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 یو نظام ادار تیریاول فقه مد جلسه

 18ساعت  - 12/5/1400سه شنبه 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 کنم خصوصا  یعرض م کیشما تبر یرا به همه  امیا نیجلسه را فراهم کرده اند و ا نیا لیتشک ی نهیکه زم یزانیکنم از عز یابتدا تشکر م در

 هر چند به آن کمتر پرداخت شده است .  است؛ تیبشر خیدر تار یروز مباهله که واقعا اتفاق بزرگ

 

 تحریف تاریخی در اندیشه ی دینی

 

 

 شکل گرفته و  )در طول تاریخ(حاکمان جائر ی لهیما به وس یجامعه  یمتاسفانه بستر فکر ،گریعرض کرده ام در جمع دوستان د "من کرارا

 . مینیب یمان م ثیو در حد رمانیقه مان به تفسبه ف یرا حت یریشکل گ نیآثار ا یگاه میستیخودمان هم متوجه ن

  یصحاب ۱۵۰ "نموده بودند با عنوان  فیتال یرا که کتاب یاست خدا رحمت کند ، مرحوم عالمه عسگر یا شهیر یاثرگذار یلیخ یاثرگذار نیا

 که اصال  یصحاب ۱۵۰ثر گذاشته است.  اما مع ذالک ا میکم دار یلیخ تیاهل ب ثیما ، البته در حد ثیحد نیتدو خیدر تار یعنی " یساختگ

 رسول  یکه اصال وجود نداشته اند و بعنوان صحاب یرا به آنها نسبت داده اند،  صحاب یجعل ثیرا ساخته اند و احاد نهای، ا ندارند یوجود خارج

 . به آنها نسبت داده شده است یجعل ثیو آله و سلم احاد هیاهلل عل یخدا صل

 از منابع درست کار  ینیانجام گرفته است و لذا استنباط حکم د ینید ی شهینسبت به اند خیاست که در طول تار یفیقلم از تحر کی نیا

 به  یاجیکند ، احت یرا ط یادیمراحل ز دیبا نکهی، عالوه بر ا ستین یاست و درس خواندن تنها هم کاف یسخت اریبس یاست ، کار علم یدشوار

 بدهد که صیبتواند تشخ دهیرا درک بکند ، آبد یاحکام شرع یریرا درک کند و جهت گ عتیرد که مذاق شردا ینیدر متون د کرغور و تف کی

  .میبشو یلیمباحث خ نیاست،. حاال نخواستم وارد ا حیصح ثیاز موارد حد نیو ا ستین یدرست ثی، حد ثیحد نیا 

  نیالزم در ا یسال از انقالب گذشته هنوز کار گسترده  ۴۲ نیول ادر ط نکهیاست . ا یاست و البته کار الزم یفقه نظام کار مهم استنباط

 ،  ستینظام ن یکه بر سر کار آمده اند البته مقصود رهبر یاست که حکمرانان نیا لشیدارد .از جمله دال یادیز لیعرصه انجام نگرفته ، دال
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  انیز علما هم از حوزوهم از دولتمران هم از نخبگان هم ا  مطالباتشان شهیبوده است،  هم نینظام هم یاز مطالبات رهبر یکی شهیچون هم

  یر آمدند ، درست و به طور جدکه سر کا ییدولت ها یعنیبوده که حکمرانان ما  نیا لشیاز دال یکی - دیکن نیبوده که تدو نیهم از فقها ا

 حوزه ها  یدر همه  یتماعاج تیریمد یکه در عرصه ها یفعل یدر جامعه  .فراتر از آن چهل روز میدار یزینداشته اند که چ ورمطلب را با نیا

  ی، منته ستیمبالغه ن نیو ا میاز دانش دار ییایلکه درب یزینه فقط چ میندار یزیما واقعا چ - گرید یاقتصاد ، فرهنگ و حوزه ها یدر حوزه 

 است  تیریبحث فقه مد میکن دوره مطرح نیا یشد در جلسه  ادشنهی. آنچه پ میو قدر و ارزش آنها را بدان میرا بشناس مانیاداشته ه مینتوانست

 مباحث خدمت  نیز ارا ا ییسرنخ ها کیخالصه و گذرا ، اما  یلیسلسله مباحث خ نیقبل از ا یرا در دوره ها یمهم یما بحث ها ی. منته

 . میدوستان عرضه کرده ا

 

 بازخوانی مباحث گذشته

 

 اش فراهم شده  نهیا که زمرمباحث  نیو ا میرا که ما قبال مطرح کرده ا ی.  هم مباحثرندیبگ یاحث را جدمب نیاستدعا دارم که دوستان ا بنده

 که کامال ناآشنا و  یکار بزرگ است ، چون کس کیخود  یمباحث علم نیشدن ذهن با ا ریچون آشنا شدن ذهن ، درگ -است در ذهن شما 

  شیمقوله ها بشود ، برا نیبخواهد وارد ا کبارهیاز دانش نشده است ، اگر  یفنّ و رشته  نیا میبا اصول و مفاه ریاست و ذهنش درگ گانهیب

 کیرا  یمباحث قبلاست که  نیبنده ا یاستدعا -شود  یم ریشد کم کم ذهن آشنا و در گ ریدرگ یوقت یکند ول یب وانمود میغر یلیخ

 یم یگریاست ، اگر کتاب د یمطالب تازه ا هانیچون ا -شده ،  نیورشته ها تد نیکه در ا ییها ابکت نیکه ا دیبگذار یبرنامه ا 

  . است یدیشده ، کار جد نیتدو ریکه توسط حق یکتب نیا -کردم  ینم یکتاب ها را به شما معرف نیبود ا 

 جلد کتاب کی -ار ازآمدن است ( فقه ب رونی)که دو جلد چهارم و پنجم آن در حال خروج از چاپ بیفقه نظام اقتصاد  ،یاسینظام س فقه
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  آمده است. رونیاز چاپ ب "فقه بانک  ". با عنوان  میجلد نوشته ا کی "فقه بانک  "و  "فقه بازار  " مینوشته ا 

  "فقه کار  "که  میکن یم انیفقه کار را ب نجایکنند و مطالعه کنند ، ما ا عیتوز نجایرا ا نکمن استدعا دارم دوستان کتاب فقه با

 اجرا آماده  یاکه بر یبه آن شکل میرا ما مطرح کردنآ ی، منته ردیبه خودش بگ ییبه برنامه و طرح بشود و حالت اجرا لیتبد دیبا

  .میبشود ، مطرح کرده ا

 . میمطرح نمود ؛اجرا آماده شود یکه برا یبه آن شکل میآنچه را که ما مطرح کرد .ستین یانصار خیمکاسب ش فقه)مثل( 

 است انجام  یراست که کار مهمبا در نظر گرفتن اج میاست ، نه ! آنچه ما مطرح کرد ادیکه فاصله اش تا اجرا ز ستین یصاران خیما ، فقه ش فقه

 . شده است

 نیاز ا یعضبرشته ها وارد هستند  نیکه در ا ندیایب یرا بخوانند بلکه اگر بشود بعض  "فقه بانک  "کتاب  نیحداقل ا دوستان

 . خودشان را عرضه کنندمباحث را،  اصال نظر  

 تقریر در دروس حوزه

 

  ریرس استاد را روز بعد تقراز شاگردان برجسته ، د یدارد در فهم درس استاد ، که بعض ریکه تاث میدار هیعلم یدر حوزه ها یبرنامه ا کی ما

  . است یخوب یبرنامه  ریکنند ، تقر یم

  دایاز درس استاد حضور پ روز بعد ، قبل یعنیکردند،   یمحمد باقر صدر را ارائه م دیدر نجف درس استاد شه یشاهرود یهاشم تاهللیآ مرحوم

 ش در پخته شدن رو نیکردند و ا یهم داشتند مطرح م یساعت قبل از درس استاد دروس قبل را ارائه کرده و اگر نقد میکردند و ن یم

 . خواهند یکه دوستان م یهر شکل ایو  نیبه ا هیشب یزیحاال هر چ -موثر بود  اریبس یمباحث درس
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 فقه ما با آنچه که  نیجود دارد بفاصله و یلی.  خمیندازینخبگان جا ب نیرا در ب " یفقه نظام بانک " میمشکل که بتوان نیبا ا میریامروز در گ ما

  .کنند ینخبگان مطرح م

 

 در فقه  میکن یمآنچه ما مطرح  نیاست ب ادیز یلیصله خکه فا میریگ یم جهیشوند ، نت یم ریمتح میکن یکه ما مطرح م یمطالب یگاه

 . دارد انیروز جر یبا آنچه در مباحث علم یاسالم

 صفت انگاشته ام  یطوط نهیآ ، در پس میبازگوکننده ا کیناقل و  کیما  نجای.  در امیستین یاست که ما کاره ا نیا مییگو یآنچه م میمعتقد ما

 .میگو یآنچه استاد ازل گفت بگو م

 . ستیحرف خودمان ن  مییگو یحرف استاد ازل را م ما

 . و مطالعه کنند،  با دقت نندی، بب ندیایب دی. با فتدینخبگان جا ب یحرف ها در جامعه  نیا دیبا نیا اما

 که فعال  یاسیس ت که فقه نظاماس نیبنده ا ی هی. البته توص؛ مطالعه کنندبخوانند مباحث را نیا یرسند همه  یاگر نم ،را  یفقه نظام بانک نیا

  . م استمه اریبس میمباحث که ما نوشت نیاز آن هنوز چاپ نشده،  ا یمنتشر شده و البته هنوز هم ادامه دارد و بعضجلد  ۶

  یاسیس یفکر یناب رینوشته شده واقعا ز نجایدهد ، آنچه ا یغرب را شکل م یتمدن فعل یاسیس یفکر یبنا ویمونتسک نیروح القوان اگر

 . شکل تاکنون مطرح نشده است نیدهد و به ا یم لیا را تشکم یاسالم

 . میا گسترده تر مطرح کرده یلیاست .ما خ ادیفاصله ز یرا آورده اند ول میاز آنچه را ما مطرح کرد یلیخ یمنتظر یآقا

 . که انجام شده تا چه حد است یتا معلوم شود کار نندیبب دیدوستان با خالصه

 فقه نظام  نیاست . ا نیمعه اجا ازی، چون ن میانجام داده ا یکار نیچن میکنم و بگو فیدارم که تعر فهی، ناچار ، وظ میطور بگو نیناچار ا من
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  . جامعه است ازیو ...انجام شده چون ن ی، اقتصاد یعمران  ،یاسیس

  یم نکهیا لیبدل واست  ینظام اقتصاد که جلد ششم یاز فقه نظام بانک ریچاپ است ، به غ ریمجلدات هم ز یکتابها چاپ شده و بعض نیا

 .چاپ شود عیسر میو گفت دیایب رونیاز چاپ ب ردیشکل بگ دیدولت جد نکهیقبل از ا میخواست

  : میکن یمباحث را شروع م نی، ا " یو نظام ادار تیریفقه مد"دوره که گفته شده  نیهر حال ا به

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 تعریف مدیریت

 پرداخته شده به  تیرینش مددا یکه معموال در منابع و کتب رسم یفی، من به تعار یاسالم اتیروا یبر مبنا میارائه بده تیریمدکه از  یفیتعر

  .میکن یرا ارائه م فیتعر نی، گاه ا تیریفقه مد یبر مبنا میدار یفیدارند که خوب است ، ما هم تعر یفیپردازم ، آنها تعار یآنها نم

  .اهداف مطلوب ایدر جهت تحقق هدف  یانسان یمجموعه  کیبه گردش در آوردن منظم :  تیریمد فیتعر  

 

  .میائه کرده ارا ار یفیتعر نگونهیروشن خواهد شد که چرا ا ندهیو در مباحث آ میده یارائه م تیریاست که ما از مد یفیتعر نیا

 حیانتخاب را توض نیا لیدل مییایزحمت ندارد که ب یلی، که خ میفتگ منظمرا به گردش درآوردن  تیریکه ما ، مد فیتعر نیبخش ا نیاول

 . میبده

 ؟ " تیریمد " ؟ " ریمد "چه ؟  یعنی "اداره  " اصال

 و  تیریاز مداست (  یمهم اریسب یما به کار رفته و جا افتاده و البته واژه  یواژه در فرهنگ عموم نیکند ) چرا ا یاست که اداره م یفرد ریمد

  .شود یم ریتعب "اداره کردن  "دهد به  یانجام م ریکه مد یاراز ک ای

  : هم هست یعرفان اتیشده و در ادب دهیما فراوان د ینیاداره در فرهنگ د ی واژه

 . بگردان ، به گردش درآور یعنی "اَدِر  "جام را بگردان  نیکاسا... ااَدِر  یالسّاق هایُّاَ ای ااَل

  : دیگو یت که معرب هس یاز شعرا یگرید شعر

  الجام اِن جاملنا ریضَرَّ مد یقد اَخذ الجام و ال جام لنا     مِا الذ کلکم
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 است که: همه نیشعر ا یعنام یاست که دو معنا دارند .خالصه  "جاملنا  " یو دوم "جام لنا  " یآمده که اول "جام لنا  "شعر دو بار  نیا در

 جام  ی، اگر گرداننده  میوشجام بهره مند  نیاز ا میو نتوانست میشد منتها ما محروم ماند بتانیصو ن دیدیرا نوش یاله یدنیشما جام نوش ی 

  .دیرس یم یبکند چه ضرر یچشم محبت گوشه

 در روایات "دور"واژه  

و آن را رکن  میفتا گربه گردش در آوردن  تیریمد فیاست که چرا ما در تعر نیساز ا نهیواژه توجه شده است که زم نیهم به ا اتیروا در

 . میدانست تیریمد

 

  "... جثمَ لَهُ عند المال اهیعاکلّ شئ فاذا  یابن آدم ف ریدی طانیانّ الشّ "السالم: هیاز امام صادق عل میابن ابراه اثیغ ی حهیصح تیروا در

 آدم را خسته  ینجا و ...( پس بنبه آ نجای، از او خواسته ها  التیگرداند او را دنبال تما یکند )م یامورش اداره م یآدم را در همه  یبن طانیش

  طانیلغزند . ش ینم یبزود نیمتد ریغ یو حت نیکند ، انسان متد فیکند و اراده اش را ضع یکه او را خسته م یی: تا جااهیکند ) اع یم

  یرود و او کارها و راه ها یمن طانیدستورات شبار  ریز یگرداند و انسان هم به سادگ یکند و در موارد دلخواه انسان را م یرا فراهم م یقدماتم

  ند از آن دست برداردتوا یشود و نم یرسد که سست م یم ی، تا به نقطه ا ستین ینه ، خدا راض دیگو یکند و انسان م یم شنهادیپ یمتعدد

 آدم .)عبارت  یدام انداختن بن به یزند برا یم زانو طانیزند ( ش یخسته شد ) جثمَ : زانو م یکند .( وقت یم ریگ نیدر مال انسان را زم معموال

 و کامال در چنگ  ردیگ یگردنش را م طانیاست ( ش یآن قدر عال یاز لحاظ معنا و هم ادب تیروا نیاست از جهت بالغت ، ا بیعج اریبس

  (۲ ثیحد ۶۵باب جهاد النفس باب  عهیوسائل الشافتد .)  یم طانیش
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 الصبح اَن  یال لهیارج.  قال : فاَدَّبتها لالخو یرا یو کانت تر یبها اُمّ عل قالیاَنّه کان لهم المرءه  ثیحد یف "السالم:  هیاز امام باقر عل تیروا در

 کردم بعد متوجه  اریاخت یمسرهالسالم فرمودند :  هیامام باقر عل "فلما اصبحتم  هیالسالم فامتنعت عل هیعل نیرالمومنیام یمتولّ هایترجع ال

 منتقل گریبه مطلب د یز مطلباشب تا صبح با او صحبت کردم تا قانعش کنم )اَدّبتها:  کیدارد .  یو بد یخوارج اعتقاد دارد و نظر منف شدم به

 وجه قانع نشد تا  چیه بهدم ( او را گردان نیو حجت ها و براه لیدال ی رهیشود ، او را گرداندم در دا هیتا توج گرید لیبه دل یلیکردم از دل 

 باب النکاح  عهیوسائل الش منبع :  "تواند همسرم باشد . یالسالم بغض دارد نم هیعل یعل نیالمومن ریکه به ام یکس دمیصبح شد ، پس د نکهیا

 ۹ ثیابواب کفر و نحوه باب دهم حد

 . السالم به گردش در آوردن موجود است همیعل نیمعصوم اتیو روا اتیاداره در ادب یکلمه  پس

  .باهداف مطلو ایدر جهت تحقق هدف  یانسان یمجموعه  کیبلکه به گردش در آوردن منظم  ستیل آتش گردان نگردش مث نیا

 

  : چند عنصر دارد تیریمد

  به گردش در آوردن .۱  

  اهداف ریدر مس .۲  

  انسانی یمجموعه  .۳  

  درجهت تحقق اهداف .۴  

  نیا میستان داده باشبه دست دو یاسالم تیریو کالن از بحث خود و مفهوم مد ییتدابرداشت اب کی) البته فعال  یاسالم تیریمد یهایژگیو

  (میکن یمطالب را عرض م
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 است،  یاسالم تیریمهم مد ازاتیاز امت نیا است. جهان شمول تیریمد کیدرون  شهیاست که هم نیا یاسالم تیریاول مد یژگیو

 جهان شمول  تیریدکه جهان ، م میما معتقد .چارچوب است کیدر  یتیریبلکه مد ،ستیکالن در خالء ن تیریمد نیا؛ کالن تیریخصوصا مد 

  نیبا سکوالرها از هم میارکه ما به خدا د ینگاه تمایزوجه  )است، گرداننده هم هست( نندهینه تنها آفر ریاست ، مد یدارد و در حوزه ربوب

 خدا  ای؟ آ ستی؟ خدا ک دیشناس ی؟ خدا را چگونه م دیاز خدا دار یمفهوم چه. نسبت به خودِخدا ؛میدار ییدعوا کیجاست . ما با سکوالرها 

  سمیکه سکوالر ییخدا .تساختمان سرپا اس یول ردیبم او ممکن است بنّ دهرا ساخته و رها کر یبنّا که ساختمان کیمثل  ؟است نندهیآفر کی

  ییگرا ید و مادان کیجهت با هم شر نیدر ا نهایا ید همه کن یم یمعرف یغرب سمیکند و اومان یم یمعرف یکند و تمدن غرب یم یمعرف

 رستانشان از هر گروه و پخدا  ایدارانشان  نید  ان،یهودیها و  یحیکه خداپرست هستند ، مس ییآنها انایرا که اح ییآن خدا یبطور کل یغرب

 که  ییشناسند ، آنها یرا م که خدا ییکنند ، آنها یم فیتعر نندهیشناسند؟ خدا را بعنوان آفر یخدا را چگونه م  ،یا قهیو ذوق و سل یفرقه ا

 رسطو و افالطون اکه از  یزیچ یشناسند حت یم زندهشناسند؟ خدا را بعنوان سا ی. خدا را چگونه م چیاصال خدا را قبول ندارند که ه

 . کالم آنهاست فیتحر ندیگو یم

  .تفاوت استمکامال  مییگو یشده و با آنچه ما م فیها تحر یغرب ی لهیارسطو و سقراط و افالطون به وس یکه فلسفه  میمعتقد ما

 

 خدای مدیر –خدای آفریننده 

 است ،  نندهیت و آفرجهان اس یسازنده  یدهند ، خدا ینسبت م شانیرا که آنها به ا ییدانند . آن خدا یرا مشرک م لسوفیسه ف نیا آنان

  کیندارد .  یان کارجه نیخدا در ا نیبه ا امه ندارد . پس ا گرید یکند .کار یمکند؟ کارش تمام شده و رها  یساخت چه م یسازنده وقت

  یخدا نیرمودند که اف یاهلل محمد باقر صدرم تیآ دیاستاد شه ریبه تعب گریکه کارش تمام شده است و د یاست و سازنده ا هبازنشست یخدا

  یم فیو قرآن تعر میشناس یکه ما م ییانجام دادن ندارد . اما خدا یبرا یرمصرفش تمام شده و کا خیتار یعنی "استنفذ اغراضه    "آسمان ها 

 کنند متفاوت  یم فیعرتکه آنان  ییکنند با خدا یم فیکه آنان تعر ییکنند با خدا یم فیالسالم تعر همیعل نیمعصوم مهکه ائ ییکند و خدا

 . میهم با آنها اختالف دار نشیدر مفهوم آفر یکه آنها حت یا نندهیاست ، اوال نه آن آفر نندهیما آفر یاست .خدا

 ! دم به دم در حال  ریخو رها شد .  دیزمان آفر کیکه در  ینندگیدم به دم است نه آفر ینندگیآفر م؟یقائل ینندگیخدا آفر یچگونه برا ما

  .است نشیدر حال آفر ،انو جه یهست نیا درو تمام شده باشد ، هر لحظه  دهیکه آفر ستیطور ن نیمتعال ا یاست.  خدا نشیآفر
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 جهان چه  نیدر ا یتیریدجامعه است و هر م نیا یجهان است ، اداره کننده  نیا ریخدا مد مییگو یم ینندگیعالوه بر آفر ،ییمفهوم خدا در

 یازگار باشد ، نمناس و میکالن ناهماهنگ باش تیریمد نیلذا اگر با آهنگ ا ردیگ یکالن قرار م تیریمد نیچارچوب ا دیبخواهد و چه نخواه

  فیخود تعر یر جادارد که د یخاص یهم معنا تیموفق یتواند موفق باشد معن ینم مییگو یم نکهیداشته باشد ، ا یموفق تیریدتواند م 

  تیریمد نی، ا میکن فیکه بخواهم تعر یتیریهر مد میکن یم فیرا تعر تیریمد یاست که وقت یمهم اریمطلب بس کی نیکرد پس ا میخواه

 طور  نی، هم دیآ یم یبعد یاست و حلقه  تیریمد ریفراگ یخداست و بعد حلقه )آن( که  .ردیگ یکالن قرار م تیریمد کیدر چارچوب  "اوال

  . به دنبال هم وستهیحلقات پ

 نظام مدیریت حلقوی

 

  .کوچکتر یلقه هاحاست و بعد  یتیرینظام مد نیساخت ا رینظام گسترده است که ز کی( که ی) حلزون ینظام حلقو کی  ،یتیرینظام مد پس

 د : و آله و سلم است که فرمو هیاهلل عل یاکرم صل یمقدس وجود نب یحلقه  یتعال یذات مقدس بار یحلقه بعد از حلقه 

 30بقره/ ".ۖ  وَإِذْ قَالَ رَب ُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنُِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ َخلِیفَةً  "

 خواهم گماشت یافهیخل نیت فرشتگان را فرمود که من در زمکه پروردگار یآر( وقت ادیو )به 

  ستیود ، مراد آدم نب یقیحق ی فهیاز خل یالسالم است . بله آدم نمود هیگفته شده است رسول خداست نه مراد آدم عل نجایکه در ا فهیخل

  نجای، اما ا میا دهدا حیوضخود ت یدارد که در جا یصلمباحث مف نهایو آله و سلم است. خوب البته ا هیاهلل عل یاکرم صل یبلکه وجود مقدس نب

 است ، خالفت  " یدیتمه خالفت "و آله و سلم خالفت شان  هیاهلل عل یاکرم صل امبریاز پ شیپ یاله یایانب ی. لذا همه  میکن یگذرا عرض م

 . ساز بوده است نهیزم

 خالفت شان همان )آمدند و آنان(السالم  همیامل برساند ، امامان معصوم علجهان را به آن مقصد ک نیو ا دیایبزرگ ب ی فهیخل نیا نکهیا یبرا
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  "نفسنا و انفسکم ....ا ... "آمده است :  مهیکر ی هیاست . امشب ، شب مباهله است در آ " یخالفت امتداد "خالفت رسول اهلل است البته 

 تا برسد به وجود مقدس  دارد انیالسالم سر همیائمه اطهار عل یهمه  السالم  ندارد بلکه در هیعل یعل نیالمومن ریام هاختصاص ب "انفس "

 . اهلل است یو او هم نفس نب فیفرجه الشر یعصر عجل اهلل تعال یحضرت ول

 . ه آن توجه شده استالمعارف امامت است که کمتر ب رهیاست ، دا ییپر محتوا ارتیکه ز رهیجامعه کب ارتیما در ز "کُلنا نور واحد  "

 مضمون  نیبه ا هستید. یاحدوشما نور  یهمه  "بکم... نایمنَّ عل یحت نیخلقکم اهلل انوارا فجعلکم بعرشه محدق ": دیفرما یجامعه م ارتیز در

 یمهم اریبحث بس کیو آله  هیاهلل عل یالسالم و رسول اکرم صل همیاطهار عل یائمه  یهمه  نیب تیوحدت هو یمسئله  نیکه ا

 شود . یهم منتقل م روانشانیبه پ یتیوحدت هو نیا یشکل کیبه  کهبل  .است یمهم و اساس 

 فرمانروایی پیامبران و ائمه علیهم السالم

 خالفت  نیالسالم ا همیم علامامان معصو یالسالم و خالفت همه  هیعل یعل نیالمومن ریالسالم و خالفت ام همیخالفت ائمه اطهار عل نیبنابر ا

  .است تیریهمان مد تیریمد نیهمان خالفت رسول اهلل است و ا

   .اصل است میبلکه قرآن کر ستین تیمان تنها روا لیدل میآورم که معلوم شود بگوئ یم یکوچک یقرآن لیدل

 بزرگ  یسوره  نیاسالم در ا دگاهیامامت و حکومت از د میمفاه یعمده  یعنی -امامت است  یسوره ، سوره  نیا -سوره نساء  ی هیدو آ نیا

 را  یگسترده تر میهسوره مفا نیا یمائده هم هست ول یاست . سوره  یرینظ یب یجهت سوره  نیمهم و از ا یسوره  نیه است . اشد نییتب 

 مطرح کرده است . امامتدر رابطه با 

 ۵8نساء/  ۚ   بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا نْأَ اسِالنَّ بَیْنَ حَکَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى

 .دینک یبه عدالت داور دیمردم شو نیو چون حاکم ب دیکه امانتها را به صاحبانش باز ده کندیهمانا خدا به شما امر م

 ۵۹نساء/...وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَیْء   فِی نَازَعْتُمْتَ إِنْفَ ۚ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 

  ا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًاولُ لَوَجَدُوفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْ ۚ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول  إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ 

 ۶۴نساء/

 ناهى شدند نزد تو آمده بودند و هیچ پیامبرى را نفرستادیم جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند. و اگر به هنگامى که مرتکب گ

 یافتند.مىپذیر و مهربان از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشان آمرزش خواسته بود، خدا را توبه

  ؟ ستیرسول کارش چ 

 . مت آمدندحکو یرُسُل برا یفرمانروا باشد . لذا همه  یعنیاطاعت شود  نکهیا یبرا "طاعیو ما ارسلنا ...ل "است ،  تیحاکم

 اشاره  یبیعج انیجر کیبه  هیخش از آب نیا " مایو لو اَنَّهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوااهلل توابا رح... "

  . انعام که با هم مرتبط هستند یدر سوره  گرید ی هیآ کیکنم با  یم یکشد فقط اشاره ا یدارد چون طول م
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 . اشاره دارد یشکن مانیپ کیاعراض و  کیرسول خدا،   یاز خانه  زیگر کیبه  هیآ نیا در

 فردی؟ یا اجتماعی؟ ظلم به نفس

 ؛ )منظور نافرمانی رهبرالهی است(آمده  یهر جا ظلم به نفس اجتماع میگفت یریمباحث تفس در

 . یاجتماع ظلم به نفس کیو  میدار یظلم به نفس فرد کی

 

 نسبت به رهبر  ینافرمان شهیهم یظلم به نفس اجتماع یول. خودمان یبرا ؛شود جادیما ا تیاز معص یاست که ضرر نیا یظلم به نفس فرد

 ی. آنها که نافرمان مینک یخودمان ظلم م یبلکه به نفس اجتماع میکن یتنها به خودمان ظلم نم میکن یم ینافرمانما  یوقت یعنی .است یاله

 ظلم کردند .  یبشر یرا بستند آنها به کل جامعه  یاله یفرمانروا ییآنان که باب فرمانروا ایکردند  

 مراتب است ، مثل یارااسم جنس د نیا یکه معنا میشداشته با یاسم جنسهر جا  یکه واژگان قرآن میدار ی) ما بحث میلذا ظالم در قرآن کر

  . هستند یمراتب نهایطور ، ا نیباالتر ، عادل و مومن هم هم یکی نییظالم پا کیظالم که مرتبه دارد ،  

  " یکیتشک " ای "مرتبه دار  " میمفاه

 آن  یبه واسطه  نیومنمراتب م ی هیباالتر منظور است و بق ین مرتبه در کدام مرتبه است ، آ نیشود مومن ا یگفته م یوقت میقرآن کر در

 بخواهد آنجا  یه اگر کسک میکه در جلد اول اصول فقه آورده ا میدار یبحث نی. ما در اصول فقه نو ردیگ یقرار م هیباال مصداق آ یمرتبه 

 تکرار  میدر قرآن کر "اَظلَمَ "؟ آن  ستیمنطبق بر ک میم در قرآن کر. پس ظال " یکیتشک " ای "مرتبه دار  " می، در رابطه با مفاه ندمراجعه ک

  -. ظلم هستند نیاز ا یشعبه ا گریشعب د یهمه  یعنیاند  نیهستند که ظالم تر یشده است .کسان

 است که  "یادات شرط "بان عرب ز در "لو " " مایلوجدوااهلل توابا رح "تو باز گردند  یبه خود ظلم کردند اگر باز گردند به در خانه  یوقت نانیا

  یم که یدر صورت "ران ببارد کار بشود اگر از آسمان با نیاگر ا ":می. مثال اگر بگوئ ستین ریجمله تحقق پذ نیشود که ا یوارد م یبر جمله ا

 . میکن یم ریبه مگر تعب یارسرا در ف "اگر  " نیا ".  ستیوجه ن چیهست که امکان تحققش به ه ییجا یول دیدانم از آسمان باران خواهد بار

 ،  ردر سوره انعام که فرق دااشاره دارد به بازگشت د گرید هیآ دیفرما یم "لو "بازگشت و عدم تحقق آن را با آوردن  نینا موفق بودن ا یعنی

 رسول اکرم  یزگشت به خانه با دارد که یمانیا یاشاره دارد به عدم بازگشت نا موفق و در آنجا )سوره انعام( اشاره به بازگشت جامعه  نجایا
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 . و آله و سلم دارند هیاهلل عل یصل

 : دیفرما یمبعد  دیفرما یکه بازگشت نا موفق را م ییرا شکستند . آنجا عتیب یول میکن یم عتیگفتند ب یروز

 ۶۵نساء/ تَسْلِیمًا وَیُسَلِّمُوا قَضَیْتَ مِمَّا حَرَجًا نْفُسِهِمْأَ فِی یَجِدُوا لَا ثُمَّ  بَیْنَهُمْ شَجَرَ فِیمَا یُحَکِّمُوکَ  ۚ  فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى

 گاه بهرا حَکَم کنند و آن مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو شوندینم مانی( اهل اقتی)به حق نانیتو که ا یاست، قسم به خدا نینه چن

 )فرمان تو( باشند. میاعتراض نداشته، کامالً )از دل و جان( تسل یکه کن یهر حکم 

 

 در دل  یباشند حت می، بعد در برابر فرمان تو کامال تسل هندامور داور قرار بد یآورند مگر تو را در همه  ینم مانیا نهایگند اسو تینه به خدا

 که  دیفرما یم انیرا ب مانیپس شرط ا نجایتا به ا " ومنونیال  "است از  نیا مانی: ا پس . و نکنند به جهت اطاعت از ت یاحساس دشوار

  . بلکه در تمام دوران ها ستیرسول اهلل ن تایمخصوص دوران ح

 حلقات مدیریت

  "حکموکی "السالم همان  همیلعائمه اطهار  تیحاکم نیو لذا ا امتیآورند تا تو را حَکَم قرار بدهند تا روز ق ینم مانیا نانیا دیفرما یم هیآ

  نییتا به پا دیآ یمکوچکتر  یاست بعد حلقه ها یتیریمد "دوم  یحلقه  " نیکند ا یم دایاست ، که تداوم پ تیرسول خداست ، همان حاکم

 . برسد یتیریمد گاهین جایتر

  دیبا میکن فیتعر یتیریمد یاسالم هر جا هر حلقه  یتیریرا خوب دقت بشود ، در نظام مد نیا میکن یم فیتعر یتیریمد یهر جا حلقه  پس

  رتریفراگ یتیریمد یقه آن حل یاز سو یو چه الزامات ردیگ یقرار م ریفراگ یتیریمد یدر درون کدام حلقه  یتیریمد یحلقه  نیروشن شود .ا

   .شود یم هیشود و توص یالقاء م یتیریکوچکتر مد قهحل نیبه ا

  جیرا تیریت به خالف مددر خالء اس تیری، مد میدار تیریخودمان ما هر جا مد ینیطبق منابع د میارائه داده ا تیریاز مد یدیمفهوم جد کی

 که  ییاشد به جابوجود داشته  یتیریمد یرسند هر چه هم حلقه ها یجا به خالء م کیشود ، به هر حال در  یسکوالر مطرح م تیریمد ای

  . میخالء ندار یاسالم تیریشود . ما در مد یم جادیوجود ندارد خالء ا یتیریمد یحلقه  گرید آنبعد از  دیرس

  والسالم                                     . بعد مطرح خواهد شد یمباحث برا هیاهلل بقاست . ان شاء یاسالم تیریمد یژگیو کی نیا

                                                                                                                 


