است که انسان و عمل او را

خلق کرده است .آنان میکوشند تا ادعایشان را به این قول او تعالی تقویت بخشند:
﴿ َواللَّهُ َخلَ َقك ُْم َو َما تَ ْع َملُونَ﴾ [صافات]٩٦:

ترجمه :الله سبحانه وتعالی يكتاست كه شام و هرچه مىسازيد ،آفريده است.
همچنان به بعضی احادیث پیامرب بزرگوار اسالم نیز استشهاد میکنند ،مثل این قول
پیامرب صلی الله علیه وسلم:
«نَف َ
َفس ح َّتی تَس َتوفَی رِز َق َها َو أَ َجلَ َها و َما ُقدِّ َر لها»
َ
ُدُس فی َرو ِعی ،لَن
روح الق ِ
َث ُ
متوت ن ٌ
(معجم الکبیر للطربانی  166/8حدیث )7694

ترجمه :روح القدس در قلب من دمیده ،هرگز منیمیرد هیچ نفسی تا اینکه پوره نکند
رزق و اجلش را و آنچه را که برای او تعیین گردیده است.
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مسئله قضاء و قدر در محراق توجه مذاهب اسالمی قرار گرفته است.
نظر اهل سنت در این خالصه شده است که :انسان در کسب افعالش اختیار دارد و
بخاطر اختیارش روز قیامت محاسبه میشود.
خلص نظر معتزله چنین است که :انسان به ذات خود افعالش را خلق کرده و از آن
بخاطری روز قیامت محاسبه میدهد که خودش آن را پیدا کرده است.
اما نظر جربیه چنین است که :الله سبحانه وتعالی هم انسان و هم افعال او را خلق کرده
و انسان در انجام افعال هیچ اختیاری ندارد و مثل پری کا ِهی در فضاست که باد او را به هر
طرفی بخواهد ،میبرد.
با بررسی دقیق در مسئله قضاء و قدر دانسته خواهد شد که اساس بحث باالی این
استوار نیست که فعل بنده را از این لحاظ بشناسد که خودش آن را خلق کرده یا الله سبحانه
وتعالی .این هم نیست که قضاء و قدر از علم الله سبحانه وتعالی بحث کند که آیا او تعالی
قبالً علم این را داشت که انسان چه انجام خواهد داد؟ یا اینکه علم الله سبحانه وتعالی
اعامل انسان را احاطه کرده است یا خیر؟ از این هم بحث منیکند که اراده الله سبحانه
وتعالی با عمل انسان تعلق دارد؛ یعنی اعامل انسان را اراده الله سبحانه وتعالی سوق میدهد
یا خیر؟ و اعامل انسان هم در لوحمحفوظ به این اساس نوشته نشده که گویا انسان عملی
را حتامً باید انجام بدهد؛ زیرا در لوحمحفوظ مکتوب است و بس.
بلی ،اساس بحث مطلقاً به این امور استوار نیست ،چون از حیث ثواب و عذاب هیچ
ربطی به موضوع ندارد .اما رابطه این امور از این دید بررسی میگردد که علم الله سبحانه
وتعالی در برگیرنده همه اشیاء بوده و اراده او با همه امکانات تعلق میگیرد و لوحمحفوظ
هم بر همه امور احتوا دارد .این رابطه جدا از مسئلهای است که در انجام افعال ثواب و یا
هم عذاب و عقاب حاصل میگردد.
پس اصل موضوع اینست که :آیا انسان در انجام کار خیر و یا رش مجبور بوده و یا
مختار میباشد؟ و آیا انسان در انجام و ترک فعل ،اختیار دارد و یا خیر؟
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اگر با دقت در افعال انسان دیده شود ،انسان در دو دایره زندگی میکند:
نخست؛ دایرهای که انسان باالی آن تسلط دارد و او در چارچوب ترصفاتش واقع
میباشد و در همین چارچوب ،کارهای را که انجام میدهد به اختیار خودش میباشد.
دوم؛ دایرهای که باالی انسان مسلط است و انسان در چارچوب آن واقع میگردد.
انسان کار های را که در آنها ترصف ندارد ،در همین دایره واقع میشود .گذشته از اینکه
افعال از خود انسان صادر شده و یا بر او واقع گردیده است.
پس افعالیکه در دایرهای اتفاق میافتد که باالی انسان مسلط است ،در آن ترصفی
نداشته و نه هم در وجود آنها کاری میداشته باشد ،این افعال به دو نوع است :مطابق
نظام هستی و نوع دیگر مخالف نظام هستی که از اختیار انسان خارج بوده و باالی انسان
تحمیل میگردد.
نوعیکه مطابق نظام هستی است ،انسان در برابر آن تواضع داشته و مطابق آن سیر
جربی دارد؛ چون طبق نظام مخصوص طبیعت و زندگی حرکت داشته و انسان از آن
تخلف کرده منیتواند .فلهذا افعال ،در این دایره بدون ارادۀ شخص از او صادر گردیده و
در این حالت او مختار نیست؛ بلکه افعال بر او تحمیل میگردد .چنانچه انسان بدون اراده
به دنیا آمده و بدون ارادهاش از دنیا خواهد رفت ،با جسم خود منیتواند به هوا پرواز کند
و به وضیعت طبیعی که دارد منیتواند باالی آب راه برود .همچنان منیتواند رنگ چشم
و یا شکل رس و حجم جسم خود را تعیین کند؛ اما الله سبحانه وتعالی که این همه را خلق
کرده است ،قطع نظر از اینکه بنده در آن دخل و اثری داشته باشد ،زیرا این الله سبحانه
وتعالی است که نظام هستی را آفریده و آن را تنظیم کنندۀ زندگی قرار داده و هستی را به
گونههای آفریده که مطابق نظام حرکت منوده و از آن تخلف نورزد.
اما افعالیکه خارج از توانایی شخص بوده و او قدرت دفع آن را از خود ندارد و
مطابق نظام هستی نیست ،عبارت از افعالی است که از شخص صادر شده و یا بر او تحمیل
میگردد و او مطلقاً توان دفع آن را ندارد .چنانچه اگر کسی از دیوار باالی شخص دیگری
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میافتد و او را میکشد و یا کسیکه میخواهد پرندهای شکار کند؛ اما گلوله تفنگش سهوا ً
به انسانی اصابت میکند و او را میکُشد و یا هم در اثر سقوط هواپیام و یا حادثه ترافیکی
به علت ناگهانی که قبالً معلوم نبود ،رسنشینان آن به هالکت برسند ،به همینگونه اگر این
افعال از کسی صادر و یا باالی او واقع گردد ،اگرچه از جمله افعالی نیست که مطابق نظام
هستی باشد؛ لیکن این افعال بدون اراده انسان از او صادر و یا بر او واقع گردیده است.
چنین افعالی از توان و مقدور شخص خارج بوده و ضمن دایرهای به شامر میرود که بر
انسان تسلط دارد.
پس متام این نوع افعال ،در دایرهای به وجود آمده که بر انسان مسلط است و این
قضاء نامیده میشود؛ چون تنها الله سبحانه وتعالی است که آن را حکم و فیصله منوده
است و بس.
بنا ًء انسان به اجرای این نوع افعال محاسبه منیگردد ،اگرچه به نفع یا رضر او بوده

و یا هم خوبی یا بدی برای او بار آورد .اگرچه در آن حسب تفسیر انسان خیر و رش نهفته
باشد؛ اما تنها الله سبحانه وتعالی است که خیر و رش آن را میداند و بس .چون انسان در
وقوع این نوع افعال ،هیچگونه مؤثریت ندارد ،نه از خود این افعال و نه از چگونگی وقوع
آن چیزی میداند و مطلقاً اختیار دفع و جلب آن را هم ندارد و بر انسان الزم است که به
این قضاء که یقیناً از جانب الله سبحانه وتعالی است ایامن آرود.
و اما؛ در خصوص قدر باید دانست :افعالیکه به وقوع میپیوندد چه در دایرهای باشد
که بر انسان مسلط است و یا عکس آن ،توسط اشیاء و یا هم باالی اشیایی واقع میشود
که مادهای از کاینات ،حیات و انسان میباشد .الله سبحانه وتعالی برای این اشیاء خواصی
معین وضع کرده است؛ بطور مثال :برای آتش خاصیت سوازنیدن ،برای چوب خاصیت
سوخنت و برای کارد و چاقو خاصیت بریدن داده است.
الله سبحانه وتعالی خواص در اشیاء را طوری تنظیم کرده است که بر اساس نظام
هستی بوده و از آن تخلف کرده نتوانند و هرگاه تخلفی صورت گرفته است به امر الله
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سبحانه وتعالی بوده که این خواص از اشیاء سلب شده است و این امر خارقالعاده میباشد
که برای انبیا پدید آمده و معجزۀ آنها تلقی میگردد.
الله سبحانه وتعالی به مثل خواصکه در اشیاء آفریده ،در انسان غرایز و حاجات
عضوی گذاشته و در این غرایز و حاجات عضوی ،خواص معین را مانند خواص اشیاء
آفریده است .در غریزه نوع ،خاصیت میل جنسی و در حاجات عضوی خواص مثل:
گرسنگی ،تشنگی وغیره را آفریده است که حسب نظام هستی میباشند .پس این خواص
معینی را که الله سبحانه وتعالی در اشیاء ،غرایز و حاجات عضویی که در انسانها آفریده
به نام قدر یاد میشود .چون الله سبحانه وتعالی تنها ذاتی است که اشیاء ،غرایز و حاجات
عضوی را آفریده و خواص معین را در آنها ایجاد کرده که بنده بطور مطلق در آن
هیچگونه نقش و تاثیری ندارد.
پس برای انسان الزم است تا ایامن آرود که الله سبحانه وتعالی برای اشیاء خواص
معین آفریده است و این خواص قابلیت آن را دارد که انسان توسط آن عملی را مطابق
اوامر الله سبحانه وتعالی انجام دهد که آن عمل منجر به خیر گردد و یا مخالف اوامر الله
سبحانه وتعالی انجام دهد که منجر به رش گردد ،خواه با استفاده از اشیاء و خواص آن باشد
و یا هم اشباع غرایز و حاجات عضوی .هرگاه مطابق به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی
باشد ،خیر است و اگر مخالف اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی باشد ،پس رش است.
بنا ًء خیر و رش و همه افعالیکه در دایرهای واقع است که بر انسان تسلط دارد و

خواصیکه در اشیاء ،غرایز و حاجات عضوی موجود است ،از جانب الله سبحانه وتعالی
میباشد ،خواه نتیجه آن خیر باشد و یا هم رش .به همین دلیل برای مسلامن الزم است تا به
قضای خیر و رش آن ایامن آرد که از جانب پروردگار میباشد و معتقد گردد افعالی را که
بدان ترصف ندارد ،از جانب الله سبحانه وتعالی میباشد .همچنان برانسان او الزم است تا
به خیر و رش ایامن آورد که از جانب الله سبحانه وتعالی میباشد ،به این عقیده داشته باشد
که خواص اشیای موجود در طبیعت ،از جانب الله سبحانه وتعالی بوده خواه از آنها نتایج
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خیر بدست آید و یا هم رش ،اما مخلوق در این امور هیچ نقش و موثریتی ندارد.
پس اجل ،رزق و نفس انسان ،مثل میل جنسی و میل متلک در غریزه نوع و بقا و
گرسنگی و تشنگی در حاجات عضوی ،از جانب الله سبحانه وتعالی میباشد.
این درباره افعال و خواص اشیاء بود که در دایرهای واقع است که باالی انسان تسلط
دارد؛ اما دایرهای که انسان باالی آن تسلط دارد،در آن اختیار داشته و مطابق نظامیکه
انتخاب کرده حرکت میکند ،خواه این نظام رشیعت الله سبحانه وتعالی باشد و یا غیر آن.
انسان در این دایره هر عملی را که انجام میدهد ،به اراده خودش میباشد؛ مثل :هر وقتی
بخواهد مینوشد ،میخورد ،راه میرود و سفر میکند و اگر نخواهد انجام منیدهد .هرگاه
بخواهد با آتش چیزی را میسوزاند ،با کارد و چاقو میبُرد و هر زمانی بخواهد به اشباع
غریزه نوع ،غریزه متلک و گرسنگی معده خود میپردازد و این افعال را مختارانه انجام
داده و یا انجام منیدهد .پس انسان از افعالیکه در همین دایره انجام میدهد ،مسوول
است و محاسبه میشود.
الله سبحانه وتعالی خواص اشیاء ،غرایز و حاجات عضوی را قدر و جز الزمه آنها
ساخته که در نتیجه فعل موثریت دارند؛ اما این خواص به هیچ وجه به ذات خود عملی
را انجام داده منیتواند و این انسانست که برای انجام عملی از آنها استفاده میکند .میل
جنسی موجود در غریزه نوع و گرسنگی موجود در حاجات عضوی ،قابلیت خیر و رش را
دارد؛ اما همین انسانست که خیر و رش را انجام میدهد ،نه غریزه و نه هم حاجات عضوی.
به همین دلیل الله سبحانه وتعالی انسان را عاقل خلق کرده و در طبیعت عقل ،این درک
و متیز را گنجانیده تا خوب را از بد تفکیک کند و برایش راه خیر و رش را هم نشان داده
است.
جدَ يْنِ ﴾[بلد]١٠:
﴿ َوهَدَ يْ َنا ُه ال َّن ْ

ترجمه :و او را به راه خیر و رش هدایت نکردیم.
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و درک نیکی و بدی را پیدا کرده است:

جو َرهَا َوتَ ْق َواهَا﴾ [شمس]٨:
﴿ َفأَلْ َه َم َها ُف ُ

ترجمه :سپس به انسان گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را
توسط عقل و وحی به او نشان داده است).
ّ

پس اگر انسان غرایز و حاجات عضوی خود را مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه
وتعالی اشباع منود ،خیر را انجام داده و به راه نیکی و تقوا قدم نهاده است .و اگر برای پوره
کردن غرایز و حاجات عضوی خود در حالی اقدام منود که از اوامر و نواهی الله سبحانه
وتعالی روگران باشد ،پس یقیناً که او کار رشی را انجام داده و در مسیر فجور در حرکت
است.
پس در همهای این حاالت همین انسان فا ِعلِ خیر و رش بوده ،و یا خیر و رش باالی او
واقع گردیده است ،و اوست که برای استجابت گرسنگیهای خود مطابق اوامر و نواهی الله
سبحانه وتعالی عمل منوده ،پس خیر را انجام داده است .و اگر برای استجابت گرسنگی
خود مخالف اوامر و نواهی او سبحانه وتعالی عمل کرد ،پس یقیناً که رش را انجام داده
است.
بدین اساس انسان به انجام و یا ترک افعالیکه در دایرهای واقع است که انسان بر
آن تسلط دارد ،اختیار داشته و محاسبه میگردد و به او ثواب داده شده و یا هم مستوجب
عذاب میگردد؛ زیرا همین افعال را به اختیار خود و بدون جرب انجام داده است ،اگرچه
الله سبحانه وتعالی خواصی معینی را در غرایز و حاجات عضوی خلق کرده است و قابلیت
خیر و رش هم از جانب الله سبحانه وتعالی بوده ،لیکن الله سبحانه وتعالی به هیچ وجه این
خواص را برای انجام افعال بصورت الزامی نیافریده است ،خواه در چیز های باشد که سبب
رضایت الله سبحانه وتعالی گردد و یا هم سبب نارضایتی الله سبحانه وتعالی ،خواه در خیر
باشد و یا رش .چنانچه خاصیت احرتاق به شکلی نبوده که آن را در سوزاندن ُملزم قرار
دهد ،خواه در سوزاندنی باشد که موجب رضایت الله سبحانه وتعالی گردد و یا هم موجب
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نارضایتی الله سبحانه وتعالی .اما این خواص در اشیاء بدین منظور آفریده شده که فاعل
در وقت انجام فعل از آن استفاده مطلوب مناید.
الله سبحانه وتعالی وقتی انسان را آفرید ،برای او غرایز و حاجات خلق منود و برای
او عقل متمیز عطا کرد و به او اختیار داد که کاری را انجام دهد و یا انجام ندهد؛ اما به
هیچ وجه عقل او را به انجام و یا ترک کاری ملزم نگردانیده است .همچنان در خواص
اشیاء و غرایز و حاجات عضوی چیزی را وضع نکرده که انسان را به انجام و یا ترک کاری
ملزم سازد ،بدین اساس انسان در انجام و یا ترک کارها اختیار کامل دارد؛ زیرا الله سبحانه
وتعالی برای او عقل متمیز داده است و او را مناط تکلیف رشعی قرار داده است .پس برای
انسان در برابر انجام کار نیک او ثواب وضع منوده؛ زیرا عقل او قیام به اوامر الله سبحانه
وتعالی و اجتناب از نواهی او را اختیار کرده است .همچنان او را در برابر انجام کار بد و
زشت مستوجب عذاب میداند؛ زیرا عقل او مخالفت اوامر الله سبحانه وتعالی را اختیار
منوده است ،و او به استجابت غرایز و حاجات عضوی خود از غیر طریقی که الله سبحانه
وتعالی امر کرده پرداخته است.
بناً پاداش و یا جزایی را که الله سبحانه وتعالی در برابر افعال انسان برایش تعیین فرموده
حق و عدالت پنداشته میشود ،زیرا در انجام آن مختار بوده است ،نه مجبور .پس قضاء و قدر
در این مورد کدام دخلی ندارد؛ بلکه موضوع طوریست که خود شخص به اختیار خود عمل
را انجام داده است ،به این اساس او از آنچه انجام داده مسوول خواهد بود.
ت َر ِهي َن ٌة﴾ [مدثر]٣٨:
ْس بِ َا ك ََس َب ْ
﴿ ك ُُّل نَف ٍ

ترجمه :هر کس در گرو اعامل خویش است.
اما مفهوم عامل بودن الله سبحانه وتعالی در مورد اشیاء طوریست که الله سبحانه
وتعالی هیچ کس را به انجام کاری مجبور منیسازد ،زیرا الله سبحانه وتعالی دانست که آن
شخص خود به انجام این عمل مختارانه مبادرت میورزد و مبادرت ورزیدن آن شخص به
این عمل به اساس علم نبوده؛ بلکه علم ازلی دریافت که او این عمل را انجام خواهد داد،
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و کتابت در لوحمحفوظ نیست جزء به مفهوم احاطه و احتوای علم الله سبحانه وتعالی به
هر چیز.
همچنان اراده الله سبحانه وتعالی بدان مفهوم نیست که بنده را به انجام کاری مجبور
سازد؛ بلکه به این مفهومیست که هیچ چیزی در ملک او سبحانه وتعالی بدون خواست او
واقع منیگردد؛ یعنی وقوع هیچ چیزی جربا ً از طرف الله سبحانه وتعالی صورت منیگیرد،
اگر بنده عملی را انجام دهد و الله سبحانه وتعالی مانع انجام عمل او نگردیده و نه هم او
را در انجام این کار رسزنش کند؛ بلکه او را مختار گذارد تا هر آنچه که میخواهد انجام
دهد ،بنا ًء این عمل او به ارادۀ الله سبحانه وتعالی صورت گرفته ،نه به جرب از طرف او

سبحانه وتعالی و این عمل بنده به اختیار خودش انجام گردیده است .پس اراده ُم ِ
جب به
انجام عمل نبوده است.
اینست مسئله قضاء و قدر که انسان را مکلف به انجام عمل نیک منوده و او را از
عمل بد منع میدارد .آنگاه که بداند الله سبحانه وتعالی مراقب و محاسب او است و او
سبحانه وتعالی ذاتیست که اختیار و ترک انجام عمل را برای انسان داده است .اگر او از
این اختیار بشکل درست بهره برداری نکند ،مستوجب عذاب شدید میگردد .مسلامن
صادق با درک حقیقت قضاء و قدر و موهبههای الهی چون نعمت عقل و اختیار ،بسیار
از پروردگارش میترسد و به اوامر الهی عمل میکند و از نواهی اجتناب میورزد .او متام
این اعامل را بخاطر ترس از عذاب الله سبحانه وتعالی و طمع جنت و محبت برای نیل به
بزرگترین هدف(رضایت الله سبحانه وتعالی) انجام میدهد و بس.
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زمانی در بین مردم فکر انحطاط پیدا کند ،رابطه وطنگرایی شیوع پیدا میکند .این
رابطه به اساس زندگی آنها در قلمرو واحد و ارتباط شان به آن بوده که برگرفته شده از
غریزه بقا جهت دفاع از نفس انسان میباشد .این غریزه انسانها را به دفاع از رسزمینی که
در آن زندگی میکنند وادار میسازد ،از اینجاست که رابطه وطنگرایی ایجاد میشود.
این رابطه به دلیلی ضعیفترین و پستترین روابط است که در بین حیوانات و
پرندگان نیز وجود داشته و همیشه مظهر عاطفی دارد .رابطه مذکور مستلزم حالت تجاوز
بیگانهها بر وطن بوده که منجر به هجوم و یا اشغال وطن گردد؛ اما در حالت مصؤنیت وطن
از تجاوز ،این رابطه هیچ نقشی نداشته و هر زمانی که بیگانهها از وطن اخراج گردند کار
این رابطه نیز ختم میگردد و به اساس همین دلیل رابطه پست و پایین میباشد.
زمانی که فکر و اندیشه تنگ و محدود گردد ،در بین مردم رابطه قومگرایی بوجود
میآید .این رابطه یک رابطۀ فامیلی است؛ اما بشکل وسیعتر آن .اصل این رابطه از غریزه
بقای انسان رسچشمه گرفته و نزد انسان مفکوره حب سیادت ایجاد میکند .این رابطه
زمانی بوجود میآید که فرد دارای فکر و اندیشه پائین فردی باشد.
هرگاه فکر انسان در همچو حالت منو کرد و پیرشفته شد ،حب سیادت هم نزد او
وسعت پیدا میکند .پس نزد او سیادت فامیل و خانوادهاش مطرح شده و نظر به گسرتدهگی
دیدگاه و بلند رفنت فهماش ،این رابطه نیز وسعت بیشرت پیدا میکند .چنانچه در نخست به
سیادت قومش به سطح وطن فکر کرده و بعد از رسیدن به این هدف ،فکر سیادت قومش
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را بر همه مطرح خواهد کرد.
پس از این لحاظ خصومتها و جنجالهای محلی بین افراد فامیل جهت بدست
آوردن سیادت در فامیل ،از همین رابطه ناشی میباشد .تا اینکه سیادت به یکی از اعضای
فامیل تعلق گیرد ،به نحوی که او باالی غیر خود پیروز شود .با این هم دامنه این خصومتها
و جنجالها گسرتش پیدا کرده و سبب بروز اختالفات بین این فامیل و فامیلهای دیگر بر
رس این موضوع میگردد ،تا اینکه در بین یک قوم سیادت و رهربی به یک فامیل و یا
جمعی که متشکل از همه فامیلها باشد ،تعلق گیرد .باز هم مشکالت و مخاصامت بین این
قوم و اقوام دیگر بر رس رهربی و برتریجویی در میدان زندگی بروز خواهد کرد.
پس تعصب یا عصبیت میان پیروان این رابطه بیشرت بوده و مفکوره برتریجویی یکی
بر دیگری در آنها شیوع بیشرت دارد و از این جهت این یک رابطه غیر انسانی پنداشته
میشود؛ چون این رابطه همیشه در معرض مخاصامت داخلی قرار گرفته اگرچه منجر به
مخاصامت خارجی نگردد.
بنا ًء رابطه وطنگرایی بنا به سه دلیل رابطه فاسد شمرده میشود:

 -1یک رابطه پست و پائین است که در مرتبط ساخنت یک انسان با انسان دیگر
حین پیمودن راه نهضت کدام فایدهای منیرساند.
 -2یک رابطه عاطفی بوده که منشاء آن غریزه بقا جهت دفاع نفس میباشد .این
رابطه همیشه در معرض تغییر قرار دارد .پس یک رابطه صحیح و دایمی بین انسان با انسان
دیگر ایجاد کرده منیتواند.
 -3یک رابطه موقتی است که در حالت دفاع نزد انسان پیدا شده؛ اما در حالت
استقرار و ثبات که حالت اصلی انسانست وجود منیداشته باشد .از این جهت شایستهای
آن نیست که منحیث رابطه بین انسانها پذیرفته شود.
همچنان رابطه قومگرایی بنا به سه دلیل رابطه فاسد میباشد:
 -1یک رابطه قبیلوی بوده و شایستگی این را ندارد که یک انسان را با انسانِ دیگری
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که در مسیر نهضت گام برداشتهاند با هم مرتبط سازد.
 -2یک رابطه عاطفی بوده و اصل آن غریزه بقا میباشد که حب سیادت یا دوست
داشنت رهربی باالی دیگران از همین غریزه پیدا میشود.
 -3یک رابطه غیر انسانی است که باعث دشمنی در راه قدرت طلبی بین انسانها
میگردد .فلهذا درست نیست انسانها به اساس آن ارتباط داشته باشند.
از جمله روابط فاسد دیگری که وجود آن در بین مردم گامن برده میشود :رابطه
مصلحتگرایی و رابطه روحانیت است که کدام نظامی برای حل مشکالت انسانی ندارند.
رابطه مصلحتگرایی ،یک رابطه موقتی بوده و شایستگی آن را ندارد تا انسانها را
با همدیگر مرتبط سازد؛ زیرا روابط بر اساس مصالح بزرگتر ایجاد میشود که در صورت
ترجیح یک مصلحت بر مصلحت دیگر ،مصلحلت اولی کامالً مفقود میگردد .همچنان
اگر بین مصالح تفاوت ایجاد گردد ،این رابطه از بین رفته و انسانها را از همدیگر جدا
میسازد؛ چون با تکمیل شدن مصالح ،این رابطه هم خامته مییابد و این خطریست بر
پیروان آن.
اما رابطه روحانیت که نظام ندارد ،در حالت تدین ظاهر گردیده و در میدان زندگی
وجود خود را از دست میدهد .این رابطه ،یک رابطه جزیی و غیر عملی بوده و صحیح
نیست که بین مردم و امور زندگی شان واقع گردد .به همین خاطر عقیده نرصانیت نتوانست
روابط ملتهای اروپایی را که همه عیسوی بودند ،تامین کند؛ زیرا این رابطۀ روحانیت
بود که نظام ندارد.
متام روابط یاد شده در مسیر نهضت شایستگی ارتباط انسان با انسان را در زندگی
ندارند .یگانه رابطه صحیح برای مرتبط ساخنت انسانها با یکدیگر در زندگی ،رابطه عقیده
عقلی است که از آن نظام بوجود میآید و این رابطه ،رابطه مبدئی یا ایدیولوژیک میباشد.
مبدأ (ایدیولوژی) عقیده عقلی است که از آن نظام رسچشمه گرفته است .عقیده،
فکر همه جانبه از کاینات ،انسان ،حیات و ماقبل و مابعد زندگی دنیا و ارتباط آنها به
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ماقبل و مابعد شان میباشد .اما نظامی که از این عقیده نشات کرده ،راه حلی برای متامی
مشکالت انسان و بیان کننده چگونگی تنفیذ این راه حلها ،چگونگی حفاظت از عقیده و
چگونگی حمل مبدا میباشد .پس بیان چگونگی تنفیذ ،محافظت و حمل دعوت طریقه
نامیده میشود و هر چیزی غیر از اینها (عقیده و راهحلها) فکره است .بنا بر این مبدا
عبارت از فکره و طریقه میباشد
مبدأ باید در ذهن شخص یا از طریق وحی الله سبحانه وتعالی برای او برسد که او
به تبلیغ آن مامور میشود و یا هم از طریق عبقریت و دانایی فراوان که برای او حاصل
میشود .اما مبدأی که در ذهن شخص از طریق وحی الله سبحانه وتعالی به او میرسد،
مبدأ صحیح میباشد؛ زیرا آن از طریق خالق کاینات ،حیات و انسان به او رسیده و به همین
دلیل مبدأ قطعی میباشد.
اما مبدأی که در ذهن شخص از طریق عبقریت پیدا میشود ،مبدأ باطل است؛ زیرا
ناشی از عقل محدود انسان میباشد که از احاطه هستی عاجز است .همچنان فهم انسان در
مورد تنظیم امور در معرض تفاوت ،تناقص ،اختالف و تاثیر پذیر از جامعهایست که در آن
زندگی میکند .در نتیجه نظام متناقضی بوجود میآید که سبب بدبختی انسان میگردد.
پس مبدأی که در ذهن شخص نشأت میکند ،در عقیده و نظامی که از آن بوجود میآید
باطل است.
بناً اساس مبدأ را فکر همه جانبه از کاینات ،انسان و حیات تشکیل میدهد و طریقه
که مبدأ را در زندگی موجودیت اجرائیوی میبخشد یک امر الزمی برای فکره است تا
مبدأ تشکیل گردد .اما فکر همه جانبه بخاطری اساس قرار میگیرد که این فکر؛ عقیده،
قاعده فکری و رهربی فکری میباشد که به اساس آن دیدگاه و نظر انسان در مورد زندگی
تعیین میگردد .و متام افکار بر آن پایهگذاری شده که حل متام مشکالت زندگی از آن
رسچشمه میگیرد.
دلیل که موجودیت طریقه را الزمی میسازد ،نظامیست که از عقیده رسچشمه گرفته
و اگر طریقه متضمن بیان چگونگی اجراآت برای حل مشکالت ،بیان چگونگی حفاظت
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عقیده و بیان چگونگی پیشربد رسالت دعوت برای مبدأ نباشد ،پس در این صورت ،فکره،
فلسفه محض و خیالی بوده که در بطون کتب پنهان مانده و هیچ اثری در زندگی دنیا
منیداشته باشد.

اگر عقیده وجود داشته باشد ،پس مشکالت هم باید حل گردد و اگر مشکالت حل

شود ،پس باید طریقهای هم موجود باشد تا مبدأ تشکیل گردد؛ زیرا رصف موجودیت
فکره و طریقه در عقیدهای که از آن نظامی ساخته میشود ،داللت به صحیح بودن مبدأ
منیکند؛ بلکه تنها به موجودیت مبدأ داللت میکند و بس.

عقیده مبدأ به صحت یا بطالن آن داللت میکند؛ چون عقیده ،قاعده فکریست که

بر آن متام افکار دیگر متمرکز گردیده و همه نظریات را تعیین میکند و متام معالجات و
طریقه از آن بوجود میآید .هرگاه این قاعده فکری صحیح باشد ،مبدأ هم صحیح میباشد
و در صورتی که آن باطل باشد واضح است که مبدأ نیز از اساس خود باطل میباشد.
هرگاه قاعده فکری با فطرت انسان توافق داشت و مبتنی بر تعقل بود ،پس آن قاعده
صحیح است و در صورتی که با فطرت انسان موافقت نداشت و مبتنی بر تعقل هم نبود،
یک قاعده باطل میباشد .معنی موافقت قاعده فکری با فطرت انسان اینست که وجود
عجز و نیاز به خالق مدبر در فطرت انسان را تایید مناید .به عبارت دیگر ،باید آن موافق
غریزه تدین باشد و معنی مبتنی بر تعقل هم اینست که عقیده نباید استوار بر ماده و یا حل
وسط (سازش) باشد.
در حال حارض سه مبدأ در دنیا وجود دارد:
 .1کپیتالیزم یا رسمایهداری،
 .2سوسیالیزم یا اشرتاکی،
 .3اسالم
مسوولیت پیشربد دو مبدأ اول را دولت و یا دولتهای به عهده دارند؛ اما مسوولیت
پیشربد مبدأ اسالم را هیچ دولتی عهدهدار نیست و افراد در بین مردم آن را حمل میکنند،
باوجود آنهم اسالم بشکل جهانی در زمین وجود دارد.
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اما رسمایهداری نظامی است که مبتنی بر اساس جدایی دین از زندگی بوده و
همین فکر اساس عقیده ،رهربی فکری و قاعده فکری این مبدأ میباشد .به اساس این
قاعده فکری ،انسان کسی است که برای خود نظام حیات میسازد که در آن حفاظت
از آزادیهای انسان مسئله خیلی مهم است و این آزادیها عبارت اند از :آزادی عقیده،
آزادی بیان ،آزادی ملکیت و آزادی شخصی میباشد.
در این مبدأ نظام اقتصادی از آزادی ملکیت رسچشمه گرفته و برجستهترین مسئله هم
رسمایه میباشد که در عقیده این مبدأ برجسته گردیده است .پس به این مبدأ ،رسمایهداری
اطالق میگردد که از جهت تسمیه چیزی به بارزترین آن میباشد.
دموکراسی از این مبدأ گرفته شده و به این اساس بوجود آمده که انسان برای خود
نظامی بسازد که در آن مردم مصدر قدرت باشند .پس مردم نظام را میسازند و حاکم را به
اجاره میگیرند تا بر آنها حکم کند و هر زمانی که بخواهند میتوانند این صالحیت را از
او بگیرند و بر او نظام دلخواه خود را تحمیل کنندُ .حکُم در این نظام یک قرارداد و اجاره
بین مردم و حاکم است که حاکم باید طبق خواست مردم حکم کند.

با وجودی که دموکراسی از این مبدأ رسچشمه گرفته؛ اما برجستهتر از نظام اقتصادی
در این مبدأ منیباشد ،به دلیل اینکه در غرب نظام اقتصادی باالی حکومت تأثیر دارد
و همین نظام اقتصادی حکومت را فرمانبردار رسمایهداران میگرداند تا حدی که همین
رسمایهداران حاکامن حقیقی در کشورهای هستند که تسلیم مبدأ رسمایهداری شدهاند.
الزم به یاد آوری است که تنها دموکراسی مختص به این مبدأ نبوده؛ بلکه کمونستها
هم ادعای دموکراسی دارند ،چون به قرار دادن حکم بدست مردم خود را معتقد میدانند.
پس بسیار دقیق است که بر این مبدأ ،مبدأ رسمایهداری اطالق گردد.
دلیل اصلی بوجود آمدن این مبدأ ،هامن ظلم شاهان و قیرصهای اروپایی و روسی
بود که دین را وسیله استثامر ،ظلم و قتل مردم ساخته و از رجال دین جهت بدست آوردن
خواستهای شخصی خود استفاده میکردند که این امر باعث جنگها و کشمکشهای
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خونین گردید .در این میان فیلسوفان و مفکرینِ پیدا شدند که بعضی کامالً دین را رد و
برخی دیگر آن را پذیرفتند؛ اما خواستار جدایی دین از زندگی شدند.
رسانجام رای اکرثیت این فیلسوفان و مفکرین به آن شد تا دین از زندگی جدا شود
که بشکل طبیعی جدایی دین از دولت را هم در پی داشت .به همین ترتیب آنها به این
نظر رسیدند که نباید درباره رد یا پذیرش دین بحثی صورت گیرد و جدایی دین از زندگی
را یک امر واجبی و الزمی دانستند.
تعبیر مفکوره حل وسط اینست که رجال دین هر چیز را بنام و آدرس دین مطیع خود
ساخته بودند؛ اما فیلسوفان و مفکرین دین را رد کرده و قدرت رجال دین را منیپذیرفتند.
پس جور آمد طوری شد که نه دین رد گردد و نه هم برای آن حق مداخله در امور زندگی
داده شود و به همین دلیل از زندگی جدا ساخته شد.
متام غربیها به همین عقیده تسلیم شدند و این قاعده فکریست که همه افکار بر
اساس آن بنا شده و دیدگاه و نظر انسان در مورد زندگی را تعیین میکند .همه مشکالت
زندگی بر اساس همین عقیده حل گردیده و این هامن رهربی فکریست که غربیها آن را
حمل منوده مردم جهان را بسوی آن دعوت میکنند.
عقیده جدایی دین از زندگی ،خود اعرتاف ضمنی بر اینست که چیزی بنام دین
وجود دارد؛ یعنی خالقی وجود دارد که کاینات ،انسان و زندگی را خلق کرده و روز زنده
شدن بعد از مرگ موجود است .چون اصل مفهوم دین به صفت دین همین میباشد.
این اعرتاف ،خود فکریست در مورد کاینات ،انسان ،زندگی ،ماقبل و مابعد زندگی؛ زیرا
این عقیده وجود دین را نفی منیکند ،بلکه زمانی از جدایی دین صحبت میکند بشکل
ضمنی بوجود دین اعرتاف کرده است.
بدین ترتیب این عقیده وجود دین را ثابت و این نظریه را تقدیم کرده است که
زندگی به ماقبل و مابعدش هیچ ربطی ندارد و دین رابطهای بین شخص و خالق اوست و
بس .عقیده جدایی دین از زندگی به مفهوم کامل آن یک فکر عمومی از کاینات ،انسان
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و زندگی میباشد و از این جاست که مبدأ رسمایهداری متفاوت از باقی مبادی محسوب
میگردد.
اما مبدأ سوسیالیزم که کمونیستی جز آن بوده معتقد است که کاینات ،انسان و حیات
ماده است .ماده اصل همه اشیاء بوده و از تکامل تدریجی آن اشیاء بوجود آمده است که
در ماورای ماده مطلقاً هیچ چیزی وجود ندارد .ماده ازلی و قدیم بوده و آن را کسی پیدا
نکرده است؛ یعنی ماده واجب الوجود میباشد .ازین رو مخلوق بودن اشیاء را برای خالق
انکار کرده و از ناحیه روحی در اشیاء انکار میورزند و اعرتاف بوجود آن را خطری بر
زندگی میپندارند .از این جهت دین را افیون مردم خوانده و چیزی میدانند که مردم را
ضعیف ساخته و از کار کردن منع میدارد.
به جز از ماده چیزی دیگر را در اشیاء منیبینند ،حتی گامن دارند که فکر انعکاس
ماده بر دماغ است .ماده اصل فکر و اصل هر چیز میباشد که از تکامل تدریجی ماده،
اشیاء بوجود آمده است .به این ترتیب آنها منکر وجود خالق هستند و ماده را چیز ازلی
میدانند که منکر ماقبل و مابعد زندگی بوده و تنها معتقد به زندگی میباشند و بس.
با وجودکه این دو مبدأ در دیدگاه اساسی خود در مورد کاینات ،انسان و حیات با
هم اختالف دارند؛ اما در اینکه واال ترین آرمان انسان ارزشهایی است که خود انسان
آنها را وضع میکند ،اتحاد نظر دارند و سعادت را در استفاده اعظمی از اشیایی روی
زمین میبینند که وسیلهای برای سعادت میباشد .در مورد اینکه به انسان آزادی شخصی
به نحوی داده شود که هرچه بخواهد انجام دهد تا زمانی که در این ترصف سعادتش را
میبیند ،این دو مبدأ با هم توافق دارند و بدین اساس این دو مبدأ سلوک و آزادی شخصی
را مقدس میپندارند.
اما این دو مبدأ در مورد فرد و مجتمع با هم اختالف دارند؛ چون رسمایهداری مبدأ
فردی بوده و معتقد است که جامعه از افراد تشکیل شده و دیدگاهش منحرص به فرد بوده
و به جامعه چندان توجه منیکند .بدین اساس باید آزادی برای فرد تضمین گردد .از این
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جاست که آزادی عقیده را نیز مقدس دانسته و آزادی اقتصادی هم در این مبدأ قدسیت
دارد و به اساس فلسفهاش مقید نگردیده؛ بلکه از طرف دولت جهت ضامنت آزادیها
مقید میگردد .دولت این تقید را توسط نیروی نظامی و قانون نافذ میگرداند .در این مبدأ
دولت وسیله است ،نه هدف و به همین دلیل حاکمیت از افراد است ،نه از دولت.
بدین اساس مبدأ رسمایهداری مسوولیت پیشربد رهربی فکریی را عهده دار است که
اساس آن جدایی دین از زندگی میباشد .به اساس این رهربی فکری به نظامهای مبدأ
حکم منوده و مردم را به آن دعوت منوده و تالش میورزد تا آن را در همه جا تطبیق
مناید.
اما مبدأ سوسیالیزم که کمونیستی جز آن بوده معتقد است که جامعه مجموعهای
عمومی بوده که از برش و ارتباط آن با طبیعت متشکل گردیده که این ارتباط حتمی و احاطه
کننده میباشد؛ یعنی انسان به آن نهایت تواضع و فروتنی دارد که انسان خود را از آن آزاد
کرده منیتواند .متام این مجموعه اصالً یک چیز بوده که عبارت از :طبیعت ،انسان و
عالقههای که هیچ گاه اجزای آن جدا از همدیگر منیباشند.
ازین رو یک جانب شخصیت انسان را طبیعت تشکیل داده و آن جانبی است که
آن را انسان در ذات خود دارد ،از این جهت است که انسان به ترقی دست نیافته تا اینکه
او به این جانب از شخصیت خود که عبارت از طبیعت است وابسته نباشد .زیرا ارتباط او
با طبیعت ،ارتباط چیزی با خودش است و از این جهت جامعه مجموعهای واحدی بوده
که متام آن یک جا پیرشفت میکند و فرد هم از آن پیروی میمناید .در حقیقت او بسان
دندانههای چرخ چاه است که به دور خود چرخ میخورد.
بنابر این پیروان این مکتب معتقد به آزادی عقیده و آزادی اقتصادی برای فرد نیستند.
پس عقیده مقید به چیزیست که آن را دولت تعیین میکند و اقتصاد نیز همین حالت را
دارد .از این جهت دولت از چیز های محسوب میشود که مبدأ آنها را مقدس میداند.
نظامهای زندگی از همین فلسفه مادی گرفته شده ،نظام اقتصادی نخستین اساس این
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مکتب را تشکیل داده و مظهر متام نظامها محسوب میشود.
بدین اساس مبدأ سوسیالیزم که کمونیستی جز آن میباشد مسوولیت پیشربد رهربی
فکریی را به عهده دارد که آن عبارت از مادیت و تکامل تدریجی ماده میباشد که به
اساس آن باالی نظامهایش حکم میکند و برشیت را به جانب مادیت و تکامل تدریجی
آن فرا خوانده و سعی میورزد تا دامنه آن را گسرتش بخشیده در همه جا تطبیقش مناید.
اما اسالم معتقد است که در ماورای کاینات ،انسان و حیات خالقی وجود دارد
که آن الله سبحانه وتعالی میباشد .ازین رو اساس اسالم را اعتقاد به وجود الله سبحانه
وتعالی تشکیل داده و همین عقیده ناحیه روحی را تأسیس کرده که عبارت از مخلوق بودن
کاینات ،انسان و حیات دنیا برای خالق میباشد.
ارتباط کاینات به خالق ،ناحیه روحی کاینات را تشکیل داده ،ارتباط حیات به خالق
را ناحیه روحی حیات دنیا را تشکیل و اینکه انسان مخلوق الله سبحانه وتعالی بوده و الله
خالق اوست ،خود ناحیه روحی انسان محسوب شده که بدین ترتیب مراد از روح در انسان
هامن ارتباطش با خالق میباشد.
ایامن آوردن به الله سبحانه وتعالی باید توأم با ایامن به نبوت و رسالت محمد صلی
الله علیه وسلم باشد و اینکه قرآنکریم کالم الله سبحانه وتعالی است .پس ایامن آوردن به
همه آن چیز های که از جانب الله سبحانه وتعالی نازل شده واجب میباشد.
عقیده اسالمی مقتَ ِضی ایامن آوردن به ماقبل حیات که آن عبارت از ذات پاک الله
سبحانه وتعالی میباشد و مقتضی ایامن به مابعد زندگی است که آن روز آخرت بوده و
مقتضی ایامن به اینکه انسان در همین زندگی دنیا مقید به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی
است .این هامن ارتباط زندگی به ماقبلش میباشد و مقید بودن به محاسبه بر پیروی از اوامر
الله سبحانه وتعالی و اجتناب از نواهی او ارتباط زندگی به مابعدش پنداشته میشود.
از این جهت بر مسلامن واجب است که ارتباطش را با الله سبحانه وتعالی در وقت
انجام اعاملش بداند ،سپس اعاملش را مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی انجام دهد
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و این هامن معنای اختالط ماده با روح میباشد .هدف از انجام اعامل مطابق اوامر الله
سبحانه وتعالی و نواهی او بدست آوردن رضایت الله سبحانه وتعالی میباشد که هدف
نهایی از اجرای آن هامن ارزشی میباشد که از اعامل بدست میآید.
فلهذا اهداف عالی جهت حفظ و مراقبت از جامعه را به هیچ وجه انسان ساخته
منیتواند؛ چون از اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی به شامر رفته که ثابت و تغییر ناپذیر
میباشند .پس حفاظت نسل ،عقل ،کرامت ،جان انسان ،حفاظت ملکیت فردی ،حفاظت
دین ،تأمین امنیت و حفاظت دولت از اهداف برازنده و ثابت جهت حفظ و تقویت جامعه
محسوب شده که تغییر و تطور را منیپذیرند.
الله سبحانه وتعالی برای حفاظت از این ارزشها عقوبات سنگین و قاطعی را وضع
منوده است .چنانچه برای حفاظت همین اهداف ثابت حدود و عقوبات را در نظر گرفته
است .پس حفاظت از این اهداف برازنده واجب است؛ زیرا از جمله اوامر و نواهی الله
سبحانه وتعالی به شامر رفته ،نه اینکه آنها ارزشهای مادی را بوجود میآورند .به همین
اساس مسلامنان و دولت اسالمی مکلف به انجام اعامل حسب اوامر و نواهی الله سبحانه
وتعالی میباشند؛ زیرا همه امور زندگی انسان را تنظیم میکند.
انجام اعامل به اساس اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی برای مسلامن آرامش و
اطمینان قلبی بار میآورد .پس سعادت انسان را در اشباع خواهشات جسمی و جمع کردن
ارزشهای مادی ندانسته؛ بلکه سعادت انسان را به رضایت الله سبحانه وتعالی وابسته
میداند.
به همین ترتیب اسالم حاجات عضوی و غرایز را طوری تنظیم منوده که ضامن پوره
شدن متام حاجات مثل :گرسنگی معده و غیره و اشباع غریزه نوع ،تدین و بقا میباشد.
طوری تنظیم نکرده است که به اشباع یک غریزه ،غرایز دیگر را نادیده بگیرد یا یک عده
را بگیرد و عده دیگری از انواع حاجات و غرایز را ترک کند.
همچنان در اسالم آزادی عام و تام برای متام غرایز داده نشده است؛ بلکه همه
حاجات عضوی و غرایز بصورت دقیق تنظیم شده که به اشباع همهای آنها پرداخته شود.
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اسالم متام این تسهیالت را برای رفاه و آسایش انسان فراهم منوده که به این طریق از
انحطاط انسان جلوگیری منوده است.
اسالم این تنظیم و تنسیق را برای جامعه ضامنت منوده که مراد از جامعه ،متام جامعه
بدون تجزیه میباشد و اسالم فرد را جز همین جامعه دانسته که به هیچ صورت از آن جدا
منیباشد .جز بودن فرد در جامعه بدان مفهوم نیست که مانند دندانه چرخ چاه به دَور آن
دور بخورد؛ بلکه به این مفهوم است که آن جزء از کل به شامر میرود؛ مثل :دست که جز
جسم انسان است.
اسالم فرد را جزء جامعه به نحوی دانسته که از آن جدا و منفصل منیباشد .این
دیدگاه به مفهوم حفاظت جامعه بوده و در عین زمان اسالم جامعه را به صورت کل خطاب
منیکند که آن کل ،هیچ اجزا نداشته باشد؛ بلکه جامعه بشکلی متصف به کلیت است که
این کل متشکل از اجزایی میباشد که آن اجزا عبارت از افراد است .چنانچه این دیدگاه
به مفهوم حفاظت از همین افراد است که به حیث اجزایی جامعه پنداشته میشود .پیامرب
صلی الله عیه وسلم در این زمینه فرموده است:
اب بَعضُ ُهم
َایم َعلَی ُحدُو ِد الل ِه وال َوا ِقعِ ِفی َها کَ َمثَلِ ق ٍ
َمث َُل الق ِ
َوم اس َت َه ُموا َعلَی َس ِفی َن ٍة َفأَ َص َ

ن الَام ِء َم ُّروا َعلَی َمن فَو َق ُهم،
ن فی أَس َفلِ َها إ َذا اس َتقَوا ِم َ
أَعالهَا و َبعضُ ُهم أَس َفلَ َهاََ ،فکَانَ الَّ ِذی َ

َفقَالُوا :لَو أَنَّا َخ َرق َنا فی ن َِصی ِب َنا خَر َقاً ولَم نُؤ ِذ َمن فَو َق َناَ ،فإِن تَ َرکُوهُم َو َما أ َرادُوا َهلَکُوا َج ِمی َعاً،
جوا َج ِمی َعاَ
جوا و نَ َ
َو إِن أَ َخ ُذوا َعلَی أَی ِدی ُه ِم نَ َ

(رواه البخاری  )884/2کتاب الرشکة باب هل یق َر ُع فی ال ِقسم ِة حدیث /2450سنن
الرتمذی )366/6حدیث )2200

ترجمه :مثال کسی که از حدود الله حفاظت میکند مثل قصۀ قومی است که باالی
کشتی دو طبقهای بین هم قرعه کشی منودند که بعضی از ایشان در طبقۀ باال و بعضی
دیگر در طبقه پایین قرار گرفتند .آنهای که در طبقه پائین قرار داشتند ،خواستند
قسمتی از کشتی را پاره کرده آب بنوشند و برای اهل طبقه باال بگویند که ما بخشی
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از حصه خود مان را سوراخ کرده و به شام کدام رضری منیرسانیم .پس در این حالت

اگر آنانی که در طبقه باال هستند آنها را از تصمیم شان باز ندارند .متام رسنشینان

کشتی از بین میروند و اگر آنها را از این عمل شان منع منودند همه رسنشینان
کشتی نجات مییابند.

این نظریه در قبال فرد و جامعه ،برای جامعه مفهوم خاصی میبخشد ،زیرا همین افراد
در حالی که اجزای جمع هستند ،باید دارای معتقداتی باشند که آنها را با همدیگر مرتبط
سازد تا به اساس آن زندگی کنند و باید ایشان دارای احساسات واحد بوده تا از آن متاثر
شوند .به همین ترتیب باید نظام واحدی داشته باشند که به اساس آن مشکالت شان حل
گردد .پس جامعه متشکل از انسان ،افکار ،احساسات و نظام میباشد.
نظر به تعریف فوق ،مسلامن در همه امور زندگی خود مقید به اسالم بوده و به هیچ
وجه آزاد منیباشد .بدین اساس عقیده مسلامن مقید به حدود اسالم بوده ،نه آزاد مطلق.
فلهذا مرتد شدن مسلامن گناه بزرگ است که اگر دوباره به اسالم رجوع نکند سزاوار قتل
میباشد .شخصیت انسان مقید به نظام اسالم میباشد و از این سبب زنا جرمی است که
بر آن مجازات بدون نرمی و تساهل و یک جا با تشهیر در بین عام مردم صورت میگیرد.
ني﴾ [نور]٢:
﴿َ ...ولْ َيشْ َهدْ َع َذابَ ُه َم طَائِ َف ٌة ِّم َ
ن الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

ترجمه :و باید مجازات هردوی شان را گروهی از مؤمنان نظاره کنند.
نوشیدن رشاب جرمیست محکوم به سزا و همچنان تجاوز و تعدی بر دیگران
جرمیست که با توجه به نوع آن متفاوت میباشد؛ مانند :قذف ،کشنت شخصی وغیره.
امور اقتصادی مقید به رشیعت بوده و اسبابی که متلک مال را برای فرد مجاز و در
انتفاع از جنس و عین ،مقید به اجازه شارع میباشد .حقیقت ملکیت برای فرد از این طریق
ثابت میگردد .لذا رسکشی و تخلف از همین قیودات جرمی است که به اختالف نوع خود
مثل دزدی ،چور و چپاول وغیره متفاوت میباشد.
در نتیجه ،باید دولتی وجود داشته باشد تا این جامعت و این فرد را درست حفاظت
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منوده و نظام را باالی جامعه تطبیق مناید .شکی نیست که مبدأ در حصول این مأمول پر
ارزش مؤثریت خاصی داشته تا اینکه این هدف از طریق خود مردم بشکل طبیعی بدست
آید .بنا ًء مبدأ قیود را وضع منوده و از آن حفاظت میکند و دولت وظیفۀ تطبیق آن را
دارد .بدین اساس سیادت مختص به رشیعت بوده ،نه به دولت و امت؛ اگرچه قدرت از آنِ

مردم میباشد که مظهر آن دولت محسوب میگردد.
اینجاست که تطبیق نظام و قانون وظیفه دولت بوده و اساس در آن تقوای فرد مسلامن
میباشد تا اینکه احکام اسالم را جاری سازد .با این حساب ناچار باید قانونی وجود داشته
باشد که دولت مسوولیت تطبیق آن را داشته و رهنمود هایی متوجه فرد مسلامن گردد تا آن
را با سالح تقوای خویش تطبیق مناید.
با توجه به مسایل فوق ،اسالم هم عقیده است و هم نظام و مبدأ اسالم از حیث تفکر
و طریقه از جنس همین نظریه و فکره بوده و نظام اسالم ناشی از همین عقیده میباشد.
متدن اسالم منایانگر طرز دقیق زندگی است که طریقه پیشربد امور دعوت از طریق
دولت صورت میگیرد و به صفت رهربی فکری برای جهانیان رسانیده شود .همین رهربی
فکری برای درک نظام اسالم و عمل به آن اساس شمرده میشود .عمل به نظام اسالم از
طریق جامعتی انجام میشود که به منظور گسرتش دعوت اسالمی بر اساس نظام اسالم
حکم میکند؛ زیرا تطبیق نظام اسالم بر غیر مسلامن طریقه عملی دعوت اسالم شمرده
میشود .چنانچه این تطبیق ،در ایجاد این عامل گسرتده و وسیع اسالمی تأثیر بس بزرگی
داشته است.
حاصل سخن اینکه در جهان سه مبدأ وجود دارد :رسمایهداری ،سوسیالستی که
نظام کمونیستی جز آن است و اسالم .هر یک از این مبدأها دارای عقاید خاص میباشند
که نظامهای شان از آن بوجود میآید و برای هرکدام آنها مقیاسی جهت سنجش اعامل
انسان در زندگی و جود دارد .هر کدام آنها نظر خاصی درمورد جامعه داشته و طریقه
خاصی برای تنفیذ نظام دارد.
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اما عقیده مبدأ سوسیالستی که اصل آن بر ماده استوار است و موجودیت همه چیز
و همه اشیاء را از سلسله پیرشفت مادی ماده میداند .مبدأ رسمایهداری معتقد به جدایی
دین از زندگی است که این جدایی ،دین را از دولت هم جدا میکند .پس پیروان مبدأ
رسمایهداری درباره وجود خالق هیچ منیاندیشند؛ بلکه به این میاندیشند که خالق باید
هیچ دخالتی در زندگی انسان نداشته باشد ،خواه بوجود خالق اعرتاف شود و یا انکار
که اعرتاف یا انکار بوجود خالق نزد آنها یکسان است .این است نظریه جدایی دین از
زندگی.
اسالم را عقیده بر آن است که الله سبحانه وتعالی خالق همه موجودات میباشد و او
سبحانه وتعالی پیامربان و رسوالن را برای رساندن دین خود به جانب برش فرستاده و انسان
را در روز قیامت بر اعاملش محاسبه میمناید .پس ایامن به الله سبحانه وتعالی ،مالئک،
پیامربان ،کتابهای او سبحانه وتعالی ،روز آخرت ،ایامن به قضاء و اینکه خیر و رش آن از
جانب الله سبحانه وتعالی است ،عقیده اسالمی را تشکیل میدهد.
مبدأ سوسیالستی از حیث چگونگی بوجود آمدن نظام از عقیده ،معتقد است که نظام
از اسباب و وسایل تولید بدست میآید؛ زیرا در جامعه فیودالی داس وسیله انتاج میباشد
و از همین داس است که نظام فیودالی بوجود میآید؛ چون جامعه بسوی رسمایهداری
پیش برود ،ماشین وسیله تولید میگردد و آن جاست که نظام رسمایهداری از آن ساخته
میشود .پس نظام رسمایهداری از پیرشفت مادی اخذ گردیده است.
نظام رسمایهداری را عقیده بر آن است که وقتی انسان دین را از زندگی جدا کرد؛ پس
بر او الزم است تا خود برای زندگی خویش نظام بسازد و این نظام و قانون را از واقعیت که
در زندگی او را احاطه کرده اخذ میکند.
اما نظر اسالم اینست که الله سبحانه وتعالی نظام زندگی را برای انسان آماده ساخته تا
مطابق آن عمل کند و محمد صلی الله علیه وسلم را برای تبلیغ این نظام فرستاده است .پس
واجب است که انسان مطابق آن عمل مناید و پس از مطالعه مشکالت برای دریافت حل
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آن از کتاب الله سبحانه وتعالی و سنت رسول الله سبحانه وتعالی استنباط کند.
مبدأ کمونیستی از حیث مقیاس اعامل در زندگی چنین نظر دارد :مادیت و یا نظام
مادی در زندگی مقیاس بوده ،چون مادیت پیرشفت مناید مقیاس نیز پیرشفت میمناید.
مبدأ رسمایهداری نظر دیگری در زمینه داشته و چنین میگوید که مقیاس اعامل در زندگی
منفعت بوده و به اساس همین منفعت است که اعامل مقایسه میگردد و همین اساس مبتنی
بر منفعت میباشد.
نظر اسالم در زمینه چنین است که مقیاس اعامل در زندگی حالل و حرام میباشد به
نحوی که به حالل عمل میشود و از حرام دوری میشود .این مقیاس هیچ نوع پیرشفت و
تغییر را نپذیرفته و منفعت در آن حکم کرده منیتواند؛ بلکه حکم بر آن از طریق رشیعت
صورت میگیرد.
نظر مبدأ سوسیالستی درباره جامعه اینست که جامعه مجموعه عمومی بوده ،زمین،
وسایل تولید ،طبیعت و انسان منحیث اشیایی تشکیل دهنده جامعه محسوب میشوند؛
زیرا همه آنها چیزی واحد بوده که آن عبارت از ماده میباشد .چون طبیعت و آنچه در
آن وجود دارد ،پیرشفت کند انسان نیز در پیروی از آن پیرشفت میکند که در آن صورت
همهای جامعه به پیرشفت دست مییابد .به همین دلیل ،جامعه تابع و خاضع پیرشفت مادی
میباشد .پس یگانه مکلفیت انسان اینست که جهت رسعت بخشیدن به روند پیرشفت و
تطور ،تناقضات را بوجود آورده تا جامعه پیرشفت کند و یک جا با پیرشفت جامعه فرد نیز
پیرشفت میکند .فرد همراه با جامعه آنگونه میچرخد که ریسامن با چرخ گردش میکند.
مبدأ رسمایهداری متعقد بر آن است که جامعه از افراد تشکیل شده و چون امور
مربوط به فرد منظم و منسجم گردد ،امور مربوط به جامعه هم نظم پیدا میکند .بدین اساس
الزم است تا تنها به فرد توجه صورت گیرد و دولت نیز تنها برای فرد کار میکند و بس .پس
این مبدأ ،مبدأ فردگرا میباشد.
تهداب جامعه در مبدأ اسالم بر اساس عقیده اسالمی استوار بوده و افکار ،احساسات
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و نظامهایی که از این عقیده بوجود آمده اساس جامعه را تشکیل میدهد .اگر افکار و
احساسات اسالمی سیادت داشته باشد و نظام اسالمی باالی مردم تطبیق گردد ،در این
صورت بدون شک جامعه اسالمی بوجود میآید .از همین جهت است که جامعه از
انسان ،افکار ،احساسات و نظام ساخته شده است.
یک انسان با انسان دیگر ،جامعتی را تشکیل کرده میتواند؛ اما جامعه را ساخته
منیتوانند .جامعه توسط همین افکاری که با آنها بوده و احساسات موجود نزد شان
موجود است و نظامی که باالی آنها تطبیق میگردد بوجود میآید .چون یگانه چیزیکه
عالقه میان انسانها را برقرار میسازد عبارت از مصلحت است که اگر افکار در همین
مصلحت یکی شد و اگر احساسات با آن همنوا گردید ،در این صورت رضا و غضب با
هم یکی میشود و چون نظام معالج یکی شد ،پس میان انسانها روابط بوجود میآید و
اگر افکار در مصلحت یکی نشد و یا احساسات با آن همنوا نگردید ،پس رضا و غضب
یکی نشده و یا هم نظامی که حل کننده این مصلحت است بین انسانها متفاوت باشد؛ در
این حالت همین رابطه میان انسانها ایجاد منیگردد و جامعه هم ایجاد منیشود .ازین رو
جامعه از انسان ،افکار ،احساسات و نظام تشکیل گردیده است؛ چون همین عنارص رابطه
دایمی را ایجاد کرده و جامعه را به جامعه معین یا مشخص تبدیل میکند.
از همین سبب است که اگر متام مردم مسلامن باشند؛ اما افکاری را که با خود دارند
دموکراسی -رسمایهداری باشد و احساساتی را که دارند احساسات روحی کاهنانه و یا هم
احساسات وطنپرستی باشد و نظامی که باالی شان تطبیق میگردد ،نظام رسمایهداری
دموکراسی باشد ،پس این جامعه ،جامعه غیر اسالمی بوده اگرچه متام افراد آن مسلامن
باشند.
عقیده مبدأ سوسیالستی از حیث تطبیق نظام معتقد است که دولت یگانه ارگانی است
که نظام را به واسطه رسباز و قدرت قانون تطبیق میکند و متولی امور فرد و جامعت
میباشد و همین دولت است که نظام را به پیش میبرد.
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مبدأ رسمایهداری از حیث تطبیق نظام به عقیده است که دولت وظیفه ارشاف و
نظارت بر آزادیها را داشته و اگر شخصی بر آزادی شخص دیگری تجاوز کند ،وظیفه
دولت است تا مظلوم را از ظلم ظامل نجات دهد .چون دولت به منظور ضامنت آزادیها
بوجود آمده و در صورتی که شخصی بر آزادی شخص دیگری تجاوز نکند ،اگرچه او
را به رضایت خودش استثامر منوده حقوق او را پایامل مناید ،در این صورت هیچ نوع
تعدی و تجاوزی بر آزادیها صورت نگرفته و دولت هم هیچگونه حق مداخله را ندارد.
پس دولت وظیفه تضمین آزادیها را دارد و بس.
اسالم را عقیده بر آن است که نظام توسط فرد مسلامن با سالح تقوای الهی توسط
دولت و با درک جامعت نسبت به عدالت نظام و همکاری مردم با حاکم به امر به معروف
و نهی از منکر و ذریعه سلطه دولت تطبیق میشود .دولت متولی امور جامعت بوده ،نه
متولی امور فرد؛ مگر در صورتی که فرد از عهده امور خود برآمده نتواند .این نظام به هیچ
وجه تطور و پیرشفت را قبول منیکند و هرگاه تعدد نتایج اجتهاد در فهم احکام رشعی
متصور باشد ،دولت صالحیت دارد تا یکی از اجتهادات را به عنوان حکم رشعی برگزیند.
الزم به یادآوری است که رهربی فکری در مبدأ اسالم موافق فطرت انسان بوده و این
رهربی فکری در عمق و اساس خود آسان و ساده میباشد .عقل و قلب انسان به زودی
آن را درک کرده و میپذیرد؛ زیرا دیانت در هر انسان امر فطری بوده و هر انسان متدین
آفریده شده است که هیچ نیرویی منیتواند آنرا از انسان سلب کند .فطرت در انسان اصل
بوده و انسان به طبیعت خود احساس نقص میکند و بدین باور است که قدرت دیگری
وجود دارد که کاملتر از او بوده و آن باید مقدس پنداشته شود.
موجودیت تدین ،نیاز انسان را به خالق مدبر برجسته میسازد که ناشی از ضعف
طبیعی در ساختامن انسان میباشد .تدین ،غریزه ثابتی است که رجع معینِ داشته که عبارت
از تقدیس میباشد؛ چون انسانها در طول تاریخ متدین بودهاند :گاهی انسان ،گاهی
ستارههای آسامن ،گاهی سنگها و گاهی هم حیوانات ،آتش وغیره را عبادت کردهاند.
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زمانیکه عقیده اسالم ظهور کرد ،مردم را از عبادت مخلوقات بسوی عبادت الله
سبحانه وتعالی -خالق همهای مخلوقات -دعوت کرد .با ظهور مبدأ مادیت که منکر وجود
الله سبحانه وتعالی و منکر ناحیه روحی است ،نتوانست تدین را که در آفرینش و فطرت
موجود است ،از بین بربد .اما تصور انسان را نسبت به این قدرت بزرگ به مبدأ و حمل آن
تغییر داد .این انحراف در تقدیس ،مردم را از عبادت الله سبحانه وتعالی بطرف عبادت
بندگان منتقل کرد و توجه مردم را از تقدیس آیتهای الله سبحانه وتعالی به تقدیس کالم
مخلوقات معطوف ساخت.
بناً این مبدأ در این امر رجعی بوده است .مبدأ مادی فطرت تدین را از مردم گرفته
نتوانست؛ مگر این فطرت را تحول رجعی بخشید و از این جهت است که رهربی فکری
این مبدأ ،با طبیعت انسان سازگار نبوده و یک رهربی سلبی میباشد.
رهربی فکری در نظام کمونیستی محکوم به ناکامی است؛ چون این مبدأ از ناحیه
فطری نهایت ناکام بوده که حتی در سیر منودن شکم انسانها فریب کاری میکند و عقل
محتاجان ،گرسنهگان و خایفان را زایل میگرداند .افرادی پیرو این رهربی فکری میشوند
که از نظر فکری منحط بوده و افکار سلیم ندارند و در زندگی شکست خوردهاند .پیروان
این مبدأ به اندازهای پیش میروند که هرگاه به درسهای دیالکتیکی خود که واضحاً
توسط افکار و احساسات رد میشود ،آغاز میکنند به نام مفکرین یاد میشوند.
این رهربی فکری ،بخاطر فراخواندن مردم بطرف مبدأ خود متوسل به فریب شده
و آنها را توسط زور به این مبدأ دعوت میمناید .به همین دلیل فشارها و اضطراب،
ناراحتی ،کودتاها ،ترس و تخریب از مهمترین دستآورد های نظام کمونیستی محسوب
میشود.
همچنان رهربی فکری رسمایهداری با فطرت انسان(فطرت تدین) مخالفت دارد؛ زیرا
فطرت تدین طوریکه تقدیس میشود در تدبیر اعامل انسان در زندگی کدام نقش ندارد.
در حالی که این اختالف و تناقض در هنگام تدبیر امور از جانب انسان ظاهر میگردد که
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این خود بیانگر ضعف او در این امر میباشد .بناً دین باید مدبر اعامل انسان در زندگی
باشد.
جدایی و دور نگهداشنت دین از زندگی مخالف فطرت انسان میباشد .اگرچه
دخالت دین در زندگی به معنای این نیست که اعامل روزمره انسان را عبادت به حساب
بیاوریم؛ اما وجود دین در زندگی به این معناست که انسان معتقد باشد نظامی را که الله
سبحانه وتعالی به آن امر منوده است ،عبارت از نظامیست که مشکالت انسان را در
زندگی حل میمناید.
این نظام ناشی از عقیدهای است که در فطرت انسان موجود است .پس دور
نگهداشنت این نظام و پیروی از نظامی که عقیده آن مخالف غریزه تدین میباشد ،مخالف
فطرت انسان است .بنا ًء رهربی فکری رسمایهداری از ناحیه فطرت یک رهربی ناموفق

است؛ زیرا یک رهربی سلبی بوده که به جدایی دین از زندگی حکم میکند و دیانت را
مسئله شخصی میداند .نظامی را که الله سبحانه وتعالی برای حل مشکالت انسان فرستاده
و به پیروی از آن امر منوده ،دور نگه میدارد.
رهربی فکری اسالمی رهربی ایجابی بوده؛ زیرا عقل را برای ایامن آوردن به وجود
الله سبحانه وتعالی اساس قرار میدهد .چنانچه انسان ،زندگی و کاینات را مورد مطالعه
قرار میدهد که مطمئناً این دید انسان را به وجود آفریدگاری معتقد میسازد که همهای
مخلوقات را آفریده است .همچنان جستجوی فطری انسان را در جهت کامل مطلق جهت
دهی درست میمناید تا رسانجام به آنچه که پس از جستجو در کاینات ،زندگی و انسان
پیدا منوده دست یابد و عقلاش را به آن رهنامیی کرده است .سپس عقل آن را درک کرده
و به آن ایامن میآورد.
لیکن رهربی فکری کمونیستی مبتنی بر ماده است ،نه تعقل .اگرچه عقل به این
رهربی فکری دست یافته؛ اما این رهربی قبل از عقل و تفکر معتقد به وجود ماده میباشد
و اصل همه چیز را ماده میداند.
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رهربی فکری رسمایهداری استوار بر حل وسط ،سازش و جور آمد است که بعد
از نزاع دوامدار چندین قرن بین رجال کلیسا و مفکرین بوجود آمده و در نتیجه دین را
از دولت جدا ساخته است .رهربی فکری کمونیستی و رسمایهداری رهربیهای ناموفق و
مضطرب بوده؛ زیرا هردوی آن مخالف فطرت بوده و مبتنی بر تعقل منیباشند.
نتیجه سخن اینکه یگانه رهربی فکری صحیح ،رهربی فکری اسالم است و سایر
رهربیهای فکری فاسد میباشند؛ زیرا رهربی فکری اسالم مبتنی بر عقل است ،در حالی
که سایر رهربیهای فکری مبتنی بر تعقل منیباشند .دلیلی که رهربی فکری اسالم با
فطرت انسان سازگار میباشد ،در حالی که دیگر رهربیهای فکری مخالف فطرت انسان
میباشد.
رهربی فکری کمونیستی بر ماده استوار بوده ،نه بر تعقل .این رهربی فکری معتقد
است که گویا ماده قبل از فکر و عقل بوده و زمانی که ماده به دماغ منعکس شود فکر به
دماغ پیدا میشود .در این حالت درباره ماده که به دماغ منعکس شده فکر میکند؛ اما قبل
از انعکاس ماده به دماغ فکر بوجود منیآید .پس همه چیز به اساس مادیت استوار است
و اصل عقیده کمونیستی؛ یعنی رهربی فکری آن ماده میباشد ،نه فکر.
از دو جهت این مسئله اشتباه میباشد:
نخست -هیچ انعکاسی بین ماده و دماغ وجود ندارد .پس دماغ بر ماده منعکس
نگردیده و نه برعکس آن صورت میگیرد؛ زیرا انعکاس مستلزم وجود قابلیت انعکاس در
چیزیکه اشیاء را منعکس میسازد میباشد .مانند آئینه که قابلیت انعکاس را دارا میباشد؛
اما این قابلیت نه در دماغ و نه هم در واقعیت ماده وجود دارد .از این جهت مطلقاً هیچ
نوع انعکاسی بین ماده و دماغ وجود ندارد؛ زیرا ماده به دماغ منعکس منیگردد و نه هم
به جانب آن منتقل میگردد .رصف این احساس به ماده است که توسط حواس بسوی
دماغ انتقال مییابد و انتقال احساس به دماغ توسط ماده به مفهوم انعکاس ماده بر دماغ
منیباشد .همچنان انعکاس دماغ بر ماده وجود ندارد؛ مگر همین حس است که ذریعه
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ماده صورت میگیرد.
بنا ًء فرق بین چشم و دیگر حواس وجود ندارد؛ چون از ملس کردن ،شنیدن ،چشیدن

و بوییدن احساس بوجود میآید .چنانچه از دیدن و یا بینایی احساس به میان میآید.
پس آنچه که از اشیاء بوجود میآید انعکاس بر دماغ نبوده؛ بلکه حس منودن اشیاء
میباشد .فلهذا انسان اشیاء را توسط حواس پنجگانه احساس میکند؛ اما به هیچ وجه اشیاء
بر دماغ انسان منعکس منیشود.
دوم -از احساس تنها فکر بوجود آمده منیتواند؛ بلکه آنچه بوجود میآید تنها
احساس میباشد؛ یعنی احساس منودن واقیعت .اگر یک احساس را در احساس دیگر
و یا در یک میلیون احساس رضب مناییم ،باز هم هامن احساس بدست میآید گر چه
تعداد نوع احساس زیاد شده است و مطلقاً از تعدد احساس فکر بوجود منیآید .فکر تا
زمانی بدست منیآید که نزد انسان درمورد واقعیت محسوس معلومات قبلی –غرض تفسیر
واقعیت -موجود نباشد .مثالً اگر برای شخصی کتاب رسیانی را بدهیم ،در حالی که او
درباره زبان رسیانی هیچ چیزی منیداند و شخص موصوف از حس بارصه و المسه خود
در مورد کتاب رسیانی استفاده مناید .او این حس خود را در مورد کتاب یک میلیون مرتبه
هم تکرار مناید ،باز هم یک کلمه از آن را نخواهد فهمید؛ مگر اینکه از آن زبان برایش
معلومات قبلی ارائه شود که در این صورت میتواند فکر مناید و آن را بفهمد.
همچنان اگر به طفلی که احساس دارد؛ اما هیچ معلومات درمورد اشیاء نزدش موجود
نیست .اگر یک پارچۀ طال ،یک پارچۀ مس و یک توته سنگ را به او بدهیم .طفل از
همه حواس خود نسبت به این اشیاء استفاده مناید ،اما باز هم در مورد آنها هیچ چیزی
منیداند در حالی که این احساسات متنوع و متعدد گردد .اما اگر برای او در مورد همین
اشیاء معلومات داده شود ،از معلومات داده شده استفاده کرده و هرکدام آنها را درک
میکند.

45

نظام اسالم
همین طفل ولو به سن  20سالگی هم برسد؛ اما درمورد این اشیاء معلومات نداشته
باشد ،باز هم درک موصوف در زمینه هامن چیزی خواهد بود که روز اول برایش داده
شده است .پس او از درک این اشیاء عاجز است ،با وجود که بزرگ شده است .چون او
در زمینه تا به حال معلومات حاصل نکرده است .چیزیکه او را وادار به ادراک میکند،
دماغ نیست؛ بلکه معلومات قبلی است که با دماغ و واقعیت که او احساس کرده ارتباط
پیدا میکند.
این از ناحیه ادراک عقلی بوده ،نه از ناحیه ادراک شعوری که از غرایز و حاجات
عضوی بدست میآید .چون این ادراک نه تنها در بین انسانها؛ بلکه در حیوانات هم
وجود دارد .مثل :به تکرار دادن سیب و سنگ را به حیوان ،حیوان سیب را از سنگ
تفکیک میکند به نحوی که میداند سیب خورده شده؛ اما سنگ خورده منیشود.
چنانچه مرکب میفهمد که جو برای خوردن است؛ اما خاک خورده منیشود .همین
متییز و یا فرق نه فکر گفته میشود و نه هم درک ،چون به غرایز و حاجات عضوی بر
میگردد که آن شعور است .شعور مثلی که پیش حیوان موجود است ،به هامن شکل نزد
انسان هم وجود دارد .پس امکان ندارد که فکر ایجاد گردد ،مگر اینکه معلومات قبلی به
همرای نقل احساس به واقیعتها توسط حواس به دماغ پیدا شود.
بنابراین عقل ،فكر و ادراك عبارت اند از :انتقال احساس به واقعیت توسط حواس به
دماغ و وجود معلومات قبلی در زمینه میباشد.
بدین اساس رهربی فکری کمونیستی خطا و فاسد است؛ زیرا مبتنی بر تعقل نیست
و تعریف عقل و فکر هم پیش این رهربی فکری فاسد میباشد.
همچنان رهربی فکری رسمایهداری که مبتنی بر حل وسط میان رجال کلیسا و
مفکرین میباشد فاسد است .زیرا این رهربی فکری بعد از جنگ بزرگی که میان رجال
کلیسا و مفکرین بوقوع پیوست و چند قرن ادامه داشت متقاعد بر حل وسطی شدند که
آن عبارت از جدایی دین از زندگی بود ،یعنی اعرتاف ضمنی بوجود دین و جدایی آن
از زندگی.
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بنا ًء این رهربی فکری نیز مبتنی بر عقل نبوده؛ بلکه یک حل وسط و یا حل میانه

میباشد .نظریه حل وسط نزد پیروان این رهربی فکری اصل بوده و آنها فرق بین حق و
باطل ،ایامن و کفر و نور و ظلمت را از روی حل وسط میدانند .در حالی که حل وسط
وجود ندارد ،زیرا یک مسئله یا حق است و یا هم باطل .یا نور وجود دارد یا هم ظلمت؛
یا ایامن وجود دارد یا کفر .حل وسطی که آنها عقیده خود را بر آن بنا کردهاند ،آنها را
از حق ،ایامن و نور دور ساخته است .لذا رهربی فکری شان به دلیل مبتنی نبودن بر عقل
فاسد میباشد.
رهربی فکری اسالم مبتنی بر عقل بوده و این رهربی فکری انسان مسلامن را ملزم
میکند تا بوجود پروردگار ،نبوت محمد صلی الله علیه وسلم و به قرآنکریم از طریق عقل
ایامن آورد .او را به ایامن آوردن به مغیبات که اصل آن از طریق عقل ثابت است؛ مثل:
قرآنکریم و حدیث متواتر ملزم میگرداند .این رهربی فکری به همین خاطر مبتنی بر عقل
میباشد .این از لحاظ عقلی ،و اما رهربی فکری اسالم از لحاظ فطری طوریست که کامالً
با فطرت انسان موافقت دارد .چون این رهربی فکری معتقد بوجود دین بوده و معتقد به
وجوب وجود آن در زندگی و سیر فطرت مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی میباشد.
تدین در وجود انسان یک امر فطری و از جمله غرایز انسان میباشد که دارای رجع
خاص است .این رجع خاص عبارت از تقدیس میباشد که رجع آن از رجع هر غریزه
دیگری متفاوت است .این رجع طبیعی برای این غریزه معین بوده و از همین سبب ایامن
به دین و به وجود پیشربد اعامل انسان در زندگی مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی
یک امر غریزهوی میباشد .پس رهربی فکری اسالم موافق فطرت است.
رهربی فکری اسالم مخالف رهربیهای فکری رسمایهداری و کمونیستی میباشد؛
زیرا این دو رهربی فکری مخالف فطرت است .رهربی فکری کمونیستی مطلقاً منکر دین
بوده و مانع اعرتاف به دین میشود .پس متناقض با فطرت میباشد .موضع گیری رهربی
فکری رسمایهداری در زمینه چنین است که نه به دین اعرتاف میکند و نه هم منکر آن
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است .مسئله اعرتاف و انکار دین را مورد بحث قرار نداده و معتقد به جدایی دین از
زندگی میباشد .همچنان معتقد است که روند زندگی به اساس منفعت و فایده بوده و به
دین هیچ ارتباطی ندارد .این نظر در تضاد با فطرت است و به همین اساس رهربی فکری
رسمایهداری مخالف فطرت انسان میباشد.
رهربی فکری اسالم یگانه رهربی موافق فطرت انسان و موافق عقل میباشد .پس به
جز رهربی فکری اسالم سایر رهربیهای فکری فاسد میباشند و این تنها رهربی فکریست
که صحیح بوده و موفق میباشد.
مسئله دیگر تطبیق اسالم است؛ یعنی آیا مسلامنان اسالم را تطبیق و تابع عقیده
آن بودهاند یا اینکه احکام و نظامهای به غیر از اسالم را تطبیق منودهاند؟ در پاسخ باید
گفت که بعد از هجرت پیامرب صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره تا سال 1336هجری
مطابق 1918میالدی؛ یعنی تا زمان آخرین دولت اسالمی که بدست استعامر سقوط منود،
مسلامنان تنها اسالم را در همه عرصها تطبیق منودند .تطبیق اسالم شامل و همه جانبه بود
و با خود کامیابیهایی نیز به همراه داشت.
اسالم را دولت و در دولت دو شخص نظام را تطبیق میکند :یکی قاضی که نزاع
و خصومت بین مردم را حل و فصل میکند .دوم حاکم که بر مردم حکومت میکند.
از قاضی بصورت متواتر نقل گردیده که مشکالت بین مردم را از عهد پیامرب اسالم صلی
الله علیه وسلم تا آخرین خالفت اسالمی در استانبول ،در متام امور زندگی مطابق احکام
رشیعت غرای محمدی حل و فصل منودهاند .خواه مسایل متنازع فیامبین خود مسلامنان
بود و یا هم بین مسلامنان و غیر مسلامنان.
محکمه که مشکالتی از قبیل :حقوق ،جزا ،احوال شخصی وغیره را فیصله میمنود،
محکمه واحدی بود که مطابق رشیعت اسالمی حکم میکرد .هیچ کس به یاد ندارد که
حتی یک قضیه هم مخالف احکام اسالمی فیصله شده باشد .هیچ محکمه اسالمی وجود
نداشته که مسایل را با تاثیر پذیری از استعامر ،برخالف احکام اسالم فیصله کرده باشد.
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دلیل قوی بر این مدعا اسناد محاکم رشعی موجود در شهر های کهن مانند :قدس ،بغداد،
دمشق ،مرص ،استانبول وغیره میباشد.
بنابر این بسیار واضح و آشکار است که رشیعت اسالمی یگانه مرجعی بود که
قاضیها آن را معیار قرار داده تطبیقش میکردند .حتی غیر مسلامنان مثل یهود و نصارا
نیز فقه اسالمی را فرا میگرفتند و در فقه اسالمی کتاب مینوشتند .سلیم الباز ،شارح کتاب
املجله وغیره کسانی که در عرصهای اخیر در فقه اسالمی تألیفات منودند.
در مورد قوانین غربی که داخل اسالم شده است باید گفت که این قوانین بنابر فتوای
علامیی اسالم به دلیل اینکه این قوانین مخالف احکام اسالم منیباشد ،درج قوانین
اسالمی گردیده است .و به این ترتیب قانون جزای عثامنی در سال 1275هجری موافق به
1857میالدی و قانون حقوق و تجارت در  1276سال هجری موافق به 1858میالدی داخل
اسالم گردید.
در سال 1288هجری موافق به 1870میالدی محاکم به دو دسته تقسیم گردیدند:
محاکم رشعی و نظامی .سپس در سال 1295هجری موافق به  1877میالدی الیحه تشکیل
محاکم نظامی ساخته شد .در سال  1296هجری قانون اصول محاکامت حقوقی و جزایی
ساخته شد.
زمانی علام مجوز برای ادخال قانون مدنی در دولت پیدا نکردند ،قانون برای
معامالت تدوین شده و قانون مدنی از دولت دور گردید که آن در سال 1286هجری
صورت پذیرفت .این قوانین شکل احکامی را به خود گرفت که اسالم آن را جواز میداد،
با آنهم تا زمانیکه شیخ االسالم به جواز آنها فتوی نداد در منصه تطبیق قرار نگرفت.
اگرچه استعامرگران در سال 1918میالدی منازعات حقوقی و جزایی را به اساس غیر
رشیعت اسالمی فیصله میمنودند؛ اما در رسزمینهای مثل حجاز ،نجد ،یمن و افغانستان
که استعامر بشکل نظامی بر آنها حملهور نشده بود ،اگرچه نفوذش را در آن رسزمینها
گسرتانیده بود تا همین اواخر فیصلههای قضایی شان به اساس اصول و احکام اسالم
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صورت میگرفت؛ هرچند حاکامن این رسزمینها در حال حارض اسالم را تطبیق منیکنند،
با آن هم میبینیم که فیصلههای قضایی در کل عرصهای دولت اسالمی مطابق اسالم انجام
یافته است.
تطبیق اسالم توسط حاکم در پنج عرصه ذیل متثیل میگردد:
اسالم در پنج عرصه توسط حاکم تطبیق شده که عبارت از :اجتامع ،اقتصاد ،تعلیم و
تربیه ،سیاست خارجی و حکومتداری میباشد.
اسالم در متام عرصههای پنجگانه از طرف دولت اسالمی تطبیق گردیده است .اما
نظام اجتامعی که رابطه بین زن و مرد و آنچه بر این رابطه مرتب میشود؛ یعنی احوال
شخصی را تنظیم میکند که با وجود حضور استعامر و وجود حکم کفر ،باز هم تا کنون
بر اساس دین مبین اسالم تطبیق میگردد.
نظام اقتصادی در دو ناحیه متثیل میشود :یکی چگونگی اخذ مال از مردم توسط
دولت برای رفع مشکالت مردم .دوم چگونگی به مرصف رساندن این مال .چگونگی اخذ
مال طوری بود که دولت زکات را از مال ،زمین و چارپایان به اعتبار عبادت میگرفت و آن
را رصف باالی هشت طبقه مردمی که از آنها در قرآن تذکر رفته توزیع میمنود .از این
مال به هیچ وجه در راه ادارۀ امور دولت مرصف منیکرد.
دولت اموال دیگر مثل :خراج زمین ،جزیه از غیر مسلامنان و مالیات گمرکها را
مطابق رشیعت اسالم برای اداره امور دولت و امت میگرفت که در زمینه یک قدم هم از
دستورات اسالمی فراتر منیگذاشت .توزیع اموال طوری بود که دولت اموال را برای مردم
مستحق مثل :عاجز ،فقیر ،مسکین و مسافر توزیع میمنود .چنانچه آثاری در این مورد در
کشورهای اسالمی تا کنون مشاهده میگردد .دولت محالت معینی را در هر شهر و یا در
راه حج برای انجام این عمل مشخص میمنود.
خالصه اینکه مرصف مال بر اساس اسالم صورت میگرفت و اگر در زمینه کدام
ضعفی دیده میشد آن به سستی و ضعف تطبیق راجع میگردد ،نه به عدم تطبیق اسالم.
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سیاست تعلیم و تربیه مبتنی بر اسالم بود و ثقافت اسالمی اساس منهج تعلیم به شامر
میرفت و کوشش صورت میگرفت که از ثقافت بیگانه در صورتیکه با روحیه اسالمی
در تناقض میبود استفاده نشود؛ اما کوتاهیهایی که در گشایش مدارس صورت گرفت،
منحرص به اواخر دولت عثامنی میباشد .همین وضع شامل حال متام کشورهای اسالمی
بود و دلیل آن هم به انحطاط فکری دولت در آن زمان راجع میگردد .اما متام جهان شاهد
است که در سایر عرصها تنها رسزمینهای اسالمی یگانه مرجعی بود که محور توجه و
دید علامء و متعلمین بوده است .دانشگاههای قرطبه ،بغداد ،دمشق ،اسکندریه و قاهره در
توجیه تعلیم و تربیه در سطح جهان تاثیر شگرفی داشته است.
سیاست خارجی نیز مبتنی بر اساس اسالمی بود و دولت اسالمی روابط خود را با
سایر کشورهای دیگر به اساس اسالم بنا مینهاد و همه کشور ها این دولت را به نظر دولت
اسالمی میدیدند .اینکه سیاست خارجی دولت اسالمی مبتنی بر سیاست اسالمی بود ،این
یک امر ظاهر و روشن است که رضورت به ارایه دالیل در زمینه منیباشد.
اما دستگاههای حکم و اداره در اسالم بر سیزده پایه و جهاز استوار است که عبارت
اند از :خلیفه که رئیس دولت میباشد ،معاون تفویضی ،معاونان تنفیذی ،امیر جهاد که اداره
حربی یا ارتش را به عهده دارد ،اداره امنیت داخلی ،اداره امنیت خارجی ،اداره صنعت،
والیها ،قضات ،مصالح دولت ،بیتاملال ،مطبوعات و مجلس امت .همین دستگاهها در
دولت اسالمی وجود داشت.
اما موضوع خلیفه چنان است که مسلامنان هیچگاه بدون خلیفه نبودند؛ مگر زمانی
که کافر استعامرگر توسط مصطفی کامل در سال 1342هجری خالفت را از میان برداشت؛
اما قبل از آن همیشه مسلامنان و حتی در بد ترین رشایط صاحب خلیفه بودند .اگر بعضی
اوقات خلیفه از بین میرفت خلیفه دیگر جایش را پُر میکرد .هرگاه خلیفه باشد ،پس
دولت اسالمی هم میباشد؛ چون دولت اسالمی هامن خلیفه است.
همچنان معاونین در همه دورهها وجود داشتند و معاونان در حکومتداری و در
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تنفیذ از خلیفه نیابت میمنودند؛ لیکن در دولت اسالمی وزرا وجود نداشت .اگرچه در
دوره عباسیها کلمه وزرا باالی ایشان اطالق میگردید؛ اما آنها وزرا نه؛ بلکه معاونین
بودند و حیثیت وزرا را چنانچه امروز در مکتب دموکراسی از آن صحبت میشود ندارد.
آنها معاونین خلیفه در تنفیذ امور حکومتداری بودند و متام صالحیتها به خلیفه تعلق
داشت و بس.
اما والیها و قضات و مصالح دولت (اداراتیکه امور عامه را تنظیم میکنند) وجود
شان در دولت اسالمی ثابت میباشد .چون کفار استعامرگر زمانی که رسزمینهای اسالمی
را اشغال کرد ،امور آن رسزمینها کامفی السابق پیش میرفت که در آن قضات ،والیان و
مصالح دولت امور مردم مثل :تعلیم ،طبابت ،زراعت وغیره را تنظیم میکردند و این ادعا
نیازی به دلیل ندارد.
مسوولیت امیر جهاد پیشربد امور ارتش منحیث یک ارتش اسالمی بود که در ذهن
جهانیان چنان تصوری ایجاد کرده بود که ارتش اسالمی شکست ناپذیراست.
اداره امنیت داخلی عهدهدار تأمین امنیت توسط پولیس بود .اداره روابط خارجی
متولی تنظیم روابط خارجی و فرستادن سفیران با هدایت خلیفه بود .اما اداره صنعت
عهدهدار آمادهسازی دولت برای صنعت نظامی بود و اداره بیتاملال هم متولی امور مالی
مثل :زکات ،ملکیت دولت و ملکیت عامه بود .اداره اطالعات متوجه امور دعوت و گفنت
کلمه حق بود.
اما در مورد عمل و یا کارکرد مجلس امت باید گفت که در این مورد بعد از خلفای
راشدین توجه صورت نگرفت .به دلیل اینکه مجلس امت از جهازهای حکومتداری
بوده ،نه از اساسات آن.
پس شورا حقی از حقوق رعیت باالی مسوول است و اگر مسوول واجب خود را
در زمینه ادا نکرد ،پس یقیناً او در این راستا کوتاهی کرده است؛ اما حکم ،به حیث حکم
اسالمی باقی میماند؛ زیرا شورا بخاطر اخذ رأی بوده و حکم منیباشد .این برخالف
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مجلس منایندگان در دموکراسی میباشد .چون این مجلس ممثل سیادت برای مردم بوده
و تهداب آن در نظام حکومتداری مبدأ رسمایهداری میباشد .در حالیکه در دین مبین
اسالم سیادت برای رشیعت است ،نه برای امت .پس معلوم میشود که نظام حکومتداری
در اسالم خوب متثیل شده است.
موضوع دیگر مسئله بیعت خلیفه میباشد که در خالفت اصالً نظام وراثتی منیباشد؛
یعنی وراثت حکم مقرر در دولت به نحوی نبوده که ریاست دولت و یا حکومت به موجب
آن اخذ گردد .چنانچه این وضیعت در نظام شاهی وجود دارد ،یگانه راه حکومتداری
در دولت بیعت بود و بس.
بیعت در بعضی از عرصها از مسلامنان و بعضی هم از اهل حل و عقد و در عرصهای
اخیر از شیخ اسالم گرفته میشد .چیزیکه در متام دورههای دولت اسالمی ثابت است،
نصب خلیفه از طریق بیعت میباشد .از طریق وراثت مطلق خلیفه تعیین نگردیده است؛
بلکه این کار از طریق بیعت صورت گرفته است و بس .یک مورد هم دیده نشده که خلیفه
از طریق وراثت تعیین گردیده باشد ،اما تخلف در تطبیق اخذ بیعت در بعضی موارد دیده
شده ،به نحوی که خلیفه در حیات خود برای پرس ،برادر ،پرس کاکا و یا شخص دیگری در
خانوادهاش از مردم بیعت گرفته که همین بیعت بعد از وفات خلیفه تجدید گردیده است.
این عمل تخلف در تطبیق بیعت پنداشته شده و این کار به هیچوجه منایانگر
عملکرد وراثتی و ولیعهدی منیباشد .چنانچه تخلف در چگونگی تطبیق قوانین
انتخابات مجلس منایندگان در نظام دموکراسی انتخاب نامیده میشود ،نه انتصاب یا
تعیین .اگرچه افرادی در انتخابات برنده میشوند که حکومت میخواهد .پس در مییابیم
که نظام اسالمی بشکل عملی تطبیق گردیده و در طول دورههای دولت اسالمی به جز نظام
اسالمی هیچ چیز دیگری تطبیق نشده است.
اما کامیابی رهربی اسالم بشکل عملی آن ،کامیابی بی نظیر شمرده میشود .چون این
امر به خصوص زمانی ظاهر گردیده میتواند که به دو امر ذیل توجه گردد:
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یکی اینکه رهربی فکری اسالم همه اقوام عرب را که در وضعیت فکری نهایت
پست و منحط در تعصب قومی و ظلمت جهالت به رس میبردند ،بسوی عرص نهضت
فکری که تنها به عربها منحرص نشد منتقل ساخت که این تحول بنیادی و مثبت همه
جهان را فرا گرفت .یقیناً مسلامنان در اطراف و اکناف کرۀ زمین اسالم را پخش منود،
فارس ،عراق ،رسزمین شام ،مرص و شامل افریقا را فتح کرد و همه اقوام یاده شده عادات
و رسوم خاص خود را داشتند که با عادات و رسوم سایر اقوام متفاوت بود .چنانچه زبان
شان نیز با زبان دیگران فرق داشت .پس عادت قوم فرس در فارس از عادت قوم روم در
شام و از عادت قوم قبط در مرص و از عادت قوم بربر در شامل افریقا کامالً فرق داشت و
عادات ،تقالید و ادیان آنها مختلف بود .زمانی حکومت اسالمی باالی آنان سایه افگند و
اسالم را فهمیدند همه به اسالم گرویده و امت یک پارچه شدند که عبارت از امت اسالمی
میباشد.
بنا ًء کامیابی رهربی فکری اسالمی در ذوب منودن این ملتها و اقوام یک کامیابی

بینظیری بود .در حالیکه در آن زمان وسیله ترانسپورتی در پیشربد این رهربی ،تنها اسپ
و شرت و وسیله نرش و پخش زبان و قلم بود و بس.
هدف فتوحات از بین بردن قوت توسط قوت دیگر و شکسنت موانع مادی بود تا
آنچه را که عقل برای انسان ارشاد میدارد به مردم برسد .مردم را به جانب فطرت هدایت
کند و آنها هم فوج فوج داخل دین الله سبحانه وتعالی شدند.
فتوحات ظاملانه همیشه بین فاتحین و مفتوحین و غالبین و مغلوبین فاصله ایجاد
میکند .آنچه را که غرب از ظامل و استبداد باالی مردم مرشق زمین انجام داد ،هیچ
دستآوردی در زمینه نداشت و اگر تاثیر فرهنگ گمراهکننده و فشار رهربان مزدور
منیبود؛ بازگشت به اسالم در مبدأ و نظاماش نزدیکتر از چشم به همزدن میبود .کامیابی
رهربی فکری اسالمی در ذوب منودن این ملتها کامیابی بینطیر بود .این مردمی که به
اسالم گرویده بودند ،با وجود اختالف ادیان ،عادات و تقالید شان باز هم تا امروز به اسالم
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پایبند هستند .استعامر با مکر ،حیله و تصمیمهای گوناگونی خود جهت فساد ساخنت
عقاید و زهرآلود کردن افکار مردم این رسزمین ،باز هم تا قیام قیامت به اسالمشان باقی
خواهند ماند .بصورت مطلق هرگز شنیده نشده مردمیکه یک بار اسالم را پذیرفته باشند،
دوباره مرتد شده و از اسالم روی گردان شوند.
قابل یاد آوری است که مسلامنان اندلس بنابر ستمگریهای شدید ،سوزانیدن
خانههای شان و حلقههایدار آدم کشان قرن فنا گشتند .همچنان باالی مسلامنان بخارا،
قفقاز و ترکستان از همینگونه مصایب کار گرفته شد .بنا ًء اسالم آوردن این مردم و

اینکهآنها یک امت متحد گشتند و شدت محافظت شان از عقیده و دین شان خود دال بر
کامیابی مزید و بی شایبه رهربی فکری اسالم است .همچنان دال بر کامیابی بزرگی است
که دولت اسالمی در تطبیق نظام اسالم آن را به دست آورد.
مسئله دیگری که بیانگر کامیابی رهربی فکری اسالم میباشد؛ اینست که امت
اسالمی از لحاظ متدن ،فرهنگ ،تعلیم و تربیه در سطح جهان مقام و موقف بلندی را از
آنِ خود ساخته بودند .دولت اسالمی برای مدت  12قرن به عنوان بزرگترین و قویترین
دولت جهان متبارز بود .این دورۀ طالیی از قرن هفتم رشوع و تا نصف قرن هجدهم
میالدی ادامه یافت.
همین دولت اسالمی یگانه آفتاب تابناک بین امتها در این مدت پنداشته میشد که
این خود بیانگر پیروزی این رهربی فکری و پیروزی اسالم در تطبیق نظام و عقیدۀ اسالمی
باالی مردم میباشد .زمانی دولت اسالمی و امت مسلمه از پیشربد و حمل رهربی فکری
اسالم غافل شدند و دعوت اسالمی را فراموش کردند و در فهم و تطبیق اسالم کوتاهی
منودند این رهربی فکری نیز ضعیف گردیده و اینک آن را نابودی تهدید میکند.
پس گفته میتوانیم که رهربی فکری اسالم یگانه رهربیی است که قابلیت تطبیق را
دارا میباشد و یگانه رهربیی است که باید دنیا آن را بپذیرد .در صورتی که دولت اسالمی
–دولتی که مسوولیت پیشربد این رهربی را عهدهدار است -تاسیس گردد ،در این صورت
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کامیابی این رهربی ،امروز هم مثل گذشته متحقق و متصور میگردد.
قبالً گفتیم :اسالم دینی است که نظامهای برخاسته از آن موافق فطرت انسان
است؛ اما باید دانست که انسان موجود ماشینی نیست که نظام را بدون تفاوت و توسط
مقیاسهای هندسی دقیق تطبیق مناید .انسانها موجودات اجتامعی بوده که تواناییها و
قابلیتهای متفاوت دارند و به صفت یک موجود اجتامعی نظام را تطبیق میکنند .پس
از یک جهت طبیعی است که اسالم انسانها را به هم نزدیک میسازد و نه اینکه آنها را
با هم مساوی مناید.
در عین حال اطمینان خاطر را برای همگان ضامنت میمناید و از جهت دیگر
این هم طبیعی است که بعضی افراد از تطبیق این نظام پیروی منیکنند و به همین دلیل
در جامعه فاجر ،فاسق ،کافر ،منافق ،مرتد و ملحد موجود میباشد؛ اما معیار به همه
مجموعههای جامعه که در بر گیرندۀ افکار ،احساسات ،نظامها و مردم میباشد اسالم
است .پس زمانی به یک جامعه ،جامعۀ اسالمی خطاب میشود که اسالم باالی آن تطبیق
گردد و موارد ذکر شده در آن اسالمیباشد.
دلیل بر این ادعا اینست که هیچ کس مثل پیامرب بزرگوار ما صلی الله علیه وسلم
نخواهد توانست نظام را تطبیق مناید؛ اما با آن هم در عهد شان کافر ،منافق ،فاجر ،فاسق،
ملحد و مرتد وجود داشت .هیچ کس به جز این ادعا که در عهد او صلی الله علیه وسلم
اسالم به صورت متام و کامل تطبیق شده و جامعه هم کامالً جامعۀ اسالمی بوده است،
ادعای دیگری کرده منیتواند .اما همین تطبیق باالی انسانی صورت گرفته که او موجود
اجتامعی است ،نه موجود صناعی.
مسلامً این تنها دین اسالم است که باالی امت اسالمی بصورت کامل ،اعم از عرب
و عجم و از آغاز استقرار پیامرب صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره تا اشغال رسزمینهای
اسالمی توسط استعامر تطبیق گردیده است و سپس نظام رسمایهداری جایگزین آن گردید.
پس دین اسالم از سال اول هجرت تا سال 1336هجری که موافق با سال 1918میالدی
میباشد بشکل عملی باالی مردم تطبیق گردیده است .در طول این مدت امت اسالمی
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هیچ نظام دیگری را به جز اسالم تطبیق نکرده است.
مسلامنان حتی فلسفهها ،علوم و فرهنگهای مختلف بیگانهها را به زبان عربی
ترجمه منودند؛ اما به هیچ وجه به ترجمه رشیعت ،قانون و نظام ملتهای دیگر نپرداخته
اند ،نه در ساحۀ عمل و نه هم در ساحۀ تعلیم و تربیه .اما اسالم به صفت نظامی است که
یا مردم آن را بشکل خوب و بهرتش تطبیق کردهاند و یا هم در این زمینه تخلف ورزیدهاند
که به اسباب قوت و ضعف دولت ،و به دقت فهم آن و عدم دقت و به قوت پیشربد این
رهربی فکری و یا سهل انگاری در زمینه ،مرتبط میباشد.
درست تطبیق نکردن نظام اسالم در بعضی از عرصها جامعۀ اسالمی را ضعیف
نشان داده است .ضعف و درست تطبیق نکردن نظام اسالم به مفهوم عدم تطبیق اسالم
منیباشد؛ بلکه واقعیت قاطع اینست که اسالم تطبیق گردیده و به غیر از اسالم هیچ قانون
و نظام دیگری به هیچ صورت تطبیق نشده است؛ زیرا آنچه در تطبیق اهمیت دارد،
قوانین و نظامهای است که دولت به انجام و پیاده منودن آن امر میمناید.
دولت اسالمی به هیچ چیز دیگر به جز اسالم در زمینه امر نکرده است .متام آنچه
اتفاق افتاده است ،اینست که بعضی از ُحکام در تطبیق برخی از نظامهای اسالم سهل
انگاری کرده و آن را به گونه درست تطبیق نکردهاند .باید دانست که اگر ما بخواهیم تطبیق

اسالم را از طریق تاریخ بر گیریم ،الزم است در زمینه به دو چیز توجه داشته باشیم:
نخست -اینکه تاریخ اسالم را از طریق دشمنان اسالم فرا نگیریم؛ بلکه تاریخ را
بشکل دقیق آن از خود مسلامنان در یافت کنیم تا اینکه چهرههای مشکوک و مشبوهی
در دسرتس ما قرار نگیرد.

دوم -اینکه درست نیست تا جامعه را از طریق بررسی تاریخ افراد و یا تاریخ یکی

از عرصههای جامعه و به گونه قیاس شمولی به بررسی بگیریم .به طور مثال برگرفنت
تاریخ متام عرص اموی از تاریخ یزید یک اشتباه است و یا استشهاد به بعضی از حوادث
و رویداد های بعضی از خلفای عرص عباسی به منایندگی از متام عرص عباسی امر خطا
پنداشته میشود.
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همچنان جایز نیست که عرص عباسی را از مطالعه کتاب اغانی که اخبار شعرا و ادبا
در آن بحث شده و کتابهای تصوف و از این قبیل کتابها برگیریم و باالی آن حکم
مناییم .اگر چنین مناییم در حقیقت نا آگاهانه باالی آن عرص قضاوت منودهایم و ندانسته
آن عرص را به فسق و فجور و یا هم عرص زهد و تقوی نسبت میدهیم .پس الزم است
که همه جوانب جامعه را بشکل کاملش مطالعه و بررسی مناییم .همچنان تاریخ جامعۀ
اسالمی در هیچ عرص درست نوشته نشده است و آنچه که نوشته شده رصف اخبار و
احوال حاکامن میباشد .کسانی که در این ارتباط چیز های نوشتهاند همه آنها ثقه نبوده و
به این نوشتهها اعتامد کرده منیشود؛ زیرا این تاریخ نویسان بعضی اوقات مدح میکنند و
بعضی اوقات نکوهش و بدگویی میمنایند .بنا ًء نباید آنچه را به رشته تحریر در آوردهاند

بدون دقت و ارزیابی کامل پذیرفت.

اگر بخواهیم جامعۀ اسالمی را از متامی جوانب آن مطالعه کنیم آن را بهرتین و
برگزیدهترین جوامع برشی مییابیم؛ زیرا جامعۀ اسالمی همه خوبیها را از قرن اول تا
نصف قرن دوازدهم هجری با خود داشت و در مییابیم که جامعۀ اسالمی ،اسالم را بشکل
درست آن و در متام عرصها تطبیق کرده است.
باید دانست که تاریخ به هیچ صورت مصدر نظام و فقه قرار گرفته منیتواند؛ بلکه
نظام از مصادر فقهی آن اخذ میشود ،نه از تاریخ آن .زیرا تاریخ مصدر نظام منیباشد
و هرگاه بخواهیم که نظام کمونیستی را بشناسیم ،منیتوان آن را از تاریخ روسیه شناخت؛
بلکه آن را از خود کتابهای مبدأ کمونیستی دریافت میکنیم .به همین ترتیب اگر درباره
قوانین انگلیس معلومات حاصل مناییم ،آن معلومات از تاریخ انگلیس برای ما فراهم
منیگردد؛ بلکه آن را از کتابهای قانونگذاری انگلیس بدست آورده میتوانیم و این امر
بر متام نظامها و قوانین دنیا تطبیق میگردد.
اسالم مبدأست که دارای عقیده و نظام میباشد؛ چون بخواهیم آن را بشناسیم جایز
نیست که تاریخ را نه از لحاظ شناخت و نه هم از لحاظ استنباط احکام ،مصدر معرفت
آن قرار دهیم.
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مصدر معرفت و شناخت اسالم ،کتب فقه اسالمی بوده و مصدر استنباط احکام اسالم
دالیل مفصل آن میباشد .بدین اساس درست نیست که تاریخ مصدر نظام اسالم باشد ،نه
از لحاظ شناخت و نه هم از حیث استدالل به آن .لذا درست نیست تاریخ حرضت عمر
فاروق ،عمر بن عبدالعزیز ،هارون الرشید و دیگر بزرگان اسالم مرجع احکام رشعی باشد،
نه در حوادث تاریخی که از آنها روایت شده است و نه هم در کتابهایی که در عهد
آنان تألیف گردیده است .اگر کدام رأی و نظر حرضت عمر در کدام حادثه پذیرفته و قبول
شده باشد ،آن به این اعتبار پذیرفته شده که آن یک حکم رشعی است که عمر فاروق به
صفت اولیاألمر آن را استنباط و تطبیق کرده است .چنانچه حکمی را که ابوحنیفه ،شافعی
و جعفر صادق استنباط کرده اند پیروی شده و پذیرفته میشود .اما به این اعتبار پذیرفته
نشده که گویا آن یک حادثۀ تاریخی بوده است.
بنا ًء تاریخ در برگرفنت نظام و در شناخت آن کدام نقش ندارد .درک اینکه آیا نظام

تطبیق شده است و یا خیر؟ از تاریخ بر گرفته منیشود؛ بلکه از فقه بر گرفته میشود .زیرا
هر عرص از خود مشکالت داشته که این مشکالت را نظام حل میکند .پس ما بخاطر حل
مشکالت به نظام مراجعه میمناییم ،نه به حوادث تاریخی ،زیرا تاریخ تنها اخبار را برای
مان نقل میکند و بس.
نظام یگانه راه حل مشکالت است که آن عبارت از فقه اسالمی میباشد .زمانی که به
نظام مراجعه کنیم در مییابیم که مسلامنان نظام را از غیر شان نگرفتهاند .همچنان مسلامنان
هیچ نظام را به دلخواه خود اختیار نکردهاند؛ بلکه نظام اسالم که همه احکام رشعی بوده و
از ادله رشعی استنباط شده است گرفتهاند.
مسلامنان توجه جدی در راه پاک نگهداری فقه از اقوال ضعیف؛ یعنی استنباطهای
ضعیف کردهاند .حتی اینکه از عمل کردن به اقوال ضعیف اگرچه از جانب کدام مجتهدی
نیز بوده منع منودهاند .ازین رو در همه جهان اسالم یک نص رشعی غیر فقه اسالمی وجود
ندارد ،بلکه آنچه موجود است هامنا فقه اسالمی میباشد و بس .پس وجود نص فقهی
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واحد در امت مسلمه بدون موجودیت کدام نص دیگر بر این داللت میکند که گویا امت
مسلمه در رشیعت شان غیر از این نص چیز دیگری را به کار نگرفتهاند.
اما اگر توجه و اهتامم به تاریخ جایز هم باشد به این اعتبار است که چگونگی تطبیق
نظام به بررسی گرفته شود .امکان دارد تاریخ ما را از حوادث سیاسی مطلع ساخته که در آن
چگونگی تطبیق واضح میگردد .این هم جایز نیست؛ مگر اینکه بشکل دقیق از مسلامنان
بدست آید .تاریخ دارای سه مصدر میباشد:
 -1کتب تاریخی،
 -2آثار،
 -3روایت
اما کتب تاریخی بشکل مطلق جایز نبوده که مصدر قرار بگیرد؛ زیرا کتب همیشه و
در همه عرصها تحت تأثیر ظروف سیاسی قرار گرفته و کذب در آن خلط گردیده است
و اکرثا ً کتب به نفع اشخاص حاکم در جامعه و بر ضد کسانی که در جامعه حضور ندارند
نوشته میشود.
نزدیکترین مثال در زمینه تاریخ خاندان علوی در مرص بوده که تاریخ این خاندان
را قبل از سال 1952میالدی صورت خوب و روشن بخشیده؛ اما بعد از سال 1952میالدی
تاریخ به نحوی تغییر پذیرفته که عکس کامل صورت سابقه را نشان میدهد .تاریخ
حوادث سیاسی عرص حارض و قبل آن نیز همین حالت را دارد و بدین اساس کتب تاریخی
به حیث مصدر تاریخ پذیرفته منیشود ،ولو که یادداشتهای شخصی بوده که صاحبان
شان نوشته کرده باشند.
اما آثار چون خوب مطالعه گردد در این صورت حقیقت تاریخی را در مورد چیزی
نشان میدهد و این گر چه تسلسل تاریخی را تشکیل داده نتوانسته؛ لیکن بر ثبوت بعضی
از حوادث داللت میکند.
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از مطالعه آثار مسلامنان در رسزمینهای شان چه در بنا ها و یا آثار عتیقه و یا هم هر
چیز دیگری که اثر تاریخی به شامر میرود ،این هویدا میگردد که در همۀ جهان اسالم،
هیچ چیزی به غیر از اسالم حاکم نبوده و در رسزمینهای اسالمی به جز اسالم هیچ نظام
دیگری موجود نبوده ،همه ترصفات زندگی و معیشت مسلامنان فقط اسالمی بوده است
و بس.
مصدر سوم که عبارت از روایت است ،از مصادر صحیح در صورت میباشد که
روایت آن صحیح باشد .طریق روایت آن هم هامنا طریقهای است که در روایت حدیث
پیش گرفته شده است و تاریخ هم باید بر این روش نوشته شود .ازین رو مسلامنان در
تألیفات شان از طریقه روایت استفاده کرده اند.
بنا ًء دیده میشود که کتابهای تاریخی قدیم مثل :تاریخ طربی و سیرت ابن هشام

وغیره بدین اسلوب و روش تألیف گردیده است .پس جایز نیست تا مسلامنان تاریخ
خویش را به فرزندان شان از کتابهایی آموزش دهند که مصادر آن کتابهای تاریخی
دیگری بوده باشد .همچنان شناخت تطبیق نظام اسالم از هم چو کتابهایی تاریخی جایز
نیست .با این حساب در مییابیم که این تنها اسالم است که در متام عرصها باالی امت
مسلمه تطبیق شده است ،نه کدام قانون و نظام دیگری.
اما پس از ختم جنگ جهانی اول به نفع متحدین و اعالن رهرب شان ،لورد الن بای در
زمان اشغال بیتاملقدس گفت :جنگهای صلیبی اینک به امتام رسید و بعد از آن زمان،
کفار اشغالگر نظام رسمایهداری را باالی مسلامنان در همه ابعاد زندگی تطبیق میمنایند تا
باشد پیروزیی را که به دست آوردهاند ابدی منایند.
بنا ًء ناگزیر باید این نظام فاسد و کهنه که به وسیله آن استعامر بر ما حکومت میراند

تغییر داده شود و باید ریشههای این نظام بصورت کامل از بن برکنده شود تا باشد که
بتوانیم یک بار دیگر زندگی اسالمی را از رس بگیریم.
این بیانگر سطحی نگری مان خواهد بود که اگر نظام دیگری را به جای نظام خود
بپذیریم و این گمراهی فکریست که گامن کنیم اگر امت نظام را بدون عقیده تطبیق مناید،
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سبب نجات و پیروزی امت خواهد شد؛ بلکه الزم است تا امت اوالً به عقیده تسلیم شود
و سپس نظام برخاسته از همین عقیده را تطبیق مناید .آنگاه است که تطبیق نظام و تسلیم
شدن به عقیده هردو با یکدیگر سبب نجات و پیروزی خواهد گردید.
این در خصوص امتی است که بر اساس یک مبدأ بوجود میآید و دولتش بر همین
اساس استوار میباشد؛ اما برای سایر ملتها و امتها رضور نیست تا جهت تطبیق مبدأ
باالی شان به آن معتقد باشند ،بلکه امتی که تسلیم مبدأ گردیده و خود را ملزم به پیشربد
آن دانسته ،آن مبدأ را باالی هر امت و ملتی تطبیق میمنایند اگرچه تسلیم مبدأ نبوده زیرا
مبدأ سبب پیرشفت شان گردیده و آن امت را برای تسلیم شدن به آن عالقمند میسازد،
رشط نیست تا کسانی که مبدأ باالی شان تطبیق میگردد بدان عقیده داشته باشند .بلکه
تسلیم شدن و عقیده داشنت به مبدأ رشط اساسی برای کسانی است که آنها تطبیق کننده
مبدأ میباشند.
خطر دیگری که متوجه مسلامنان است هامنا پذیرفنت و تسلیم شدن به نظام
سوسیالستی و قومی میباشد ،زیرا نظام سوسیالستی جدا از نظریۀ مادیتش اخذ شده
منیتواند که در این صورت ،هیچ مثر و نتیجه منیدهد .همچنان یک جا با نظریه مادیتش
نیز گرفته شده منیتواند؛ زیرا این نظام یک نظام سلبی بوده که مخالف فطرت انسان
میباشد و حکم میکند که امت اسالمی عقیده خود را ترک مناید .جایز نیست تا ما نظام
سوسیالستی را پذیرفته و در عین حال ناحیه روحی اسالم را در خود نگهداریم که در این
صورت ما نه به اسالم عمل منودهایم و نه هم به نظام سوسیالستی .چون این دو مبدأ با هم
در تناقص قرار دارند.
همچنان جایز نیست تا نظام اسالم را قبول کنیم؛ اما عقیده آن را که از آن نظام بوجود
آمده است ،نپذیریم که در این صورت گویا ما نظام جامد و بی روح را پذیرفتهایم و بس.
بلکه الزم است اسالم را بشکل کامل آن یک جا با عقیده و نظامش بپذیریم و زمانی که
مسوولیت رهربی فکری اسالم را به عهده میگیریم دعوتش را نیز به پیش بربیم.
بنا ًء راه نهضت ما یکی است و آن اینکه ناگزیر زندگی اسالمی را از رس بگیریم و
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این هدف بدون وجود دولت اسالمی بدست آمده منیتواند .هکذا به این هدف پاک
نایل شده منیتوانیم؛ مگر اینکه اسالم را بصورت کامل آن بپذیریم .باید اسالم را به حیث
عقیدۀ که مشکل بزرگ را حل میکند قبول منوده و معتقد به نظام اسالم باشیم .هامن
نظامی که برخاسته از عقیده اسالم باشد که اساس آن را کتاب الله سبحانه وتعالی و سنت
رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل میدهد.
ثروت فرهنگی اسالم هامنا ثقافت اسالمی است که در آن فقه ،حدیث ،تفسیر ،زبان
وغیره میباشد .به این هدف منیرسیم؛ مگر زمانی که رهربی فکری اسالم را بشکل کامل
و همه جانبه و با دعوت بسوی اسالم به پیش بربیم و اسالم را در همه جا از رس گیریم ،تا
باشد که پیشربد رهربی فکری اسالم به متام امت و دولت اسالمی منتقل گردد و آنگاه است
که رهربی فکری اسالمی را به متام جهان خواهیم رساند.
این یگانه راه نهضت است :پیشربد رهربی فکری اسالم برای مسلامنان برای از
رسگیری زندگی اسالمی و سپس رسانیدن آن برای متام برشیت از طریق دولت اسالمی.
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یقیناً سبب تخلف و عقبمانی مسلامنان از قافلۀ جهانی در متسک به دین شان
نبوده ،بلکه تخلف و پسماندگی مسلامنان روزی آغاز گردید که آنها این متسک را
ترک منوده و در پیروی از دین شان تساهل ورزیدند و به داخل شدن فرهنگ بیگانه در
رسزمین شان اجازه دادند .مفاهیم غربی را گذاشتند تا اذهان مسلامنان را اشغال مناید.
روزی که از قیادت فکری اسالمی رس باز زدند و از دعوت اسالمی باز نشستند و در راه
تطبیق احکام اسالم تخلف ورزیدند.
یگانه راه آغاز دوباره زندگی اسالمی در آوردن نهضت میان مسلمین نهفته است.
وجود نهضت هم مستلزم پیشربد دعوت اسالمی با حمل قیادت فکری اسالم میباشد .تا
اینکه با پیشربد این دعوت ،دولت اسالمی بوجود آید و قیادت فکری را با دعوت اسالمی
حمل مناید.
انتقال رهربی فکری از طریق پیشربد دعوت اسالمی نهضتی را برای مسلمین ایجاد
میکند که اسالم را نه تنها یگانه مبدأ تضمین کننده نهضت حقیقی مسلمین ،بلکه الزمه
نهضت حقیقی متام برشیت نیز قرار میدهد .مسلامً دعوت به اسالم باید از همین دیدگاه
صورت گیرد.
الزم است تا در راه پیشربد دعوت اسالمی سعی و تالش به خرچ داده شود تا از طریق
آن ،قیادت فکری که از آن نظام بوجود میآید به متام جهان عرضه شود و متام افکار
مبتنی بر این قیادت فکری تشکیل گردد .بدون استثنا متام مفاهیم که در مفهوم زندگی
مؤثریت دارد ،بر اساس این افکار به وجود می آید.
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امروزه دعوت اسالمی به پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون کوچکترین
انحراف و کجروی از اصل این طریقه در اصول و جزییات آن تعقیب میگردد؛ زیرا تغییر
زمان ،جابجایی اقوام و دگرگونی قلمروها به تغییر وسایل و اشکال میانجامند .در حالی که
جوهر(ماهیت) و معنی(هدف) ثابت و پابرجا هستند.
بدین لحاظ حمل دعوت اسالمی مقتضی جرئت ،رصاحت ،قوت ،فکر و چلنچ به
همۀ آنچه که مخالف فکره و طریقه اسالم است ،میباشد .همچنان تقاضای مقابله با
افکاری را دارد که دعوت اسالمی را غیر واقعی تلقی میمناید ،رصف نظر از نتایج و
اوضاع زمان.
پیشربد و حمل دعوت اسالمی ،سیادت مطلق مبدأ اسالم را میخواهد ،اگرچه با این
امر مردم موافق باشند یا مخالف ،مطابق عادات و رسوم شان باشد و یا هم در ناقض به آن
قرار داشته و اکرثیت مردم آن را نپذیرند .حامل دعوت اسالمی نباید در برابر مردم و کسانی
که قدرت و سلطه دارند چاپلوسی ،مداهنت ،مجاملت ،خوشحرفی و چرب زبانی مناید؛
بلکه اصالً توجهی به عادات و تقالید مردم نکرده و متکی بر پذیرش و یا عدم پذیرش
مردم منیباشد و تنها به مبدأ متسک ورزیده به ترصیح آن میپردازد .به هیچ مسئله دیگر
ارج منیگذارد و پیروان مبادی دیگر را بدون جرب و اکراه به مبدأ اسالم فرا میخواند و
هیچگاهی در پیروی آنها از مبادی شان موافقت نشان منیدهد .چون دعوت اسالمی به
جز مبدأ خود ،دیگری مبادی را نپذیرفته و تنها حاکمیت را از آنِ اسالم میداند و بس:

شكُونَ﴾
ح ِّق لِ ُيظْ ِه َرهُ َع َل الدِّينِ كُلِّ ِه َولَ ْو كَرِهَ الْ ُم ْ ِ
دَى َو ِدينِ الْ َ
﴿ ُه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَهُ بِالْ ُه ٰ
[توبه]٣٣:

ترجمه :او كىس است كه پيامرب خود را براى هدايت مردم فرستاد ،با دينى درست و بر
حق ،تا او را بر همه ادیان پريوز گرداند ،هر چند مرشكان را خوش نيايد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که رسالتش را به جهان پیشکش منود همه را
چلنچ داد و به راهی که دعوت میمنود ایامن داشت و جنگ را علیه رسخ پوست و سیاه
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پوست جهان به نحوی اعالم کرد که کمترین ارزشی به عادات ،عرف ،ادیان و عقاید آنها
نداده و کمترین التفاتی هم به حکام و فرماندهان شان ننمود.
هیچ مسلۀ دیگر به جز رسالت اسالمی توجهاش را جلب نکرد .طوریکه رسول
الله صلی الله علیه وسلم عیب و نقیص خدایان قریش را آشکار میکرد و قریش را در
معتقدات شان بی خرد و جاهل بیان میکرد .در حالی که او صلی الله علیه وسلم فرد تنها و
بدون امکانات بود که به غیر سالح ایامن عمیق که بدان فرا میخواند چیز دیگری نداشت.
با آن هم توجهی به عادات ،رسوم و عقاید عرب نکرده و با ایشان در راه دعوت اسالمی
زبان چربی ،متلق و چاپلوسی منیکرد.
به همین اساس حامل دعوت اسالمی عرف ،عادات ،افکار مریض و مفاهیم غلط
جامعه را مورد سؤال قرار داده و حتی افکار عام را در صورتی که غلط و خطا باشد رد کرده
و به چلنچ بگیرد .اگرچه در این راه به مشکل مواجه شده و در معرض تعصب و خشم
کسانی که در گمراهی عمیق فرو رفته اند ،قرار گیرد.
پیشربد دعوت اسالمی مقتضی تالش و حرص بر اجرا و تنفیذ کامل احکام اسالمی
است و کوچکترین تساهل را منیپذیرد .بنا ًء حامل دعوت اسالمی نه مصلحت و تساهل
را میپذیرد و نه هم به تعجیل و تفریط متوصل میشود؛ بلکه به حکم رشعی کامالً متمسک

بوده و در زمینه شفاعت هیچ کسی را منیپذیرد .چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم
تقاضای بنی ثقیف را جهت از بین نربدن بت الت تا سه سال ،اسالم آوردن شان مرشوط
به معاف شدن از مناز و گذاشنت بت الت تا مدت دو سال و یا یک ماه را نپذیرفت؛ بلکه
خواستههای آنها را قاطعانه رد و در زمینه تردد و تساهل نشان نداد .چون انسان یا ایامن
میآورد و یا هم کفر میورزد که نتیجه یا جنت است و یا هم دوزخ .اما پیامرب صلی الله
علیه وسلم پذیرفت که آنها به دست خود بت شان را منهدم نسازند؛ بلکه ابوسفیان و مغیره
فرزند شعبه را مأمور انهدام آن کرد .بلی رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل عقیده
و امر واجب التنفیذ ،تساهل و مصلحت را قبول نکرد .اما وسیله و شکل را پذیرفت؛ زیرا
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شکل و وسیله ماهیتاً در تضاد با عقیده منیباشد .پس فکره و طریقه در دعوت اسالمی،
دو امر غیر قابل تغییر بوده ،تسامح و مصلحت را منیپذیرند.
پیشربد دعوت اسالمی مقتضی آن است که هر عملی روی هدف خاص و معین
انجام گیرد .حامل دعوت اسالمی باید این هدف معین را همیشه در نظر داشته و جهت
رسیدن به آن ،سعی و تالش مرصانه و خستگی ناپذیر مناید .او به فک ِر بدون عمل راضی
نگردیده و فکر محض را فلسفه خیالی و تباه کن میخواند .همچنان فکر و عمل بی هدف
را حرکت بی مفهومی میداند که منجر به یأس و جمود میگردد؛ بلکه او به اتصال فکر و
عمل در جهت تحقق هدف معین ارصار میورزد .طوریکه پیامرب صلی الله علیه وسلم به
حمل قیادت فکری در مکه آغاز کرد و چون جامعۀ مکه را طوری یافت که در آن اسالم
منحیث نظام حاکم متحقق نبود .بنا ًء جامعۀ مدینه را برای نیل به این هدف آماده منود و

دولت اسالمی را در آن جا تأسیس کرد و به تطبیق اسالم و حمل رسالتش پرداخت .به
همین ترتیب اشخاص دیگری را آماده ساخت تا این مسوولیت را بعد از او صلی الله علیه
وسلم به پیش بربند و راهی را که ترسیم منوده بود بپیامیند.
بنابر این ،الزم است حمل دعوت اسالمی در حالت نبود خلیفه مسلمین ،شامل
دعوت به اسالم و دعوت جهت آغاز مجدد زندگی اسالمیباشد تا اینکه دولت اسالمی
عمالً ایجاد و به تطبیق و حمل رسالت اسالم به جهان اقدام مناید .پس از آغاز مجدد
زندگی اسالمی در میان امت ،دولت اسالمی به دعوت جهانیان میپردازد و به این شکل
دعوت از شکل منطقوی در جهان اسالم به دعوت جهانی وسعت پیدا میکند.
در دعوت به اسالم باید تصحیح عقاید و تقویه ارتباط با الله سبحانه وتعالی تبارز پیدا
کند و همچنان در دعوت به اسالم باید راه حل مشکالت مردم واضحاً بیان شود تا آنکه
منحیث دعوت مؤثر در متام عرصههای زندگی عرض وجود مناید .هامن طوریکه رسول
الله صلی الله علیه وسلم برای مردم در مکه این آیت را تالوت میفرمودند.
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َب﴾ [مسد]١:
﴿تَ َّب ْ
ت يَدَا أَ ِ
ب لَ َه ٍب َوت َّ

ترجمه :دستهاى ابولهب بريده باد و هالك بر او.
و در حین وقت این آیه را به آنها میخواند:

يل َّما تُ ْؤ ِم ُنونَ﴿َ ﴾٤١و َل ِب َق ْولِ كَا ِهنٍ ۚ َقلِ ً
﴿ َو َما ُه َو ِب َق ْولِ شَ ا ِع ٍر ۚ َقلِ ً
يل َّما تَ َذكَّ ُرونَ﴾
[حاقه]41-40:

ترجمه :و این گفتار یک شاعر نیست ،ولی جز اندکی ایامن منی آورید ،و گفتار کاهن
هم نیست ،ولی جز اندکی متذکّر منی شوید.

هکذا در مکه معظمه به آنها این آیت را تالوت میکرد.

اس يَ ْس َت ْوفُونَ﴿َ ﴾٢وإِ َذا كَالُوه ُْم أَو
ن إِ َذا اكْ َتالُوا َع َل ال َّن ِ
ني﴿ ﴾١الَّ ِذي َ
﴿ َويْ ٌل �لِّلْ ُمطَ ِّف ِف َ
ْسونَ﴾ [مطففین]٣-1:
َّو َزنُوه ُْم يُخ ِ ُ

ترجمه :وای بر کم فروشان! آنان که چون از مردم مالی را با وزن میگیرند ،متام و
کامل میگیرند و چون برای آنها وزن کنند ،کم میدهند.

همچنان این آیه را به آنها تالوت میمنود:

ح ِ
ح ِت َها ْالَنْ َها ُر ۚ َٰذلِكَ الْ َف ْو ُز
ات لَ ُه ْم َج َّن ٌ
﴿ إِنَّ الَّ ِذي َ
ن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
جرِي ِمن تَ ْ
ات تَ ْ
الصالِ َ
الْكَ ِبريُ﴾ [بروج]١١:

ترجمه :براى كساىن كه اميان آوردهاند و كارهاى شايسته كردهاند جنتهايى است كه
در آن نهرها جارى است و آن كامياىب بزرگى است.

پیامرب اکرم صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره برای مردم این آیه را تالوت میکرد:

ني﴾[بقره]٤٣:
الص َل َة َوآتُوا ال َّزكَا َة َوا ْركَ ُعوا َم َع ال َّرا ِك ِع َ
﴿ َوأَ ِقي ُموا َّ
ترجمه :و مناز را برپاى داريد و زكات بدهيد و با ركوعكنندگان ركوع كنيد.
چنانچه این آیه را به مردم میخواند:

َال َو َجا ِهدُوا ِبأَ ْم َوالِك ُْم َوأَنف ِ
﴿ان ِف ُروا ِخفَافًا َوثِق ً
َي لَّك ُْم إِن كُن ُت ْم
ُسك ُْم ِ
ف َسبِيلِ اللَّ ِه ۚ َٰذلِك ُْم خ ْ ٌ
تَ ْعلَ ُمونَ﴾ [توبه]٤١:
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ترجمه :به جنگ برويد خواه بر شام آسان باشد خواه دشوار ،و با مال و جان خويش در
راه خدا جهاد كنيد .اگر بدانيد خري شام در اينست.

هکذا این آیت را تالوت می کرد:

﴿ َواتَّقُوا يَ ْو ًما تُ ْر َج ُعونَ ِفي ِه إِ َ
ت َوه ُْم َل يُظْلَ ُمونَ﴾
ْس َّما ك ََس َب ْ
ل اللَّ ِه ثُ َّم تُ َوفَّ ٰ ك ُُّل نَف ٍ
[بقره]٢٨١:

ترجمه :از آن روز كه به سوى الله بازمىگرديد و به هر كس پاداش عملش به متامى
داده مىشود و ستمى منىبيند ،بيمناك باشيد.

و هم چنان این آیه را می خواند:

َ
ُم الْفَائِ ُزونَ﴾ []٥٩:٢٠
ج َّن ِة ه ُ
اب الْ َ
ج َّن ِة ۚ أَ ْص َ
اب الْ َ
اب ال َّنا ِر َوأَ ْص َ
﴿ل يَ ْس َتوِي أَ ْص َ
ح ُ
ح ُ
ح ُ

ترجمه :هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پیروزند!

از این جهت ،دعوت اسالمی باید حامل نظامهای باشد که توسط آن مردم به حل
مشکالت شان میپردازند ،زیرا راز موفقیت دعوت اسالمی در زنده بودن آن است که متام
مشکالت انسانها را منحیث انسان معالجه میمناید و به متام آنها انقالب یکسان و شامل
را ایجاد میکند .ممکن نیست حاملین دعوت اسالمی بتوانند مسوولیت خویش را به خوبی
انجام داده و پیامد های آن را تنظیم منایند؛ مگر اینکه آرزوی رسیدن به کامل را در دلهای
خویش کاشته ،همواره در پی حقیقت باشند و هر آنچه را فرا میگیرند به دقت وارسی منوده،
خوب و بد آن را متیز منایند تا بتوانند داشتههای شان را از وجود هر بیگانهای پاک منایند
و هر آنچه احتامل پیوسنت بدان را داشته باشد به دور برانند و رسانجام افکاری را که حمل
میمنایند افکاری باشد پاک و صاف؛ زیرا یگانه ضامنت پیروزی و دوام پیروزی افکار هامنا
پاکی و صفایی آن میباشد.
پس برای کسانی که مسوولیت پیشربد دعوت اسالمی را دارند الزم است که وظیفه خود
را منحیث واجب که الله سبحانه وتعالی آنها را بدان مکلف ساخته است ،اداء و معتقد به
رضامندی او سبحانه وتعالی در زمینه باشند و باید آنها در برابر انجام عمل خود از مردم
هیچگونه انتظار جزا و پاداشی را نداشته باشند که گویا مردم از آنها شکرگذاری منایند؛ بلکه
در زمینه به جز از طلب رضایت الله سبحانه وتعالی چیز دیگری را نشناسند.
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مسلامً بین فرهنگ و متدن فرق وجود دارد .فرهنگ به مجموعۀ مفاهیم از زندگی
اطالق میگردد و متدن به اشکال مادی و محسوسی گفته میشود که در امور زندگی از آن
استفاده میشود .فرهنگ حسب دیدگاه از زندگی خاص بوده در حالی که متدن هم عام
و هم خاص میباشد .طوریکه اشکال مدنی ناشی از فرهنگ غربی ،خاص میباشد؛ مثل:
مجسمهها و امثال آن .اما اشکال مدنی ناشی از علم و تخنیک عام میباشد که این اشکال
مدنی متعلق به یک امت نیست؛ بلکه جهانی میباشد؛ مثل :صنعت و علم.
پس الزم است همین فرق بین فرهنگ و متدن و بین اشکال مدنی ناشی از فرهنگ
و اشکال مدنی ناشی از علم و صنعت هنگام اخذ متدن رعایت گردد .بنابر آن هیچ مانعی
در استفاده از متدن غربی که محصول علم و صنعت میباشد ،وجود ندارد .اما استفاده از
متدن غربی که ناشی از فرهنگ آن است به هیچ وجه جایز منیباشد؛ زیرا فرهنگ غربی
بر اساسی که تشکیل یافته ،در تصویری که از زندگی دنیا ارایه منوده و در مفهومی که از
سعادت انسان دارد ،با فرهنگ اسالمی در تناقض قرار دارد .پس در هیچ صورتی استفاده
از فرهنگ غربی جواز ندارد.
یقیناً اساس فرهنگ غربی را جدایی دین از زندگی و انکار اثر دین در زندگی تشکیل
میدهد .بنا ًء نظریۀ جدایی دین از دولت از همین موضع گیری بوجود میآید .اعتقاد به
جدایی دین از زندگی و انکار هر نوع اثر دین ،بصورت طبیعی منتج به فکر جدایی دین

از دولت میگردد و بر همین اساس زندگی و نظام آن شکل مییابد .اما تصویر زندگی در
فرهنگ غربی منفعت است و منفعت مقیاس اعامل بوده و نظام و فرهنگ بر مبنای آن
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تشکیل یافته است .ازیرنو منفعت چنان مفهوم بارز در نظام و فرهنگ غربیست که زندگی
را تصویر نفعی بخشیده است .طوریکه سعادت را در اعطای بهرتین حصه از لذتهای
جسامنی و فراهم منودن اسباب زندگی برای انسان میداند .بدین اساس فرهنگ غربی
یک فرهنگ نفعیت محض بوده و غیر از منفعت به چیز دیگری ارج نگذاشته و تنها نفعیت
را مقیاس اعامل میداند وبس.
فرهنگ غربی ناحیه روحی را تنها به فرد منحرص دانسته و معتقد است که جامعه به
روح رضورت ندارد و به همین دلیل آن در کلیسا و رجال آن محصور میباشد .پس در
فرهنگ غربی ارزشهای اخالقی ،روحی و انسانی وجود نداشته و تنها ارزش مادی و نفعی
وجود دارد .بر همین اساس فرهنگ غربی اعامل انسان را مرتبط به مؤسسات جدا گانه از
دولت مثل سازمان صلیب رسخ و مبلغین تبشیری ،قرار داده است.
اما فرهنگ اسالمی مبتنی بر اساسی است که آن با اساس غربی در تضاد قرار دارد
و تصویری که فرهنگ اسالمی از زندگی دارد مخالف تصویری است که فرهنگ غربی
از زندگی ارایه منوده است .همچنان مفهوم سعادت در فرهنگ اسالمی مغایر مفهومی
است که فرهنگ غربی بدان معتقد است .پس فرهنگ اسالمی مبتنی بر اساس ایامن به
الله سبحانه وتعالی بوده که برای طبیعت ،انسان و زندگی نظامی را بوجود آورده است که
به موجب آن سیر میمنایند؛ و پیامرب صلی الله علیه وسلم را با دین اسالم فرستاده است.
بنا ًء فرهنگ اسالمی بر اساس عقیدۀ اسالمی که عبارت از ایامن به الله سبحانه وتعالی،
مالیک ،کُتب آسامنی ،پیامربان ،روز آخرت و قضاء خیر و رش که از جانب الله سبحانه

وتعالی است ،استوار میباشد .بنابر آن ،عقیده اساس فرهنگ بوده و فرهنگ بر اساس
روحی استوار میباشد.
اما تصویر زندگی در فرهنگ اسالمی ُم َمثل فکر اساسی است که از عقیده اسالمی
نشـأت گرفته است .فکر اساسی که زندگی و اعامل انسان بر اساس آن استوار گردیده و
این فکر مزج ماده با روح؛ یعنی حرکت اعامل مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی
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میباشد .بنا ًء عمل انسان ماده بوده و درک ارتباط آن با الله سبحانه وتعالی در حین انجام

عمل از حیث حالل و حرام ،هامنا روح میباشد که در نتیجه اختالط ماده با روح صورت
میگیرد .بنابر این ،اعامل مسلامن را اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی جهت میدهد و
هدف نهایی از جهت دهی اعاملش مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی هامنا رضایت
الله سبحانه وتعالی است.
بنا ًء بدون استثنا هدف نهایی از انجام عمل مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی

منفعت منیباشد .اما قصد از اجرای نفس عمل ،هامن ارزشی است که تحقق آن در زمان
اجرای عمل مراعات میگردد .ارزشها نظر به اختالف اعامل متفاوت میباشند.
گاهی ارزش مادی است؛ مثل :کسی که تجارت را به قصد مفاد انجام میدهد؛ بنا ًء

تجارت او یک عمل مادی بوده و ُم َس َیر به درک ارتباط حسب اوامر و نواهی الله سبحانه

وتعالی در جهت کسب رضای او سبحانه وتعالی صورت پذیرفته است .ارزشی که تحقق
آن هنگام اجرای عمل مراعات میشود عبارت از مفاد و نفع بوده که آن ارزش مادیست.
زمانی ارزش روحی میباشد؛ مثل :مناز ،روزه ،زکات ،حج و غیره .همچنان گاهی
ارزش اخالقی میباشد؛ مثل :امانت ،وفا و صدق .به همین ترتیب ارزش انسانی میباشد؛
مثل :نجات کسی که در آب غرق شده و کمک رسانیدن به نیازمندان و غیره .انسان همین
ارزشها را در حین اجرای عمل مراعات میکند تا آنها را متحقق سازد؛ مگر آنها تعیین
کننده جهت اعامل نبوده و مثل هدف نهایی هم نیست ،بلکه رصف ارزشهای عمل بوده
که به اختالف نوع عمل متفاوت میباشند.
سعادت هم در مبدأ اسالم حصول رضایت الله سبحانه وتعالی است و هدف از
سعادت به هیچ صورت اشباع حاجات انسان منیباشد؛ زیرا اشباع حاجات انسان ،اعم از
حاجات عضوی و غریزهوی وسیلۀ الزمی جهت محافظت ذات انسان میباشد و به هیچ
وجه از وجود آن سعادت بدست منیآید .این هامن تصویری است که زندگی بر آن
استوار گردیده و آن اساسی است که این تصویر بر آن بنا شده است.

72

نظام اسالم
این اساس فرهنگ اسالمی بوده که کامالً با فرهنگ غربی در تناقض قرار دارد.
چنانچه اشکال مدنی بر گرفته از فرهنگ اسالمی با اشکال مدنی که از فرهنگ غربی
بدست میآید کامالً فرق دارد؛ مثالً :عکس که شکل مدنی است و فرهنگ غربی عکس
زن عریان و برهنه را که متام مواضع فتنه آن آشکار باشد ،شکل مدنی میداند که موافقت
با مفاهیم غرب نسبت به زن دارد .غربیها هم آن را یک قطعه هرنی شکل مدنی دانسته
و به آن افتخار میکنند .اما این دیدگاه با فرهنگ اسالم تناقض دارد .اسالم مخالف این
امر بوده و معتقد به حفظ عفت زن است .طوریکه عدم مراعات عفت زن باعث تحریک
غریزه نوع گردیده و به فحشا و بد اخالقی میانجامد.
به همین شکل اگر مسلامنی میخواهد خانهای بسازد که آن شکل مدنی است ،مسلامً
مسئله آشکار نشدن زن از بیرون خانه را مراعات میمناید پس چهار دیواری بنا میکند.
در حالی که فرد غربی حسب فرهنگ خود چنین عمل منیکند .به همین منوال است سایر
اشکال مدنی بر گرفته از فرهنگ غربی همچو مجسمهها و غیره.
در قسمت لباس باید گفت اگر لباس مختص کفار باشد ،پوشیدن آن برای مسلامن
جایز نیست؛ چون در این نوع لباس دیدگاه خاص فرهنگی وجود دارد .اگر کفار لباس را
از جهت زینت و یا نیازمندی استفاده کنند ،در این صورت استفاده از آنها برای مسلامن
جایز بوده ،چون از اشکال متدن عام محسوب میگردد.
اما اشکال مدنی بوجود آمده از علم و تخنیک مثل آالت و وسایل طبی و تخنیکی
وغیره اشکال مدنی ،جهانی میباشد که در استفاده آنها هیچ مالحظهی وجود ندارد ،زیرا
محصول فرهنگ نبوده و هیچ ارتباطی به فرهنگ ندارد.
اگر یک نظر گذرا به فرهنگ غربی که امروز جهان را رهربی میکند بیندازیم متوجه
میشویم که فرهنگ غربی نه تنها قادر به تأمین اطمینان میان انسانها نیست؛ بلکه برعکس
سبب بدبختی و بحران گردیده است .چون فرهنگی که خالف فطرت انسان ،بر اساس
جدایی دین از زندگی شکل گرفته و در زندگی عمومی برای ناحیه روحی هیچ اهمیتی
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قایل نباشد و هدف زندگی را منفعت محض بداند و معتقد باشد که منفعت یگانه اساس
به میان آمدن ارتباط بین انسانهاست ،طبیعی است چنین فرهنگی همیشه جز بدبختی و
اضطراب در میان برش ،چیز دیگری به ارمغان منیآورد.
از طرف دیگر تا زمانی که منفعت اساس اعامل باشد ،نزاع و دشمنی در راه حصول
منفعت امر طبیعی محسوب میگردد .همچنان استفاده از فشار برای تنظیم روابط برش
طبیعی میباشد .فلهذا استعامرگری در میان پیروان این فرهنگ یک امر طبیعی به شامر
رفته و اخالق نیز ثابت منیباشد ،زیرا تنها منفعت است که به متام نواحی زندگی سایه
میافگند.
بنابر این طبیعی است که اخالق حسنه و ارزشهای روحی از زندگی کنار گذاشته شود
و زندگی بر اساس رقابتهای منفی ،کشمکشها ،ظلم و استعامرگری به پیش برود .وجود
بحرانهای روحی در برشیت ،از اضطرابات متداوم گرفته تا فساد گسرتده ،دلیل واضح و
روشن بر نتایج فرهنگ غربی میباشد .زیرا امروزه فرهنگ غربی بر جهان حاکمیت داشته
که منجر به همین نتایج سوء و خطرناک بر انسانیت گردیده است.
اگر نگاهی به فرهنگ اسالمی که جهان را از قرن هفتم میالدی تا اواخر قرن هجدهم
میالدی رهربی میمنود بیندازیم ،در مییابیم که فرهنگ اسالمی به هیچ وجه اشغالگر
و استعامرگر نبوده و استعامر را به طبیعت خود مردود میشامرد ،زیرا فرهنگ اسالمی
فرق میان مسلامن و غیر مسلامن ایجاد نکرده و همواره در طول زمان حکمروایی خویش
عدالت را برای مردمانی که بدان پیوسته بودند ضامنت منوده بود.
فرهنگ اسالمی بر اساس روح استوار است که همین روح ضامن تحقق همه ارزشها
ازجمله :مادی ،روحی ،اخالقی و انسانی میباشد .لهذا عقیده در فرهنگ اسالمی اهمیت
اساسی داشته و زندگی طوری تصویر یافته که مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی به پیش
برده شود ،تا سعادتی که در رضای الله سبحانه وتعالی است بدست آید.
بنا ًء هر زمانی که فرهنگ اسالمی رهربی جهان را بار دیگر به عهده گیرد ،همه بحرانهای
جهانی موجود را معالجه منوده و رفاه و آسایش را برای همه برشیت تضمین میدارد.
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اسالم دینی است که الله سبحانه وتعالی آن را بر محمد صلی الله علیه وسلم جهت
تنظیم ارتباط انسان با خالقش ،خودش و دیگر انسانها نازل کرده است .رابطه انسان با
خالقش شامل عقاید و عبادات گردیده و ارتباط او با خودش شامل اخالقیات ،خوردنیها
و پوشیدنیها میشود .در حالی که ارتباط او با سایر انسانها شامل معامالت و عقوبات
میباشد.
پس اسالم مبدأیست که متام امور زندگی را تنظیم کرده و دین الهوتی نبوده و به
کاهنی ارتباط ندارد .نظامیست که اتوکراسی (استبداد دینی) را منیپذیرد .لهذا در اسالم
مجموعهای به نام رجال دین و یا هم رجال دنیا وجود ندارد ،بلکه متام کسانی که پیرو
اسالم اند مسلامن نامیده شده و متام آنها در مقابل دین مساوی اند .همچنان در دین
اسالم رجال روحانی و مردان دنیایی وجود ندارد ،ناحیه روحی در اسالم هامن مخلوق
بودن اشیاء برای خالق و تدبیر اشیاء به امر خالق میباشد.
نظر عمیق به طبیعت ،انسان و زندگی و اطراف و روابط آنها و استدالل به آنها برای
انسان ،احتیاج ،نقص و عجز واضح و ملموس این اشیاء را وامنود میسازد .این دلیلی است
قطعی و جازم بر اینکه متام اشیاء مخلوق پروردگار بوده و پروردگار ،مدبر آنها میباشد.
انسان در زندگی خود به نظامی رضورت دارد تا غرایز و حاجات عضوی خود را
مطابق آن تنظیم مناید .این نظام را خود انسان به سبب عجز ،ضعف و عدم احاطه او به
متام هستی ساخته منیتواند .چون فهم انسان در مورد همین تنظیم در معرض تناقض،
اختالف ،و تفاوت قرار داشته که در نتیجه نظام متناقضی بدست میآید که منجر به
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بدبختی و شقاوت انسان میگردد .ازیرنو حتمی است که نظام از جانب الله سبحانه وتعالی
باشد ،نه از جانب مخلوق.
پس به انسان الزم است تا اعامل خود را مطابق نظام الهی انجام دهد .هرگاه انجام
اعامل او مطابق نظامی صورت گیرد که اساس آن منفعت باشد نه اینکه از جانب الله
سبحانه وتعالی است ،در این صورت ناحیه روحی در اعامل وجود ندارد .پس ناگزیر تنظیم
اعامل انسان در زندگی به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی به اساس درک ارتباطش به الله
سبحانه وتعالی صورت گیرد تا در اعاملش روح پیدا شود .یعنی حتمی است که انسان
ارتباط خود را با الله سبحانه وتعالی درک کند و به اساس درک همین ارتباط اعاملش را
مطابق اوامر ونواهی الله سبحانه وتعالی انجام دهد تا اینکه روح در زمان انجام اعامل پیدا
شود.
بنا ًء روح عبارت از درک ارتباط انسان با الله مقتدر و غالب است و مفهوم اختالط

روح با ماده هامنا درک ارتباط با الله سبحانه وتعالی در زمان اجرای عمل میباشد که به
اساس همین درک ارتباط با الله سبحانه وتعالی مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی
حرکت میکند.
عمل ماده بوده و درک ارتباط با الله سبحانه وتعالی در زمان انجام عمل روح است.
پس انجام عمل مطابق اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی که به اساس درک ارتباط صورت
گرفته اختالط ماده با روح میباشد .بنا ًء اعامل غیر مسلامن به اساس احکام رشعی استنباط
شده از قرآنکریم و سنت نبوی مطابق روح نبوده و نه در اعامل او مفهوم اختالط ماده با

روح تحقق مییابد ،زیرا وی به اسالم ایامن نداشته و ارتباط خویش را با الله سبحانه وتعالی
درک نکرده است .بلکه احکام رشعی را به حیث نظامی كه او را متعجب ساخته است اخذ
منوده و اعاملش را مطابق آن تنظیم میمناید .این عمل او مخالف عملکرد یک مسلامن
است که اعاملش را مطابق به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی و به اساس درک ارتباط
خود با الله سبحانه وتعالی انجام داده و هدفش از انجام اعامل مطابق اوامر و نواهی الله
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سبحانه وتعالی هامنا بدست آوردن رضایت پروردگار میباشد ،نه تنها انتفاع به نظام.
بدین اساس وجود ناحیه روحی در اشیاء یک رضورت مربم بوده و در زمان اجرای
عمل وجود روح حتمی است .باید بر همگان واضح و روشن شود که هدف از ناحیه
روحی هامنا مخلوق بودن اشیاء نسبت به خالقی است که آنها را پیدا کرده است؛ یعنی
ناحیه روحی ارتباط مخلوق با خالق بوده و روح عبارت از درک کردن همین ارتباط که
اینست ناحیه روحی و همین است روح .این یگانه مفهوم درست بوده و ماسوای آن قطعاً
مفهوم غلط و خطا میباشد .نظر عمیق و مستنیر در کاینات ،زندگی و انسان منجر به نتایج
راستین شده و به این مفهوم صحیح منتج گردیده است.
بعضی از ادیان معتقدند که در طبیعت هم اشیایی محسوس وجود دارد و هم اشیایی
غیبی و انسان دارای مقام روحی و میل جسامنی است ،و در زندگی هم ناحیۀ روحی وجود
دارد و هم ناحیه مادی ،و محسوس با مغیب در تعارض قرار داشت ،مرتبۀ روحی با شوق
جسامنی توافق ندارد ،و ماده از روح جدا میباشد .بنا ًء نزد این ادیان این دو ناحیۀ روحی
و مادی از هم جدا میباشند ،زیرا تعارض بین آنها اساسی و در طبیعت آنها بوده ،امکان

یکجا شدن آنها وجود ندارد .اگر یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ،وزن دیگری تخفیف
مییابد .بنابر آن ،کسی که خواستار آخرت باشد باید ناحیۀ روحی را بر ناحیۀ مادی ترجیح
دهد.
ازیرنو در مسیحیت دو قدرت بوجود آمده است :یکی قدرت روحی و دیگری
قدرت دنیایی (آنچه از قیرص است ،به قیرص داده شود و آنچه از خداست به خدا) و
اصحاب قدرت روحی هامنا رجال دین و کاهنان بودند که میخواستند قدرت دنیایی
نیز به ایشان تعلق گیرد تا در زندگی قدرت روحی را بر قدرت دنیایی ترجیح دهند ،از
اینجاست که نزاع بین دو قدرت روحی و دنیایی به میان آمد .در نتیجه استقالل رجال دین
بر قدرت روحی طوری ثابت گردید که از ایشان حق مداخله در قدرت دنیایی سلب گردید
و دین به سبب کاهنیتش از زندگی جدا گردید .این جدایی دین از زندگی اصل عقیده مبدأ
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رسمایهداری را تشکیل داده و اساس فرهنگ غربی میباشد.
هامن قیادت فکریست که استعامر غربی آن را به جهان پیشکش منوده و آن را ستون
فرهنگ خود میخواند .به همین اساس میخواهد عقیده مسلامنان را متزلزل سازد ،زیرا
آنها اسالم را به اساس قیاس شمولی با مسیحیت مقایسه میکنند.
هر کسی که دعوت جدایی دین از زندگی و یا جدایی آن را از دولت و یا سیاست
بپذیرد ،یقیناً تابع و پیرو قیادت فکری بیگانه گردیده ،خواسته یا نخواسته دشمن اسالم
و جاهل به آن بوده و یکی از مزدوران استعامر میباشد .اسالم معتقد است که هر آن
چیزیکه توسط حس قابل درک باشد اشیایی مادی بوده ،مفهوم ناحیه روحی اینست که
اشیاء مخلوق خالق است و روح عبارت از درک ارتباط با خالق میباشد.
بدین اساس ناحیه روحی از ناحیه مادی جدا نبوده و همچنان انسان دارای حاجات
عضوی و غرایز است که اشباع آنها امر رضوری و الزمی میباشد.
از جمله غرایز یکی هم غریزه تدین است که احتیاج به خالق مدبر را نشان میدهد
و ناشی از عجز و ناتوانایی طبیعی در تکوین انسان میباشد .اشباع همین غرایز در نفس
خود ،نه ناحیه روحی است و نه هم ناحیه مادی ،بلکه تنها اشباع است و بس .هرگاه اشباع
غرایز و حاجات عضوی به اساس نظام الهی صورت گرفت ،این اشباع ُمسیَر با روح بوده.
و اگر اشباع آن بدون نظام و یا با نظام غیر الهی صورت گیرد ،پس این اشباع محض مادی

بوده که منجر به بدبختی انسان میگردد.
اگر اشباع غریزه نوع بدون کدام نظام و یا توسط نظام غیر الهی صورت گیرد
سبب بدبختی انسان شده ،اما اگر توسط نظام ازدواج که از جانب پروردگار و مطابق احکام
اسالم است اشباع گردد ،باعث آسایش و آرامش میگردد .به همین ترتیب اگر اشباع غریزه
تدین بدون نظام و یا توسط نظام غیر الله سبحانه وتعالی مثل عبادت بتها و انسان صورت
گیرد منجر به رشک و کفر شده و در صورتی که مطابق احکام اسالم اشباع گردد عبادت
شمرده میشود.
لهذا مراعات ناحیۀ روحی در اشیاء رضوری بوده و متام اعامل باید مطابق اوامر و
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نواهی الله سبحانه وتعالی به اساس درک ارتباط انسان با خالق انجام یابند؛ یعنی مطابق روح
سیر منایند .ازین رو در یک عمل دو چیز وجود ندارد بلکه آنچه موجود است یکی بوده
که عبارت از عمل میباشد .اما وصف عمل به مادی محض و یا انجام آن مطابق روح،
متعلق به نفس عمل نبوده ،بلکه از سیر و عدم سیر آن مطابق احکام اسالم حاصل میگردد.
پس قتل دشمن توسط مسلامن در میدان جنگ ،جهاد بوده و در مقابل آن مستوجب
ثواب میگردد ،زیرا عمل مذکور در مسیر به احکام اسالم است ،اما قتل یک شخص بدون
گناه(مسلامن یا غیر مسلامن) بی موجب توسط مسلامن جرم پنداشته شده که به این عمل
خود عذاب میبیند ،زیرا این عمل او مخالف اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی میباشد.
هردو عمل قتل بوده و از انسان صادر شده است .پس قتل زمانی که در مسیر روح صورت
گیرد ،عبادت بوده و هرگاه مسیر با روح نباشد جرم شمرده میشود.
پس بر مسلامن الزم است تا اعاملش را مسیّر با روح گرداند .مزج ماده با روح تنها

یک امر ممکن نبوده بلکه واجب میباشد .جدا منودن ماده از روح جایز نیست ،یعنی
عدم تسیّر عمل به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی به اساس درک ارتباط با الله سبحانه
وتعالی جواز ندارد .پس واجب است تا هر آنچه منجر به انفصال ناحیۀ روحی از ناحیۀ
مادی میشود ،محو گردد.
پس در اسالم رجال دین وجود نداشته و نیز قدرت دینی به مفهوم کاهنیت و قدرت
دنیوی جدا از دین در اسالم منیباشد ،بلکه اسالم دینی است که دولت جزء آن بوده و
آن عبارت از احکام رشعی مثل مناز میباشد و طریقهای است برای جاری ساخنت احکام
اسالم و پیشربد دعوت آن.
همچنان واجب است تا هر آنچه منجر به تخصیص دین به مفهوم روحی و جدایی
آن از سیاست و حکومت میشود لغو گردد .پس الزم است تا مؤسساتی که بر ناحیههای
روحی توجه دارند؛ مثل :ادارۀ مساجد ملغی گردیده و ادارۀ آنها تابع ادارۀ معارف گردد.
به همینگونه محاکم رشعی و نظامی لغو گردیده و قضاء باید یکی باشد که جز به اسالم به
چیز دیگری فیصله نکند .پس سلطان اسالم واحد میباشد.
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اسالم شامل عقیده و نظامهاست؛ عقیده عبارت از :ایامن به الله سبحانه وتعالی،
مالیک ،کُتُب و پیامربان الله ،روز قیامت ،قضاء و قدر ،اینکه خیر و رش از جانب الله

سبحانه وتعالی میباشد .اسالم عقیده را بر عقل(در آنچه که توسط عقل قابل درک است)
بنا ساخته است .مثل ایامن به الله سبحانه وتعالی ،ایامن به نبوت محمد صلی الله علیه
وسلم ،ایامن به قرآنکریم و حدیث متواتر .مسلامً اسالم عقل را مناط تکلیف قرار داده
است.
نظامها عبارت اند از :احکام رشعی است که امور انسان را تنظیم میکند و یقیناً
که نظام اسالم همهای امور انسان را در بر گرفته است .لیکن بشکل عام و به معنی عام،
تفصیالتی را که از این مفاهیم عام در زمان اجرای تطبیق استنباط میگردد ،ترک کرده
است .قرآنکریم و حدیث رشیف پیامرب بزرگوار اسالم ،متضمن خطوط عمومی یعنی
مفاهیم عامه برای حل مشکالت انسان از حیث انسان بودن میباشد.
این امر برای مجتهدین این مجال را داده است تا احکام جزئی را از این مفاهیم
عامه برای حل مشکالت انسانها که در اثر گذشت زمان و اختالف مکان پدیدار میشود
استنباط منایند .اسالم عزیز در معالجۀ مشکالت فقط یک طریقه دارد؛ طریقه مذکور
اینست که مجتهد را برای مطالعۀ مشکالت فرا میخواند تا مشکالت را درست بفهمد
و بعد از آن مجتهد را امر میکند تا نصوص متعلق به آن را مطالعه منوده و بعدا ً حل
این مشکالت را از نصوص به نحوی استنباط میمناید که حکم رشعی پیرامون آن را
از ادلۀ رشعی استخراج کند و در این راستا باید از طریقۀ دیگر استفاده نکند .زمانی که
مجتهد مشکالت را مطالعه میکند باید به اعتبار مشکالت انسانی مطالعه مناید ،نه به اعتبار
مشکالت اقتصادی ،اجتامعی یا مشکالت دولت و غیره .بلکه به اعتبار حل مشکل اقدام
کند که نیازمند حکم رشعی است تا حکم الله سبحانه وتعالی در زمینه فهمیده شود.
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حکم رشعی عبارت از خطاب شارع متعلق به افعال بندگان بوده یا قطعیالثبوت مثل
قرآنکریم و حدیث متواتر میباشد و یا هم ظنیالثبوت مثل حدیث غیر متواتر .در صورتی
که قطعیالثبوت باشد ،دیده شود که قطعیالدالله است و یا خیر؟ اگر قطعیالدالله بود در
این صورت حکمی را که متضمن گردیده قطعی میباشد ،مثل رکعات مناز های فرض،
زیرا این موضوع در حدیث متواتر وارد شده است .مثل تحریم سود خوری ،قطع دست
دزد و تازیانه زدن زناکار.
بنا ًء این احکام قطعی بوده و در این همه فقط یک رأی قطعی وجود دارد و بس.

اگر خطاب شارع قطعیالثبوت و ظنیالدالله باشد ،حکمی را که متضمن گردیده است
نیز ظنی میباشد؛ مثل :آیت جزیه که قطعیالثبوت بوده ولی در داللت و تفصیالت ظنی
است .لهذا حناف تسمیه آن را به جزیه و اظهار ذلت را بر جزیه دهنده هنگام جزیه دادن
رشط میگذارند .لیکن شوافع تسمیه آن را به جزیه رشط ندانسته و اخذ آن را به نام زکات
مضاعف درست و صحیح میدانند .همچنان از نظر آنها رضورت به اظهار ذلت نبوده
بلکه هامن خضوع و انقیاد به احکام اسالم کافی میباشد.
اگر خطاب شارع ظنیالثبوت مثل حدیث غیر متواتر باشد ،حکمی را که متضمن
گردیده ظنی میباشد خواه قطعیالدالله مثل :روزه شش روز ماه شوال باشد که به سنت
ثابت شده و یا هم ظنیالدالله مثل اجاره زمین باشد که اثبات آن نیز به سنت شده است.
از خطاب شارع حکم رشعی به اجتهاد صحیح فهم میگردد ،لهذا اجتهاد مجتهدین
ظاهر کننده حکم رشعی میباشد .بنا ًء حکم الله سبحانه وتعالی در مورد هر مجتهد
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اینست که به گامن اغلب خود اجتهاد مناید.
پس کسی که اهلیت اجتهاد را به متام معنی در یک مسئله مشخص و یا متام مسایل
داشته و به اجتهاد پرداخت و حکمی را استنباط کرد ،به اتفاق متام علام عمل کردن
برخالف حکم مذکور و تقلید از دیگر مجتهدین برایش جواز ندارد ،مگر در چهار حالت:
 -1هرگاه ظاهر گردد دلیلی را که بدان در اجتهاد خود استناد کرده ،ضعیف و دلیل
مجتهد دیگر قوی باشد در این صورت ،واجب است تا از اجتهاد خود منرصف گردیده
حکمی را اخذ مناید که دارای دلیل قوی باشد.
 -2هرگاه برای او ظاهر شود که مجتهد دیگری نسبت به وی در ربط موضوع قویتر
است و یا بر واقعیت نسبت به وی اطالع بیشرت داشته یا در فهم ادله نسبت به موصوف
قویتر بوده و در ادلۀ سمعی نسبت به آن بیشرت اطالع داشته باشد ،در این حالت جایز
است که اجتهاد خود را ترک منوده و از مجتهد دیگری تقلید مناید که به وی اعتامد بیشرت
نسبت به خود دارد.
 -3هرگاه در مقابل اجتهاد خود رای و نظری قرار داشته باشد که به مصلحت و
وحدت مسلمین وابسته باشد ،در این حالت نیز جایز است تا اجتهاد خود را ترک و حکمی
را اخذ مناید که توحید کلمه مسلمین در آن نهفته است .این عمل هنگام بیعت با عثامن
رضی الله عنه نیز صورت گرفت.
 -4هرگاه خلیفه حکم رشعی مخالف اجتهاد او را تبنی کند ،در این حالت هم
واجب است که مجتهد ترک اجتهاد منوده و از حکم رشعی که خلیفه تبنی کرده است
متابعت و پیروی مناید ،زیرا به اجامع صحابه ثابت است که« :امر امام اختالف را از میان
میبردارد» و نیز امر امام بر متام مسلامنان نافذ میباشد.
اما در صورتی که یک مجتهد به اجتهاد مبادرت نورزید ،تقلید از دیگر مجتهدین
برایش جایز است .زیرا اصحاب به جواز تقلید مجتهد از دیگر مجتهدین اجامع منودهاند.
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کسی که اهلیت اجتهاد را ندارد مقلد است و دو نوع میباشد :مقلد ُمتَّبِع و مقلد
عا ّمی.
مقلد متبع به کسی گفته میشود که بعضی علوم معترب در اجتهاد را جستجو و تحصیل
کرده و بعد از فهم دلیل مجتهد از وی تقلید میکند .پس حکم الله سبحانه وتعالی در مورد
این متبع ،قول هامن مجتهدیست که از وی پیروی میمناید .مقلد عامی به کسی گفته
میشود که بدون فهم دلیل مجتهد از وی تقلید میکند و نزدش هیچ معلوماتی از علوم
معترب در اجتهاد وجود منیداشته باشد.
بر مقلد عامی الزم است تا از قول مجتهدین تقلید منوده و به احکامی که آنها
استنباط کردهاند عمل مناید ،حکم رشعی در حق وی استنباط مجتهدیست که از وی تقلید
میکند .بنابر آن حکم رشعی آن است که مجتهد اهل اجتهاد آن را استنباط کرده باشد
و آن در حقش حکم الله سبحانه وتعالی بوده و برایش مخالفت از آن و تقلید از مجتهد
دیگری جایز منیباشد .همچنان در حق کسی که از وی تقلید کرده حکم الله سبحانه
وتعالی پنداشته شده که مخالفت از آن جایز منیباشد.
اگر مقلد در حکم یک حادثه از بعضی مجتهدین تقلید منوده و به قول آنها عمل
کرد حق ترک این حکم و پیروی از حکم دیگر را به هیچ وجه ندارد .اما تقلید از مجتهد
دیگر در غیر از این مسئله جواز دارد ،زیرا اجامع اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین
به جواز طلب فتوای مقلد از هر عامل در هر مسئله واقع شده است .لیکن اگر مقلد کدام
مذهبی را مثل مذهب شافعی رحمه الله تعیین منود و گفت که من در آن مذهب هستم و به
آن التزام دارم ،در این صورت چنین تفصیلی به کار رفته است :رجوع از هر مسئله مربوط به
مذهبی که از آن تقلید میمناید در صورت اتصال عملش به آن جایز نبوده ،و اگر عملش
بدان متصل نبود ،مامنعتی در تقلید وی از غیر آن مذهب وجود ندارد.
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انواع احکام رشعی
احکام رشعی عبارت از فرض ،حرام ،مندوب ،مکروه و مباح میباشد .حکم رشعی
گاهی به خطاب طلب عمل بوده و گاهی هم به خطاب طلب ترک عمل .اگر خطاب حکم
رشعی به طلب عمل بوده و جازم باشد آن حکم عبارت از فرض و واجب بوده که هردو
یک معنی را افاده میکند .اگر طلب غیرجازم بود حکم مندوب میباشد .اگر خطاب
حکم رشعی طلب ترک عمل بشکل جازم بود ،حکم حرام و محظور بوده که هردو به یک
معنی میباشد .اگر به طلب ترک غیر جازم باشد مکروه به شامر میرود.
بنا ًء فرض و واجب عبارت از آنچه است که فاعل آنها مورد مدح قرار گرفته و

تارک آنها مذموم میباشد و یا به عبارت دیگر تارک آنها مستوجب عذاب میباشد.
حرام عبارت است از آنچه که فاعل آن مورد رسزنش قرار گرفته و تارک آن ستوده
میشود و یا به عبارۀ دیگر فاعل آن به خاطر انجام آن مستحق عذاب میشود .مستحب
آن است که فاعلش مدح شده اما تارک آن مذموم منیباشد و یا به عباره دیگر به انجام
آن فاعلش ثواب داده شده و به ترک آن مستوجب عذاب منیگردد .مکروه آن است که
تارک آن مورد مدح قرار گرفته و یا اینکه ترک آن بهرت از انجامش بوده است .مباح آن
است که دلیل رشعی به تأخیر در انجام و ترک آن داللت منوده باشد.
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سنت
سنت در لغت به معنی طریقه است و در رشیعت به آنچه اطالق میگردد که به
صورت نوافل از پیامرب صلی الله علیه وسلم منقول باشد .مثل رکعات سنتها .سنت از این
جهت گفته میشود که در مقابل فرض قرار دارد ،نه به این معنی که سنت از پیامرب صلی
الله علیه وسلم و فرض از الله سبحانه وتعالی میباشد ،بلکه سنت و فرض هردو از جانب
الله سبحانه وتعالی بوده و پیامرب صلی الله علیه وسلم در زمینه مبلغ از جانب پروردگار
میباشد .زیرا او از هوای نفس خود چیزی منیگوید؛ بلکه آنچه میگوید وحی است.
هر چند سنت منقول از پیامرب صلی الله علیه وسلم بوده ،لیکن بشکل نفل منقول میباشد
از همین جهت سنت نامیده شده است .چنانچه فرض نیز منقول از پیامرب بوده لیکن بشکل
فرض منقول میباشد و از این جهت فرض نامیده شده است .بنا ًء دو رکعت فرض مناز
فجر از پیامرب صلی الله علیه وسلم به تواتر فرض نقل گردیده است و به همین شکل دو
رکعت سنت مناز فجر از پیامرب صلی الله علیه وسلم به طریق تواتر نفل نقل شده است که
هردوی آنها از جانب الله سبحانه وتعالی میباشد ،نه از جانب شخص رسول الله صلی
الله علیه وسلم.
بنا ًء امر در عبادات فرض و نفل بوده و در غیر عبادات فرض ،مندوب و مباح میباشد.

نفل هامنا مندوب بوده که به نفل مسمی شده و بر آن سنت نیز اطالق میگردد.

همچنان سنت به ادله رشعی غیر از قرآنکریم که از پیامرب صلی الله علیه وسلم صادر
شده نیز اطالق میگردد که تحت آن افعال ،اقوال تقریر و سکوت پیامرب صلی الله علیه
وسلم داخل میگردد.
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متابعت و پیروی از افعال پیامرب صلی الله علیه وسلم
افعالیکه از پیامرب صلی الله علیه وسلم صادر گردیده به دو نوع تقسیم شده است:
افعال طبیعی و افعال غیر طبیعی .در اباحت افعال طبیعی مثل :ایستادن ،نشسنت ،خوردن و
نوشیدن و امثال آن نسبت به پیامرب صلی الله علیه وسلم و امت او نزاع و تردید وجود ندارد.
بنا ًء این دسته از افعال در مستحب داخل نیستند.

اما افعال غیر طبیعی ،افعالی است که مخصوص پیامرب صلی الله علیه وسلم بوده

که در آن هیچ کس با پیامرب صلی الله علیه وسلم رشیک منیباشد و مخصوص پیامرب
صلی الله علیه وسلم است؛ مثل :اختصاص اباحت وصال در روزه؛ یعنی وصل ساخنت
روز به شب در روزه و یا مثل جواز نکاح با بیش از چهار زن و غیره افعالیکه خاص متعلق
به پیامرب صلی الله علیه وسلم میباشد .در این نوع افعال مشارکت ما با پیامرب صلی الله
علیه وسلم جایز نیست ،زیرا این افعال مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و
اختصاص آن به پیامرب صلی الله علیه وسلم به اجامع ثابت شده است .بنا ًء متابعت و پیروی
از پیامرب صلی الله علیه وسلم در چنین افعال جایز منیباشد.

اما افعالیکه بیان و توضیح برای ما شمرده شده و به رصاحت قول پیامرب صلی الله
علیه وسلم ثابت است مثل:
«صلُّوا ك ََم َرأَيـ ُت ُمونِی أُ َصـلِّی»
َ

(رواهالبخاری ( )226/1کتاب األذان باب األذان للمسافرین إذا كانوا جامع ًة حدیث ( )623و
ابن حبان)

ترجمه :مناز بخوانید مثل که من مناز میخوانم!
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«خُـ ُذوا َع ِّنی َم َن ِ
اسـكَك ُْم»

ترجمه :مناسک خود را از من بگیرید!
و یا هم توسط قرینههای حاالت به ما رسیده است ،مثل قطع دست دزد از بند بیانی
است از جهت این قول الله سبحانه وتعالی:

السا ِر َق ُة فَا ْقطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َم َج َزا ًء بِ َا ك ََس َبا نَك ً
يم﴾
َال ِّم َ
ن اللَّ ِه ۗ َواللَّهُ َعزِي ٌز َح ِك ٌ
السار ُِق َو َّ
﴿ َو َّ
[مائده]٣٨:

ترجمه :دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كردهاند بربيد .اين عقوبتى است
از جانب الله ،كه او پريوزمند و حكيم است.

این بیان و توضیح در فعل پیامرب صلی الله علیه وسلم توسط گفتار و یا قراین حاالت،
حسب داللت دلیل ،بیان کننده وجوب یا استحباب و یا هم اباحت است.
اما از افعالیکه نزدیک به بیان نفی و یا اثبات نباشد یا در آنها قصد قربت ظاهر
است و یا خیر؟ اگر در آنها قصد قربت ظاهر شد ،در مستحبات داخل شده ،فاعل آنها
مستوجب ثواب گردیده و به ترک آنها عذاب منیشود ،مثل مناز سنت ضحی (ارشاق).
اگر در آنها قصد قربت ظاهر نبود ،افعال مذکور در مباح داخل میباشد.
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تبنی احکام رشعی
مسلامنان در عهد صحابه رضوان الله علیهم احکام رشعی را به رأی خود از قرآن و
سنت استنباط میکردند .چنانچه قاضیان در وقت حل و فصل جنجالهای مردم جهت
قضاوت به آنها حکم رشعی را استنباط می کردند .همچنان حکام از امیراملؤمنین تا
والیان و سایر حکام به استنباط احکام رشعی جهت حل مشکالت ایجاد شده در زمان
حکم ،استفاده میکردند ،مثالً :ابو موسی اشعری و رشیح هردو قاضی بودند که احکام را
استنباط کرده و به اجتهاد خود حکم و فیصله میکردند .معاذ بن جبل رضی الله عنه در
عرص پیامرب صلی الله علیه وسلم والی بود و به اجتهاد خود حکم میمنود .ابوبکر صدیق
رضی الله عنه و عمر فاروق رضی الله عنه در زمان خالفت شان ،احکام رشعی را استنباط
منوده و به استنباط خویش حکم می منودند.
به همین ترتیب معاویه و عمرو بن العاص رضی الله عنهام که هردو والی بودند به
همین اساس اجتهاد و حکم میکردند .از طرف دیگر همراه با اجتهاد والیان و قاضیان،
خلیفه نیز به تبنی احکام رشعی خاص پرداخته و مردم را به عمل منودن به آن مامور
میساخت که در این حالت مردم رأی و اجتهاد خود را ترک و به عمل کردن به حکم
خلیفه التزام میورزیدند؛ زیرا از دیدگاه رشیعت ،امر امام در ظاهر و باطن نافذ است .از
همین جهت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقوع طالق ثالثه را در یک بار و توزیع مساویانه
مال غنیمت را بدون رعایت تقدم در اسالم تبنی کرد .در این راستا مسلامنان از ابوبکر
رضی الله عنه متابعت کرده ،والیان و قضات نیز از آن پیروی منودند.
چون عمر رضی الله عنه به خالفت رسید ،در این دو مورد بر خالف تبنی ابوبکر

88

نظام اسالم
رضی الله عنه تبنی منود ،طالق ثالثه را به سه بار ملزم قرار داده ،و توزیع مال را به اساس
تقدم در اسالم و حسب حاجت به تفاضل تبنی کرد ،نه به اساس تساوی .مسلامنان از وی
متابعت منوده قاضیها و والیها بر اساس آن حکم میمنودند .عمر رضی الله عنه در
مورد زمینی که در جنگ به غنیمت مسلامنان در آورده میشد ،حکم منوده که این زمین
مال بیتاملال بوده در اختیار اهل آن قرار داده شود و باالی مجاهدین و مسلامنان تقسیم
نگردد .در زمینه والیان و قاضیان از تبنی این حکم رشعی توسط عمر رضی الله عنه متابعت
و پیروی کردند.
بنا ًء اجامع صحابه بر این امر منعقد شده که امام حق تبنی احکام رشعی معین را داشته

و مردم را به عمل کردن به آن امر کرده میتواند و در این حالت بر مسلامنان الزم است تا از
تبنی حکم خلیفه پیروی و اطاعت منوده ولو مخالف اجتهاد و نظر شان باشد.
قواعد رشعی مشهور در زمینه چنین است« :سلطان حق ایجاد قضیهها را نظر به بروز
مشکالت دارد»« ،امر امام اختالف را رفع میکند» و «امر امام در ظاهر و باطن نافذ است».
بنا ًء خلفاء به تبنی احکام معین میپرداختند .چنانچه هارون الرشید کتاب (الخراج)

را در بُعد اقتصادی تبنی کرده و مردم را به عمل کردن به آنچه در این کتاب است ملزم
گردانید.
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دستور و قانون
قانون کلمۀ اجنبی است و از نظر آنها به امری اطالق میگردد که از سلطان صادر
گردیده تا مردم از آن پیروی منایند و گاهی قانون این طور تعریف شده است« :قانون
عبارت است از مجموعه قواعدی که سلطان مردم را در روابط شان مجبور به پیروی از آن
میکند» .گاهی به قانون اساسی در هر حکومتی دستور گفته میشود و به قانون برگرفته
شده از نظامی که دستور آن را بیان داشته است ،واژه قانون اطالق میشود.
گاهی دستور چنین تعریف گردیده است«:دستور قانونی است که شکل دولت و
نظام حکم را در آن تعیین کرده ،حدود و خصوصیت هر قدرت را بیان میکند و یا قانونی
است که سلطه عامه یعنی حکومت را تنظیم منوده و ارتباطات آن را با افراد تعیین میکند،
حقوق و وجایب حکومت را در قبال افراد و حقوق و وجایب افراد را در قبال حکومت
بیان میدارد».
دستور ها اساس مختلف دارند؛ بعضی از آنها بصورت قانون صادر میشود و بعضی
دیگر از عادات و تقالید نشئت میکند ،مثل :دستور کشور انگلستان .بعضی از آنها توسط
کمسیون ملی ساخته میشود و این در صورتی است که مردم در آن وقت حاکم داشته
باشد .کمیسیون دستور را ساخته و کیفیت تعدیل آن را بیان میکند .سپس کمیسیون منحل
گردیده و مراجع که از دستور نشئت کردهاند قایم مقام آن میشود .چنانچه این کار در
فرانسه و امریکا صورت گرفته و مصادری که از آن قانون و دستور اخذ میگردد دو قسم
میباشد:
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 -1مصدری که دستور و قانون مستقیامً از آن رسچشمه گرفته مثل :عادات ،دین،
نظریات فقها ،احکام محاکم و قواعد عدل و انصاف .این گونه مصدر به نام مصدر
ترشیعی نامیده میشود ،مثل :قوانین اساسی بعضی از کشورهای غربی از جمله انگلستان و
امریکا.
 -2مصدری که هدف از آن مرجع و مآخذی است که قانون یا دستور از آن اشتقاق
گردیده ،به عبارۀ دیگر دستور و قانون از آن نقل گردیده است مانند :قانون اساسی فرانسه و
قوانین اساسی بعضی از کشورهای کوچک حاکم در جهان اسالم چون ترکیه ،مرص ،عراق
و سوریه ،این گونه مصدر به نام مصدر تاریخی یاد میگردد.
این بود خالصه مفهومی که واژههای دستور و قانون افاده میکنند .خالصه آن
چنانست که دولت احکام معین را از مصادر متعدد و مختلف خواه مصادر ترشیعی باشد و
یا هم مصادر تاریخی ،اخذ و تبنی کرده مردم را در رعایت آنها امر میکند.
بنا ًء این احکام که از طرف دولت تبنی شده در صورتی که احکام عامه باشند

دستور بوده و اگر از احکام خاصه باشد قانون شمرده میشود .سوالی که مسلامنان امروز
به آن موا جهاند اینست که :آیا استعامل این اصطالح جایز است و یا خیر؟ جواب
سؤال اینست که :الفاظ اجنبی که معانی اصطالحی دارند ،اگر اصطالح آنها مخالف
اصطالحات مسلامنان باشد ،استعامل آن جایز نیست ،مانند :کلمه «عدالت اجتامعی».
هدف این کلمه یک نظام معین میباشد که در ضامنت تعلیم و طبابت فقراء و ضامنت
حقوق کارگران و مأمورین خالصه میشود .این اصطالح مخالف اصطالح مسلامنان
است ،زیرا عدالت نزد مسلامنان ضد ظلم بوده ،به همین ترتیب ضامنت تعلیم و طبابت
برای همه اعم از اغنیا و فقراء میباشد .ضامنت حقوق محتاجان و ضعیفان حق متام
مردمی است که تابعیت دولت اسالمی را دارند ،خواه این گروه مأمورین باشند و یا خیر؟
خواه کارگران باشند و یا دهقانان و یا هم غیر ایشان.
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هرگاه کلمۀ اجنبیای که مفهوم مغایر به اصطالح مسلامنان را نداشته باشد ،استعامل
آن جایز میباشد ،مثل :کلمۀ «مالیات» زیرا معنای این واژه ،مالی است که از مردم به خاطر
ادارۀ دولت گرفته میشود و نزد مسلامنان مالی وجود دارد که دولت آن را برای ادارۀ
مسلامنان اخذ میمناید .لهذا استعامل کلمۀ مالیات درست است.
همچنان واژههای دستور و قانون دارای مفاهیمی است که نزد مسلامنان نیز وجود
داشته ،این دو واژه به معنای تبنی احکام معین از طرف دولت است که به مردم اعالن شده
و مردم را به رعایت آن ملزم میگرداند .از آن جایی که این مفهوم نزد مسلامنان موجود
است ،مانعی در جواز استعامل آنها منیتوان یافت.
اما دساتیر و قوانین اسالمی از دستور و قوانین غیر اسالمی متفاوت است ،زیرا مصدر
دساتیر و قوانین غیر اسالمی عادات ،احکام محاکم وغیره بوده و منشأ آنها مجلس
مؤسسان و مجالس منتخب مردمی میباشد که دساتیر و قوانین را وضع میکنند ،زیرا
مردم نزد آنها مصدر سلطه و سیادت مخصوص مردم میباشد .برعکس مصدر دساتیر و
قوانین اسالمی ،قرآن و سنت بوده و منشأ آن اجتهاد مجتهدین است که خلیفه از میان آنها
به تبنی احکام معین میپردازد و مردم را به عملی کردن آن ملزم میگرداند؛ زیرا سیادت
مختص به رشیعت است و اجتهاد جهت استنباط احکام رشعی حق متام مسلامنان بوده و
باالی شان فرض کفایی میباشد .اما حق تبنی احکام را تنها خلیفه دارد.
این معلومات پیرامون جواز استعامل واژههای دستور و قانون تقدیم گردید ،اما در
مورد رضورت به تبنی احکام باید گفت که مسلامنان از عهد خالفت ابوبکر صدیق رضی
الله عنه الی خالفت آخرین خلیفه مسلامنان تبنی احکام معین را یک رضورت پنداشته
که مسلامنان به عملی کردن آن احکام مأمور گردند .لیکن این تبنی شامل احکام خاص
میباشد ،نه تبنی عام که متام احکام را در بر گیرد و دولت به اساس آنها حکم کند .دولت
اسالمی احکام عام را تبنی نکرده است ،مگر در بعضی از عرصها ،چنانچه ایوبیون به تبنی
مذهب شافعی پرداخته و دولت عثامنی مذهب حنفی را تبنی کرده بودند.
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سوال دیگری که مطرح میشود اینست که :آیا وضع دساتیر شامل و همه جانبه و
قوانین عامه به مصلحت مسلامنان است یا خیر؟ جواب طوری است که وجود دستور شامل
و همه جانبه و قوانین عامه برای متام احکام در امر نوآوری و اجتهاد کمک و مساعدت
نکرده ،ازیرنو مسلامنان در عرصهای اول یعنی عرص صحابه ،تابعین و تبع تابعین از تبنی
متام احکام از طرف خلیفه دوری میجستند؛ بلکه خواهان تبنی احکام معینی بودند که
تبنی آنها برای وحدت حکم ،ترشیع و اداره رضوری محسوب میگردید.
پس برای ایجاد ابداع و اجتهاد ،بهرت است که دولت دارای دستور شامل نباشد که
متام احکام را در بر گیرد ،بلکه الزم است که دولتدارای دستوری باشد که حاوی احکام
عام بوده شکل دولت را تعیین و بقای وحدت آن را ضامنت مناید .اجتهاد و استنباط
احکام را به حاکامن و قاضیان بگذارد ،این در صورتی است که اهل اجتهاد موجود باشند.
چنانچه این وضعیت در عرص صحابه ،تابعین و تبع تابعین مشهود بود .اما اگر متام مردم
مقلد بوده و مجتهدین به جز اندک و نادر در بین شان حضور نداشته باشند .در این حالت
دولت حتامً احکامی را تبنی کند که به اساس آن باالی مردم حکم میکند ،رصف نظر
از اینکه اجرای حکم از طرف خلیفه صورت میگیرد یا از جانب والیان و یا هم قضات،
زیرا در عدم اجتهاد حکام و قضات ،حکم مباانزل الله امری دشوار خواهد بود که نهایتاً
منجر به تقلید مختلف و متناقض خواهد گشت .شکی نیست که تبنی احکام بعد از مطالعه
معرفت حادثه و شناخت دلیل صورت میگیرد.
ترک تبنی توسط والیان و قضات و حکم به آنچه خود فهم کردهاند منجر به اختالف
و تناقض احکام در دولت واحد ،بلکه در رسزمین واحد گردیده و شاید به حکم به غیر
ما انزل الله منتهی شود .بنا ًء بر دولت اسالمی الزم است تا در چنین عرصی که جهل بر

مسلامنان شایع گردیده ،مانند عرص حارض به تبنی احکام معینی مبادرت ورزد .این تبنی در
معامالت و عقوبات باشد ،نه در عقاید و عبادات .الزم است که این تبنی در برگیرنده متام
احکام باشد تا بدین وسیله امور دولت حفظ گردیده و کلیه امور مسلامنان موافق احکام
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الله جریان یابد ،زیرا دولت در تبنی احکام و وضع دستور و قانون تنها مقید به احکام
رشعی میباشد.
احکام غیر رشعی نباید اخذ و مطالعه گردد و نباید هیچ چیز را از غیر احکام رشعی
بگیرد ،قطع نظر از اینکه آن حکم غیر رشعی با اسالم عزیز موافق است و یا هم مخالف.
مثالً :ملیسازی را نپذیرفته ،بلکه حکم ملکیت عامه را وضع میکند.
ازین رو دولت در هر آنچه متعلق به فکره و طریقه است مقید به احکام رشعی
میباشد .اما قوانین و نظامهایکه متعلق به فکره و طریقه نبوده و آنچه به نظر یک مبدأ
نسبت به زندگی تعلق منیگیرد ،مثل قوانین اداری ،انسجام و تنسیق ادارات و امثال آن،
همه حیثیت وسیله و اسلوب را دارند ،مثل :علوم ،تخنیک و فنون که دولت میتواند آنها
را بر گرفته امورش را توسط آنها تنظیم مناید .چنانچه عمر بن خطاب رضی الله عنه در
زمان خالفتش به تدوین دیوانها پرداخته و آن را از فارسیها استفاده منود .این همه امور
اداری و فنی بوده شامل دساتیر و قوانین رشعی نیست ،و در دستور گنجاینده منیشود.
ازین رو الزم است تا دستور دولت اسالمی را احکام رشعی تشکیل دهد یعنی باید
دستور و قانون آن اسالمیباشد .زمانیکه دولت حکم رشعی را تبنی میکند ،باید به اساس
قوت دلیل رشعی و فهم درست از مشکل موجوده به تبنی آن بپردازد .لهذا در قدم اول
جهت فهم مشکل باید آن را مطالعه مناید ،زیرا فهم مشکل امر رضوری میباشد ،سپس
حکم رشعی را که باالی مشکل تطبیق میگردد دانسته و بعد از آن به تبنی حکم رشعی
در زمینه به اساس قوت دلیل بپردازد تا این احکام رشعی یا از رأی مجتهدی از مجتهدین
البته پس از اطالع بر دلیل و اطمینان به قوت آن اخذ شود و یا از کتاب ،سنت ،اجتامع و
یا هم قیاس لیکن به اجتهاد رشعی ،گرچه اجتهاد جزیی یعنی اجتهاد در یک مسئله باشد.
مثالً اگر دولت به تبنی منع بیمه اموال پرداخت ،در قدم اول باید بیمه اموال را مطالعه مناید.
سپس وسایل متلک را مطالعه منوده و بعدا ً حکم الله سبحانه وتعالی را در ملکیت بر بیمه
تطبیق و به تبنی حکم رشعی در زمینه بپردازد .ازین رو باید هر دستور و هر قانون دارای
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مقدمهای باشد تا بیانگر مذهبی که هر ماده از آن اخذ گردیده و یا بیانگر دلیلی باشد که
بر آن اعتامد میشود و یا هم بیانگر دلیلی باشد که از آن مواد به اجتهاد صحیح استنباط
گردیده است تا اینکه مسلامنان متیقن شوند احکامی را که دولت به حیث دساتیر و قوانین
تبنی کرده است ،احکام رشعی و مستنبط به اجتهاد صحیح میباشد.
مسلامنان به اطاعت کردن از دولت در آنچه حکم میکند به جز از حکم رشعی که
به تبنی آن پرداخته ملزم منیباشد .پس اگر دولت به تبنی احکام رشعی پرداخت همین
احکام حیثیت دستور و قوانینی را دارد که دولت به اساس آنها باالی مردمیکه تابعیتش
را دارند حکم میکند .به طور مثال ما دستور دولت اسالمی را در جهان اسالم به مسلامنان
عرضه میکنیم تا مسلامنانیکه برای تشکیل دولت اسالمی دعوت اسالم را به جهان حمل
میکنند مطالعه منوده و بفهمند .قابل ذکر است که این دستور مختص به یک قرش معین
نبوده ،بلکه دستور دولت اسالمی در متام جهان اسالم میباشد.
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دستور دولت خالفت
این مسودۀ دستور دولت خالفت است که آن را در حالی بهدسرتس مسلامنان قرار
میدهیم که کار و فعالیت برای اقامه دولت خالفت و اعادۀ حکم مبا أنزل الله جریان دارد
تا تصویری از ماهیت ،شکل و نظامهای دولت اسالمی و چیزیکه به تطبیق این نظامها و
احکام اسالمی ارتباط دارد ،ایجاد گردد.
این دستور ،نشئت یافته از عقیده اسالمی و یک دستور کامالً اسالمی میباشد که از
احکام رشعی مبتنی بر قوت دلیل اخذ گردیده است .یقینا در اخذ آن بر کتاب الله وسنت
رسول الله صلی الله علیه وسلم و آنچه که اجامع صحابه و قیاس به آن رهنامئی میکند،
اعتامد شده است .لذا این دستور فقط اسالمی است نه چیزی دیگر ،طوریکه هیچ چیزی
غیر اسالمی درآن وجود ندارد .همچنان این دستور به کشور مشخص اختصاص نیافته
است ،بلکه دستور دولت خالفت در جهان اسالم و حتی در متام جهان میباشد .به اعتبار
اینکه دولت خالفت اسالم -رسالت نور و هدایت -را به همۀ جهان حمل میمناید و برای
رعایت امور آن و ادغامش با خود تطبیق احکام اسالم بر آن کار میکند.
حزبالتحریر این مسوده را برای مسلامنان تقدیم میمناید و از الله سبحان وتعالی
میخواهد تا آنان را کرامت ارزانی فرموده و هدف شان را که هامنا اقامه خالفت واعاده
حکم مبا أنزل الله است و برای رسیدن به آن تالش دارند ،تحقق بخشد .تا این دستور به
حیث قانون اساسی دولت خالفت قرار گرفته و بر کرسی تطبیق قرار داده شود.
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احکام عام
ماده :1
عقیده اسالمی اساس دولت را تشکیل میدهد ،چنانچه به موجودیت هیچ چیزی
در کیان ،سیستم و محاسبه دولت و یا هر چیز دیگریکه متعلق به آن باشد ،اجازه داده
منیشود مگر درصورتی که عقیده اسالمی اساس آن را تشکیل دهد .عقیده اسالمی در
عین حال اساس دستور و قوانین رشعی شمرده میشود .درینجا نیز به وجود هیچ چیزیکه
به دستور و قوانین غیر آن ارتباط داشته باشد ،اجازه نیست؛ مگر اینکه ناشی و مأخوذ از
عقیده اسالمیباشد.

ماده :2
داراالسالم به آن رسزمینهای اطالق میگردد که در آنها احکام اسالمی تطبیق
میشود و امان آنها امان اسالمیباشد و دارالکفر به رسزمینهایی اطالق میگردد که
نظامهای کفری در آنها تطبیق گردیده و امان آنها امان اسالمی نباشد.

ماده :3
خلیفه به تبنی احکام رشعی معین پرداخته و آنها را به حیث دستور و قوانین صادر
میکند و اگر خلیفه به تبنی کدام حکم رشعی بپردازد؛ همین حکم ،یگانه حکم رشعی
واجب العمل شمرده میشود .طوریکه این حکم در چنین حالتی حیثیث قانون نافذه را
بهخود گرفته؛ اطاعت و پیروی از آن در ظاهر و باطن مسوولیت هر فر ِد از افراد رعیت
محسوب میگردد.
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ماده :4
خلیفه حق تبنی هیچ حکم رشعی معین در عبادات به جزء زکات و جهاد را ندارد،
همچنان منیتواند به تبنی هیچ فکری از افکار متعلق به عقیده اسالمی بپردازد.

ماده :5
متام اشخاصیکه تابعیت اسالمی را دارند ،از حقوق و وجائب رشعی مستفید
میباشند.

ماده :6
برای دولت جایز نیست تا در میان افراد رعیت از لحاظ حکومتداری ،قضا و رعایت
امور آنان فرق قایل شود ،بلکه بر دولت واجب است تا همۀ افراد رعیت را قطع نظر از نژاد،
رنگ ،مذهب و  ...به یک نظر ببیند.

ماده :7
دولت رشیعت اسالمی را باالی همه کسانیکه تابعیت اسالمی دارند ،خواه مسلامن
باشند یا غیر مسلامن؛ به طور ذیل تنفیذ میکند:
• دولت ،همۀ احکام اسالم را بدون استثنأ باالی مسلامنان تنفیذ میکند.
• غیر مسلامنان در بخش معتقدات و عباداتشان تحت نظام عمومی آزاد گذاشته
میشوند.
• حکم مرتد باالی کسانیکه از دین عزیز اسالم ارتداد ورزیده اند ،تطبیق
میگردد .اما با فرزندان مرتد و فرزندان غیر مسلامن ،معاملهای صورت میگیرد که با غیر
مسلامنان انجام مییابد ،البته بنابر وضعیتیکه از نگاه مرشک بودن و یا اهل کتاب بودن
شان در آن قرار دارند.
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• با غیر مسلامنان در امور مطعومات و ملبوسات به اساس حکم دینشان ضمن
آنچه که احکام رشعی اجازه میدهد ،معامله صورت میگیرد.
• امور مربوط به ازدواج و طالق در میان غیر مسلامنان به اساس دینشان فیصله
میگردد ،و اما این امور در میان آنان و مسلامنان به اساس احکام اسالم فیصله میشود.
• دولت ،باقی احکام رشعی و سائر امور رشیعت اسالمی اعم از معامالت،
عقوبات ،بینات ،نظامهای حکم ،اقتصاد وغیره را باالی همه ،چه مسلامن و چه غیرمسلامن
(معاهدین ،مستأمنین و هر فردیکه تحت سیطره اسالم قرار دارد) مانند افراد رعیت یکسان
تنفیذ میکند .مگر افرادی چون سفرا ،قونسلها ،قاصدها و امثالشان از این امر مستثنی
بوده از مصؤنیت دیپلامتیک برخوردار اند.

ماده :8
زبان عربی تنها زبان اسالم بوده و یگانه زبانی است که دولت آنرا استعامل میکند.

ماده :9
اجتهاد فرض کفائی است و هر مسلامن ،که رشایط اجتهاد در وجودش باشد حق
اجتهاد را دارا میباشد.

ماده :10
متام مسلامنان مسوولیت اسالم را به عهدهدارند بنا ًء در اسالم رجال دین وجود ندارد،

و دولت مکلف است تا مانع کسانی از مسلامنان گردد که آنها خود را رجال دین قلمداد
میکنند.

ماده :11
حمل دعوت اسالمی مکلفیت اصلی دولت میباشد.
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ماده :12
یگانه ادلۀ معترب در احکام رشعی هامنا کتاب ،سنت ،اجامع صحابه و قیاس میباشند.

ماده :13
برائت ذمه اصل میباشد .هیچ کسی بدون موجب تعذیب منیشود؛ مگر به حکم
محکمه و هکذا تعذیب هیچ فرد مطلقاً جواز ندارد و فردیکه به این عمل مبادرت ورزد،
مجازات میشود.

ماده :14
اصل در افعال تقید و پابندی به حکم رشعی میباشد .بنا ًء هیچ عملی نباید انجام

گیرد؛ مگر بعد از معرفت و شناخت حکم آن ،و اصل در اشیاء اباحت است تا زمانیکه
دلیل تحریم آن وارد نشود.

ماده :15
وسیله برای حرام؛ حرام است ،زمانیکه گامن غالب حکم کند که آن منجر به حرام
میشود ،درصورت خوف منجر شدنش به حرام بدون غالبیت گامن ،حرام شمرده منیشود.
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نظام حکومتداری
ماده :16
نظام حکومت هامنا نظام یک پارچه (واحد) است؛ نه اتحادی.

ماده :17
حکومت مرکزی و اداره غیر مرکزی میباشد.

ماده :18
حکام چهار نوع اند :خلیفه ،معاون تفویض ،والی و عامل و کسیکه در حکم آنها
داخل است .غیر از اشخاص مذکور دیگران حکام نبوده بلکه موظفین میباشند.

ماده :19
جائز نیست که متولی نظام حکومت و یا آنچه که مربوط به حکم است جز مرد آزاد،
بالغ ،عاقل ،عادل و قادر از اهل کفایت باشد و هکذا غیر مسلامن متولی امور حکومت
شده منیتواند.

ماده :20
محاسبه حکام از سوی مسلامنان حق مسلامنان بوده و باالی آنان فرض کفائی
میباشد .غیر مسلامنان از افراد رعیت نیز حق اظهار شکایت از جور و ظلم حاکم و یا
تطبیق نادرست احکام اسالم باالی شان را دارا میباشند.

ماده :21
مسلامنان از حق تشکیل احزاب سیاسی جهت محاسبه حکام و یا رسیدن به حکم از

101

نظام اسالم
طریق امت به رشطی برخوردار اند که اساس احزاب سیاسی را عقیده اسالمی تشکیل داده
و احکامی را که به تبنی آن پرداخته اند ،مأخوذ از احکام رشعی باشند .رضورت تأسیس و
ایجاد حزب برای هدفیکه اساس آن اسالم نباشد ،منتفی و ممنوع میباشد.

ماده :22

نظام حکومت بر چهار قاعده ذیل استوار میباشد:

 .1سیادت (حاکمیت) از آنِ رشیعت است؛ نه از آنِ مردم.
 .2اقتدار و سلطه از امت است.
 .3تعیین خلیفۀ واحد باالی مسلامنان فرض میباشد.
 .4خلیفه یگانه کسی است که به تبنی احکام رشعی پرداخته و اوست که به صدور
دستور و سائر قوانین مبادرت میورزد.

ماده :23
دولت بر سیزده جهاز بنا گردیده است که عبارت اند از:

 .1خلیفه.

 .2معاونین تفویض (وزیران تفویضی).
 .3معاونین تنفیذ (وزیران تنفیذی).
 .4والیان.

 .5امیر جهاد.

 .6امنیت داخلی.

 .7امور خارجی.
 .8امور صنعت.
 .9قضاء.

 .10مصالح مردم.

 .11بیتاملال.
 .12مطبوعات.
 .13مجلس امت (شوری و محاسبه).
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خلیفه
ماده :24
خلیفه نایب امت در قدرت و تنفیذ رشیعت میباشد.

ماده :25
خالفت عقد رضا و اختیار میباشد و کسی بر قبول آن مجبور ساخته منیشود،
چنانچه هیچ کس بر تعیین متولی آن مجبور منیگردد.

ماده :26
هر مسلامن عاقل و بالغ چه زن باشد یا مرد ،حق انتخاب خلیفه و بیعت با وی را دارد،
و غیر مسلامنان از این حق برخوردار منیباشند.

ماده :27
چون عقد خالفت به شخصی توسط مبایعۀ کسانیکه انعقاد بیعت به ایشان انجام
مییابد؛ صورت گیرد ،در این حالت بیعت اشخاص باقی مانده ،بیعت طاعت بوده نه
انعقاد ،بنا ًء کسانیکه از ایشان مترد ،رسکشی و ایجاد پراگندگی در بین مسلامنان متصور
باشد ،به بیعت طاعت مجبور میگردند.

ماده :28
هیچ کس خلیفه شده منیتواند مگر بعد از اینکه مسلامنان وی را به خالفت
بگامرند .هکذا هیچ کسی دارای صالحیتهای خالفت منیگردد ،مگر بعد از اینکه عقد
خالفت به او مانند سایر عقود رشعی در اسالم ،به طریقه رشعی انجام یابد.
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ماده :29
در رسزمینیکه با خلیفه بیعت انعقاد صورت میگیرد ،الزم است که قدرت در آنجا
ذاتی بوده و تنها به خود مسلامنان استناد گردد نه به کدام کشور کفری دیگر و باید امان
داخلی و خارجی مسلامنان در این رسزمین امان اسالمیباشد نه امان کفری؛ اما در بیعت
طاعت وجود چنین رشایطی رضوری پنداشته منیشود.

ماده :30
رشط در نامزدان خالفت این است که ایشان باید مستکمل رشوط انعقاد باشند؛
اگرچه در ایشان رشوط افضلیت وجود نداشته باشد ،زیرا رشوط انعقاد؛ اعتبار داده میشود
نه رشوط افضلیت.

ماده :31
خلیفه باید هفت رشط را دارا باشد تا اینکه به خالفت گامشته شود .یعنی باید مرد،
مسلامن ،آزاد ،بالغ ،عاقل ،عادل و قادر از اهل کفایت باشد.

ماده :32
درصورتیکه به اثر مرگ یا استعفاء و یا عزل خلیفه ،خالی قدرت به میان آید ،خلیفۀ
دیگر باید طی سه شبانه روز از زمان خالی منصب ،تعیین گردد.

ماده :33
برای رسپرستی امور مسلمین و اقدام به کار تعیین خلیفه جدید بعد از خالی منصب
خالفت ،امیر مؤقت به طریقهء ذیل تعیین میگردد:
• هرگاه خلیفه ،نزدیکی اجل یا تصمیم برکناری خود را احساس مناید ،صالحیت
دارد تا امیر مؤقت را تعیین مناید.
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• اگر خلیفه ،قبل از تعیین امیر مؤقت وفات یابد یا عزل گردد و یا منصب خالفت
به سبب غیر آن؛ خالی شود ،از جملۀ معاونین ،بزرگسالترشان امارت مؤقت را بهدوش
میگیرد .اما اگر خودش نامزد خالفت باشد ،در آن صورت معاون بزرگسالتر بعدی ،به
عنوان امیر مؤقت تعیین میشود .به همین ترتیب بزرگی سنی به امارت مؤقت ترجیح داده
میشود.
• هرگاه همۀ معاونین تفویض ارادۀ نامزد شدن به مقام خالفت را داشته باشند،
از میان معاونین تنفیذی بالرتتیب هر کدام که از نگاه سن بزرگتر باشد ،امارت مؤقت را
بهدوش میگیرد.
• درصورتیکه همۀ معاونین تنفیذی خواستار نامزدی خالفت باشند ،امارت مؤقت
به خوردسالترین آنها منحرص میشود.
• امیر مؤقت صالحیت تبنی احکام رشعی را ندارد.
• امیر مؤقت متام توان خود را برای اکامل پروسه تعیین خلیفه جدید در جریان
سه روز به خرج دهد و متدید این مدت جایز نیست؛ مگر بنا بر سببیکه غلبه برآن دشوار
بوده و محکمه مظامل برآن توافق مناید.

ماده :34
طریقه نصب خلیفه هامنا بیعت میباشد .اما اجراآت عملی تعیین خلیفه و بیعت به آن
به طریق ذیل صورت میگیرد:
• محکمه مظامل خالی منصب خالفت را اعالم میکند.
• امیر مؤقت فورا ً وظیفۀ خود را بهدوش گرفته ،باز بودن نامزدی مقام خالفت را
اعالم میدارد.
• درخواست نامزدان که رشوط انعقاد را تکمیل منوده باشند ،پذیرفته شده و
درخواستهای دیگر رد میگردد .البته طی قرار محکمه مظامل.
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• اعضای مسلامن مجلس امت به منحرص منودن تعداد نامزدان که محکمه مظامل
درخواست شان را پذیرفته است ،در دو مرحله میپردازند:
در مرحله اول :شش تن را از میان آنان به اغلبیت آراء مجلس انتخاب میمنایند و
در مرحله دوم :دو تن آنها را از بین شش نفر به اغلبیت آراء به حیث نامزد مقام
خالفت انتخاب میکنند.
• اسامی هردو نامزد اعالم گردیده و از مسلامنان خواسته میشود که یکی از آن
دو را انتخاب منایند.
• نتیجه انتخابات اعالم گردیده و مسلامنان نامزدی را که بیشترین آراء را از آنِ
خود کرده باشد ،میشناسند.
• مسلامنان به بیعت فردیکه بیشترین آراء را بهحیث خلیفه کسب کرده ،مبادرت
میورزد و بر اساس عمل به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به او بیعت
میمنایند.
• بعد از امتام بیعت ،فردیکه خلیفه تعیین گردیده با ذکر اسم و صفاتیکه این
خلیفه حائز بوده و منجر به انتخاب وی گردیده است ،در محرض عام اعالم میگردد تا خرب
تعیین خلیفه به کافۀ امت برسد.
• با فراغت از امتام پروسه تعیین خلیفه جدید ،والیت امیر مؤقت به پایان میرسد.

ماده :35
امت حق تعیین خلیفه را دارد ،اما حق برکناری او را درصورتیکه انعقاد بیعت او به
وجه رشعی انجام یافته باشد ،ندارد.
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ماده :36
خلیفه صاحب صالحیتهای ذیل میباشد:
• خلیفه کسی است که به تبنی احکام رشعی الزم برای رعایت امور امت که با
اجتهاد صحیح از کتاب الله وسنت رسول الله استنباط شده باشد ،میپردازد .تا این احکام
حیثیت قوانینی را به خود گیرد که اطاعت و پیروی از آن واجب و مخالفت با آن جواز
نداشته باشد.
• خلیفه مسوول سیاست داخلی و خارجی دولت بوده و کسی است که قیادت
اردو را عهدهدار میباشد و حق اعالم جنگ ،عقد صلح و آتشبس و سائر معاهدات را
دارد.
• خلیفه کسی است که سفراء کشورهای اجانب را قبول و یا رد میمنایند ،و
میتواند سفراء مسلامن را تعیین و یا عزل مناید.
• اوست که حق تعیین و عزل معاونین و والیان را داشته و ایشان نزد خلیفه مسوول
اند ،چنانچه ایشان نزد مجلس امت نیز مسوول میباشند.
• خلیفه کسی است که حق تعیین و عزل قاضیالقضات و سایر قضات را دارد مگر
به استثنای قاضی مظامل – آن هم تنها هنگامیکه قضیۀ علیه خلیفه را تحت بررسی داشته
باشد .معاونین وی و قاضیالقضات ،عالوه بر خلیفه؛ حق تعیین و برکناری مدیران ادارات
و قوماندانان لشکر و امیران لواها را داشته و همۀ اینها نزد وی مسوول اند ولی نزد مجلس
امت مسوول منیباشند.
• خلیفه کسی است که به تبنی آن احکام رشعی میپردازد که بر اساس آن بودجه
دولت وضع میگردد ،و آن کسی است که وجوه مصارف و مبالغیکه برای هر بخش
الزمی است ،تثبیت میکند؛ برابر است که به عواید تعلق داشته باشد و یا مصارف.

107

نظام اسالم

ماده :37
خلیفه به احکام رشعی هنگام تبنی مقید میباشد و بر خلیفه حرام است که به تبنی
احکامی بپردازد که بشکل درست از ادله رشعی استنباط نگردیده باشند .و خلیفه به آنچه
که از احکام تبنی کرده است مقید میباشد ،و برای وی جائز نیست که به تبنی حکمی
بپردازد که آن حسب طریقه متناقض با آنچه که تبنی منوده است ،استنباط گردیده باشد.

ماده :38
خلیفه در رعایت امور رعیت مطابق نظر و اجتهاد خود صالحیت مطلق دارد .پس
او میتواند در قسمت مباحات ،به تبنی آنچه که جهت بهرت شدن امور دولت رضورت
میبیند بپردازد .اما به هیچ وجه برای او جائز نیست که به دلیل مصلحت از حکم رشعی
مخالفت ورزد .به طور مثال منیتواند بهخاطر کمبود مواد غذائی از تولد بیشرت از یک
فرزند در یک خانواده مامنعت کند ،و همچنان منیتواند کافر و یا زن را به دلیل رعایت
مصلحت بهحیث والی تعیین کند و نباید چیزهای را که مخالف احکام رشعی اند انجام
دهد ،چنانچه برایش جایز نیست که حالل را حرام و حرام را حالل قرار دهد.

ماده :39
برای خلیفه مدت محدودی تعیین نگردیده ،بلکه تا زمانیکه او از رشیعت حفاظت
و احکام آنرا تنفیذ منوده و قادر به پیشربد امور دولت باشد ،بهحیث خلیفه باقی میماند
تا تغییری که او را از خلیفه بودنش خارج سازد ،در وی رومنا نگردد .و اگر در وضعیتش
چنین تغییری پدید آمد ،پس برکناری او فورا ً و درحال واجب میگردد.

ماده :40
اموری سه گانۀ که حالت خلیفه به سبب آن طوری تغییر میکند که منجر به برکناری
وی میشود ،قرار ذیل اند:
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 .1وقتیکه در رشطی از رشوط انعقاد خالفت اختالل ایجاد شود ،بهطور مثال خلیفه
مرتد شود ،یا مرتکب فسق ظاهر گردد ویا دیوانه شود و چیزهای از این قبیل .در این
حاالت خلیفه باید برکنار گردد ،زیرا رشوط متذکره رشوط انعقاد و استمرار میباشد.
 .2عجز و ناتوانی در امر اجرای مسوولیتهای خالفت ،به هر سببی از اسباب که
باشد منجر به برکناری خلیفه میگردد.
 .3ضعفیکه خلیفه را از ترصف در مصالح مسلامنان به نظر و رأی خودش مطابق
رشیعت عاجز گرداند ،نیز سبب برکناریاش میگردد .بهطور مثال اگر باالی خلیفه کسی
طوری فشار وارد مناید که او از رعایت امور رعیت به اساس نظرش مطابق احکام رشیعت
عاجز ماند ،در این صورت خلیفه حکامً از پیشربد مسوولیت دولت عاجز بوده و بدین
اساس منجر به برکناری وی از خالفت میشود .این مسئله در دو حالت متصور است.

حالت اول:
اینکه باالی خلیفه فردی و یا افرادی از اطرافیان وی مسلط گردیده و در اجرای امور
استبداد کنند .پس درصورتیکه امید نجات خلیفه از تسلط ایشان میرس بود تا یک مدت
معین مهلت داده شود و چون امیدی برای رهایی از تسلط ایشان وجود نداشت ،در این
صورت خلیفه فیالحال بر کنار میگردد.

حالت دوم:
اینکه خلیفه به دست دشمن نیرومندی اسیر گردد که یا بالفعل اسیر شده باشد و یا به
سبب واقع شدنش تحت تسلط دشمن ،حکم اسیر را به خود گرفته باشد ،در این حال دیده
شود که اگر امید نجاتش موجود بود ،برایش مهلت داده شود ،و هرگاه امیدی برای نجاتش
باقی مناند؛ خلع قدرت گردد ،و اگر از ابتدا امیدی به رهائیاش نبود ،فورا خلع گردد.
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ماده :41
محکمه مظامل یگانه مرجعی است که دگرگونی حالت خلیفه را که آیا منجر به
برکناری وی از منصب خالفت میگردد و یا خیر ،تثبیت میکند و تنها همین مرجع
صالحیت برکناری و انذار خلیفه را دارد و بس.
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معاون تفویض
ماده :42
خلیفه برای خود یک یا بیشرت از یک معاون تفویضی را تعیین میکند که این معاون
مسوولیت حکومت را به عهده گرفته و تدبیر امور بر اساس رأی و نظرش به او سپرده
میشود .با وفات خلیفه وظیفه معاونین اش نیز پایان یافته جز در زمان امیر مؤقت به کار
شان ادامه منیدهند.

ماده :43
رشوط الزم برای معاون تفویض نیز هامن رشوطی است که برای خلیفه میباشد،
یعنی باید مرد آزاد ،مسلامن ،بالغ ،عاقل ،عادل و قادر از اهل کفایت در آنچه که برایش
سپرده میشود ،باشد.

ماده :44
رشط در سپردن مسوولیت برای معاون تفویض اینست که توظیف و بهدوش گرفنت
وظیفه اش مشتمل بر دو چیز باشد یکی عموم صالحیت ،دوم نیابت از خلیفه ،لذا واجب
است که خلیفه برایش بگوید :مسوولیتی که بهدوش من هست آنرا به نیابت از خود
بهدوش تو گذاشتم ،یا الفاظ دیگری که این معنی را افاده میکند ،الفاظی که مشتمل بر
تعمیم صالحیت و افاده نیابت باشد .این گونه تفویض صالحیت ،خلیفه را امکان میدهد
تا معاونین خود را به جاهای معینی بفرستد یا از یک منطقه به مناطق دیگر ویا کارهای
دیگری که معاونیت خلیفه ایجاب میکند ،منتقل مناید بدون اینکه الفاظ مذکور را دوباره
یاد مناید ،زیرا همۀ این کارها شامل تعیین اولی میگردد.
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ماده :45
برای معاون تفویض الزم است که آنچه را اجرا و تدبیر میکند و یا مقرری هائی که
انجام میدهد ،همه را به اطالع خلیفه برساند تا در صالحیتهای خود مثل خلیفه نشود و
بر وی است تا نظر خود را به خلیفه تقدیم کند و آنچه امر میشود ،نافذ سازد.

ماده :46
بر خلیفه واجب است تا کارکردهای معاون تفویض و تدبیر او را در امور تعقیب
مناید ،تا کارهای موافق به صواب او را تأیید و کارهای نادرستاش را اصالح مناید .زیرا
تدبیر امور امت ،به خلیفه موکول بوده و به اجتهاد شخص وی واگذار شده است.

ماده :47
هرگاه معاون تفویض کاری را تدبیر و پیشنهاد کند و خلیفه آنرا تأیید مناید ،بر وی
الزم است که آنرا هامنطوریکه خلیفه منظور منوده بدون زیادت و نقصان نافذ سازد،
و اگر خلیفه دوباره میخواست آنچه را که تأیید و منظور منوده بود ،مسرتد سازد؛ آنگاه
دیده شود که اگر این کار در حکم بود که معاون آنرا طور مناسبش نافذ کرده بود و یا در
مالی بودکه آنرا در محل مناسبش مرصف کرده بود ،پس در این حال رأی و نظر معاون
نافذ خواهد بود ،زیرا که آن در اصل نظر خود خلیفه است و خلیفه حق ندارد که احکام
نافذ کردۀ خود و یا مال مرصف کردۀ خود را مسرتد مناید ،و درصورتی که آنچه را معاون
اجراء کرده بود در غیر این مسائل بود ،مثل مقرر کردن والی ،یا سوق دادن لشکر ،در این
حالت برای خلیفه جائز است که نظر معاون را نپذیرد ،و آنگاه نظر خلیفه نافذ و کار معاون
لغو میگردد ،زیرا در این مورد حق خلیفه است که عمل و فیصله خود را هم مسرتد سازد،
پس حق این را دارد تا کار و فیصله معاون خود را مسرتد کند.
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ماده :48
معاون تفویض به هیچ یکی از ادارات ارگانهای دولتی مختص نیست ،زیرا
صالحیتهای وی گسرتده و عام میباشد ،چون کسانیکه امور اداری را مستقیامً انجام
میدهند حکام نه بلکه اجیران اند ،و معاون تفویض حاکم بوده مسوولیت خاصی از کارها
را عهدهدار منیباشد بلکه رسپرستی و نظارت وی به طور عمومی بر همه دستگاههای
اداری میباشد.
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معاون تنفیذ
ماده :49
خلیفه معاونی را برای امور اجرایی میگامرد که وظیفۀ وی کارهای اداری بوده و
دربرگیرنده حکم منیباشد ،و چوکات کاریاش هامنا نافذ کردن احکامی است که از
خلیفه در بخشهای داخلی و یا خارجی صادر میشود و تقدیم داشنت به خلیفه آنچه
را که از این بخشها به وی وارد میگردد .بدین ترتیب وی واسطه ایست میان خلیفه و
دیگران ،که فرامین وی را به دیگران و امور دیگران را به او در موضوعات ذیل میرساند:
 .1روابط با افراد رعیت.
 .2روابط بین الدول.
 .3اردو یا ارتش.
 .4سائر دستگاههای دولتی غیر از ارتش.

ماده :50
معاون تنفیذ یا اجرائیوی باید مرد مسلامن باشد زیرا او محرم و رازدار خلیفه است.

ماده :51
معاون اجرائیوی نیز مانند معاون تفویض با خلیفه ارتباط مستقیم داشته ،و معاون
خلیفه در اجراآت میباشد نه در ُحکم.
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والیان
ماده :52
رسزمینی را که دولت اداره میکند به چندین واحد تقسیم گردیده که هر یک از این
واحدها ،والیت نامیده میشود و والیت نیز به چندین بخش تقسیم میگردد که هر یک
از این بخشها به عامله مسمی میگردد .و کسی را که در رأس والیت قرار دارد والی و یا
امیر؛ و اداره کننده ولسوالی ،عامل و یا حاکم نامیده میشود.

ماده :53
والیان از جانب خلیفه تعیین میگردند ،ولسواالن از جانب خلیفه و یا از طرف والیان
درصورتیکه خلیفه به آنان این صالحیت را تفویض کرده باشد ،تعیین میگردند .رشوط
الزم برای والیان و ولسواالن هامن رشوط وضع شده برای معاونین اند .پس الزم است که
اینها مرد ،عاقل ،بالغ ،آزاد ،مسلامن ،عادل و اهل کفایت باشند ،البته در آنچه که به ایشان
سپرده خواهد شد و از اهل تقوی و صاحب قوت برگزیده شوند.

ماده :54
والی صالحیت حکم و مراقبت از اعامل ادارات والیت را به منایندگی از خلیفه
دارد .پس برای والی متام صالحیتها در والیت مربوطهاش به جز از مالیه ،قضأ و اردو
سپرده میشود و او بر ساکنان والیت تسلط و اقتدار داشته و حق اجراآت را در همۀ آنچه
که به والیت متعلق است ،دارد .اما پولیس ،از حیث تنفیذ امور تحت تسلط والی قرار دارد
نه از حیث اداره.
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ماده :55
بر والی واجب نیست که آنچه را به مقتضای امارت خود اجراء میکند به اطالع
خلیفه برساند مگر به وجه اختیار ،ولی هرگاه کار جدیدی خالف معمول پیش آمد ،آنرا
به اطالع خلیفه رسانیده بعدا ً مطابق امر خلیفه اجراآت مناید ،و اگر خوف آن بود که در
اثر انتظار ،این امر به فساد منجر گردد ،در این صورت والی به آن کار اقدام ورزیده ولزوماً
باید خلیفه را از اجرای عمل و از سبب اطالع ندادن قبل از اجرای آن در جریان قرار دهد.

ماده :56
در هر والیت مجلس انتخابی متشکل از ساکنان آن والیت میباشد که در رأس آن
والی قرار دارد ،و این مجلس صالحیت مشارکت رأی و نظر را در امور اداری دارد نه در
امور حکم ،این مجلس برای دو هدف ایجاد میگردد:
اول :ارائه معلومات الزم از واقعیات ورضوریات آن والیت و ابراز نظر درمورد آن.
دوم :اظهار رضامندی یا شکایت از حاکمیت و فرمانروایی والی.
در قسمت اول رأی مجلس امر الزامی منیباشد ،لیکن در بخش دوم نظر ایشان
الزامی است ،هرگاه مجلس از والی شکایت مناید ،والی برکنار میگردد.

ماده :57
بهرت است که مدت والیت یک شخص بر یک والیت طوالنی نگردد ،بلکه هرگاه
دیده شد که وی در شهری مترکز حاصل منوده و مردم به وی متایل پیدا منوده و مفتون
او شدهاند ،باید از والیتش برکنار گردد.
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ماده :58
نباید والی از یک والیت به والیت دیگر تبدیل گردد ،زیرا والیتش از حیث نظر عام
و از حیث مکان محدود میباشد؛ بلکه باید وی برکنار گردیده و والی دیگری به جایش
مقرر گردد.

ماده :59
والی در سه حالت عزل میگردد :زمانیکه عزلش را خلیفه الزم بداند ،زمانیکه
مجلس امت عدم رضایتش را از وی اظهار کند و هنگامیکه مجلس والیت مربوطه بیزاری
شان را از والی اعالم منایند .عزل والی تنها از طرف خلیفه صورت میگیرد.

ماده :60
بر خلیفه الزم است تا از اعامل والیان مراقبت جدی به عمل آورده و کسی را به
منایندگی از خود تعیین مناید تا وی را از احوال والیان مطلع گرداند ،همچنان تفتیش آنها
و اینکه همۀ والیان ویا برخی از ایشان را در بعضی اوقات جمع مناید ،از مکلفیتهای
مهم خلیفه محسوب میشود ،عالوه برآن ،گوش فرادادن به شکایات مردم از والیهای
شان ،نیز از وجایب خلیفه میباشد.
امیر جهاد
اداره حربی  -ارتش

ماده :61
ادارۀ نظامی متام امور متعلق به قوای مسلح را از اردو ،پولیس ،مهامت ،وسائل حربی
و امثال آن گرفته تا کلیات نظامی ،هیئتهای نظامی و همۀ آنچه که متعلق به ثقافت
اسالمی و ثقافت عمومی اردو میباشد و هر آنچه را که متعلق به جنگ و آمادگی نظامی
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است ،به عهدهدارد .البته رئیس این اداره را امیر جهاد مینامند.

ماده :62
جهاد باالی مسلامنان فرض میباشد و مترین نظامی باالی هر مرد مسلامنی که سن
پانزده سالگی را تکمیل کرده باشد ،یک امر اجباری و فرض بوده تا اینکه او به جهاد
آماده شود ،لیکن خدمت نظامی فرض کفایی است.

ماده :63
اردو دو نوع میباشد:
بخش احتیاطی :و آن شامل همۀ مسلامنان است که توانائی حمل سالح را دارند.
بخش دامئی :شامل افرادی است که همیشه در اردو بوده و از طرف دولت برای شان
مثل سایر مأمورین معاش تادیه میگردد.

ماده :64
بیرقها ورایاتی برای اردو ترتیب گردیده و خلیفه کسی است که بیرق را به شخصی
که او را مسوول اردو تعیین منوده میسپارد ،اما رایات را رئیسان لواها تقدیم میمنایند.

ماده :65
خلیفه فرمانده کُل اردو بوده و کسی است که رئیس ارکان را تعیین و در رأس هر لوا
امیر و در رأس هر فرقه قوماندان را منصوب میمناید .اما سائر تعیینات در اردو از طرف
قوماندانان لواها و فرقهها صورت میگیرد .و اعضای ارکان به اساس درجه آموزش نظامی
شان از طرف رئیس ارکان تعیین میگردند.
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ماده :66
همۀ ارتش حیثیت ارتش واحد را داشته که در قولاردوهای خاص (پایگاههای
نظامی) جابجا میگردد و الزم است که بعضی از این قولاردوها در والیات مختلف،
بعضی در جاهای سرتاتیژیک و بعضی از این قولاردوها بهحیث قوهء رضبتی همیشه
متحرک استفاده گردد .و این قولاردوها در مجموعههای متعددی تنظیم گردیده که باالی
هر مجموعۀ آن نام اردو اطالق میگردد و باالی هر کدام آن شامرهء مثل اردوی اول،
اردوی دوم ،سوم وغیره نصب میگردد ویا هم بهنام والیتی از والیات یا عاملتی از عامالت
مسمی میگردد.

ماده :67
باید برای اردو آموزش عالی نظامی در سطح عالی تقدیم گردد و باید مستوی فکری
اردو به اندازۀ ممکن باال برده شود .همچنان هر شخص باید در اردو از ثقافت اسالمی که
او را در قبال اسالم ولو بشکل اجاملی آگاهی دهد ،بهرهمند گردد.

ماده :68
الزم است که در هر اردوگاه تعداد کافی افرسان بلند رتبه موجود باشند که معرفت
عالی نظامی و خربه کامل در طرح نقشهها و رهربی معارک جنگی داشته باشند و در همۀ
اردو به صورت عموم این چنین اشخاص باید به حد توان افزایش یابند.

ماده :69
الزم است که اردو؛ اسلحه ،آالت ،تجهیزات ،لوازم و مهامت کافی نظامی در اختیار
داشته باشد تا بتواند وظیفهاش را به بهحیث اردوی اسالمی به وجه احسن انجام دهد.
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امنیت داخلی
ماده :70
اداره امنیت داخلی ادارۀ است که رسپرستی هر آنچه را که به امنیت تعلق دارد و
جلوگیری هر آنچه را که امنیت داخلی را تهدید میکند بهدوش میگیرد و امنیت را در
همۀ قلمرو دولت توسط پولیس تأمین منوده ،ارتش را جزء به امر خلیفه استخدام منیکند.
رئیس این اداره را مدیر امنیت داخلی ،شاخههای آنرا در والیات «ادارات امنیت داخلی»
و رئیس ادارهاش را آمر پولیس مینامند.

ماده :71
قوای مسلح دو نوع میباشد :رسبازانیکه متعلق به اداره حربی بوده تابع امیر جهاد
میباشد و پولیس که برای حفظ امنیت در نزد محاکم بوده تابع اداره امنیت داخلی
میباشند ،هردو نوع باید با ثقافت خاصی تربیت شوند تا وظیفۀ خود را به صورت درست
انجام داده بتوانند.

ماده :72
مهمترین چیزهایکه امنیت داخلی را تهدید میکند و اداره امنیت داخلی باید به
معالجۀ آن بپردازد ،عبارت اند از:
ارتداد ،بغاوت و ِحرابت ،تجاوز بر اموال مردم ،تجاوز بر جان و آبروی مردم ،تعامل
با انسانهای مشکوک که به کفار محارب جاسوسی میمنایند.
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امور خارجی
ماده :73
ادارۀ خارجی عهدهدار همۀ امور خارجی متعلق به روابط دولت خالفت با دولتهای
اجنبی در همه عرصهها میباشد ،برابر است که متعلق به بخش سیاسی باشد یا اقتصادی،
صنعتی ،یا زراعتی ،تجارتی و یا ارتباطات پستی ،مخابراتی و امثال آن.
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اداره صنعت
ماده :74
اداره صنعت مسوولیت همۀ امور متعلق به صنایع اعم از صنایع ثقیله مثل صنعت
ماشینآالت ،ساختارهای مرکبات ،مواد و ماشین آالت برقی و صنایع خفیفه را دارا میباشد،
برابر است که این کارخانهجات ملکیت عامه باشند و یا اینکه داخل در ملکیت افراد بوده
ولی تعلق به صنعت حربی داشته باشد .و الزم است تا همه انواع و اقسام فابریکهها بر اساس
سیاست حربی استوار باشد.
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قضاء
ماده :75
قضاء عبارت از خرب دادن به حکم بر سبیل الزام ،که به حل و فصل منازعات و
خصومات بین مردم پرداخته و یا مانع آنچه میگردد که به حق جامعت رضر رساند و یا
به فیصلۀ خصومتهای بین مردم و اشخاص دولتی مثل خلیفه یا دیگر حکام و کارمندان
دولت میپردازد.

ماده :76
خلیفه قاضیالقضات را از میان اشخاصی تعیین میکند که مرد ،عاقل ،بالغ ،مسلامن،
آزاد ،عادل و اهل فقه باشند و درصورتیکه صالحیت مقرری و برکناری قاضی مظامل از
طرف خلیفه برایش داده شد؛ الزم است مجتهد نیز باشد ،قاضیالقضات صالحیت تعیین،
تأدیب و برکناری قضات دیگر را در چوکات نظامهای اداری دارا میباشد .اما امور سایر
کارمندان محاکم مربوط مدیر اداری میباشد که مسوول اداره امور محاکم است.

ماده  :77قضات سه نوع اند:
 .1قاضی :آن کسی است که به حل و فصل منازعات و خصومتها بین مردم در
معامالت و عقوبات میپردازد.
 .2محتسب :کسی است که به فیصله مخالفتهای میپردازد که به حق جامعت
رضر میرساند.
 .3قاضی مظامل :شخصی است که خصومتهای موجود بین مردم و دولت را حل
و فصل میکند.
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ماده :78
شخصی که عهدهدار منصب قضاء میگردد باید مسلامن ،آزاد ،بالغ ،عاقل ،عادل،
فقیه و به تنزیل احکام بر وقایع آگاه و خبیر باشد و شخصیکه مسوولیت قضاء مظامل را
عهدهدار میگردد باید دو رشط دیگر را اضافه بر رشوط متذکره ،دارا باشد یعنی مرد و
مجتهد باشد.

ماده :79
قاضی ،محتسب و قاضی مظامل میتوانند در همه قضایای مربوط به قضاء در همه
رسزمینها با صالحیت عام توظیف گردند ،چنانچه میتوانند با صالحیت محدود در
مکان خاصی و به قضایای خاصی توظیف شوند.

ماده :80
جایز نیست که محکمه از چند قاضی تشکیل شود ،بلکه قاضی که صالحیت حل
و فصل قضایا به او داده میشود باید یک شخص باشد ،و اینکه با وی یک و یا چند
قاضی دیگر نیز باشند ،در صورتی جواز دارد که آنان صالحیت صدور حکم را نداشته
باشند ،بلکه تنها صالحیتشان محدود به مشوره و نظر بوده و نظرشان هم باالی قاضی الزم
االجراء منیباشد.

ماده :81
برای قاضی جائز نیست که جز در مجلس قضاء ،فیصله و حکم مناید و همچنان بینه
و یمین جز در مجلس قضاء در جای دیگری اعتبار ندارد.

ماده :82
درجات محاکم میتواند بر اساس تنوع قضایا متعدد باشد .لذا جائز است که بعضی

124

نظام اسالم
از قضات بر قضایای معین وبا صالحیتهای معین اختصاص و گامشته شوند ،و انواع
دیگر قضایا به محاکم دیگر محول شوند.

ماده :83
قضاء از حیث قطعیت در قضیه یک درجه بوده ،محاکم استیناف و متییز وجود
ندارد ،زیرا زمانیکه قاضی به حکم و فیصلۀ نطق کرد ،حکماش نافذ است و به هیچ وجه
حکم قاضی دیگر او را نقض کرده منیتواند ،مگر اینکه بغیر اسالم حکم منوده باشد ،یا
حکماش مخالف نص قطعی کتاب ،سنت و اجامع صحابه بوده باشد و یا هم واضح گردد
که حکم وی مخالف حقیقت قضیه صادر گردیده است.

ماده :84
محتسب قاضیی است که به همه قضایای شامل حقوق عامه که در آنان مدعی وجود
نداشته باشد ،اجراآت میکند به رشط اینکه این قضایا شامل حدود و جنایات نباشد.

ماده :85
محتسب به مجرد آگاهی از خالفورزی در هر جا میتواند حکم خود را علیالفور
بدون تدویر مجلس قضاء صادر کند .همچنین ،تعدادی از رسبازان تحت امر وی مؤظف
میگردند تا فرامین و احکاماش را در حال نافذ کنند.

ماده :86
محتسب میتواند برای خود منایندگان و نائبانیکه رشوط محتسب در ایشان موجود
باشد ،مقرر کند و آنها را به جهات مختلف سوق دهد ،و برای نائبان مذکور صالحیت
اجرائی وظایف احتساب در محل و یا مناطق ،که تعیین شدهاند ،اعطا میگردد.

125

نظام اسالم

ماده :87
قاضی مظامل شخصی است که برای رفع هرنوع ظلمیکه از طرف دولت باالی
اشخاص تحت قلمرو آن صادر میشود ،توظیف میگردد .خواه شخص مظلوم از جملۀ
رعیت باشد و یا خیر ،و یا این ظلم از سوی خلیفه صادر شده باشد و یا هم از سوی سائر
حکام و کارمندان دولت.

ماده :88
قاضی مظامل از طرف خلیفه و یا قاضیالقضات تعیین میگردد ،لیکن محاسبه،
تأدیب و برکناری قاضی مظامل از جانب خلیفه و یا از طرف قاضیالقضات درصورتیکه
خلیفه این صالحیت را برایش اعطا مناید ،صورت میگیرد .اما عزل قاضی مظامل در مدتی
که او مرصوف اجراآت درقبال ظلمیباشد که خلیفه ،معاون تفویض و یا قاضیالقضات
مرتکب شدهاند ،صحیح نبوده در این حاالت صالحیت عزل؛ تنها از محکمۀ مظامل است.

ماده :89
قاضی مظامل یک و یا چند تن محدود نبوده بلکه رئیس دولت با در نظر داشت
رضورت و احتیاج به آنان برای رفع مظامل ،میتواند تعداد زیاد از این قضات را تعیین
مناید اما در وقت فیصله قضایی ،صالحیت حکم را یکی از ایشان دارد و بس .و قضات
دیگر میتوانند در جریان جلسه قضایی همراه وی باشند ،مگر جز مشورهدهی ،صالحیت
دیگری ندارند و قاضی مظامل ملزم به نظر و رأی آنها منیباشد.

ماده :90
محکمه مظامل حق عزل هر حاکم و کارمند دولت را دارد ،چنانچه میتواند خلیفه را
نیز عزل مناید .و این درصورتی است که ازاله ظلم تقاضای چنین عزل را مناید.
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ماده :91
محکمۀ مظامل صالحیت بررسی هرگونه ظلمی را دارد ،چه متعلق به اشخاصی از
دستگاه دولت و یا به تخلف شخص خلیفه از احکام رشیعت ،یا در رابطه به مفهوم مادۀ
از مواد دستور و قانون و یا سائر احکام رشعی در تبنی رئیس دولت بوده و یا هم به مقرر
کردن مالیه از مالیات تعلق داشته باشد.

ماده :92
در قضاء مظامل ،مجلس قضاء ،دعوت مدعی علیه و وجود مدعی رشط منیباشد
بلکه محکمه مظامل حق بررسی در مورد ظلم را دارد و لو هیچ کس دعوی ننامیند.

ماده :93
هر انسان حق دارد تا برای خویش در خصومت و یا برای دفاع هر که را میخواهد
خواه مسلامن باشد یا کافر ،زن باشد یا مرد؛ وکیل گیرد و درین راستا فرق میان وکیل و
موکل وجود ندارد .وکیل میتواند از موکل خود اجره اخذ بدارد ولی این کار باید به
رضایت جانبین صورت گیرد.

ماده :94
فردیکه از صالحیت اعامل خاص مثل ولی و وصی یا اعامل عام مثل خلیفه ،حاکم،
کارمند ،قاضی مظامل و محتسب برخوردار باشد ،جائز است که کسی را به عوض خود در
خصومت و دفاع وکیل مقرر کند ،البته به این اعتبار که وی وصی یا ولی یا رئیس دولت،
حاکم یا مؤظف ،قاضی مظامل و یا محتسب است و در این مورد فرق ندارد که مدعی باشد
و یا مدعی علیه.
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ماده :95
عقود ،معامالت و قضایایکه پیش از تاسیس خالفت فیصله آن متام شده و پایان
یافته است ،قضاء خالفت آنها را نقض منیکند و آن را از رس منیگیرد ،مگر اینکه قضیه
شامل حاالت ذیل باشد:
 .1اثر دوامدار داشته باشد و مخالف اسالم باشد ،واجب است تا چنین قضیهای،
دوباره بررسی گردد.
 .2هرگاه قضیهای که حکام گذشته و اتباعشان درمورد اذیت اسالم و مسلمین نافذ
منودهاند ،برای خلیفه جائز است تا اینگونه قضایا را از رس گیرد.
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دستگاه اداری
ماده :96
دوائر و ادارات مصالح عامه ،مسوولیت پیشربد امور دولت و مصالح مردم را به عهده
داشته و کارهای را انجام میدهد که برای پیرشفت امور دولت ومصلحت عامه رضوری
میباشد.

ماده :97
سیاست اداره مصالح و دیگر ادارات بر اساس نظام بسیط و ساده ،رسعت در اجرای
کارها و اهلیت کارمندان استوار میباشد.

ماده :98
هر فرد از اتباع دولت که شایستگی داشته باشد ،حق دارد تا بر مصلحتی از مصالح
و یا ادارۀ از ادارات به حیث مدیر و یا مأمور توظیف گردد .برابر است که مرد باشد یا زن،
مسلامن باشد یا کافر.

ماده :99
برای هر مصلحت یک مدیر عمومی و برای هر اداره مدیری تعیین میشود که
رسپرستی آنرا بهدوش گیرد و مسوول اداره باشد ،همۀ این مدیران از ناحیه کاری خویش،
دربرابر کسی که مدیریت عمومی بخش کاری شان را بهدوش دارد و همچنان دربرابر والی
و حاکم به اعتبار پابند بودن به احکام و نظم عامه ،مسوول میباشند.

ماده :100
مدیران مصالح ،دوائر و ادارات از مقام شان عزل منیگردند مگر به اثر علت و در
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چوکات نظام اداری .اما تبدیلی شان از یک کار به کار دیگر و به تعلیق درآوردن در
وظایف شان جایز است ،قابل یاد آوری است که تعیین ،تبدیل ،تأدیب ،تعلیق و برکناری
مدیران از طرف مسوول اداره علیای مصالح ،دوائر و ادارات مربوطه شان صورت میگیرد.

ماده :101
تعیین ،تأدیب ،تعلیق و برکناری کارمندان غیر از مدیران از طرف فردیکه عهدهدار
اداره عمومی مصالح ،دوائر و ادارات شان میباشد ،صورت میگیرد.
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بیتاملال
ماده :102
بیتاملال ادارۀ است که جمع آوری ،نگهداری و مرصف عواید و نفقات را موافق
احکام رشع به عهده میگیرد .رئیس این اداره « خزانه دار بیتاملال» و رئیس ادارات
مربوط آن در والیات «صاحب بیتاملال» نامیده میشود.
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مطبوعات و رسانهها
ماده :103
دستگاه مطبوعات و رسانهها هامنا ادارۀ است که مسوولیت وضع و تنفیذ سیاست
مطبوعاتی دولت را جهت خدمت به مصلحت اسالم و مسلامنان به عهدهدارد ،پالیسیاش
در داخل برای ایجاد جامعه قوی اسالمی و متمسک ،نفی خباثتها و برجسته ساخنت
خوبیهای آن ،و در خارج برای پیشکش منودن اسالم در حال جنگ و صلح بهشکلی
که عظمت اسالم ،عدل و قوت ارتش اسالمی و درمقابل؛ فساد نظام وضعی ،ظلم و ضعف
اردوی آن را بیان کند ،وضع میشود.

ماده :104
رسانههای که گردانندگان آنها دارای تابعیت دولت اند به جواز نیاز ندارند ،بلکه
با ارسال «علم و خرب» اداره رسانهها را از وسیله نرشاتی که آنرا ایجاد منودهاند مطلع
سازند .صاحب هر رسانه و نویسنده گانش از هر مضمونی که نرش میمنایند مسوول بوده و
درمقابل هر نوع مخالفت رشعی شان مانند سائر افراد رعیت ،مورد محاسبه قرار میگیرند.
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مجلس اُ َّمت
ماده :105
اشخاصی از مسلامنان که در رأی منایندگی منوده و خلیفه به آنان مراجعه میمناید،
«مجلس امت» است و اشخاصی که از اهل والیات منایندگی میکنند «مجلس والیات»
نامیده میشوند .و به غیر مسلامنان نیز جائز است تا در مجلس امت بهخاطر شکایت از
ظلم حکام و یا عدم تطبیق صحیح احکام اسالم حضور داشته باشند.

ماده :106
اعضای مجلس هر والیت مستقیامً توسط اهالی هامن والیت انتخاب میگردند و
تعداد اعضای مجالس والیات ،با توجه به نفوس هر والیت در دولت مشخص میشود.
اما اعضای مجلس امت از طرف مجالس والیات مستقیام انتخاب میگردند .ابتدا و انتهای
مدت کاری مجلس امت عین وقت آغاز و انجام مدت کاری مجالس والیات خواهد بود.

ماده :107
هر یک از اتباع دولت که عاقل و بالغ باشد ،حق دارد تا عضویت مجلس امت و یا
مجلس والیت را حاصل مناید ،برابر است که زن باشد یا مرد ،مسلامن باشد یا غیر مسلامن،
اما عضویت غیر مسلامن منحرص به اظهار شکایت از ظلم حکام و یا عدم تطبیق درست
احکام اسالم میباشد.

ماده :108
شوری و مشوره عبارت از نظر خواهی مطلق در تقنین ،تعریف و امور فکری مثل
کشف حقائق ولی در امور فنی و علمی صورت الزامی ندارد ،اما در امور عملی و دیگر
اموری که رضورت به بحث و تحقیق ندارد ،باالی خلیفه شکل الزامی را دارا میباشد.
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ماده :109
شوری تنها حق مسلامنان است و غیر مسلامنان در آن حق ندارند ،اما اظهار نظر حق
همۀ افراد رعیت اعم از مسلامن و غیر مسلامن میباشد.

ماده :110
مسائلی که در آن شوری الزمی پنداشته میشود ،خلیفه به اکرثیت آراء فیصله
میمناید قطع نظر از اینکه صواب است یا خطا .اما درغیر این مسایل که درمورد آن مشوره
صورت الزامی ندارد بدون در نظرداشت اکرثیت و اقلیت آراء ،به صواب فیصله میگردد.

ماده :111
مجلس امت دارای پنج صالحیت ذیل میباشد:
 .1دو بخش عمده دارد-:
الف .مشوره خواسنت خلیفه از آن و مشوره دادن مجلس به خلیفه در کارها و امور
عملی متعلق به رعایت امور در سیاست داخلی که رضورت به بحث فکری عمیق ودقت
ندارد ،مانند :امور حکومت ،تعلیم ،صحت ،اقتصاد ،تجارت ،صنعت ،زراعت ،و امثال آن،
که نظر مجلس در این امور الزاماً پذیرفته میشود.
ب .اما در امور فکری که رضورت به بحث و تحقیق دارد و همچنان در امور که
نیاز به آگاهی و درایت دارد و امور فنی ،علمی ،مالی ،نظامی و سیاست خارجی خلیفه
میتواند برای مشوره در این امور نیز به مجلس مراجعه کند و نظر مجلس را دریابد ،لیکن
نظر مجلس در این مسائل صورت الزامی را نداشته خلیفه مجبور به پذیرش آن نیست.
 .2خلیفه میتواند احکام و قوانینی را که به تبنی آنان میپردازد به مجلس امت
احاله مناید و اعضای مسلامن مجلس امت حق مناقشه و بیان وجه صواب و خطا را دارند.
اگر مجلس با خلیفه در طریقه تبنی از اصول رشعی تبنی شده در دولت اختالف منایند،
موضوع به فیصله محکمه مظامل راجع میشود و نظر محکمه در این مورد شکل الزامی
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دارد.
 .3مجلس امت حق دارد تا خلیفه را در همه کارهاییکه بالفعل در دولت انجام
میشود ،محاسبه مناید؛ برابر است که امور داخلی باشد یا خارجی ،امور مالی باشد یا
نظامی ویا غیر از اینها ،و نظر مجلس در آنچه الزامی میباشد که رأی اکرثیت در آن
الزامی است و غیر ملزم در آنچه است که رأی اکرثیت در آن الزامی نباشد .اگر مجلس
امت با خلیفه در عملیکه بالفعل انجام شده است از ناحیه رشعی اختالف مناید ،در این
حالت موضوع به محکمه مظامل راجع میشود تا محکمۀ مظامل از حیث رشعی و یا عدم
رشعی بودن آن فیصله قطعی صادر مناید و نظر و رأی محکمه در زمینه الزم االجراء
میباشد.
 .4مجلس امت حق دارد تا عدم رضایتاش را از معاونین ،والیان و کارمندان اظهار
مناید و نظر مجلس در این زمینه الزم العمل بوده و بر خلیفه الزم است تا فورا به برکناری
آنان اقدام ورزد .و هرگاه بین نظر مجلس امت و مجلس والیت مشخص در رضامندی و یا
شکایتشان از والیان و عاملین تعارض واقع گردد ،نظر مجلس والیت در آن ترجیح داده
شود.
 .5اعضای مسلامن مجلس امت حق دارند تا به محدویت تعداد نامزدان خالفت
از جملۀ کسانیکه محکمه مظامل موجودیت رشوط انعقاد را در آنها تثبیت منوده است،
بپردازند و نظر اکرثیتشان در این مورد الزامی بوده و انتخاب کسی که در لیست افراد
مورد نظر مجلس قرار نداشته باشد ،درست نیست.
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نظام اجتامعی
ماده :112
اصل در زن آن است که وی مادر و مربی خانه بوده و آبروییست که باید مصون و
محفوظ باشد.

ماده :113
در اصل ،مردان باید از زنان جدا بوده و باهم یکجا نشوند مگر به اساس رضورتیکه
رشیعت آنرا اجازه داده است؛ مثل حج و خریدوفروش.

ماده :114
زن از حقوقی برخوردار میباشد که به مرد داده شده است و زن هم مانند مرد دارای
وجایب میباشد .مگر در مواردیکه اسالم آنرا به زن مختص ساخته و یا به مرد خاص
گردانیده است ،آنهم با دالئل رشعی ،بنابرآن زن حق دارد تا پیشۀ تجارت ،زراعت ،و
یا صنعت را در پیش گیرد ،عقود و معامالت را انجام دهد و هرگونه ملکیت داشته باشد،
رسمایه خود را بهدست خود و یا توسط کسی دیگری رشد دهد و حق دارد تا متام امور
زندگی را خود انجام دهد.

ماده :115
برای زن جائز است تا در پُستهای دولتی تعیین گردد و میتواند اعضای مجلس
امت را انتخاب و نیز میتواند در این مجلس عضو باشد چنانچه میتواند در انتخاب و
بیعت خلیفه اشرتاک ورزد.
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ماده :116
برای زن جائز نیست تا عهدهدار امور حکومت تعیین گردد ،بنا ًء منیتواند که خلیفه،

معاون ،والی و عامل باشد و هر عملیکه مربوط حکم است انجام داده منیتواند ،چنانچه
منیتواند به حیث قاضیالقضات ،قاضی محکمه مظامل و امیر جهاد تعیین شود.

ماده :117
زنان در زندگی عام و خاص سهیم میباشند .پس در زندگی عام بر آن جایز است
تا با زنان و مردان محرم و نامحرم درصورتیکه جز روی و کف دستشان ظاهر نگردد
و همچنان بدون تربج و تبذل ادامه زندگی منایند .لیکن در حیات خاص جز با زنان و
محارمشان با دیگران منیتوانند زندگی منایند و جایز نیست که با مردان بیگانه (نامحرم)
زندگی کنند؛ البته در هردو حالت مقید به احکام رشعی میباشند.

ماده :118
زن از خلوت با غیر محارم و تربج و کشف عورتش نزد مردان بیگانه منع گردیده
است.

ماده :119
مرد و زن هردو از انجام هر عملیکه اخالق را به خطر مواجه میسازد یا به فساد در
جامعه منجر شود ،منع گردیده است.

ماده :120
زندگی زن و شوهر ،زندگی اطمینانبخش بوده و معارشت آن دو معارشت همزیستی
میباشد ،و قوامیت مرد بر زن قوامیت رسپرستی میباشد نه قوامیت حکمفرمایی .طاعت مرد
بر زن و نفقه زن بر شوهر فرض گردیده است که باید مطابق عرف و امثال وی ادا گردد.
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ماده :121
زن و شوهر در انجام کارهای خانه با هم تعاون تام و کامل دارند و بر شوهر الزم است
تا همه کارهای بیرون خانه را انجام دهد .چنانچه باالی خانم الزم است تا به اندازه توان
خود همه کارهای داخل خانه را انجام دهد .البته شوهر باید جهت انجام کارهای مربوط
زن که از توانش باالست خدمتگاری را تا حد رفع احتیاجاتاش استخدام مناید.

ماده :122
باالی زن واجب است تا کفالت و رسپرستی اطفال خورد را تا زمانیکه بدان نیاز
دارند ،به عهده گیرد .چه مسلامن باشد یا غیر مسلامن و چون از کفالت بینیاز شد ،دیده
شود که اگر زن و ولی هردو مسلامن بودند به طفل اختیار داده شود که با کدام آن زندگی
میکند و هرکدام را که طفل اختیار کرد بر وی است تا او را با خود بگیرد ،مرد باشد یا زن،
همچنان فرق ندارد که طفل پرس باشد یا دخرت .اما اگر یکی از همین دو مسلامن نباشد در
این حالت طفل اختیار نداشته بلکه به مسلامن سپرده میشود.
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نظام اقتصادی
ماده :123
سیاست اقتصادی توجه به رفع رضوریات جامعه میباشد .لذا آنچه الزم است توجه
به اشباع حاجات بوده و هامن در جامعه اساس اشباع حاجات قرار داده میشود.

ماده :124
مشکل اقتصادی هامنا توزیع اموال و منافع باالی متام افراد رعیت و قرار دادن آن
برای انتفاع و توامنند ساخنت اتباع برای تالش بخاطر رسپرستی آنها میباشد.

ماده :125
واجب است تا اشباع همۀ حاجات اساسی برای فرد ،فرد همه افراد رعیت بهشکل
کُلی تضمین گردد ،و باید زمینه اشباع حاجات کاملی (رضوریات ثانوی) هر فر ِد از افراد
رعیت نیز به حد ممکن به بلندترین سطح آن میرس گردد.

ماده :126
مال خاص به الله سبحانه وتعالی تعلق داشته و او بنی آدم را در آن جانشین گردانیده
است که با این جانشینی عام ،حق ملکیت برایش داده شده و اوست که برای افراد حق
ترصف مال را اعطا کرده است که با این اجازه خاص ،میتواند بالفعل اشیا را مالک گردد.

ماده :127
ملکیت سه نوع میباشد که عبارت اند از :ملکیت فردی ،ملکیت عامه و ملکیت
دولت.
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ماده :128
ملکیت فردی هامنا حکم رشعی مشخص متعلق به عین و یا به منفعت از آن میباشد
که صاحبش را صالحیت میدهد که از چیز مذکور فایده بگیرد و یا درمقابلش عوض اخذ
مناید.

ماده :129
ملکیت عامه هامنا اجازه شارع است برای همۀ مردم تا در بهره برداری از عین اشرتاک
منایند.

ماده :130
هر مالی که مرصف آن موقوف به رأی و اجتهاد خلیفه باشد ،ملکیت دولت شمرده
میشود .مثل اموال مالیات ،خراج و جزیه.

ماده :131
ملیکت فردی در اموال منقول و غیر منقول مقید به اسباب رشعی پنجگانۀ ذیل است:
الف :کار
ب :میراث
ج :رضورت به مال برای زنده ماندن
د :اموالی که از دولت برای رعیت داده میشود
هـ  :اموالی که افراد آنرا بدون عوض مال و زحمت بهدست میآورند.

ماده :132
ترصف در ملکیت مقید به اجازه شارع است ،برابر است که ترصف مذکور مرصف
کردن باشد و یا ترصف در رشد دادن مال ،بنابرآن ارساف ،خوشگذرانی (فضول خرچی)
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و امساک ممنوع بوده رشکتهای رسمایهداری ،جمعیتهای تعاونی و سائر معامالت
مخالف رشع ممنوع میباشد ،چنانچه از سود خواری ،غنب فاحش ،احتکار ،قامر و امثال
آن مامنعت صورت میگیرد.

ماده :133
زمین عرشی ،رسزمین جزیره عرب و آن زمینهای است که مردمش بر آن مسلامن
شده باشند .زمین خراجی ،زمینی است که به جنگ و یا صلح فتح شده باشد البته به
استثنای جزیره عرب ،و زمین عرشی به اعتبار رقبه و منفعت در ملکیت افراد قرار میگیرد.
مگر زمین خراجی رقبه آن از دولت بوده و منفعتاش در ملکیت افراد قرار میگیرد ،و
هر شخص حق تبادله زمین عرشی و تبادله منفعت زمین خراجی را با عقود رشعی دارا
میباشد؛ و سائر اموال از آن میراث برده میشود.

ماده :134
زمین موات به احیا و سنگ چینی در ملکیت افراد داخل میگردد ،لیکن زمین غیر
موات جز به سبب رشعی مانند ارث ،خرید و بخشیدن دولت در ملکیت افراد داخل منی
گردد.

ماد :135
اجاره گرفنت زمین جهت زراعت مطلقاً ممنوع میباشد ،برابر است که زمین خراجی
باشد یا عرشی ،چنانچه مزارعت نیز ممنوع است اما مساقات مطلقاً جائز میباشد.

ماده :136
هر کس که زمین را در ملکیت خود قرار داده است باید آن زمین را کشت مناید و
برای شخص محتاج از بیتاملال به اندازۀ کمک کرده شود که وی به زراعت آن قادر
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گردد .و هر که سه سال زمین را بدون زراعت و بیکار گذاشت ،زمین از وی گرفته شده به
کس دیگری داده میشود.

ماده :137
ملکیت عامه در سه چیز متحقق میشود.
أ .هر آنچه که مردم به صورت عمومی از آن استفاده میکنند ،مثل ساحات شهری.
ب .معادن که قطع منیشوند ،مثل چاههای نفت.
ج .اشیای که طبیعتاً به ترصف افراد مختص منیگردند ،مثل دریاها ،نهرها وغیره.

ماده :138
فابریکهها به اعتبار ذات خود از جمله امالک فردی میباشند .مگر درصورتی که
فابریکهها حکم مادهای را بخود بگیرد که آنرا تولید میکند ،و اگر ماده ساخته شده
از جنس امالک فردی بود ،فابریکه نیز ملکیت فردی شمرده میشود؛ مانند فابریکههای
بافندگی ،و اگر ماده از امالک عامه بود؛ فابریکه نیز ملکیت عام شمرده میشود؛ مثل
فابریکههای استخراج آهن.

ماده :139
برای دولت جائز نیست تا ملکیت فردی را به ملکیت عامه تبدیل مناید ،زیرا ملکیت
عامه در طبیعت و صفاتش ،مال ثابت میباشد نه به رأی و نظر دولت.

ماده :140
همۀ افراد امت حق استفاده از آنچه را که در ملکیت عامه داخل است ،دارند .و برای
دولت جائز نیست تا ملکیت عامه و ترصف آنرا برای یک عده افراد رعیت اجازه دهد و

برای عده دیگری اجازه ندهد.
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ماده :141
برای دولت جائز است تا زمین موات و یا آنچه را که تحت ملکیت عامه داخل باشد،
بهخاطر مصلحتی از مصالح رعیت تحت کنرتول و حامیتش قرار دهد.

ماده :142
از ذخیره کردن گسرتده مال جلوگیری بهعمل میآید اگرچه مالک آن زکاتش را ادا
کند.

ماده :143
زکات مسلامنان از آن گونه اموالی که رشیعت تعیین کرده است مثل پول نقد ،اموال
تجارتی ،چهار پایان و حبوبات اخذ میگردد و از چیزهایی که رشیعت به اخذ از آنها
دستور نداده است ،گرفته منیشود.
زکات از هر مالک نصاب ،چه مکلف باشد مثل عاقل و بالغ یا غیر مکلف باشد مثل
طفل و دیوانه اخذ گردیده و در باب خاص از بیتاملال نگهداری میشود که توزیع آن
فقط باالی یک و یا چند صنف از اصناف هشتگانهای که قرآن از آنها یاد آوری منوده
است ،صورت میگیرد.

ماده :144
جزیه از نزد ذمیها به اختصاص مردان بالغ؛ به قدر توان شان اخذ میگردد و از زنان
و اطفال اخذ منیگردد.

ماده :145
از زمینهای خراجی به مقدار معینهاش خراج گرفته میشود ،و از زمینهای عرشی،
از حاصل موجوده شان زکات جمع آوری میگردد.
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ماده :146
از مسلامنان به خاطر برآورده ساخنت مصارف بیتاملال مالیات جمع آوری میگردد
که آنرا رشیعت اجازه میدهد .به رشط اینکه آنچه گرفته میشود از رضوریات صاحب
مال زیاده باشد .همچنان با رعایت اینکه مالیات به اندازهء جمع آوری شود که پاسخگوی
رضوریات دولت باشد.

ماده :147
انجام هر آنچه را که رشیعت بر امت واجب گردانیده درحالیکه در بیتاملال بودجه
کافی برای انجام این کار وجود نداشته باشد ،وجوب آن به امت منتقل میگردد .پس در
این راستا دولت حق دارد تا از امت بهخاطر رفع رضورت؛ مالیه اخذ بدارد و آنچه انجامش
رشعاً بر امت واجب نیست ،دولت حق ندارد در این ارتباط از امت مالیه جمع آوری مناید.
بنا ًء برای دولت جائز نیست تا برای محاکم ،و یا دوائر دولت ویا برای مصلحت دیگری
مالیات مقرر کند.

ماده :148
برای بودجه دولت ،ابواب دامئی وجود دارد که آنرا احکام رشعی معین کرده است.
اما فصلهای بودجه و تخصیصهای که هر فصل متضمن آن میباشد و اموری که این
مبالغ در هر فصل برای آن تخصیص داده شده ،اینها همه موکول به رأی و اجتهاد خلیفه
میباشند.

ماده :149
واردات دایمی بیتاملال عبارت از فئ در مجموع ،جزیه ،خراج ،خمس معادن و
زکات میباشد .دولت همیشه به جمع آوری این اموال میپردازد برابر است که رضورت
به آن باشد و یا خیر.
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ماده :150
اگر واردات دامئی بیتاملال برای مصارف دولت کافی و بسنده نبود ،پس دولت در
این صورت میتواند از مسلامنان مالیه اخذ بدارد .و باید در حصول مالیات طبق نکات
زیر اقدام مناید:
أ .برای اکامل مصارف واجبی بیتاملال برای فقراء ،مساکین ،مسافرین و برای
انجام فریضه جهاد.
ب .برای دفع مصارف واجبی بیتاملال بر سبیل عوض مثل مصارف کارمندان،
مأکوالت ارتش و تعویضات حکام.
ج .برای اکامل مصارف واجبی بیتاملال به طریق مصلحت و آسایش ،نه به طریق
عوض ،مثل احداث راهها ،استخراج آبها ،اعامر مساجد ،مدارس و شفاخانهها.
د .برای برآورده ساخنت مصارف واجبی بیتاملال از روی رضورت مثل وقوع
حادثۀ از حوادث باالی رعیت از قبیل گرسنگی ،طوفان و زلزله.

ماده :151
اموالیکه از گمرکات رسحدی دولت بهدست میآید در واردات بیتاملال شامل
میباشد .چنانچه اموال بهدست آمده از ملکیت عامه و دولت ،اموال میراثی بدون وارث
و مال مرتدین نیز شامل واردات بیتاملال میباشد.

ماده :152
مصارف بیتاملال به شش بخش تقسیم میشوند که عبارت اند از:
أ .اصناف هشتگانۀ که مستحق اموال زکات هستند تا برای آنان از باب زکات
مرصف کرده میشود.
ب .فقراء ،مساکین ،مسافران،جهاد ،قرضداران ،هرگاه از باب زکات مالی موجود نبود
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از واردات دامئی بیتاملال برای آنها مرصف شود و اگر واردات دامئی هم موجود نبود
برای قرضداران چیزی داده منیشود ،اما برای اکامل مصارف فقراء ،مساکین ،مسافران ،و
جهاد باید مالیات مقرر شود و حتی در حالت خوف فساد ،برای تنظیم مصارف شان قرض
گرفته میشود.
ج .مصارف اشخاصی که در دولت خدمت میکنند ،مانند کارمندان دولت ،حکام و
ارتش از بیتاملال تأدیه میگردد و اگر مال بیتاملال در زمینه کافی نبود ،باید مالیه جمع
آوری گردد .و درصورت خوف فساد برایش قرض گرفته شود.
د .مصارف مصالح و مرافق اساسی مثل راهها ،مساجد ،مدارس و شفاخانهها از
بودجه بیتاملال متویل میگردد اگر در بیتاملال برای رفع این رضوریات مال کافی
وجود نداشت ،پس باید فورا ً برای رفع این مصارف مالیه جمع آوری گردد.
ه .مصارف مصالح و مرافق کاملی از بیتاملال متویل میگردد و اگر در بیتاملال
مال کافی برای این رضوریات نبود ،مالیه جمع آوری نگردیده؛ به وقت دیگری گذاشته
شود.
و .مصارف حوادث ناگهانی مثل طوفان و زلزله از بیتاملال متویل میشود اگر
برای رفع این مشکل مال کافی در بیتاملال موجود نبود ،باید برای حل فوری این مشکل
قرض گرفته شود و بعدا ً در زمینه ،مالیه جمع آوری گردد.

ماده :153
دولت برای همه کسانیکه تابعیت آن را دارند ،فرصتهای کاری را تضمین میکند.

ماده :154
کارمندان در نزد افراد و رشکتها مثل کارمندان دولت از همۀ حقوق و وجائب
برخوردار اند .و هر فردیکه درمقابل مزد کار میکند ،کارمند میباشد اگرچه نوعیت کار و
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کارگر فرق کند .و چون کارگر و کارفرما بر رس ا ُجره (مزد) با هم به جنجال و نزاع پرداختند،
به مزد مثل در بین شان فیصله میگردد .لیکن اگر بر رس کدام موضوع دیگری به نزاع
پرداختند ،به عقد اجاره بر اساس احکام رشیعت میان شان فیصله صورت میگیرد.

ماده :155
جائز است که مزد به اساس منفعت کار و یا به اساس منفعت کارگر بوده ،به اساس
معلومات کارگر و یا شهادتنامه علمی وی نباشد .برای کارمندان ترفیع داده منیشود بلکه
آنچه که مستحق هستند برای شان داده میشود ،برابر است بر اساس کار باشد و یا کارگر.

ماده :156
دولت متضمن پرداخت نفقه برای کسانی است که نه مال دارند ،نه کار کرده میتوانند
و نه رسپرستی دارند که مسوولیت نفقۀ آنها را به عهده بگیرد ،و همچنان دولت مسوول
کمک و همکاری با ضعفاء و مصیبت زده گان و مبتالیان میباشد.

ماده :157
دولت برای گردش ثروت میان رعیت فعالیت منوده و از دست به دست شدن آن
میان طبقه خاص جلوگیری میکند.

ماده :158
دولت زمینه برآورده شدن نیازهای ثانوی رعیت را تا حد ممکن میرس منوده و مطابق
ثروت دست داشته خود توازن در جامعه را به طریق آتی ایجاد میمناید:
ا -از مالهای منقول و یا غیر منقول خود که در بیتاملال دارد و از فی و امثال آن
اعطا میمناید.
ب -از زمینهای آباد و غیر آباد خود برای کسانی که زمین کافی ندارند ،اعطا کند.
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اما کسانیکه زمین دارند و آن را زراعت منیکنند ،برای آنان منیدهد ،و برای آنانی که به
سبب فقر از زراعت عاجز اند مال میدهد تا به زراعت قادر شوند.
ج -قرضهای کسانی را که از پرداخت آن عاجز اند ،از مال زکات و فی ویا امثال آن
پرداخت میمناید.

ماده :159
دولت مراقب امور زراعتی و محصوالت آن بوده و طبق مقتضای سیاست زراعتی
حاصالت زمین را به باالترین سطح تولید آن میرساند.

ماده :160
دولت مراقب امور صنایع در کل بوده ،و متولی مستقیم صنایع میباشد که در ملکیت
عامه داخل است.

ماده :161
تجارت خارجی مطابق تابعیت تاجر است نه به اعتبار محل تولید کاال ،لذا تاجران
کشورهای حربی از تجارت در رسزمین ما منع میگردند مگر به اجازه خاص برای تاجر و
یا مال معین ،و با تجار معاهدین به اساس معاهداتی که در بین ما و آنها موجود است،
معامله صورت میگیرد .تاجرانی که رعیت دولت اند از صادر منودن آنچه که رسزمین
اسالمی به آن رضورت دارد و نیز از بیرون بردن موادی که توسط آن دشمن از حیث
نظامی یا صنعتی و یا اقتصادی تقویه میشود ،منع کرده میشوند .ولی از وارد کردن هر
گونه مالی که دارند ،منع کرده منیشوند .اما کشوری که بالفعل با ما داخل جنگ است
مثل ارسائیل ،از این احکام مستثنا میباشد؛ زیرا این گونه کشورها در متام عالقات و
روابط با ایشان ،چه تجارتی باشد و یا غیر تجارتی؛ حکم دار حرب بالفعل را میگیرند.
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ماده :162
همۀ افراد رعیت حق دارند تا آزمایشگاههای علمی متعلق به همۀ امور زندگی را ایجاد
منایند ،و بر دولت نیز الزم است تا چنین آزمایشگاهها را ایجاد و تأسیس مناید.

ماده :163
افراد رعیت از ملکیت البراتوار (آزمایشگاه) های که مواد تولیدی آنها به رضر امت
و یا دولت منجر گردد ،منع میشوند.

ماده :164
دولت خدمات صحی را برای همگان به طور مجانی فراهم میسازد ،لیکن از کار
شخصی طبیبان و ادویه فروشان منع منیکند.

ماده :165
ترصف و استثامر اموال بیگانه در قلمرو دولت و دادن هر گونه امتیاز به هر بیگانۀ
ممنوع میباشد.

ماده :166
دولت پول خاص و مستقل برای خود به چاپ میرساند و جائز نیست که این پول به
کدام پول بیگانه مرتبط باشد.

ماده :167
پول اصلی دولت هامنا طال و نقره است ،چه مرضوب باشد یا غیر مرضوب .و جائز
نیست که غیر آن دو پول دیگری داشته باشد ،لیکن این درست است که دولت عوض طال
و نقره چیز دیگری صادر کند ،به رشط آن که در خزانه دولت آن قدر طال و نقره باشد
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که ارزش پول صادر شده را داشته باشد .بنابرآن برای دولت جائز است که از مس ،برونز،
کاغذ و یا غیر اینها به نام خود پول درست کند ،لیکن با رعایت رشط مذکور ،یعنی طال و
نقره برابر ارزش پول عرضه شده ،در خزانه دولت موجود باشد.

ماده :168
تبادله اسعار میان پول دولت و کشورهای دیگر جائز است ،چنانچه در میان پول
خود دولت بهشکل برابر جائز میباشد و هرگاه پولها از جنسهای مختلف بودند ،در
تبادله آنها تفاضل نیز درست میباشد به رشط آنکه دست بهدست باشد ،اما اگر نسیه باشد
درست نیست .تغییر قیمت تبادله بدون کدام قید درصورت اختالف هردو جنس مجاز
میباشد ،و هر فر ِد از افراد رعیت حق دارد تا پولی را که میخواهد ،از داخل و یا خارج
بخرد و با آن بدون اجازه ،پول و یا چیز دیگری خریداری مناید.
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سیاست تعلیمی
ماده :169
واجب است تا نصاب تعلیمی بر اساس عقیده اسالمی استوار باشد .بنا ًء مواد درسی

و طرق تدریس طوری باید عیار گردد که هیچ چیزی در تعلیم و تربیه از این اساس خارج
نباشد.

ماده :701
سیاست تعلیمی و هدف آن هامنا ساختار و ایجاد عقلیه و نفسیۀ اسالمی میباشد،
بنا ًء همه مضامینیکه تدریس میشود ،باید بر اساس همین سیاست عیار گردد.

ماده :171
هدف اصلی تعلیم ،ایجاد شخصیت اسالمی و مجهز ساخنت مردم به علوم و معارف
متعلق به امور زندگی میباشد ،بنا ًء طریقه تعلیمی طوری عیار میگردد که این هدف را

برآورده سازد و همه طُ ُرقیکه به غیر از این هدف منجر شود ،ممنوع قرار داده میشود.

ماده :172
الزم است تا ساعات درسی علوم اسالمی و عربی هفتهوار از لحاظ تعداد ساعات و
وقت آن به مقدار ساعات درسی سائر مضامین تنظیم شود.

ماده :173
واجب است تا در تعلیم میان علوم تجربی و ملحقات آن مثل ریاضیات و معارف
فرهنگی فرق قایل شد .بنا ًء علوم تجربی به اساس حاجت و رضورت تدریس میگردد و
مقید به هیچ یک از مراحل تعلیم منیباشد .لیکن معارف فرهنگی در مراحل اول یعنی قبل
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از دوره عالی به اساس سیاست معینیکه متناقض با افکار و احکام اسالم نباشد ،تدریس
میگردد.
اما در دوره عالی مثل سائر علوم مرشوط به اینکه منجر به خروج از سیاست و هدف
تعلیم نگردد ،تدریس میشود.

ماده :174
تعلیم ثقافت اسالمی در متامی دورههای تعلیمی ،الزمی میباشد و باید در دوره
عالی بخشهای مختلف معارف اسالمی بشکل خاص تدریس گردد .چنانچه در این
مرحله؛ تخصصی در علوم هندسه ،طب و علوم طبیعی و امثال آن حاصل شود.

ماده :175
فنون و صنایع گاهی از یک ناحیه ملحق به علم میباشد مثل فنون تجاری ،کشتیرانی
و زراعتی ،و بدون قید و رشط اخذ میگردد .و گاهی هم با فرهنگ پیوست شده و متأثر از
نظر خاصی میباشد ،مثل تصویر و مجسمه سازی ،و این درصورتیکه با نظریه اسالم در
تناقض باشد ،اخذ منیگردد.

ماده :176
نصاب تعلیمی ،واحد بوده و سائر نصابها بدون نصاب دولت ممنوع میباشد،
مدارس خصوصی و محلی تا زمانی که به نصاب تعلیمی دولت پابند باشند ،و بر اساس
پروگرام تعلیمی استوار بوده؛ سیاست تعلیم و هدف آن را برآورده سازند ،نباید منع کرده
شوند ،ولی به رشط آن که تعلیم مختلط میان ذکور و اناث نباشد نه در شاگردان و نه در
استادان ،و همچنان به رشط که مختص به گروه یا دین یا مذهب یا نژاد یا رنگ نباشد.
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ماده :177
تعلیم که برای انسان در میدان زندگی رضورت است؛ باالی هر فرد ،زن و مرد فرض
میباشد .بنا ًء تعلیم باالی همه در دو مرحله ابتدائی و ثانوی یک امر الزامی میباشد .و بر
دولت الزم است تا زمینه تعلیم را برای همه بشکل مجانی مساعد سازد .و دولت باید زمینه

تحصیالت عالی را تا آخرین حد ممکن به صورت رایگان مساعد مناید.

ماده :178
دولت؛ کتابخانهها ،البراتوارها ،و سائر وسائل علوم و معرفت را در غیر مدارس و
دانشگاهها مهیا میسازد ،تا امکانات برای کسانی مساعد شود که میخواهند در علوم و
معارفی مختلف مثل :علم فقه ،اصول فقه ،حدیث ،تفسیر ،عقیده ،طب ،هندسه ،کیمیا و
اخرتاعات و اکتشافات و غیر ذلک به بحث و پژوهش ادامه دهند ،تا در میان امت تعداد
کثیر از مجتهدین ،مکتشفین و مخرتعین به میان آید.

ماده :179
استثامر تألیف برای تعلیم در همه مراحل آن ممنوع میباشد ،و هیچکس چه مؤلف
باشد یا غیر مؤلف بعد از آنکه کتاب به چاپ و نرش رسید ،دیگر حق چاپ برایش محفوظ
نیست ،اما اگر افکاری نزدش باشد که هنوز چاپ و نرش نشده باشد؛ برایش جائز است که
در بدل اعطای آن به مردم پول گیرد ،مثل ا ِ
ُجرت که در تعلیم گرفته میشود.
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سیاست خارجی
ماده :180
سیاست عبارت از رعایت امور داخلی و خارجی امت از طرف دولت و امت .دولت
این رعایت و رسپرستی را عمالً انجام میدهد و امت در این کار دولت را مورد محاسبه
قرار میدهد.

ماده :181
برای هیچ فرد ،حزب ،گروه و جامعت جائز نیست تا با دولتی از دولتهای بیگانه
ارتباط گیرد ،بلکه ارتباطات با دولتها تنها کار دولت است و بس ،زیرا دولت یگانه
ارگانیست که حق رعایت امور امت را عمالً در دست دارد و امت و احزاب تنها میتوانند
تا دولت را در روابط خارجیاش محاسبه منایند.

ماده :182
هدف ُمج ِّوز وسیله نیست ،زیرا طریقه از جنس فکره است ،لذا از راه حرام به واجب

و یا مباح رسیدن جواز ندارد و جائز نیست که وسیله سیاسی متناقض طریقه سیاسی باشد.

ماده :183
مانورهای سیاسی یک امر رضوری در سیاست خارجی پنداشته میشود و قوت در
آن جهت اعالم اعامل و اخفأی اهداف ،مؤثر است.

ماده :184

جرئت در کشف و افشای جرایم دولتهای دیگر ،بیان خطر سیاستهای نامطلوب

و افشا منودن دسیسههای خبیثانه و نابود ساخنت شخصیتهای گمراه کننده از مهمترین
اسالیب سیاست بهشامر میروند.
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ماده :185
اظهار عظمت و شوکت افکار اسالمی در رعایت امور افراد ،ملتها و دولتها از
بزرگترین طرق سیاسی بهشامر میرود.

ماده :186
قضیه سیاسی برای امت هامنا اسالم از حیث قوت شخصیت دولتش و تطبیق شدن
احکام بشکل حسن آن و سعی و کوشش خستگی ناپذیر در راه رسانیدن دعوتش به جهان
میباشد.

ماده :187
پیشربد دعوت اسالمی محوری میباشد که سیاست خارجی دور آن میچرخد و به
اساس آن روابط دولت با دیگر دولتها بر قرار میگردد.

ماده :188
روابط دولت با سائر دولتهای دنیا بنا بر چهار اعتبار استوار میباشد:
 .1دولتهای موجود در جهان اسالم چنان پنداشته میشوند که همه در یک کشور
قرار دارند ،لذا روابط با آنها در جملۀ روابط خارجی داخل منیباشد و روابط با آنها از
سیاست خارجی محسوب منیگردد ،و واجب است که برای یکپارچه ساخنت شان در
ضمن یک دولت کار و فعالیت صورت گیرد.
 .2با دولتهای که ما معاهدات اقتصادی ،تجارتی ،فرهنگی و حسن همجواری
داریم مطابق آنچه که در معاهدات ذکر است ،معامله صورت میگیرد .و اتباع کشورهای
مذکور با داشنت کارت تابعیت و بدون رضورت به داشنت جواز سفر حق دخول را در
رسزمین ما دارند ،لیکن به رشط آن که منت معاهده در این مورد رصاحت داشته باشد و آنان
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هم معامله باملثل داشته باشند ،و باید روابط اقتصادی و تجارتی با آنان در اجناس معین ،با
کیفیت و صفات مشخص بوده ،به قدر رضورت و در چیزهای باشدکه باعث تقویت آنان
نشود.
 .3دولتهای که میان ما و آنان معاهدات وجود ندارد و دولتهای استعامری
که عمالً استعامرگر اند مثل انگلستان ،امریکا و فرانسه ،و دولتهای که قصد تجاوز بر
رسزمینهای ما را دارند مثل روسیه ،اینها حکامً دولتهای محارب پنداشته میشوند،
لذا باید دربرابر آنان همۀ تدابیر و احتیاط الزم اخذ گردد ،و درست نیست که روابط
دیپلامتیک با آنان برقرار شود ،البته اتباع این کشورها حق دخول در رسزمین ما را دارند،
ولی با داشنت جواز سفر و ویزه خاص به هر فرد و به هر بار سفر ،مگر آنگاه که کشور شان
عمالً با ما داخل جنگ شود.
 .4دولتهای که محارب بالفعل اند؛ مثل ارسائیل ،واجب است تا با آنان در همه
ترصفات و معامالت حالت جنگی اساس قرار گیرد ،و چنان معاملۀ صورت میگیرد که
گویا میان ما و آنان بالفعل جنگ ادامه دارد .برابر است که میان ما و این کشورها آتش بس
برقرار باشد و یا خیر ،و دخول همۀ افراد رعیت این کشورها در رسزمین ما ممنوع میباشد.

ماده :189

عقد معاهدات نظامی ،سیاسی و آنچه از این قبیل میباشد و پیامنهای اجاره
پایگاههای نظامی و فرودگاهها قطعاً ممنوع میباشد ،اما عقد معاهدات حسن همجواری و
معاهدات اقتصادی ،تجارتی ،مالی ،فرهنگی و معاهدات آتش بس جائز است.

ماده :190

برای دولت جائز نیست تا با سازمانهای که بر مبنای غیر اسالم است مثل سازمانهای
بیناملللی همجون سازمان ملل متحد ،محکمه بیناملللی عدالت ،صندوق بیناملللی پول،
بانک جهانی و مثل سازمانهای منطقوی همچو جامعه عربی اشرتاک مناید.
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اسالم دینی است که از جانب الله سبحانه وتعالی بر محمد صلی الله علیه وسلم
جهت تنظیم ارتباط انسان با خالقش و با خودش و با سایر انسانها نازل گردیده است.
ارتباط انسان با خالقش در بر گیرنده عقاید و عبادات بوده و ارتباط انسان با خودش شامل
اخالقیات ،خوردنیها و پوشیدنیها میباشد .به همین ترتیب ارتباط انسان را با دیگر
انسانها معامالت و عقوبات تشکیل میدهد.
اسالم متام مشکالت انسان را حل کرده و به انسان به حیث کُل غیر قابل تجزیه توجه
میمناید .ازین رو متام مشکالت انسان را به یک طریقه معالجه منوده است .یقیناً اسالم
نظامش را به اساس روح بنا کرده است که آن عبارت از عقیده میباشد .بنا ًء ناحیه روحی

اساس فرهنگ اسالم را تشکیل داده ،چنانچه اساس دولت و رشیعت آن هم میباشد.

با وجود اینکه رشیعت اسالمی به تفصیل نظامها بشکل دقیق مانند نظامهای عبادات،
معامالت و عقوبات پرداخته با آن هم اخالق را نظام مفصلی نساخته است .اما احکام
اخالق را به این اعتبار که اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی است معالجه منوده ،قطع نظر از
این تفصیل که احکام مذکور اخالق است و باید به تفکیک آن از غیرش توجه و عنایت
جدی صورت گیرد .بلکه از حیث تفصیل احکام ،اخالق کمتر تفصیل داده شده است و
در فقه باب خاصی در مورد اخالق وجود ندارد.
لهذا در کتب فقهی که احکام رشعی را احتوا میکند بابی را به نام باب اخالق رساغ
منیکنیم .همچنان فقها و مجتهدین در بحث و استنباط احکام اخالقیات توجه مبذول
نداشتهاند.
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اخالق در قیام و نهوض جامعه تأثیر منیگذارد ،زیرا جامعه مبتنی بر نظامهای
زندگی است و در آن احساسات و افکار تأثیر گزار میباشد .اخالق در قیام جامعه و بیرون
شدن از انحطاط کدام تأثیری ندارد ،بلکه عرف عمومی ناشی از مفاهیم زندگی بر جامعه
مؤثر است ،اخالق تأثیر گذار بر جامعه نبوده ،بلکه نظامهایی است که در جامعه تطبیق
میگردد و افکار و احساساتی است که مردم با خود حمل میکنند .اخالق ناشی از افکار
و احساسات بوده و نتیجه تطبیق نظام میباشد.
بنا ًء جایز نیست که دعوت به سوی اخالق در جامعه پیش برده شود ،زیرا اخالق

نتیجه اوامر الله سبحانه وتعالی میباشد که از دعوت به سوی عقیده و تطبیق اسالم بشکل
عام بر میخیزد .دعوت به اخالق برخالف مفاهیم اسالم از زندگی بوده ،باعث دوری مردم
از فهم حقیقت جامعه و مقومات آن میگردد و مردم را معتاد فضایل فردی ساخته که در
نهایت منجر به غفلت از وسایل حقیقی پیرشفت زندگی میگردد.
لهذا خطرناک خواهد بود که دعوت اسالمی به دعوت اخالقی تبدیل گردد ،زیرا این
امر چنین مفهوم را ارایه میکند که دعوت اسالمی دعوت اخالقی بوده و صورت فکری
اسالم را زیر سوال میبرد .در نتیجه منجر به عدم فهم مردم نسبت به اسالم گردیده و مردم را
از یگانه طریقه تطبیق اسالم که عبارت از تشکیل دولت اسالمی است باز میدارد .رشیعت
اسالمی زمانی به معالجه روابط انسان با خودش توسط احکام رشعی متعلق به صفات
اخالقی پرداخته است که آن را به حیث نظامی مثل عبادات و معامالت قرار نداده ،بلکه در
زمینه تحقق ارزشهای معینی که الله سبحانه وتعالی به آنها امر کرده مثل صداقت ،امانت،
عدم خیانت و حسد را رعایت کرده است ،و آن محصول اوامر الله سبحانه وتعالی در قبال
ارزشهای اخالقی مانند مکارم و فضایل میباشد.
بنا ًء امانت یک صفت اخالقی است که الله سبحانه وتعالی به آن امر منوده است و

الزم است در زمان اجرای آن ارزشهای اخالقی آن نیز مراعات شود ،ازین رو ارزشهای
اخالقی به آن تحقق یافته و به اخالق مسمی گردیده است .اما این صفات از نتایج اعامل
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مانند عفت که نتیجه مناز است حاصل شده و یا هم از وجوب مراعات آن در وقت اجرای
معامالت مانند صداقت در خرید و فروش حاصل میگردد .بنا ًء در آن ارزش اخالقی

حاصل منیشود ،زیرا هدف از انجام عمل تحقق آن منیباشد ،بلکه این صفات محصول
نتایج اعامل بوده و یا از وجوب مراعات صفات خلقی یک مسلامن در وقت عبادت الله
سبحانه وتعالی و در وقت انجام معامالت حاصل میگردد .زیرا مسلامن در قدم اول ارزش
روحی مناز را متحقق ساخته و در قدم دوم ارزش مادی تجارت را که در عین زمان متصف
به صفات اخالقی نیز میگردد.
یقیناً رشیعت صفاتی را که اتصاف به آنها اخالق حسنه و صفاتی را که اتصاف به
آنها اخالق سیئه پنداشته میشود بیان کرده است ،به اخالق نیکو و حسنه مثل صداقت،
امانت ،کشاده رویی ،حیا ،نیکویی با پدر و مادر ،صله رحم و به اینکه انسان برای برادرش
چیزی را الیق بداند که آن را برای خود الیق میداند تشویق کرده .این همه را تشویق
برای اتباع و متابعت اوامر الله سبحانه وتعالی پنداشته است .برخالف مثل :دروغ ،خیانت،
حسد و فجور و امثال آن منع کرده است .این همه را تشویق به امتناع از ارتکاب نواهی الله
سبحانه وتعالی پنداشته است.
اخالق بخش از این رشیعت و بخشی از اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی بوده و
تحقق اخالق در وجود مسلامن رضوری بوده تا اینکه عملش به اسالم متام گردیده و قیام
او به اوامر الله سبحانه وتعالی تکمیل شود .مگر تحقق اخالق در همه مجتمعات جز از
طریق ایجاد مشاعر و افکار اسالمی میرس نخواهد بود .چون اخالق در جامعه تحقق پیدا
کرد ،در افراد حتامً تحقق پیدا میکند.
مسلم است که تحقق اخالق از طریق ایجاد احساسات و افکار اسالمی میرس
گردیده و با تحقق آن در جامعه حتامً در افراد متحقق میگردد ،طبیعی است که رسیدن
به ارزشهای اخالقی از طریق دعوت به اخالق ممکن نیست .مگر از طریق که قبالً اشاره
شد ،یعنی ایجاد افکار و احساسات.
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اما در آغاز آماده ساخنت یک کتله اسالمی رضوری است که در آن افراد مانند اجزا
در جامعت باشند ،نه به حیث افراد مستقل تا دعوت اسالمی را بشکل کامل در جامعه
حمل کنند و در اثر آن افکار و احساسات اسالمی ایجاد گردیده و مردم به پیروی دخول
شان در اسالم ،گروه گروه در اخالق داخل شوند.
باید واضح گردد که ما اخالق را الزمه اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی و تطبیق
اسالم گردانیده و به رضورت اتصاف مسلامن به اخالق حسنه تأکید میورزیم.
مسلامً الله سبحانه وتعالی در بسیاری از سورههای قرآنکریم صفاتی را که باید انسان
به آن متصف باشد و به سوی آن تالش ورزد بیان کرده است .این صفات عبارت اند از:
عقاید ،عبادات ،معامالت و اخالق بوده و باید متام این صفات چهارگانه در انسان موجود
باشد.
الله سبحانه وتعالی در سوره لقامن میفرماید:

يم﴿﴾١٣
﴿ َوإِ ْذ ق ََال لُق َْمنُ ِلبْ ِن ِه َو ُه َو يَ ِعظُهُ يَا بُ َن َّي َل ت ْ
الشكَ لَظُل ٌْم َع ِظ ٌ
ُشِكْ بِاللَّ ِه إِنَّ ِّ ْ
َو َو َّص ْي َنا ْ
ل
ف َعا َم ْ ِ
ل َوهْنٍ َو ِف َصالُهُ ِ
ي َأنِ اشْ كُ ْر ِ
ال َ
ِنسانَ ِب َوالِدَ يْ ِه َح َملَتْهُ أُ ُّمهُ َو ْه ًنا َع َ ٰ
س لَكَ ِب ِه ِعل ٌْم ف ََل
ل أَن ت ْ
ُشِكَ ِ
ب َما لَ ْي َ
ل الْ َم ِصريُ﴿َ ﴾١٤وإِن َجاهَدَاكَ َع َ ٰ
َولِ َوالِدَ يْكَ إِ َ َّ
ل َم ْرجِ ُعك ُْم
ف الدُّ نْ َيا َم ْع ُروفًا َواتَّب ِْع َسب َ
ِيل َم ْ
ت ُِط ْع ُه َم َو َصا ِح ْب ُه َم ِ
ن َأن َ
ل ۚ ثُ َّم إِ َ َّ
َاب إِ َ َّ

َفأُنَ ِّب ُئكُم بِ َا كُن ُت ْم تَ ْع َملُونَ﴿ ﴾١٥يَا بُ َن َّي إِنَّ َها إِن تَكُ ِم ْثق َ
ف
َال َح َّب ٍة ِّم ْ
ن َخ ْر َدلٍ َف َتكُن ِ
ض يَأْ ِ
الس َم َو ِ
ف ْالَ ْر ِ
ري﴿ ﴾١٦يَا بُ َن َّي
َص ْ
ت ِب َها اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ ل َِط ٌ
ات َأ ْو ِ
خ َر ٍة َأ ْو ِ
يف َخ ِب ٌ
ف َّ
الص َل َة َوأْ ُم ْر بِالْ َم ْع ُر ِ
ن َع ْز ِم
ل َما أَ َصابَكَ إِنَّ َٰذلِكَ ِم ْ
وف َوانْهَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َو ْ
أَ ِق ِم َّ
اص ِ ْ
ب َع َ ٰ
ض َم َر ًحا إِنَّ اللَّهَ َل يُ ِ
ف ْالَ ْر ِ
ب ك َُّل
اس َو َل تَ ِ
ْالُ ُمورِ﴿َ ﴾١٧و َل ت َُص ِّع ْر خَدَّكَ لِل َّن ِ
ْش ِ
ح ُّ
خ َتالٍ َفخُورٍ﴿َ ﴾١٨واق ِ
ض ِمن َص ْوتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَ َر ْالَ ْص َو ِ
ت
ات ل ََص ْو ُ
ف َمشْ يِكَ َواغْضُ ْ
ُم ْ
ْصدْ ِ
ح ِمريِ﴾ [لقامن]١٩-13:
الْ َ

ترجمه :آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم .چون مادرش به او حامله شد و
هر روز ناتوانتر مىشد و پس از دو سال از شريش باز گرفت .و سفارش كرديم كه :مرا و
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پدر و مادرت را سپاسگزار کن كه رسانجام تو نزد من است .و اگر آن دو(پدر و مادرت)
تالش کنند تا بر پایه جهالت و نادانی چیزی را رشیک من قرار دهی .از آنان اطاعت

مکن؛ ولی در دنیا با آنها به شیوهای پسندیده معارشت کن و راه کسی را در پیش گیر
که [با توبه ،ایامن و اخالص] به من بازگشتهاند .بازگشت همه شام به سوى من است

و من از كارهايى كه مىكردهايد آگاهتان مىكنم .پرس عزیزم! اگر به اندازهی سنگینی
دانۀ خردلی(عمل نیک یا بد انجام گرفته) باشد و در دل سنگی ،یا در آسامنها ،و یا

اینکه در میان زمین باشد ،الله آن را حارض میآورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی
میکند) .چرا که الله سبحانه وتعالی بس دقیق و آگاه است .ای پرس عزیزم! مناز را
چنان که شاید بخوان ،و به کار نیک دستور بده و از کار بد نهی کن ،و در برابر مصائبی

که به تو میرسد شکیبا باش .این همه از کارهای (اساسی و مه ّمی) است که باید بر
تکب و بیاعتنایی از مردم روی مگردان ،و مغرورانه
آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید .با ّ
بر زمین راه مرو ،چرا که الله هیچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد .و در راه رفتنت

اعتدال را رعایت کن ،و (در سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که
زشتترین صداها ،صدای خران است.

و در سوره فرقان میفرماید:

يْشُ ونَ َع َل ْالَ ْر ِ
جا ِهلُونَ قَالُوا
﴿ َو ِع َبا ُد ال َّر ْح َمٰنِ الَّ ِذي َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا خَاطَ َب ُه ُم الْ َ
ن َ

ف َع َّنا
جدًا َو ِق َيا ًما﴿َ ﴾٦٤والَّ ِذي َ
َس َل ًما﴿َ ﴾٦٣والَّ ِذي َ
ن َيقُولُونَ َر َّب َنا ْ ِ
اص ْ
ن َيبِي ُتونَ لِ َر ِّبه ِْم ُس َّ

ن
اب َج َه َّن َم إِنَّ َع َذابَ َها كَانَ َغ َرا ًما﴿ ﴾٦٥إِنَّ َها َسا َء ْ
ت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُمقَا ًما﴿َ ﴾٦٦والَّ ِذي َ
َع َذ َ
ن َل َيدْ ُعونَ َم َع اللَّ ِه
ي َٰذلِكَ َق َوا ًما﴿َ ﴾٦٧والَّ ِذي َ
إِ َذا َأن َفقُوا ل َْم ُي ْ ِ
ْتوا َوكَانَ َب ْ َ
سفُوا َول َْم َيق ُ ُ
ح ِّق َو َل يَ ْزنُونَ ۚ َو َمن يَ ْف َع ْل َٰذلِكَ يَل َْق
ْس الَّ ِتي َح َّر َم اللَّهُ إِ َّل بِالْ َ
إِلَٰ ًها آ َخ َر َو َل يَ ْق ُتلُونَ ال َّنف َ

ن
اب َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َي ْ
َاب َوآ َم َ
أَثَا ًما﴿ُ ﴾٦٨يضَ ا َع ْ
خ ُلدْ ِفي ِه ُم َهانًا﴿ ﴾٦٩إِ َّل َمن ت َ
ف َلهُ الْ َع َذ ُ
دِّل اللَّهُ َس ِّي َئاتِه ِْم َح َس َن ٍ
حا َفأُو ٰلَ ِئكَ يُ َب ُ
يم﴿﴾٧٠
َو َع ِم َل َع َم ًل َصالِ ً
ات ۗ َوكَانَ اللَّهُ َغفُو ًرا َّر ِح ً

وب إِ َ
ن َل َيشْ َهدُونَ ال ُّزو َر
ل اللَّ ِه َم َتا ًبا﴿َ ﴾٧١والَّ ِذي َ
َاب َو َع ِم َل َصالِ ً
حا َفإِنَّهُ َي ُت ُ
َو َمن ت َ
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ات َربِّه ِْم ل َْم يَ ِ
ن إِ َذا ُذكِّ ُروا بِآيَ ِ
خ ُّروا َعلَ ْي َها ُص ًّم
َوإِ َذا َم ُّروا بِاللَّ ْغ ِو َم ُّروا ِك َرا ًما﴿َ ﴾٧٢والَّ ِذي َ
ني
ن َأ ْز َواجِ َنا َو ُذ ِّر َّياتِ َنا ُق َّر َة َأ ْع ُ ٍ
َب لَ َنا ِم ْ
َو ُع ْم َيانًا﴿َ ﴾٧٣والَّ ِذي َ
ي َوا ْج َعلْ َنا لِلْ ُم َّت ِق َ
ن َيقُولُونَ َر َّب َنا ه ْ
بوا َويُلَ َّق ْونَ ِفي َها تَ ِ
ن
ح َّي ًة َو َس َل ًما﴿ ﴾٧٥خَالِ ِدي َ
إِ َما ًما﴿ ﴾٧٤أُولَٰ ِئكَ يُ ْ
ج َز ْونَ الْ ُغ ْر َف َة بِ َا َص َ ُ
س َت َق ًّرا َو ُمقَا ًما﴾ [فرقان]76-63:
ِفي َها ۚ َح ُس َن ْ
ت ُم ْ

ترجمه :و بندگان رحامن کسانیاند که در روی زمین با آرامش و فروتنی راه میروند

و هنگامیکه جاهالن آنها را طرف خطاب قرار میدهند [در پاسخ آنها] سخنانی
مساملت آمیز میگویند .کسانیاند که شب را برای پروردگارشان با سجده و قیام

به صبح میرسانند .و کسانی که میگویند« :پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف
گردان ،که عذابش سخت و دوامدار است! بیگامن دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه
است .و کسانی که هرگاه انفاق کنند ،نه ارساف میمنایند و نه سختگیری؛ بلکه

در میان این دو ،ح ّد اعتدالی دارند .و کسانیاند که با الله ،معبود دیگری را به فریاد
منیخوانند و پرستش منیمنایند ،و انسانی را که الله خونش را حرام کرده است ،به
قتل منیرسانند مگر به حق ،و زنا منیکنند .چرا که هر کس (یکی از) این (کارهای
ناشایسته رشک و قتل و زنا) را انجام دهد ،کیفر آن را میبیند.

و الله سبحانه وتعالی در سوره ارسأ می فرماید:

ب أَ َحدُ ه َُم أَ ْو
َض َربُّكَ أَ َّل تَ ْع ُبدُوا إِ َّل إِيَّا ُه َوبِالْ َوالِدَ يْنِ إِ ْح َسانًا ۚ إِ َّما يَ ْبلُ َغ َّ
ن ِعندَكَ الْ ِك َ َ
﴿ َوق َ ٰ
اح
ف َو َل تَ ْن َه ْره َُم َوقُل لَّ ُه َم َق ْو ًل كَ ِرميًا﴿َ ﴾٢٣وا ْخ ِف ْ
ِك َله َُم ف ََل تَقُل لَّ ُه َم ُأ ٍّ
ض لَ ُه َم َج َن َ

ف نُف ِ
ُوسك ُْم
ال ُّذ ِّل ِم َ
ب ا ْر َح ْم ُه َم ك ََم َربَّ َي ِ
ان َص ِغريًا﴿َّ ﴾٢٤ربُّك ُْم أَ ْعل َُم بِ َا ِ
ن ال َّر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّ
ۚ إِن تَكُونُوا َصالِ ِ
ني َغفُو ًرا﴿َ ﴾٢٥و ِ
ني
ب َح َّقهُ َوالْ ِم ْس ِك َ
ني َفإِنَّهُ كَانَ لِ ْلَ َّوا ِب َ
ح َ
آت َذا الْ ُق ْر َ ٰ

ن كَانُوا إِ ْخ َوانَ الشَّ َي ِ
ني
اط ِ
السبِيلِ َو َل تُ َب ِّذ ْر تَ ْب ِذي ًرا﴿ ﴾٢٦إِنَّ الْ ُم َب ِّذرِي َ
َوابْ َ
ن َّ
ن َع ْن ُه ُم ابْ ِتغَا َء َر ْح َم ٍة ِّمن َّربِّكَ تَ ْر ُجوهَا َفقُل لَّ ُه ْم
الشَّ ْيطَانُ لِ َربِّ ِه كَفُو ًرا﴿َ ﴾٢٧وإِ َّما تُ ْعرِضَ َّ
َوكَانَ

ل ُع ُن ِقكَ َو َل تَ ْب ُسطْ َها ك َُّل الْ َب ْس ِط َف َت ْق ُعدَ
َق ْو ًل َّم ْي ُسو ًرا﴿َ ﴾٢٨و َل تَ ْ
ج َع ْل يَدَكَ َم ْغلُولَ ًة إِ َ ٰ

ح ُسو ًرا﴿ ﴾٢٩إِنَّ َربَّكَ يَ ْب ُس ُ
ط ال ِّرز َْق لِ َمن يَشَ ا ُء َويَ ْق ِد ُر ۚ إِنَّهُ كَانَ ِب ِع َبا ِد ِه َخ ِبريًا
َملُو ًما َّم ْ
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ن نَ ْر ُز ُق ُه ْم َوإِيَّاك ُْم ۚ إِنَّ َق ْتلَ ُه ْم كَانَ
ح ُ
بَ ِصريًا﴿َ ﴾٣٠و َل تَ ْق ُتلُوا أَ ْو َل َدك ُْم خَشْ َي َة إِ ْم َلقٍ نَّ ْ

ريا﴿َ ﴾٣١و َل تَ ْق َر ُبوا ال ِّزنَا إِنَّهُ كَانَ فَا ِحشَ ًة َو َسا َء َسب ً
ْس
ِيل﴿َ ﴾٣٢و َل تَ ْق ُتلُوا ال َّنف َ
ِخطْ ًئا كَ ِب ً
سف ِّ
ف الْ َق ْتلِ
ح ِّق ۗ َو َمن ُق ِت َل َمظْلُو ًما َف َقدْ َج َعلْ َنا لِ َولِ ِّي ِه ُسلْطَانًا ف ََل يُ ْ ِ
الَّ ِتي َح َّر َم اللَّهُ إِ َّل بِالْ َ

ن َح َّت ٰى َي ْبلُ َغ أَشُ دَّهُ ۚ َوأَ ْوفُوا
يم إِ َّل بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُ
نصو ًرا﴿َ ﴾٣٣و َل تَ ْق َر ُبوا َم َال الْ َي ِت ِ
إِنَّهُ كَانَ َم ُ

بِالْ َع ْه ِد إِنَّ الْ َع ْهدَ كَانَ َم ْس ُئ ً
يم
ول﴿َ ﴾٣٤وأَ ْوفُوا الْكَ ْي َل إِ َذا ِكلْ ُت ْم َو ِزنُوا بِالْ ِق ْسطَ ِ
اس الْ ُم ْس َت ِق ِ
ن تَأْو ً
ص َوالْ ُفؤَا َد
َي َو َأ ْح َس ُ
ِيل﴿َ ﴾٣٥و َل تَق ُ
ْف َما لَ ْي َ
ۚ َٰذلِكَ خ ْ ٌ
س لَكَ ِب ِه ِعل ٌْم ۚ إِنَّ َّ
الس ْم َع َوالْ َب َ َ
ك ُُّل أُولَٰ ِئكَ كَانَ َع ْنهُ َم ْس ُئ ً
ف ْالَ ْر ِ
ض
خر َِق ْالَ ْر َ
ول﴿َ ﴾٣٦و َل تَ ِ
ض َم َر ًحا إِنَّكَ لَن تَ ْ
ْش ِ
َولَن تَ ْبلُ َغ الْجِ َب َال طُ ً
ول﴿ ﴾٣٧ك ُُّل َٰذلِكَ كَانَ َس ِّيئُهُ ِعندَ َر ِّبكَ َمكْ ُروهًا﴾
[ارسا]٣٨-23:

ترجمه :و پروردگارت فرمان داده :جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه
یکی از آن دو ،یا هردوی آنها ،نزد تو به سن پیری رسند ،کمرتین اهانتی به آنها روا

مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو! در
برابرشان از روى مهرباىن رس تواضع فرود آور و بگو :اى پروردگار من ،همچنان كه

مرا در خُردى پرورش دادند ،بر آنها رحمت آور .پروردگار شام از درون دلهایتان
آگاهتر است؛ (اگر لغزشی در این زمینه داشتید) هر گاه صالح باشید (و جربان کنید)
او بازگشتکنندگان را میبخشد .حق خويشاوند و مسكني و در راهمانده را ادا كن و
هيچ ارسافكارى مكن .چرا که تبذیرکنندگان ،برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر

پروردگارش ،بسیار ناسپاس بود! و اگر از آنان (خویشاوندان و بیچارگان و واماندگان در
راه ،به سبب نبودن امکانات و) به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که ِ
امید بدان داری،
روی برگردانی ،با ایشان محرتمانه و مهربانانه سخن بگو (و با وعدهی احسان در آینده
بدیشان ،دلخوش و امیدوارشان گردان) .دستت را بخیالنه بسته مدار [که از انفاق

در راه خدا باز مانی] و به طور کامل هم [در انفاق] دست و دل باز مباش [که چیزی

برای معاش خودت باقی مناند] که در نهایت [نزد شایستگان] نکوهیده [و در زندگی
خود] درمانده گردی .پروردگار تو در رزق هر كس كه بخواهد گشايش مىدهد ،يا تنگ
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مىگريد ،زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست .و فرزندانتان را از ترس فقر ،نکشید! ما

آنها و شام را روزی میدهیم؛ مسلامً کشنت آنها گناه بزرگی است! و نزدیک زنا نشوید
که کاری بسیار زشت و راهی بد است .كىس را كه خدا كشتنش را حرام كرده است

مكشيد مگر به حق .و هر كس كه به ستم كشته شود ،به طلبكننده خون او قدرىت

دادهايم .وىل در انتقام از حد نگذرد ،كه او پريوزمند است .و به مال یتیم ،جز به بهرتین
راه نزدیک نشوید ،تا به رس حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید ،که از عهد سؤال

میشود! و هنگامیکه پیامنه میکنید ،حق پیامنه را ادا منایید ،و با ترازوی درست
وزن کنید! این برای شام بهرت ،و عاقبتش نیکوتر است .از آنچه به آن آگاهی نداری،
پیروی مکن ،چرا که گوش و چشم و دل ،همه مسوولند .و روی زمین ،با تکرب راه مرو!

تو منیتوانی زمین را بشکافی ،و طول قامتت هرگز به کوهها منیرسد! همه اين كارها
ناپسند است و پروردگار تو آنها را بد میبیند.

هر یک از آیات فوق در سورههای سه گانه صفات مختلف را توضیح میدارد و
صورت مسلامن و شخصیت اسالمی متامیز از غیرش را بیان میکند .در این آیات مالحظه
میشود که آنها اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی بوده ،در بعضی از این آیات احکامی
است متعلق به عقاید ،عبادات ،معامالت و اخالق .همچنان مالحظه میشود که این آیات
تنها منحرص به صفات اخالقی نبوده ،بلکه هامن گونه که در بر گیرنده اخالق است ،شامل
عقاید ،عبادات و معامالت نیز میباشد.
این صفات سازندۀ شخصیت اسالمی بوده و معلوم است که منحرص به اخالق
منیباشد تا انسان مطابق آن شخصیت اسالمی خود را بسازد .به خاطر تحقق هدف نهایی
الزم است تا این صفات مبتنی بر اساس روحی باشد که عبارت از عقیده اسالمی است و
باید اتصاف به این صفات نیز مبتنی بر عقیده باشد .از همین جهت مسلامن به صداقت از
خاطر ذات صداقت متصف نبوده ،بلکه به صداقت از این جهت متصف میشود که الله
سبحانه وتعالی به آن امر کرده است.
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لذا مسلامن باید متصف به صفات اخالقی بوده و آن را طوعاً و انقیادا ً قایم بسازد،
زیرا آن انسان را به تقوی وصل کرده و از نتایج عبادات حاصل میشود.
حشَ ا ِء َوالْ ُمنكَ ِر ۗ [ ﴾...عنکبوت]٤٥:
﴿ ...إِنَّ َّ
الص َل َة تَ ْن َه ٰى عَنِ الْ َف ْ

ترجمه :یقیناً که مناز صاحبش را از فحشا و منکر باز میدارد.

آنچه که رعایت آن در معامالت رضوری و واجب است «دین معامله میباشد»
عالوه بر اینکه خود آن از اوامر و نواهی معین شمرده میشود ،زیرا آنها را در وجود
مسلامن ثابت گردانیده به عادات الزمه مبدل میسازد ،ازین رو اختالط اخالق با سایر
نظامهای زندگی(با آنکه صفات مستقل اند) مسلامن را صالح بار میآورد ،اتصاف به
اخالق اجابت به اوامر و اجتناب از نواهی او سبحانه وتعالی محسوب میگردد ،نه از این
جهت که اخالق در زندگی نفع و یا نقصان میرساند.
این چیزیست که اتصاف به اخالق را دایمی و ثابت گردانیده تا اینکه مسلامن در
راستای تطبیق اسالم ثابت گردیده و با تغییر منفعت تغییر نکند؛ زیرا مقصود از آن منفعت
نبوده باید منفعت از آن دور گردد ،زیرا هدف از آن تنها ارزشهای اخالقی میباشد ،نه
ارزشهای مادی ،انسانی و روحی .بلکه جایز نیست که این ارزشها در آن خلط گردد،
زیرا از اثر این اختالط در اتصاف به آن اضطراب و پریشانی ایجاد میگردد و قابل ذکر
است که دور کردن ارزش مادی از اخالق و عدم قیام به آن به خاطر منفعت و فواید واجب
است ،زیرا منفعت خطریست که اخالق را تهدید میکند.
حاصل سخن اینکه اخالق از پایههای اساسی جامعه نبوده ،بلکه از اساسات مهم
فردی میباشد .ازین رو جامعه توسط اخالق اصالح منیشود ،بلکه توسط افکار و
احساسات اسالمی و توسط تطبیق نظام اسالمی اصالح میگردد .با وجود اینکه اخالق از
جمله مقومات فرد بوده ،لیکن به هیچ صورت به تنهایی جایز نبوده ،بلکه الزم است توأم
با آن عقاید ،معامالت و عبادات باشد.
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بنا ًء کسی که اخالقش حسنه و نیکو باشد ،ولی عقیده او غیر اسالمی ،اخالق او

اعتبار و ارزشی ندارد ،زیرا او در این حالت کافر بوده و معلوم است که بعد از کفر گناه
وجود ندارد .همچنان کسی که اخالقش نیکوست ،لیکن ملتزم به عبادات نبوده و در
معامالتش حسب احکام اسالم حرکت نکند .پس در اصالح فرد وجود عقیده ،عبادات،
معامالت و اخالق رضوری پنداشته میشود .و رشعاً اتکأ به اخالق و ترک باقی صفات
جایز نیست ،همچنان توجه به چیزی قبل از اطمینان به عقیده جایز منیباشد.
امر اساسی در اخالق اینست که باید مبتنی بر عقیده اسالمی بوده و مؤمن از این
جهت به آن متصف گردد که از جمله اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی میباشد.

ومن الله توفیق
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