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 به نام خداوند بخشندهء مهربان 

 َوَما تَۡوفِيِقٓي إَِّلا إِۡن ﴿
َح َما ٱۡستََطۡعُتُۚ ۡصلََٰ أُِريُد إَِّلا ٱۡۡلِ

ُِۚ َعلَۡيِه تََوكاۡلُت َوإِلَۡيِه أُنِيبُ   ﴾ بِٱّللا
من جز به   یق و توف  خواهم،ینم  -دارم یتا آنجا که توانا -»من جز اصالح؛ 
 « گردمیاو باز م ی بر او توکل کردم، و به سو   یست،)فضل( هللا ن 

 [ 88]هود: 

  



 بخشایندهء بخشایشگر  نام خداوند نه 
 مقدمه 

بر   سالم  و  درود  و  است،  جهانیان  پروردگار  که  خدایی  ذات  مخصوص  ستایش 
محمد پسر عبد هللا و بر اهل و بیت و یاران او و   حضرت  خاتم پیامبران سردار ما

 پیروی نمودند.  به نیکی بر همه کسانی باد که آنها را تا روز جزا

 اما بعد! 

دولت فقه  گروهـ   میان  فقه  داردو  وجود  زیادی  فاصله  و  فرق  سیاسی    چون   ،های 
های موجود فرا راه آن، و راه های حفاظت برآن، و  فهم چالش  ، دولت  درک منافع

حمایت از منابع آن، و فداکاری در  ضرورت و جدیت مشروع بودن دفاع از آن،  
های تضعیف  گروه که در غالب بر تالش  موضوع دیگر، و منافع  راه دفاع از آن

را ام دولت  نظمی خواهد    امر دیگری می باشد. زیرا این گروه ها  دولت استوار است
د، حتی اگرچه این کار دولت  ن کوچک جای آنرا بگیر   ک هاید و این گروه ن نابود کن

و   نفع  بدون  کوچک  نهادهای  به  و  بردارد،  زمین  نقشه  از  آنرا  و  بدهد  سقوط  را 
ضرر تبدیل شود، یا حتی کامال از نقشه وجود بحیث یک دولت برداشته شود، و  

 قوی آنرا ببلعد.  اندام آن خرد و ریزه گردد و کشورهای

های تندرو به این نظر هستند هرآنچه که موقف دولت را تقویت می بخشد به  گروه
شان است ضرر آنها است، و هرآنچه که دولت را ضعیف نماید طبعا که به منفعت

شان می رساند، چون هیچگاه هیچ گروه تندرو نمی تواند به  و آنها را به آرزوهای 
دولت های ضعیف و ازهم پاشیده و بی سر و پا و    چوکی و قدرت برسد مگر در

گروه این  پس  بسامان،  تا  نا  کنند  می  حرکت  شده  ریزی  طرح  استراتیجی  طبق  ها 
ند، یا می توانیم  ها ایجاد نمایها و دولتبتوانند یک نوع دوری و شکاف میان ملت

ن  بگوییم آنها بر شیطنت و تخریب هر نظام حاکم تالش می کنند حتی اگرچه ای
، و فکر  نظام عادل و بر منهج حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه بوده باشد



گر دین هستند، در حالی که حقیقت  می کنند که تنها خود آنها پشتیبان و حمایت
و آنها  را می پیچانند،    دینی   سخن را از مکانش تحریف می کنند، و گردن نصوص

ما   وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  که  اند  ازکسانی  و  داده  هشدار  آنها  از   ما  را 
بودن آنها را به مردم بیان    تا با آنها مقابله نماییم و غلطی و جعلی  است   خواسته

از آن  و ،  می کندکسب  فرماید: »این علم را هر جانشین عادل م، طوری که می کنی 
 ند« )روایت بیهقی(. الن، و تأویل جاهالن را دفع می کتحریف تندروان، دزدی باط

احترام   افزون  را  عادل  حاکم  تا  کند  می  تشویق  را  ما  اسالم  مقدس  شریعت  برآن 
مسئولیت انجام  در  او  با  شویم،  ایستاد  او  پهلوی  در  در  نماییم،  و  کنیم  کمک  ها 

ج  او  شویم.اطراف  هللا علی   مع  صلی  فرماید: »پیامبر  وسلم می    گرامی  و   احترامه 
  و  نکند  کوتاهی  یا   روی   زیاده  آن   در  که  قرآن  عال م  و   حافظ   و  مسلمان  پیرمرد  داشت  

  متعال هللا  تعظیم   و   داشت بزرگ  از بخشی   عادل، قدرت   صاحب و  حاکم احترام نیز 
 « )سنن ابی داود(. است

های تندرو افزون بر اینکه حقایق سخن را از مکانش تغییر دادند و  مگر این گروه
پراکندگ  دچار  آنها  اکثر رهبران  و عقول  افکار  نمودند,  تحجر  تحریف  و  جمود  ی، 

عناصر همه  که  همانطوری  است،  و   شده  تندرو  نظر،  تنگ  آنها  ظاهر    پیرو  بر 
دینی  نصوص  باشند،    منجمد   برخی  دقیق  می  غیر  آرای  و  اقوال  بر  منجمد  بلکه 

برخی از علما و فقهایی گذشته هستند و این اقوال را به مثابهء نصوص مقدس می  
را   است  اختالف  و  اجتهاد  قابل  که  متغیر  و  جدید  قضایای  آنان  پس  پندارند، 

برند،   بلند می  ثابت  این کار خود را دین خالص و  بجایگاه قضایای مقدس و  و 
و   صاف  کورکورانه  معدن  ضاللت  و  جهالت  در  که  حالی  در  بینند،  می  زالل 

مال به  سرگردانند، به ویژه که آنها رهبران نادانی دارند که از جهالت و جمود آنها  
به سرحد مرگ دفاع می کنند، این امری    شاندست می آورند و آنها از این رهبران

آگاه سا از آن  پیامبر صلی هللا علیه وسلم ما را  خته است، چنانچه می  است که 



فرماید: »همانا خداوند علم را با گرفتن از سینه مردان نابود نمی کند، بلکه علمای  
مردم   آنصورت  در  نماند  باقی  عالمی  هیچ  که  وقتی  حتی  گیرد،  می  را  واقعی 
جاهالن را بحیث رهبران و سران خود انتخاب می کنند، پس وقتی این رهبران جاهل  

شون  پرسیده  موضوعی  و  از  گمراهند  خودشان  پس  دهند،  می  پاسخ  علم  بدون  د 
 دیگران را گمراه می سازند« )روایت امام بخاری(. 

تندرو  های  گروه  آمدن  پدید  تروریستی  درواقع  از    و  بسیاری  و  عربی  منطقه  در 
آنکه   از  بعد  ویژه  به  است،  شده  زیادی  مشکالت  بروز  باعث  اسالمی  کشورهای 

دادن دین نزد بسیاری از جریانها و گروه های تندرو  پدیده دین فروشی و ابزار قرار  
شان ابزار قرار دین را از یک سو برای بدنام ساختن مخالفانشایع گردید که آنها  

می دهند و از سوی دیگر برای رسیدن به آرمانهای سلطه جویانه شان، پس همه  
 ند. دشمنان سیاسی اسالم به اتهام گروه های تندرو در برابر اسالم می جنگ 

تجاوز بر  مسلمانان  افزون  تکفی  بر  عمیلی،  بر  ساختن  متهم  سرحد  بیرون  تا  و  ر 
، بلکه تا سرحد حکم بر مخالفین شان به اینکه هیچ یکی  نراندن از جماعت مسلمی

اموال دانستن خون و  مباح  با  نمی کنند،  استشمام  بهشت را  بوی  برده  آنها  شان و 
  به صورت واضح و روشن   ی از گروه هانزد بسیار   گیری زنان آنها، و خلط اوراق

نادانی و غفلت  واقع می شود   برقصد ه موضوع فراتر از آن می  بلک،  نه از روی 
احزاب، جریانها و گروه ها خود را تکه داران و وکالی دین تعیین  وقتی این    شود

حتی   یا  ندارند  دینی  فقاهت  و  دانش  اندکترین  آنها  کدرهای  که  حالی  در  نمودند، 
و   اصول  پیرامون  معلومات  علیهاندکترین  آنها  برخی  و  ندارند،  دین  با    احکام  ما 

در   دلیل  هیچ  آن  بر  خداوند  که  آمدند  صحنه  به  نکرده  فتواهایی  نازل  کریم  قرآن 
منفعت دلیل  مگر  دوستیاست،  شهرت  و  طلبی  قدرت  خودخواهی،  رهبران    جویی، 

 این گروه ها. 



شتن را به ناحق  ی در عقب اسالم پنهان نمودند و خو که خود را    هابراستی این گروه
زمینه    برای دشمنان امت اسالمی ابزار و   دروغ به آن نسبت می دهند, چندین بارو  

آنها دخالت کنند،  را مساع و شخصی  داخلی  امور  به  با وسایل متعدد  تا  د کردند 
ضعیف  آن  نشده  اعالن  و  بود،  تروریسم  برابر  در  مبارزه  آنها  شده  اعالن  وسیله 

های اقتصادی و  ساختن و از هم پاشیدن کشورهای ما تا بتوانند بر مقدرات و داشته
و حاکمیت نمایند، سپس از    جغرافی و حتی بر قرارهای سیاسی و ملی آنها سیطره

لباس این گروه ها و جریانها و احزاب, گروه های ناچار و نا امید دیگری برآمد که  
قرار  خود  منهج  و  مسلک  را  انتحاری  عملیات  و  تفجیر  تکفیر،  ترور،  خشونت، 

نام جدیدی    تعمار شاندادند، و برخی از قوت های استعمارگر و برده گیر برای اس
های گروه  این  پس  در  نمودند،  انتخاب  تروریستی  و  تکفیری  و  یک    مأیوس  از 

برای رسیدن به اهداف شان در از هم پاشیدن کشورهای عربی و اسالمی و    طرف
و   خیرات  بر  و  برآنها  ساختن  سیطره  بدنام  برای  دیگر  سوی  از  و  آنها  داراییهای 

مویل نمودند  اسالم و ربط دادن تروریسم به اسالم, این گروه ها را با مال و سالح ت
 . و تغذیه و نمویشان دادند

آنکه   از  پیامپس  در  رسانمسلمانان  آنها  سیمای  اکنون  بودند  جهانی  صلح  های 
ردیف شکل تروریسم و قتل و ویرانی قرار گرفته است، و پدیده "اسالم ستیزی" که  

جناح سوی  شود  از  می  تغذیه  و  اندازی  راه  ستیز  و مسلمان  اسالم  نهادهای  و  ها 
موده است، و هر باری آتش آن خاموش شود دوباره به خاکستر آن می دمند  رشد ن 

 تا همیشه شعله ور و شمشیر مسلط برگردن ما باقی بماند. 

ندارد هیچ  به    انسان  امکان  یا کسی که دین خود را  و  یا شخصیت ملی  هوشمند 
گروه این  دعوت  محصول  که  نماید  انکار  است  نموده  درک  درست  های  صورت 

پیچیده اند, محصول خیلی تلخ    اسالم  که خود را به دروغ و بهتان به لباس   تندرو 
بر  های تلخ و زهرآلود برچیدیم، و  کاشتند که ما از آن میوهآنها خارهایی  و  است،  



گروه آن  که  را  آنچه  تا  شده  واجب  و  الزم  اند  ما  نموده  فاسد  سرکش  گمراه  های 
 اصالح نماییم. 

که از دین درک    ، دانشمندان و متخصصین وطن پرستهمچنین بر همه اهل علم
دارند تا  درست  است  گردیده  تا    واجب  کنند  برابر  دو  را  شان  زحمات  و  تالشها 

باطلفریب تحریف  کاری  از  افراطکاران،  هراس  بدون  را  جاهالن  تأویل  و  گران 
 گران رد و دفع نمایند. سرزنش سرزنش

پیرامون   نادرست  مفاهیم  از  بسیاری  تا  کردم  تالش  کتاب  این  البالی  در  من  و 
ت از آن روشنایی انداختم، با ساختار دولت را تصحیح نمایم، و بر اهمیت حفاظ

ادیان جدا و م  جزا این تأکید و بیان که هیچگاه منافع کشورها از مقاصد عمومی 
دولت که برضد سلطات و    موازی داخل  هایها و کیاننمی باشد، و از وجود قدرت

کثرت میان  حال  این  با  دادم،  هشدار  جنگند  می  آن  اختصاصی  گرایی  نهادهای 
میان و  سیاسی  میان  قدرت  مطلوب  همچنین  گذاشتم،  فرق  موازی  خطرناک  های 

و  دولت  دیدگاه  از  گروه  میان  منفعت  ومرج  برهرج  و  نمودم،  تمایز  موازی    های 
، همینطور بر ضرورت توجه کشورها به  سقوط اقتصادی کشورها گوشزد کردم  ر خط

همه   میان  متعادل  شهروندی  تا  دارم  هشدار  شان  ملی  یکپارچگی  و  حدودشان 
فرزندان آنها بدون تمیز و تعصب بر اساس دین، رنگ، زبان، نوع یا نژاد متحقق  

 گردد. 

 و خشنودی خداوند هدف اساسی ماست، و او مارا کافیست و نیک متصرف است.

 پروفسور دکتر محمد مختار جمعه مبروک
 وزیر اوقاف

 می تحقیقات اسالمی عضو اکاد

 رئیس شورای عالی امور اسالمی 



  



 مبر )صلی هللا عليه وسلم( تصرفات پيا 

 درباره اداره دولت 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم تنها نبی نبود، بلکه نبی، رسول، حاکم، رهبر و  
آنچه از بخشهای عقاید، عبادات،   قوماندان نظامی و فرمانده ارتش بود، پس در 
این   نسبت  و  باشد  نموده  تصرف  بودنش  پیامبر  اعتبار  به  که  اخالق  و  ارزشها 
تصرف به او )صلی هللا علیه وسلم( درست شود, همانطوری گرفته و به آن عمل  
کرده می شود که برای یاران خود بیان نموده است، و موضوع بیان آن با اختالف  
زمان و مکان تغییر نمی کند زیرا آن از امور ثابت می باشد برابر است مرتبط به  

مبار  ماه  روزه  همچون  باشد  بوده  فرایض  پنجگانه،  موضوع  نمازهای  رمضان،  ک 
از   ثابت  نوافل  به موضوع سنتها و  یا مرتبط  بیت هللا شریف،  حج  ادای زکات و 

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم بوده باشد مانند روزه گرفتن روز عرفه و روز عاشورا.
اما پیرامون آنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به صفت نبی و حاکم بودن  

فرمانده ارتش بودن یا به صفت پیامبر و قاضی بودنش تصرف    یا به صفت نبی و 
دو اعتبار تصرف نموده است: به اعتباری که پیامبر    )ص(  نموده باشد, پس او به 

 .(1)است و به اعتباری که حاکم، فرمانده و یا قاضی است
رسیده  پایان  به  متعال  خداوند  فرموده  این  با  رسالت  و  نبوت  موضوع  وقتی 

ٱلنابِي ِ ﴿است:   َوَخاتََم   ِ ُسوَل ٱّللا را ِكن 
َولََٰ َجاِلُكۡم  ر ِ ن  أََحٖد م ِ أَبَآ  ٌد  ُمَحما َكاَن  ا  ُ   ۧما َوَكاَن ٱّللا َنَۗ 

َعِليٗما َشۡيٍء  )  ﴾ بُِكل ِ  وسلم»محمد  علیه  هللا  ه صلی  پدر  شما    یک یچ(  مردان  از 
ل  یست،ن  پ  یکنو  خاتم  و  هللا  چ  یامبرانرسول  هر  به  هللا  و  است«   زی است،   آگاه 

، و به فرموده پیامبر صلی هللا علیه وسلم که می فرماید: »من با شش  [40]األحزاب:  
خصلت از دیگر پیامبران برتری داده شده ام: برای من جوامع کلم داده شده است،  
در برابر خوف کمک شده ام، مال غنیمت برای من حالل گردیده است، زمین برای 

قات فرستاده شده ام و  من مسجد و پاک گردانده شده است، من به سوی همه مخلو 

 

دراین باره مراجعه شود به کتاب: اإلحکام فی تمییز الفتاوی عن األحکام وتصرفات القاضی از امام قرافی    (1)
 و مابعد آن. 99ص



، پس درآنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  (1) با آمدن من نبوت خاتمه یافته است«
از شروط  ,  به اعتبار حاکم یا فرمانده ارتش و یا قاضی بودنش تصرف نموده است

از   عبارت  آن  که  باشد  دیگری می  شرط  خصوص  این  در  تصرف  ضروریات  و 
ب ارتش  فرمانده  یا  بودن  برای حاکم  و  باشد،  می  متصرف  بودن  قاضی  ویا  ودن 

 هریک از این صفات مثالی می آوریم: 
تصرف پیامبر صلی هللا علیه وسلم به اعتبار نبی و حاکم بودنش: طوریکه  
می فرماید: »کسی که زمین مرده را زنده )=آباد و زراعت( نماید پس این زمین از  

، امام ابو حنیفه رحمه هللا می فرماید: "این امر تصرف پیامبر  (2)آن او می باشد«
بودن او است، پس درست نیست هیچ    -حاکم–صلی هللا علیه وسلم به اعتبار امام  

خود   به  نموده  زراعت  و  زنده  حاکم  و  امام  اجازه  بدون  را  بایری  زمین  کسی 
اقط مانند  باشد،  می  تملیک  نیازمند  موضوع  این  زیرا  دهد،  که   (3) اعاختصاص 

 . (4) موقوف به اذن حاکم است همچنین احیا و زنده کردن زمین بایر«
و بنا بر این پس برای هیچ شخصی درست نیست که دست خود را بر قطعه  
از زمین بگزارد و بگوید من این را زنده و زراعت نموده ام پس از من می باشد  

سالم   علیه  هللا  رسول  حدیث  به  ندارید  قبول  بگوید  اگر  چنین  اگر  کنید،  مراجعه 
حاکم   اعتبار  به  خصوص  این  در  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  گوییم:  می  برایش 
بودنش تصرف نموده است، پس غیر از حاکم کسی دیگری نمی تواند چنین امری  
صادر نماید که مرتبط به حق عموم مردم می باشد یا مال و ملک عموم ملت بوده  

در جامعه هرج و مرج حاکم می شود و دروازه فتنه و تجاوز  باشد، اگر چنین نباشد  
آنرا نمی داشته    از می گردد و هیچ کس توانایی بستنبر ملک عموم و بیت المال ب 

باشد، و چه بسا که باعث جنگ و خون ریزی میان مردم می گردد، بنابرین در این  

 

صحیح مسلم، کتاب مساجد و اماکن نماز، باب: زمین برای من مسجد و پاک گردانده شده است، حدیث    (1)
 (.523شماره )

 (.3075موات، حدیث شماره )سنن ابی داود، کتاب خراج، باب احیای  (2)
 زمین زراعتی که به امر حاکم برای سربازان بخاطر امرار معاش اختصاص داده می شود، مترجم. (3)
 .111کتاب اإلحکام فی تمییز الفتاوی عن األحکام وتصرفات القاضی واإلمام، از امام قرافی، ص (4)



می کند باید    خصوص به دساتیر و قوانینی که امور زندگی دولت و ملت را تنظیم 
 ملتزم و پابند بوده باشیم. 

برآن   بودن  ارتش  فرمانده  اعتبار  به  وسلم  پیامبر صلی هللا علیه  آنچه که  و 
تصرف نموده این فرموده او)ص( می باشد: »کسی که با شواهد دشمنی را بکشد  

تواند اکنون  (1) مال او )=دشمن کشته شده( از او می باشد« ، پس هیچ کس نمی 
پس وقتی کسی در جنگ رو در رو با گروههای تروریستی تروریستی را  چنین کند،  

بکشد نمی تواند بگوید: من مالک سالح، ماشین، موبایل و اموال باخود داشتهء او  
هستم، زیرا این تصرف پیامبر صلی هللا علیه وسلم به صفت حاکم و فرمانده ارتش  

روریست را می کشد باید  بودن او صورت گرفته بود، بلکه در این ایام کسی که ت 
 مطابق قوانین و دساتیر معاصر و نظام و قدرت نظامی هر کشور رفتار نماید. 

و از آنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم درباره آن به صفت قاضی بودن  
تصرف نموده است قضیه خلع می باشد، چون زن ثابت بن قیس نزد پیامبر صلی  

ل خدا! من ثابت بن قیس را در اخالق یا دیانت  هللا علیه وسلم آمد و گفت: ای رسو 
پیامبر   پس  پندارم،  می  زشت  اسالم  از  پس  را  کفر  من  ولیکن  کنم،  نمی  مالمت 
بله،   گردانی؟«، گفت:  می  بر  برایش  را  او  باغ  »آیا  فرمود:  وسلم  صلی هللا علیه 
  پیامبر صلی هللا علیه وسلم به ثابت بن قیس گفت: »باغ را بپذیر و او را طالق 

قاضی  (2) بده« و  نبی  اعتبار  به  خصوص  این  در  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر   ،
بودنش تصرف نمود، و همچنین اینگونه تصرف از اموری است که آنرا در زمان 
ما قانون تنظیم می کند وباید در این خصوص پابند قانون بوده باشیم، و این کار  

معروف   قاضی  تطبیق  نام  به  اسالمی  فقه  و  در  شرعی  ضوابط  دارای  و  است، 
 قانونی می باشد. 

 

صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس األسالب، کسی که دشمنی را بکشد مال دشمن    (1)
کشته شده از آن قاتل می باشد بدون اینکه از آن خمس گرفته شود و بدون حکم امام پیرامون آن، حدیث  

 (.3142شماره )
 (.4990اره )و چگونگی طالق در آن، حدیث شم صحیح البخاری، کتاب طالق، باب خلع (2)



امامت   به  وسلم  علیه  هللا  پیامبرصلی  تصرف  اما  گوید:  می  هللا  رحمه  قرافی  امام 
نبوت، رسالت، فتوا و قضا است، زیرا امام کسی است که سیاست  صفت زاید بر  

،  هاکاران، قتل باغیعمومی مخلوق، تنظیم قواعد منافع، دفع مفاسد، سرکوب جنایت
 .(1)اسکان مردم در شهرها و دیگر همچون امور به او سپرده شده است

که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به طریق امامت انجام    را  سپس می گوید: پس آنچه
داده است مانند تقسیم مال غنیمت، توزیع دارایی بیت المال بر انجام منافع، تطبیق  

بغاوت برابر  در  مبارزه  ارتش،  تنظیم  در حدود،  ارضی  تقسیم  متجاوزان،  و  گران 
پادشاه و رئیس    هیچ کسی نمی تواند بدون اجازه  را  روستاها و معادن و امثال آن 

وقت انجام بدهد، زیرا پیامبر صلی هللا علیه وسلم این اعمال را به طریق امامت و  
،  باشدازه او انجام آن جایز و مباح نمیریاست امور انجام داده است، و بدون اج 

َوٱتابِعُوهُ لَعَلاُكۡم  ﴿ ، چون خداوند متعال می فرماید:  (2)بر ما استپس آن قانون مقرر  

 . «ید شو  یتباشد که هدا ید؛ کن یروی و از او پ»  (3)﴾تَُدونَ تَهۡ 

  

 

 .105کتاب اإلحکام فی تمییز الفتاوی عن األحکام وتصرفات القاضی واإلمام، از امام قرافی، ص (1)
، و کتاب  108کتاب اإلحکام فی تمییز الفتاوی عن األحکام وتصرفات القاضی واإلمام، از امام قرافی ص   (2)

 .13و 12، ص1جتبصرة الحکام فی أصول األقضیة ومناهج الحکام، از ابن فرحون، 
 .158سوره اعراف: آیت  (3)



 مابين فقه دولت و فقه گروه

به راستی در زمان فعلی ما امور و ساختار دولت یکی از ضروریات جدی گردیده  
منافع   از  حفاظت  برای  یا  باشد  بوده  هستی  جهان  آبادانی  برای  است  برابر  است 

ساختار آن مطلب جدی شرعی و یکی از ضرورت شهروندان آن، و یا برای اینکه  
یک مرد فقیر و    وجود  هایی که نمی شود از آن گذشت و چشم پوشید، گفته اند: 

تنگدست در کشور پیشرفته، ثروتمند و قوی بهتر از وجود انسان ثروتمند در کشور  
ضعیف، فقیر و پسمانده است، زیرا انسان اول کشوری دارد که او را حمایت می  

پس کسی که کشوری  و مرد دوم هیچ دلیلی نه در داخل دارد و نه در خارج،  کند،  
نداشته باشد که از او حمایت و پشتیبانی کند و منافع او را حفظ و رعایت کند هیچ  
ارزشی ندارد برابر است چه کارگر باشد یا سرمایه گذار. پس همه کشورها هزاربار  

قو  کشور  شهروندان  و  فرزندان  و  به  لی پیشی  و  کند،  می  حساب  تأسف   رفته  با 
فرزندان و شهروندان کشورهای ضعیف    خود  به  نه  شدید تقریبا هیچ وزن و ارزشی

مانده  و  کشورهای   عقب  مصالح  یا  آنها  مصالح  و  منافع  به  نه  و  شود  می  داده 
 شان.

ها فرق از زمین تا به آسمان است، چون فقه توده ها فقه  میان فقه دولت و فقه توده
حتی  سته، و منفعتی و فقهی است که جز منافع گروه به چیزی دیگری اتکا ندارد،  ب 

ها و توده ها به حیث مفتی انتخاب می شوند آنان  برخی کسانی که در این گروهـ 
لکه آنها نه اهل علم هستند و نه اهل فقه و فرهنگ، و نه حتی اهل ارزش و عقل, ب 

کشورهای مخالف امت عربی و اسالمی برای هدف قرار    مرجعیاتی اند که نهادها و 
د، تا بتوانند از  ن دادن هسته و وجود آن آنها را در مقدم این گروه ها قرار می ده

را   ما  مقدس  دین  سیمای  و  ببرند  یغما  به  را  ما  های  داشته  و  خیرات  طریق  این 
بدهند جلوه  ت   وارونه  است،  کشتار  و  ریزی  خون  دین  آن  که  اساس  این  از  ا  بر 

خویشتن بی ایمانی و بی دینی شان را محو نمایند، برای این هدف وجود، سرزمین،  
 هدف قرار می دهند. عزت و اساسات زندگی ما را 



پندارند، و ادعا می  و همه گروه های تندرو خودشان را حامیان سرسخت دین می 
این  :  کنند که برای تطبیق حکم و شریعت خداوند تالش می کنند، و ما می پرسیم 

برابرگروه در  متعال  خداوند  حکم  و  شریعت  به  نسبت  کشتار    ها  قتل،  همه  این 
خون  ویرانی،  انتحار،  آزادگان، ریزی انفجار،  گیری  برده  عزت،  و  حرمت  هتک   ،

 در کجای کار قرار دارند؟!  غارت اموال و ارعاب انسانهای بی گناه

گروه این  که  را  آنچه  می  درواقع  مرتکب  تندرو  اسالم  های  بر  جنایت  عین  شوند 
  های مجرم به سبباست، زیرا چنان ظلم و بدنامی که بر اسالم از سوی این گروه

 وارد شده است در طول تاریخ از هیچ دشمنی برآن وارد نشده است. حماقت شان

بی معنای  به  دولتی  بی  و  نظام  معنای  به  و    دولت  است،  مرج  و  و هرج  نظمی 
های است که بدون آن استوار نمی شود، و اگر یک  دولت دارای اساسات و پایه

ها عبارت از:  رکن آن برهم شود دولت به معنای واقعی دولت نمی باشد، و این پایه
 سرزمین، ملت، حکومت و نظام می باشد. 

به معنای قا  دولت  نهادهای ملی، اعالی حکم  و  کار  به  احترام  تطبیق آن  و  نون 
طور یکسان برهمگان است، ببینید که حضرت ابوبکر صدیق رضی هللا عنه می  
فرماید: "ای مردم! همانا من بر امور شما متولی شدم و بهتر از شما نیستم، پس  
ام  یاری  انجام دادم  نیک  اگر کار  نمایید، و  تقویت  ناتوانی کردم مرا  اگر احساس 

گویی خیانت است، ضعیف شما نزد من قوی است وغراستگویی امانت و در   کنید،
تا  است  ضعیف  نزد من  شما  قوی  و  برسد،  حقش  به  خداوند  خواست  به  وقتی  تا 

 .(1) وقتی حق دیگران را به اذن خداوند از او بگیرم"

این موضوع را حضرت عمر رضی هللا عنه نیز هنگام تولی امور حکم تأکید نمود،  
و موظفین و امرای خود را نیز بر تطبیق آن  و خود را به انجام آن ملزم دانست،  

"در   نوشت:  چنین  بود  موظف  کوفه  در  که  اشعری  موسی  ابی  به  و  داد،  دستور 
انسان شرافتمند توقع  ، تا که  مجلس، سیما و وعده ات میان مردم برابری ایجاد کن

 

، و کتاب البدایه 234، ص2، و کتاب عیون األخبار از ابن قتیبه، ج240، ص4سیرت ابن هشام، ج  (1)
 .248ص  5والنهایه از ابن کثیر ج



پس از او مساوات    ، (1) سد"نهرا  نداشته باشد، و انسان ضعیف از ظلم تو  حیفت را
و برابری میان همه مردم را حتی در نظر و نشست طلب نمود، پس نباید برخی را  

بر ناحق  در    به  یا  باشد  مجلس  در  جایگاهش  در  چه  نماید  مقدم  دیگری  برخی 
هنگام قضا یا درخواست اسلوب احضارش در نزد خود، تا مبادا گمان برده شود که  

 داشته باشد. داللتی ویژه

دولت به معنای مقدم پنداشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، تقدیم کردن آنچه  
  که منافع آن بیشتر و همه شمول است بر آنچه که منافع آن خاص و اندک است،

پس ساختار راه وآنچه که شبیه آن است بر منفعت کسی که نمی خواهد زمین خود  
حتی بر از بین    اه و امثال آنساختن ر   را دو تقسیم نماید مقدم کرده می شود، یا

پرداخت تعویض مناسب برایش بخاطر منفعت عمومی مقدم کرده  بردن خانه او با  
 می شود. 

جدیت حفاظت و نگهداری    معنای درک طبیعت، مشروعیت ایجاد و   فقه دولت به
و تأکید براینکه این نگهداری یکی از مقاصد ضروری عمومی می باشد  ،  است  آن

 مقدس اسالم بر حفاظت آن دستور داده است.که شریعت 

دولت ملی و مردمی پیمان شهروندی موجود میان افراد و دولت را احترام و حفاظت  
افراد وطن   وجایب متساوی میان همه  و  حقوق  تحقیق  بر  التزام کامل  و  می کند، 

.  می داشته باشد  آنها  بدون تفرقه و تعصب بر اساس دین، رنگ، نژاد، نوع و زبان
دین  م تجارت  شان  اساسی  هدف  که  تندرو  سرکش  گمراه  های  گروه  برعکس  گر 

است هیچ گونه باورمندی به وطن و دولت ملی ندارند، پس بیشتر این گروه ها یا 
اصال به دولت ملی و وطنی باورمند نیستند, یا انتمای تنظیمی سیاسی ایدئولوژیک  

کنند می  فکر  چون  است،  دیگر  انتماهای  همه  مافوق  این    شان  تنظیمی  فضای 
 تر از دولت ملی و فضای وطنی می باشد.تر و وسیعگروه ها خیلی جاذب

 

 .3924سنن دار قطنی: کتاب فی األقضیة واألحکام وغیر ذلک، حدیث شماره:  (1)



گروه فقه  جز  اما  ها  توده  و  گروه    به  ها  به  مطلق  تسلیمی  و  قضایای  وشنیدن 
به چیزی دیگری   باشد  بوده  این گروه  به منفعت  فرمانبردن از آن و آنچه که فقط 

دولت تمام شود، پس اگر مصلحت و منفعت  نمی پردازد اگرچه به حساب دین و  
اندکترین تردید نمی کنند و به یک    ,گروه تقاضا نماید که دولت از بین برده شود

بیشتر دیدگاه   چشم به هم زدن دولت را فدای منافع گروه می کنند، بلکه برعکس 
براساس   شان  ایجاد های  و  دولت  تخریب  ملت  دورنمای  میان  حکام  تفرقه  و  ها 

ست، با این حال در دیدگاه خود تالش می کنند تا گردن متون شرعی را  استوار ا
بپیچانند و سخن را از موضوعش تحریف و تجزیه کنند، و آنرا به خدمت افکار و  

 کننده شان تأویل نمایند. ایدئولوژی گمراه گمراه 

به   یا کسی که دین خود را  و  یا شخصیت ملی  انسان هوشمند  ندارد هیچ  امکان 
درس گروهصورت  این  دعوت  محصول  که  نماید  انکار  است  نموده  درک  های  ت 

پیچیده اند, محصول خیلی تلخ    اسالم  تندرو که خود را به دروغ و بهتان به لباس 
های تلخ و زهرآلود برچیدیم، و بر  است، و آنها خارهایی کاشتند که ما از آن میوه
گروه آن  که  را  آنچه  تا  شده  واجب  و  الزم  اند  ما  نموده  فاسد  سرکش  گمراه  های 

 اصالح نماییم. 

ه افق  این کار وقتی صورت می گیرد که ما بتوانیم از کوته فکری وکم معلوماتی ب 
ویم، و چارچوب ثوابت دینی را گسترده دینی، فکری، فرهنگی و معلوماتی بیرون ش

حفظ و طبیعت متغیرات را درک نماییم، و هر یک از ثوابت و متغیرات را با میزان 
دقیق در مکان واقع و حاالت مستجدات را   خیلی  و طبیعت  قرار دهیم،  خودشان 
 بدانیم و مراعت کنیم. 

  



 کشورها ميان تجربه و سرگرمی مديريت 

بسیاری از مردم حقیقت و مفهوم ساختار، مدیریت یا سیاست کشورها را نمی دانند  
آن رهبریت  و  قیادت  به  برسد  و  ،  هاچه  سهل  خیلی  کار  این  که  کنند  می  فکر  و 

مراحل   و  حلقات  همه  از  امر  این  نیست،  چنین  اصال  که  حالی  در  است،  آسان 
توانایی    ،یک سری از تجارب در هم و بر هم و پیچیدهسرگرمی کامال بیرون، و  

واقع،مطا سریع  چالش  لعه  طلسممشکالت  رمزگشایی ،  هادرک  حل  و  ،  آن  های 
با آن بر اساس های علمی و منطقی با در نظرداشت تجارب اندوخته شده  تعامل 

 می باشد. 

  و  گرددشدهء عملی نتیجه علم و آموزش متحقق می  اندوخته  یک بخش از تجارب  
انجام امور، ذکاوت و تندی ذهن، شدت    تالش و تمرین،بخش دیگر آن بر اساس  

 بار می آید.  آگاهی و هوشمندی و برتری 

در واقع منتقدان گذشته اهمیت تجارب، خبره، آموزش و تمرین را درک نموده بودند  
با ارقام شماریده نمی شود، بلکه احیانا    لیکه برخی آن با حواس درک می شود و 

اهمیت   میان  اش  مقارنه  در  آمدی  امام  گردد.  نمی  توصیف  ولی  شود  می  درک 
: آیا نمی بینی که گاهی دو  کثرت تمرین چنین می گوید  تجارب، خبره، آموزش و 
زیبایی و برتری    تقریبا در همه نشانه ها و اوصاف  و زیبا  اسب با نسل خیلی خوب

ان می باشند، مگر یک آن بهتر از دیگرش در وصفی می باشد که آنرا  با هم یکس
جز کسانی که اهلیت تجربه، خبره و تمرین زیاد دارند کسی دیگری نمی تواند درک  

یای  نخل، انواع از خرماها و دیگر اش  کند، اینچنین است امر در باره شناخت شتر،
 طبیعی و صناعتی. 

اینچ  گوییم:  می  ما  کنونی  عصر  در  صناعات و  شناخت  درباره  امر  است  نین 
پیشه  انهماهر  دیگر  از  متمایز  کارکرد  و  بر  گاهی  که  بینی  نمی  آیا  ها، 

دارای مجسمه که  آنان  امثال  و  نقاشان  یا  و  گران  صدف  کشان،  لوله  سازان، 
آنان  مهارتهای اختراعی و خالقانه هستند واقف می شوی و می دانی که هر یک 

طرز کار  در دقت  خیلی از دیگران متمیز هستند ولی فرق یکی آنها از دیگرشان  



و باریکی های زیبایی و خالقی هنرشان می باشد که این موضوع را جز اهل خبره  
و تجربه زیاد که چندین سال را در صنعت سپری کرده و در این بخش تمایز دارد,  

 کسی دیگری نمی تواند درک کند. 

ای سبک و دستی چنین باشد پس  های هنری و حرفهوقتی موضوع در باره صنعت
دیریت نهادها چه فکر می کنید، چه برسد به مدیریت کشورها با این همه  در باره م

گرفتاری  پیچیدگیچالشها،  نظامی،  ها،  سیاسی،  امنیتی،  مشکالت  و  معاصر  های 
 اقتصادی و فنی آن. 

این امر نیازمند علم، تجربه، خبره و تخصص و کارشناسی می باشد تنها با شوق  
به قرآن کریم و احادیث مطهر پیامبر صلی  و سرگرمی به پیش نمی رود، وقتی ما  

ضرورت  بر  اسالمی  بزرگ  منبع  دو  این  که  درمیابیم  کنیم  نگاه  وسلم  علیه  هللا 
قرآن   در  متعال  خداوند  چنانچه  کنند،  می  تأکید  داری  امانت  و  وری  بهره  توانایی، 

ي  قَاَل ٱۡجعَۡلنِ ﴿کریم بر زبان حضرت یوسف علیه السالم به عزیز مصر می فرماید:  

َعِليم   َحِفيٌظ  إِن ِي  ٱۡۡلَۡرِضِۖ  َخَزآئِِن  بر )سریوسف)»   ﴾َعلَىَٰ  خزائن  یپرست( گفت: مرا   )
نگهدارند  ینزم من  که  بده،  قرار  حضرت  (1) آگاهم«  ۀ )مصر(  دختر  زبان  بر  و   ،

شعیب علیه السالم به پدرش در باره حضرت موسی علیه السالم چنین می فرماید:  
ٓأَبَِت ٱۡستَ ﴿ ُهَما يََٰ از آن دو    یکی »   ﴾َجۡرَت ٱۡلقَِويُّ ٱۡۡلَِمينُ   ۡ ِجۡرهُِۖ إِنا َخۡيَر َمِن ٱۡستَ   ۡ قَالَۡت إِۡحَدىَٰ

  یر اج   توانی یرا که م  ی کس  ین بهتر   تردید یکن، ب   یر )دختر( گفت:پدرجان! او را اج 
ن  یکس   ی، کن که  چن   ین ام  یرومنداست  او  )و  که    ،(2) است(«  ین باشد  زمانی  و 

به   حضرت ابوذر رضی هللا عنه از پیامبر صلی هللا علیه وسلم خواست تا او را 
تو   همانا  اباذر  »ای  فرمود:  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  بگمارد،  کارمند  حیث 

قیامت روز  در  و  امانت  یک  دینا  در  این  چون  نداری،  را  امر  این    مایه   توانایی 
که آنرا کما حقه به عهده بگیرد و حق آنکه    سازی و پشیمانی است، مگر کسی شرم

 

 .55سوره یوسف: آیت  (1)
 .26سوره قصص: آیت  (2)



نماید« ادا  او است را  پیامبر صلی هللا علی وسلم فرمود:  (1) به دوش  ، و همچنین 
، و کسی  (2)منتظر قیامت بوده باشید«  »هرگاه امور مملکت به نا اهل سپرده شود

 باشد.دارای اهلیت امور مملکت می باشد که اهلیت کفائت و امانت را دارا 

سفر هجرت شخص  می بینیم که پیامبر ما حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم در  
با وجود    غیر مسلمان که توانا و امانت دار بود را به حیث راهنما اجاره نمود، و 

تردید   بدون  اعتماد نکرد، و  آنها  از  به هیچ یکی  امانت همه اصحاب کرام  شدت 
یت داشتند، با آن هم تنها توانایی و اهلیت  برخی آنان به مسیرها و راه های کویر درا

را او  مسلمان  غیر  راهنمای  اصحاب  داشتن  بر  امر  این  گردانید،    در  و  مقدم 
حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه نیز در استخدام برخی موظفین بیت الما و  

 موظفین و نویسندگان دواوین عین کار را کرد. 

گرفتن   اینکه  نظرداشت  در  باشد  با  بوده  مقام  و  جایگاه  اینکه  از  پیش  مسئولیت 
، و هرکس فکر کند که این امر تنها مقام و منزلت است و با شوق و  مکلفیت است

و  دستخوش پیشامد لغزشها و عواقب آن می شود،    شغف نفس آنرا بخواهد؛ غالبا  
بگیرد به عهده  و مکلفیت  دید مسئولیت، رسالت  با  و  حقه  آنرا کما    اما کسی که 

حتما خداوند متعال او را در امر آن یاری و همکاری می کند، در این خصوص  
هللا رضی  سمره  بن  الرحمن  عبد  به  وسلم  علیه  هللا  صلی  فرمود:  پیامبر  عنه   

  در   برسی،  امارت  به  آن  درخواست  بدون   اگر  زیرا  نباش؛  امارت  خواستار    هیچگاه»
 امارت   به  خود  درخواست  به  اگر  و   شوی   می  یاری   هللا  سوی   از  فرماندهی  و   امارت
  می   محروم   وجل   عز  هللا  یاری    و   کمک   از  و   -  مانی   می   تنها  آن  با  برسی،
 .(3) «گردی

 

 .4823صحیح مسلم: کتاب اإلمارة، باب کراهیت امارت بدون ضرورت، حدیث شماره  (1)
صحیح البخاری: کتاب علم، باب کسی که پیرامون چیزی در حالی پرسیده شود که او در باره علم سخن    (2)

 . 59می گوید، پس سخن خود را تکمیل کند سپس پاسخ سائل را بگوید، حدیث شماره 
، و صحیح 6722فارهء سوگند، باب کفاره پیش وبعد از حانث شدن، حدیث شماره  صحیح البخاری: ک  (3)

مسلم: کتاب سوگند، باب مستحب بودن رجوع از سوگند در صورتی که غیر سوگند بهتر باشد و پرداختن 
 . 4370کفاره در این صورت، حدیث شماره 



ای سپرده شده به مسئول بزرگ می  با این حال, موضوع مسئولیت با بزرگی وظیفه
شود و افزایش میابد، پس هرقدر که مساحت مسئولیت گسترش یابد به همان اندازه 
تجربه،   توانایی،  امثال: شایستگی،  باشد  برای مسئول می  خواستار مواصفات ویژه 

انجام وظیفه چنین  امانت پیامدهای آن، چون هر    درک  مسئولیت وداری و قدرت 
ای که به عهده گرفته است  انسان در برابر نفس خود و در برابر خداوند از وظیفه

است؟   نموده  ضایع  یا  کرده  حفظ  آنرا  که  شود  می  پرسیده  و  باشد  می  مسئول 
  از  هریک   و  مسئولید  شما  ی  همه چنانچه پیامبر صلی هللا علیه وسلم می فرماید: »

  و  است   رعیت  مسئول  حاکم،   یا  رهبر  شود؛  می  بازخواست  زیردستانش   یهدربار   شما
  مسئولیت   او   فرزندان  و  شوهرش  یخانه  ی  درباره  زن   و   اش؛  خانواده  مسئول  مرد،
 شده،   سپرده  او   به  که  مسئولیتی  و   خود  آقای  اموال    ی  درباره  خدمتکار  و .  دارد

  خود   زیردستان  و  مسئولیت  ی  درباره  و  مسئولید  شما   ی  همه   پس.  است  مسئول
فرماید: »همانا خداوند متعال  (1) «شد  خواهید  بازخواست حدیث دیگری می  ، و در 

ن  حفظ  آنان را  آیا  پرسد،  ضایع کرده  هر مسئول را درباره زیردستانش می  یا  موده 
 .(2) مرد در باره اهل بیتش پرسیده و بازخواست می شود«  است، حتی که

خالی از امر    جایگاه و منزلتش در مجتمع هرچه باشد,  وهیچ انسان عاقل و بالغ
نیست،   اش  مسئولیت  وظیفه  و  تحمل  مساحت  و  توان  قدر  به  شخص  هر  پس 

برخی که  مسئولیتی  غفلت  بر  گاهی  و  است،  کنند  مسئول  می  فکر  کوچکش  ها 
 بزرگی رخ می دهد که هیچ کسی توقعش را نکرده است.ضرر 

یا کسی باشد که اصال تفاصیل  و  ،  باشد  مسئول توکلی محض درست نیست و نباید  
، و همه ما باید بدانیم که  همه وظایف تحت کنترول خود را پیگیری و تعقیب نکند 

 

در روستاها و شهرها،  (1) نماز جمعه  باب  کتاب جمعه،  البخاری:  ، و صحیح  893حدیث شماره    صحیح 
امت و منع   بر نرمی با  پادشاه ظالم، و تشویق  پادشاه عادل و مجازات  امارت، باب فضیلت  کتاب  مسلم: 

شماره   آنان، حدیث  بر  در حق 4828ایجاد مشقت  امام  مسئولیات  باب  کتاب خراج،  داود:  ابی  ، و سنن 
 .2930ملت، حدیث شماره 

اب عشرت زنان، بابهای مالعنه و مسأله هر شخص از آنچه خریده است  سنن کبرای از امام نسائی: کت  (2)
 . 8833مسئول می باشد، حدیث شماره  



اعتما عدم  معنای  به  پیگیری  همچنین  و  نیست،  پیگیری  عدم  معنای  به  د  اعتماد 
 باشد. نمی

ن توانا و امانت دار  همینطور هر مسئول در حدود مسئولیتش باید برای خود معاونا
نمای  کسانیانتخاب  ترتیب  به  و  برگزیند  د،  پس  شتر بی   توانایی   که  را    اگر   دارند، 

شخصی مردی را بر امور مردم بگمارد که در میان آنها کسی دیگری بهتر از او  
باشد بوده  وظیفه  این  انجام  میهن و  برای  پیامبر،  به هللا،  این کارش  با  واقع  ؛ در 

امانتی که به دوش او است خیانت نموده است، چنانچه پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
نف ده  امور  متولی  فرماید: »کسی که  قیامت  می  از آن گردد در روز  بیشتر  یا  ر 

که دستانش به گردنش بسته شده است، اگر در امور آنان    طوری آورده می شود
باقی می ماند و   بود گشاده می شود و اگر بدی و گناه کرده بود  نیکویی  کرده 

 .(1) مستحکم می گردد«

َوقِفُوُهۡمِۖ  ﴿و باید همه ما بدانیم حتما روزی می آید که برای همگان گفته می شود:  

سۡ  یقینا باز خواست خواهند شد«  یدها را نگاه دار آن  و»  ﴾ولُونَ   إِناُهم ما ]الصافات:    که 

فرماید:  [24 می  همچنین  َخافِيَة  ﴿.  ِمنُكۡم  تَۡخفَىَٰ  ََّل  تُۡعَرُضوَن  روز    در»  ﴾ يَۡوَمئِٖذ  آن 
)همگ پش  ی،رسحساب  یبرا  یشما  م  یگاهبه  عرضه  ه   شوید،یهللا(  از    یزچ  یچو 

ماند«یها)کار نخواهد  پنهان  شما  بزرگ،  [ 18]الحاقة:    (  یا  باشد  کوچک  آن  امر   .
فرماید:   می  فِي ﴿چنانچه  أَۡو  َصۡخَرٍة  فِي  فَتَُكن  َخۡرَدٖل  ۡن  م ِ َحباٖة  ِمۡثقَاَل  تَُك  إِن  إِناَهآ 

لَِطيٌف َخبِير    َ إِنا ٱّللا  ُُۚ بَِها ٱّللا يَۡأِت  ِت أَۡو فِي ٱۡۡلَۡرِض  َوَٰ بد(    یا  یکاگر )عمل ن »  ﴾ٱلساَمَٰ
  یا ها  در آسمان  یا  یسنگ   ۀخردل باشد، آنگاه در درون تخت  ۀدان  ینیسنگ   ۀاندازبه

زم ق  یندر  روز  )در  را  آن  هللا  م  یبرا  یامتباشد،  هللا    گمانیب  آورد،یحساب( 
 . [16]لقمان:  آگاه است« بینیکبار 
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 ط کشورها ايجاد و سقو

حتی  در تاریخ بشریت و کشورها چیزی خطرناکتر از مراحل انتقالی دولت نیست،  
پیرامون فروپاشی کشورها    گران تحقیقات زیاد کاربردی و دقیقیری از پژوهشکه شما

کشورها دیگری به جای آنها نوشتند، از این تحقیقات ثابت شده  و به صحنه آمدن  
که خطر واقعی از خارج بر هیچ دولتی وارد نشده است، بلکه عوامل سقوط آنها  

برخی    و مزدوری   خیانت  اثر  بوده است برابر است به  آنها  برخواسته از درون   ا  اکثر 
اثر سقوط اخالقی فرزندان آن و بیرون شدن شان  به    بوده باشد یااز شهروندان آن  

به سوی جاده استکبار،  از راه درست و جدیت  بغاوت ستم و  تخلف، سرکشی،  ی 
َوإِذَآ أََرۡدنَآ أَن نُّۡهِلَك قَۡريَةً أََمۡرنَا ُمۡتَرفِيَها فَفََسقُواْ  ﴿چنانچه خداوند متعال می فرماید:  

َعلَيۡ  فََحقا  تَۡدِميٗرافِيَها  َها  ۡرنََٰ فََدما ٱۡلقَۡوُل  را   یاری د  یمبخواه  کهیهنگام   و » ترجمه:    ﴾َها 
آنجا فرمان )اطاعت( م   ینبه مترف  یم،نابود کن پس چون در    دهیم، ی)و سرکشان( 

  گردد، یها محقق م)عذاب( بر آن  ۀ آنجا به فسق )و فساد( بر خاستند، آنگاه وعد
آن کلپس  به  را  گردان  یها  فرماید:  [16]اإلسراء:    «یمنابود  می  دیگری  آیت  در  و   ،

أَ ﴿  أََو لَۡم يََرۡواْ 
ةًِۖ ِ َوقَالُواْ َمۡن أََشدُّ ِمناا قُوا ا َعاد  فَٱۡستَۡكبَُرواْ فِي ٱۡۡلَۡرِض بِغَۡيِر ٱۡلَحق  نا  فَأَما

ٱلاِذي َخلَقَُهۡم ُهَو أََشدُّ    َ بِ ٱّللا  َوَكانُواْ 
ِۖ
ٗة تِنَا يَۡجَحُدونَ   ِمۡنُهۡم قُوا )قوم( عاد    اما »ترجمه:    ﴾ايََٰ

  یااست؟! آ   تر یرومنداز ما ن  ی و گفتند: چه کس  یدند، تکبر ورز   ین به ناحق در زم 
ما    یاتها همواره آاست؟! و آن  یرومندترها ن از آن  یدهآنان را آفر   کهیهللا ذات   یدندند

م انکار  قو [15]فصلت:    « کردند یرا  شأن  خداوند در  و  چنین  ،  السالم  صالح علیه  م 
ٱۡلعَذَاِب  ﴿د:  فرمو  ِعقَةُ  َصَٰ فَأََخذَۡتُهۡم  ٱۡلُهَدىَٰ  َعلَى  ٱۡلعََمىَٰ  فَٱۡستََحبُّواْ  ُهۡم 

فََهَدۡينََٰ ثَُموُد  ا  َوأَما

يَۡكِسبُونَ  َكانُواْ  بَِما  ها  پس آن  یم،کرد  یتاما )قوم( ثمود را هدا  و » ترجمه:    ﴾ٱۡلُهوِن 
عذاب    ۀصاعق  کردند،یدادند، لذا به )خاطر( آنچه م   یحترج   یترا بر هدا  یناییناب 

آن گرفت«خوارکننده  )فرو(  را  علیه    ،   [17]فصلت:    ها  لوط  حضرت  قوم  باره  در  و 
َن  َولُوًطا إِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمِهۦٓ  ﴿السالم می فرماید:   ِحَشةَ َما َسبَقَُكم بَِها ِمۡن أََحٖد م ِ

أَتَۡأتُوَن ٱۡلفََٰ

لَِمينَ  ۡسِرفُونَ   ٨٠ٱۡلعََٰ ن ُدوِن ٱلن َِسآِءُۚ بَۡل أَنتُۡم قَۡوم  مُّ َجاَل َشۡهَوٗة م ِ َوَما    ٨١إِناُكۡم لَتَۡأتُوَن ٱلر ِ

ن قَۡريَ  ٓ أَن قَالُٓواْ أَۡخِرُجوُهم م ِ ُرونَ َكاَن َجَواَب قَۡوِمِهۦٓ إَِّلا هُ    ٨٢تُِكۡمِۖ إِناُهۡم أُنَاس  يَتََطها فَأَنَجۡينََٰ

بِِرينَ 
ِقبَةُ    ٨٣َوأَۡهلَهُۥٓ إَِّلا ٱۡمَرأَتَهُۥ َكانَۡت ِمَن ٱۡلغََٰ َطٗراِۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰ َوأَۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم ما

لوط را، هنگام   و»ترجمه:    ﴾ٱۡلُمۡجِرِمينَ  آورید(  یاد  آیا    که ی)به  خود گفت:  قوم  به 



زشت بسیار  م  یکار  انجام  انجام    دهیدیرا  جهانیان  از  یک  هیچ  شما  از  پیش  که 
که شما    یراست   رانید،یزنان با مردان شهوت م  یهمانا شما به جا  (80نداده است؟!)

هستید)  یقوم کار  نبود که    ( 81تجاوز  این  جز  قومش  پاسخ  از  و  را  اینها  گفتند: 
)و از    طلبندیم   یهستند که پاکیزگ   ی شهر )و دیار( تان بیرون کنید، که اینها مردم

بیزارند() ما  از    ( 82کار  که  همسرش  جز  دادیم،  نجات  را  خاندانش  و  او  ما  پس 
بود) باران   ( 83بازماندگان  آن  یو  بر  سنگ(  آن)از  )که  بارانیدیم  نابود  ها  را  ها 

 . [84-80]األعراف:  کاران چگونه بود«انجام گناهسرساخت( پس بنگر که 

باشد، چون خداوند متعال  توار بوده  پس حکمرانی خوب آن است که بر عدالت اس
دولت و حکومت عادل را پیروز می گرداند اگرچه دولت کفری بوده باشد، و دولت  
همچنین   باشد.  بوده  مسلمانی  دولت  اگرچه  سازد  نمی  پیروز  را  ظالم  حکومت  و 

باشد،   می  استوار  اخالق  و  ارزشها  اساس  بر  خوب  ملتحکمرانی  و  زیرا  ها 
را   پاشی خود استوار نیستند عوامل سقوط و فرو ق  هایی که بر ارزشها و اخال تمدن

ُسناةَ  ﴿در اصل ساختارشان حمل می کنند، طوری که خداوند متعال می فرماید:  

ِ تَۡبِديٗل  ِ ٱلاتِي قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبُلِۖ َولَن تَِجَد ِلُسناِة ٱّللا   یش ( سنت هللا است، که پین)ا »  ﴾ٱّللا
]الفتح:    «یافت  ینخواه   یسنت هللا هرگز دگرگون  یبرا( گذشته است، و  یز )ن   یناز ا

23] . 

و   استقرار  عوامل  تا  نمودند  تالش  اند  نوشته  کشورها  پیرامون  که  کسانی  برخی  و 
مهمترین   گفتند  آنها  بعض  پس  نمایند،  بیان  را  کشورها  سقوط  و  فروپاشی  عوامل 

 اموری که باعث فروپاشی کشورها می شود عبارت است از: 

مانند چاپلوسی، رشوت، خویش و  : انتشار فساد با همه اشکال و انواع آن  نخست
تقدیم روابط بر ضوابط. قوم به    گرایی، و  زیرا مردم در زندگی شان بر هیچ امری 

اید هر حکمران با درایت  ب اندازه فساد و بی عدالتی غضبناک نمی شوند، بنابرین  
اولویت کار و برنامه خود قرار   ضد فساد با همه صور و اشکال آنرا در  مبارزه بر

گام با  ما  اکنون  به نظر من  امری که  واقعدهد،  پیشینه در  بی  استوار و    یت های 



و   فساد  با  مبارزه  مجال  در  مصر  جایگاه  نتیجه  در  و  روانیم،  برآن  مصر  جاری 
 است. و بهتر ساخته تحقیق شفافیت را تحسن بخشیده

به اثر نبود امنیت،    این بی عدالتی  برابر است  ,: شیوع ظلم و بی عدالتی امر دوم
نبود عدالت در به دست آوردن فرصتهای مناسب در هر   نبود قضای عادالنه یا 

با  فقرا و کارگران را  یا بر مستوای طبقاتی که  باشد،  افراد بوده  بخش بر مستوای 
 تحقیر استخفاف به حاشیه میرانند. 

تا   باشد  می  دولتی  و غیر  اجتماعی  نهادهای رسمی،  اتحاد همه  نیازمند  امر  این 
طبقات فقیر و نیازمند در جامعه از طریق رفاه اجتماعی متکامل از منظور دینی  
و ملی حمایت کرده شود چون این دو به تضامن و مهربانی دعوت می کنند، و  

روان   کشتی  یک  در  ما  تواند  همه  نمی  کس  هیچ  ب هستیم  آن  نجات  ه  از  تنهایی 
حدود  ،  یابد بر  فرماید: »مثال کسانی که  پیامبر صلی هللا علیه وسلم می  چنانچه 

خداوند استوار هستند و کسانی که در حدود خداوند واقع می شوند مانند ملتی اند  
پایین آن   باال و برخی دیگری در طبقه  بر کشتی سوار شدند برخی در طبقه  که 

گرفتند و  قرار  داشتند  ،  می  نیاز  آب  به  هرگاه  بودند  پایین  طبقه  در  که  کسانی 
ند، پس گفتند: اگر ما در نصیب خود ما  انی که در طبقه باال هستند می گذشتبرکس

ایم،  از کشتی سوراخی ایجاد نماییم برادران ما که در طبقه باال هستند را اذیت نکرده
هال  همگی  شوند  گذاشته  کارشان  و  حال  به  آنان  اگر  اگر  پس  و  شوند،  می  ک 

 .(1) دست آنان گرفته شود هم آنها و هم دیگران همگی نجات میابند«

سوم امنیت، امر  نبود  دولت   :  سلطات  شبه    ناتوانی  و  ها  گروه  باندها،  سیطره  و 
مظلومان   نتیجه  در  شهروندان،  از  برخی  بر  یا  مجتمع  بر  شده    نظامیان  سرکوب 

از دست می دهند.انتما به دولت را  نهادهای   ی خود  حمایت  پشتیبانی و  بنابرین 
  نظامی و امنیتی برای حفظ وطن از تهدیدهای جدی و اساسی از داخل و خارج 

باشد، پس امنیت شهروندان و حفاظت از کرامت آنها در    مطلب شرعی و ملی می
 

قرعه کشی می شود؟ حدیث شماره    (1) بندی  تقسیم و سهم  برای  آیا  باب  کتاب شرکت،  البخاری:  صحیح 
 .18858، حدیث شماره 20/ 40، و مسند امام احمد: 2493



ک دارد  قرار  نظامی  هر  کاری  برنامه  آرامشاولویت  و  استقرار  جستجوی  در  و    ه 
 تحقیق انتمای ملی هستند. 

چهارم نباشند  امر  استوار  اخالق  و  ارزشها  بر  که  ملتهایی  چون  ارزشها،  زوال   :
خود حمل می کنند، همچنین گاهی  و فروپاشی خود را در اصل بنایعوامل سقوط  

ضعیف، زار و زبون و بیمار می شود، و پزشک این بیماری دانشمندان،  ها  تمدن
باید انتخاب  اندیشمندان، فالسفه، حامیان ارزشها و پژوهشگران می باشد،   بنابرین 

رعایت و  توانبخشی  آنها،  خوب  سازی  آماده  همچنین  جامعه،  افراد  از  گروه    این 
انداخته شده است به صورت    آنها  مناسب برای وظایف سنگینی که به دوش آنها 

واقع در  ما  که  امری  گیرد،  انجام  مناسب  و  به   یتدرست  امروزه  مصر  جاری 
 یم. صورت جدی برای آن کار و تالش می کن 

پنجم بدتر شدنامر  افراد جامعه  :  و زندگی  نیازمندی    , حاالت معیشتی  که  طوری 
افراد جامعه حاالت و  های اساسی و اولی آنان برآورده نمی شود، پس با اینکه باید  

های کشور شان را درک کنند، و با اینکه ما به یاد داریم که اصحاب پیامبر  چالش
کردند که  ی اقتصادی تا سرحدی صبر و شکیبایی  صلی هللا علیه وسلم بر محاصره

را می خوردند، با وجود آن این موضوع از ما    انهای درخت از شدت گرسنگی برگ
با   , هامحاصره، تحریم و محدودیت   الوان  می خواهد تا همه با هم برای شکستن تمام

و رعایت ضعفا و به    کار، تولید، جدیت و اجتهاد و با همبستگی اجتماعی درست
و  شدگان،  رانده  بر   حاشیه  آهنین  دست  با  و    فرق   کوبیدن  کنندگان  اغراق 

درستانحصار  تدبیر  و  نماییمگران،  تالش  ناپذیر،  ,  خستگی  کار  نیازمند  ما  پس   .
تا همه ما به ساحل    شفقت میان افراد جامعه هستیمو  مصرف به اندازه، همبستگی  

بدون تردید سرمایه داران ونهادهای مجتمع مدنی در ایجاد توازن و    نجات برسیم.
 مهم و بارز دارند.  برآورده ساختن نیازمندی های اساسی نیازمندان نقش

  



 خطرات رکود اقتصادی کشورها 

  وندد و گاهی از داخل آن، و خطر سقوط کشورها گاهی از بیرون به وقوع می پی
از داخل کمتر از خطر سقوط از خارج نیست، بلکه اگر کشورها این    آنها  سقوط

 تر می باشد. امر را درک نکنند خطر آن شدیدتر و قوی 

چون دشمن خارجی دشمن ظاهر و شناخته شده است و غالبا ملتها در برابر آن  
جنگهای نسل چهارم و    سرسختی است که در ضمن بسیج می شوند، و آن دشمن  

مگر اسقاط  نمی شود آنرا نادیده گرفت،    یل و ابزارهای جنگ مدرن و تقدم وسا  پنجم
کشورها از داخل خطرناکتر و حلیه گری و زرنگی آن بیشتر است، برابر است به  

و گاهی  اثر تدخالت بیگانگان بوده باشد یا به اثر عوامل داخلی و یا هردوی آن،  
ای، مذهبی، نژادی و  فرقه  و تقسیمات   این کار از طریق بازی کردن با احساسات

، مگر اینکه این موضوع نیز به حد زیاد آشکار است، و  قبیلوی صورت می گیرد 
الزمی   احتیاطات  آن  قبال  در  و  نمودند،  درک  آنرا  خطرهای  کشورها  از  بسیاری 

 ین فتنه ها را از ریشه خشک کردند. اتخاذ نمودند، و اینچن

پراکنی شایعه  موضوع  ا   و  دورتر  و  کمتر  طوری نیز  نیست,  آن  خواهد    ز  می  که 
جایگاه نمادهای ملی را خدشه دار کند، دستآوردهای ملی را تحریف نماید، نواقص  

افتراها را   و عیوب این حال دروغها و  کوچک را بزرگ و خطیر جلوه بدهد، در 
شهروندان   نفوس  در  شکست را  و  ناامیدی  آن روحیه  طریق  از  تا  کنند  می  خلق 

این که آنان را بر ضد دولتهای شان بشورانند یا کم از کم  ، به هدف  نشر نمایند
 را مهار و دلسرد کنند.  در ادارات دولت حماسه و شوق آنها بر کار و تالش

بر  شود  می  این هم  اگر  با  شد  این مشاکل غالب  دار   همه  قوی دولت  اقتصاد  ای 
وی و بین المللی خود  بتواند همه التزامات و مسئولیتهای منطقه  مستقر بوده باشد و 

و برای شهروندان خود زندگی شرافتمندانه آماده بسازد، اما در حالت    را ایفا نماید 
اقتصاد فرصت مداخله به دشمنانی گسترش میابد که در کمین دولت ها  ضعیفی 

را از هم بپاشند و در آن  نشته اند و تالش می کنند تا آنرا سقوط بدهند و نظام آن 
 هرج ومرجی بی پایان ایجاد کنند. 



کنترول   و  تولید  افزایش  طریق  از  خودکفایی  و  نفس  به  اعتماد  برای  بنابرین  و 
استهالک هیچ بدیلی وجود ندارد، این امری است که اقتصاد دانان برآن اتفاق نظر  

د متعال به زبان  خداون   که  دارند، و آموزه های ادیان برآن تشویق می کند، طوری 
قَاَل تَۡزَرُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأَٗبا فََما َحَصدتُّۡم  ﴿حضرت یوسف علیه السالم می فرماید:  

تَۡأُكلُونَ  ا  ما م ِ قَِليٗل  إَِّلا  ُسۢنبُِلِهۦٓ  فِي  پیوسف)»   ﴾فَذَُروهُ  سال  هفت  گفت:  )با    ی درپ   ی( 
( در  را  یهبق)  خورید، یکه م  یجز اندک   ید،پس آنچه را درو کرد  ید،( زراعت کن یت جد

، پس این امر دعوت به افزایش تولید است از  [47]يوسف:    « یدبگذار   ی اش باقخوشه
درجه ممکن  به نهایت    و مصرف  طریق کار جدی و پی درپی و توجیه استهالک 

خداوندآن چون  فرمود   متعال  ،  گذشته  آیت  از  بخشی  می  در  که  اندکی  »جز   :
 خورید«، چون جز آنچه که می خورید نگفت. 

و پیرامون دعوت برای افزایش تولید پیامبر صلی هللا علیه وسلم می فرماید: »اگر  
قیامت در حالی برپا شود که در دست یکی از شما نهالی بوده باشد باید پیش از  

بنی  ، و درباره دعوت برای توجیه مصرف می فرماید: » (1)برخواستن آنرا غرس کند«
بدتر از  بشر کافیست همانقدر    را  ، بنی انسانشکم را پر نکرده است  هیچ ظرفی 

باید  بخورد که قامتش استوار بماند، پس اگر مجبور شد بیش  تر از آن بخورد پس 
را برای غذا اختصاص دهد و یک سوم آنرا برای آب و یک سوم  یک سوم شکم  

 .  (2)یگر آنرا برای نفس خود«د

آنها   اقتصادی  سقوط  از  جلوگیری  یا  کشورها  اقتصادی  وضعیت  شدن  بهتر  پس 
: افزایش تولید است، تنها افزایش  نخست آندارای چندین پایه و اساس می باشد،  

ابتکارانه   و  خالقانه  ماهرانه،  باید  تولید  افزایش  بلکه  همه  نه  شامل  و  باشد  بوده 
 است و فواید و اثرات اقتصادی بیشتر دارد.  تر اساسی بخشهای گردد که 
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: توجیه مصرف است، تنها در بخش خورد ونوش نه بلکه در همه جوانب  دوم آن
بخش آب، برق، گاز و همه خدمات بهداشتی و داروسازی که  اقتصاد عملی: در  

 اساسی و حیاتی می باشد. 

عبارت است از وفا به التزامات در قبال وطن، و همه افراد مجتمع باید  :  سوم آن
خوری و توکلی  ای مفتوجایب شان را با اخالص و دلگرمی ادا نمایند، از روحیه

خود   مقابل  بدون  خدمات  آوردن  دست  به  تا  در  نکنند  کوشش  و  دهند،  نجات  را 
 خدمات را بدون مقابل یا بدون بهای حقیقی آن به دست بیاورند. 

حمایت اجتماعی تأکید  افزایش خدمات و برنامه های    اهمیت  بر  ما  و با این حال 
می کنیم، و باید این خدمات به مستحقین واقعی آن و کسانی که نیازمند رعایت و  

باید همه افراد جامعه با ارزشهای دینی، اخالقی و انسانی  حمایت هستند برسد، و  
آراسته گردند و کسانی که مستحق مساعدتهای اجتماعی نیستند خواستار آن نشوند  

 تا برنامه های حمایت اجتماعی اختصاص داده شده به مستحقین واقعی آن برسد. 

مت است، و  خد   خود  برای شهروندان  دانستن اینکه ایجاد زمینه خدمت:  چهارم آن
بزرگترین مشکل در ناتوانی کشورها برای ایجاد زمینه کار و خدمات اساسی برای 

، چون خدمات را به صورت وسیع تقدیم می کنند ولی  شهروندان شان نهفته است
 مردم برای تضمین استمرار آن مقابل آنرا نمی پردازند.

فترات سختی را پشت  و اگر به طور مثال برق را مد نظر بگیریم، می بینیم که ما  
خدمت به صورت ضعیف   هم سر نمودیم گاهی این خدمت قطع می گردید و گاهی

بر همه مفاصل اقتصادی دولت   از یک سو   و نادرست تقدیم می شد، و در نتیجه 
نمود  وارد  منفی  شدید  شه  تأثیر  نفوس  بر  دیگر  سوی  از  اینکه انروندو  مگر   ،  

توانست بدون پرداخت  هیچگاه  نیز   و آب  وزارت انرژی  مقابل این خدمت از    نمی 
چه برسد به خدمات بهتر، و وزارت انرژی و    ی تقدیم نمایدخدماتشهروندان    طرف

ت  می  چگونه  آن  بخشدشرکتهای  توسعه  را  خود  زیربناهای  بر  وانند  افزون   ،
های تشغیل و تجدید ایستگاه های موجود و افزودن ایستگاهو نیازهای  مصروفات  

آن،   تشغیل  برای  الزم  سوخت  مواد  ایجاد  و  پرداختجدید  حالت  در  قیمت    اما 



مناسب در مقابل خدمات وزارت می تواند به صورت دوام خدمات خود را ارایه کند  
زمینی    و آنرا تطویر و توسعه بخشد، اینچنین است موضوع راهن آهن، متروی زیر

 و خدمات دیگر. 

اما فرار برخی ها از پرداخت مقابل خدمات یا تنها به منفعت خود اندیشیدن آنان  
گرچه بر حساب و ضرر منفعت عمومی تمام شود, موضوعی است مخالف همه  

های دینی و مبادی و سیستمهای اقتصادی عادالنه، و این موضوع باعث ور  ارزش
 پاشیدن کشورها می شود.   شکستگی اقتصادی یا کامال از هم

بر  را  شان  افراد  درنگ  بی  روز  و  شب  در  تندرو  گمراه  های  گروه  حال  این  با 
برای اینکه بتوانند از این    نپرداختن بها و عوض خدمات تشویق و ترغیب می کنند

تا که دولت را  نمایند  یا کامال متوقف  بدتر بسازند  این خدمات را  طریق وضعیت 
و   امور  تواند  نمی  حکومتی  چنین  که  کنند  ثابت  و  بدهند  نشان  ضعیف  و  ناکام 
و   بر حکام  نتیجه مردم را  نماید، و در  تنظیم  تدبیر و  اساسی مردم را  احتیاجات 

بینند  شورانند تا خودآنها در همان لحظه  های شان می حکومت ای که مناسب می 
به چوکی و قدرت برسند، حتی اگر این کار باعث سقوط و از هم پاشیدن کشور  
شود یا حتی اگر باعث تجزیه و از بین رفتن آن گردد، چون آنها اصال به وطن و  

فع خود آنها  دولت ملی باورمند نیستند، و دولت و وطن آنان همانجایی است که منا
 و منافع گروه شان متحقق گردد. 

  



 حفاظت وطن يکی از مقاصد ضروری شريعت است 

بدون تردید محبت وطن و حفاظت آن فطرت بشری است که شریعت مقدس اسالم  
م  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  چنانچه  است،  نموده  تأکید  آن  را بر  مکرمه  کهء 

بهترین زمین خداوند و محبوبد: »سوگند به هللا  خطاب نموده فرمو  ترین  همانا تو 
کردند, هیچگاه  نمی  بیرون  تو  از  بزور  اگر مرا  استی،  برای من  خداوند  سرزمین 

و زمانی که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به سوی مدینه منوره   (1) بیرون نمی شدم«،
وطن  را برای خود و یاران خود به حیث وطن برگزید هیچگاه نه  جا  هجرت کرد و آن

اصلی خود را که در آن نشأت کرده است فراموش کرد و نه وطن دومی که درآنجا  
یا   مکه  همچون  ما  برای  را  مدینه  خدایا!  »بار  فرمود:  چنانچه  است،  شده  مستقر 
بیشتر از آن محبوب بگردان، بار خدایا! در وزن و پیمانه ما برکت نازل کن، و  

آنرا   چراگاه  و  بگردان  درست  ما  برای  جحفه  آنرا  )تا  بساز  منتقل  جحفه  به 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم » ، و از انس رضی هللا عنه روایت است که  (2) برسان(«

پس به دیوارهای مدینه نگاه می کرد و کاروان خود را می    گشت وقتی از سفر برمی
  به سرعت طرف مدینه   می بود آنرا از محبت مدینه  سوار  گذاشت و اگر بر چهارپا

و همیشه روی مبارک خود را به سوی آسمان می گردانید به  ،  (3) حرکت می داد«
مکه   در  شریف  هللا  بیت  و  کعبه  جهت  به  را  او  قبله  متعال  خداوند  اینکه  امید 

قَۡد نََرىَٰ ﴿بگرداند حتی که خداوند دعای او را پذیرفت، چنانچه خداوند می فرماید:  

َوۡجِهكَ  ٱۡلَحَراِمُۚ   تَقَلَُّب  ٱۡلَمۡسِجِد  َشۡطَر  َوۡجَهَك  فََول ِ  َهاُۚ  تَۡرَضىَٰ قِۡبلَٗة  فَلَنَُول ِيَناَك  ٱلساَمآِءِۖ  فِي 

َب لَيَۡعلَُموَن أَناهُ ٱۡلَحقُّ مِ  ٱۡلِكتََٰ ن  َوَحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّواْ ُوُجوَهُكۡم َشۡطَرهُۗۥَ َوإِنا ٱلاِذيَن أُوتُواْ 

 ُ ٱّللا َوَما  ب ِِهۡمَۗ  يَۡعَملُونَ را ا  َعما ِفٍل  بِغََٰ رو   یق تحق   به »  ﴾  گرداندن  )سو   ی ما  به  را  (  ی تو 
م  )سو   بینیم، یآسمان  به  را  تو  قبلهی اکنون  شو   یا(  خشنود  آن  به  باز    ی که 

خود    ی رو   ید، مسجد الحرام کن، و هر جا باش  ی خود را به سو   ی پس رو   گردانیم،یم
سو  به  بگردان  ی را  کسان  ید،آن  )آسمان   کهیو  آنیکتاب  به  بخوب (  شد،  داده    ی ها 
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و هللا از    باشد،یقبله( حق است )و( از جانب پروردگارشان م   ییر)تغ   ین انند ادیم
، پس او )صلی هللا علیه وسلم( را با گرداندن قبله اش «یستغافل ن   کنند؛یآنچه م

ای  هبه سوی بیت هللا شریف عزت و کرامت داد، چون بیت هللا شریف نخستین خان 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم   ر روی زمین گذاشته شده است، و است که برای مردم د

 تعلق گرفته بود. در آغوش آن پرورش یافته بود و عقل و قلبش به آن 

حافظ ذهبی رحمه هللا وقتی می خواهد اشیای دوست داشته پیامبر صلی هللا علیه  
هللا   )صلی  "او  گوید:  می  برشمارد  را  او  وسلم  پدر  عائشه،  حضرت  وسلم(  علیه 

)ابوبکر صدیق(، اسامه، هر دو نواده خود، شیرینی و عسل، کوه احد و وطن خود  
 . (1)را دوست می داشت"

یک انسان    و عبد الملک بن قریب اصمعی می گوید: اگر خواسته باشی وفا داری 
اهلش، و  به وطنش، اشتیاق او به    را بدانی, پس به محبت او   به عهد و پیمان او 

، و مثل این سخن از یکی از اعراب نیز  (2)گریان او برای زمان گذشته اش, بنگر
 .(3)روایت شده است

ما احیایی  و  نوگرایی  پروژه  چارچوب  در  اساس    که   و  در  گزاشت   بر  واشیا  امور  ن 
  تفرقه نماییم، و  میان امور ثابت و امور متغیر  باید   ها استوار است تاآن  خود  مکان

بر  قدسیت بشری   را  مقدس  غیر  آرای  و  اشخاص  بلکه  اشیا،  نسازیم،    باید   ثابت 
بر کتاب    متعال،  تنها بر ذات خداوند  نصوص  عصری   مطالعه  طریق  از  را  تقدیس

شود  ای که می  منحصر بگردانیم، چنان مطالعهاو و سنت پیامبر او )علیه السالم(  
تقلید کور  تلقین و  کورانه به صحنه درک،  از طریق آن از دایره حفظ میخانیکی و 

و تأمل  و    تدبر  تفکیر،  اجتهاد  واقع  مستجدات  و  ها  داده  پرتو  در  و  شویم  خارج 
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ضروری   و  عمومی  مقاصد  از  ما  مطالعه  چارچوب  این  ضمن  در  نماییم،  تالش 
 گر کلیات یا مقاصد کلی می باشد. شریعت بیان

واقع این اندیشه از شدت اهتمام من به قضیه دولت ملی و بیان پروژه های آن   در
چشمه گرفت و آشکار گردید، همچنین از حالت بد برخی از گروه های تندرو  سر 

که فضل وطن بر خویشتن را انکار می کنند، طوری که برخی مردم کوشش کردند  
ا اختالف  و  تضاد  دولت  و  دین  میان  اشتباه  صورت  به  پس  تا  نمایند،  در  –یجاد 

یا با دین بوده باشند یا با دولت، گویی میان این دو تعارض و ضدیت    -نظر آنان
و   حمایت  و  کند  نشأت  آزاد  فضای  در  تواند  نمی  دین  که  حالی  در  است،  واقع 
حفاظت گردد، بلکه باید دولتی بوده باشد تا آنرا حمایت کند و بیرق آنرا بلند نگه  

نمودند که هرگاه دشمن به یکی از کشورهای اسالمی وارد شود بدارد، و فقها ثابت  
: مرد و زن، خورد و بزرگ، قوی و  جهاد و دفع تجاوز دشمن بر اهالی آن کشور 

فرض عین می    ضعیف، مسلح و بی سالح آنها هرکس طبق توانایی و امکانیاتش, 
از سرزمین و وطن یکی  گردد، دفاع  اگر  و  نابود شوند،  آنان  اگر همه  از    حتی 

وسرزمین شان را  مهم توانستند وطن  آنها می  حتما  بود,  نمی  ترین مقاصد شریعت 
 بگذارند و جان و دین خود را نجات بدهند. 

وقتی در امر این احکام کلی از حیث عدد و ترتیب آن نظر انداختم دیدم که آنها  
بلکه دیدگاه ها و اجتهادات علما   و  نه آیت قرآن است و نه احادیث پیامبر)ص( 

 اینکه امر ضروری است واجب می باشد.  تهدین است، و حفاظت آن به اعتبارمج

از کلیات    آن آنچه  از  ساختار دولت و کیان  وطن،   حفاظت  اهمیت   و افزون برآن
ذکر نمودند کمتر نیست، زیرا هیچ هوشمند و وطن دوست باعزت که علما    دیگری 

مال خود قربانی کند، پس    آماده نمی شود تا وطن خود را بخاطر دفاع از نفس و 
به نظر ما باید حفظ وطن نیز در جمله این کلیات ضروری درج گردد، به ویژه در  

های ما در معرض اهداف شوم و تالشهای تجزیه خواهی  زمانه ما، چون سرزمین
باعث می امری که  دارد،  تأکید  قرار  با  شریعت    بیان  شود  کلی  نماییم که مقاصد 



د از: حفظ دین، حفظ وطن، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ  شش است، و آنها عبارتن 
 مال و حفظ نسل و نسب و عزت. 

تمویل   و  حمایت  آنرا  که  دولتی  طریق  از  جز  وطن  از  حفاظت  آنکه  وجود  با  و 
نیست، پذیر  امکان  است,  نماید  واجب  واجب  مقدمه  قاعده  طبق  از    ولی  حفاظت 

پاشیدن  ران کردن و از هم، و وی هدولت لزوما شامل این مقاصد کلی گردید  ساختار
 .ه استمخالف و ضد این مقاصد کلی گردیددولت ها 

  



 های تندروقدرت از منظور گروه

های تندرو هدف گردیده است نه وسیله،  در واقع قدرت از منظور و آیدیالوژي گروه
ها در محور یک مفهوم که شاید دومی نداشته باشد می چرخد و  و اندیشه این گروه

حاکم   نظامهای  تا  تخریب,  یا  کن  حکومت  یا  اینکه  از  است  عبارت  مفهوم  این 
نزد هدف  این  به  در راه رسیدن  و  نمایند،  است،    سقوط  مباح  چیز  پس  آنها همه 

آنان   ایدیولوژی  در  آن  بگیرد  سهم  آنها  هدف  این  تحقیق  در  شود  می  که  هرآنچه 
اگر  حتی  شود،  گرفته  کار  باید  که  است  تمکین  های  راه  از  کارشان   چهیکی  این 

بیگناه گردد، یا باعث از بین رفتن    و ارعاب انسانهای  باعث ریختن خون، تخویف
پا ازهم  یا  آکشورها،  وجود  یا  شود،  آنها  ویرانی  و  شدن  تکه  تکه  از  شیدن،  را  نها 

  ها هیچگونه خیری اساس در معرض خطر قرار دهد، بنابرین از عناصر این گروه
وطن شود   شانبرای  نمی  برده  و  توقع  برسند مصیبت  که  آنان در هرجایی  بلکه   ،

و   سفر  حال  در  آنها  سفر  با  و  آنها  الزم  شرارت  زیرا  هستند،  می  شرارت  رحلت 
باشد، و به طور کل آنان جز به خودشان به هیچ چیز دیگری باور ندارند، نه به  

آم آنها  و  ملی،  دولت  به  نه  و  دارند  باور  شان  با  اوطن  دشمن،  با  هستند  ده 
برای که  کسی  هر  با  و  شیطان  با  جهانی،  برای صهیونیزم  همکاری  وعده  شان 

آنها این کار شان را نه مزدوری فکر  رسیدنشان به قدرت را بدهند همپیمان شوند، و  
می پندارند، وقتی  می کنند و نه خیانت، بلکه آنرا پیمان زمانی و استراتیژی طبیعی  

شان به قدرت گردد، درحالی  شان به اهداف شان و وصولاین پیمان باعث رسیدن
نمی   پشتیبانی  آنرا  یا خواسته های  قدرت  این  اساسات  پایه ها و  آنها هیچگاه  که 

ند بلکه آنها در صدد تحقیق منافع و جاه طلبی های دنیوی خود شان هستند که  کن
این جاه طلبی و قدرت خواهی خود را از عموم مردم و انسانهای ساده لوح مخفی  

دین امور  برای  فقط  را  کاری  چنین  آنها  که  کنند  می  ادعا  و  دارند،  می  شان  نگه 
نین کارها بریء و بیزار هستند، و  چ   این  انجام می دهند، درحالی که ادیان از همه

ی، خیانت و اندیشه غیرطبیعی متخلف به دور  همه ادیان چقدر از اینچنین مزدور 
 هستند. 



رخی  و در راه رسیدن به اهداف شان از وسایل و ابزارهای زیادی کار می گیرند، ب 
داران طبق شریعت  که بعض حکام و سردماین ابزارها به طور مثال: ادعا می کنند  

گروه این  افراد  و  عناصر  همراه  اگر  آن  وجود  با  کنند،  نمی  حکومت  ها  خداوند 
پیرامون مفهوم شریعت الهی مناظره و مباحثه نمایی درمیابی که آنها کامال نادان و  

موضوعا این  ومن  هستند،  الذهن  دو  خالی  در  روشن  و  واضح  صورت  به  را  ت 
های   "گمراهی  و:  شود"  تصحیح  باید  که  "مفاهیمی  عنوان:  زیر  دیگرم  کتاب 
تحت   مصر  اوقاف  وزارت  را  کتاب  دو  این  و  نمودم،  بیان  آن"  دفع  و  تروریستان 

، و تأکید نمودیم که التزام به  (1)نظر و مراجعه خود ما به دست نشر سپرده است
طبق    و داور قرار دادن قوانین وضعی  کردن   الهی بشر را از رجوع احکام شریعت  

بوده    در چارچوب مبادی عمومی و قواعد کلی شریعت  تغییر زمان و مکان, وقتی
دارد  باشد نمی  عمومی  باز  منافع  وقتی  وضعی  قوانین  این  طبق  نمودن  حکم  و   ،

خداوند   حرام  و  بسازد  متحقق  را  مجتمعات  و  افراد  ها،  ملت  حالل  کشورها،  را 
باشد, مخالف  ن  با ثوابت شریعت در تعارضنگرداند و حالل الهی را حرام نسازد و  

 شریعت خداوند نمی باشد. 

و تأکید می کنیم که هیچگاه اسالم قالب و چوکات جامد، خاموش و محددی برای  
نظام حکومتداری وضع نکرده است که خروج از آن ممنوع و ناممکن باشد، بلکه  

داری درست و  رهای را وضع نموده که هرگاه متحقق شود حکومتاساسها و معیا
آنرا   اسالم  و  باشد  می  به  خوبی  شود  مختل  معیارها  این  هرگاه  و  کند،  می  تأیید 

 مقدار اختالل آن نظام حکم نیز مختل و مضطرب می شود. 

بهترین، مهم شاید  خوب  و  داری  حکومت  های  نظام  برای  عنوان  بارزترین  و  ترین 
این   تالش  مقدار  اقل  حد  یا  و  باشد،  بوده  مردمش  و  سرزمین  منافع  تحقق  مقدار 
عدالت،   پرتو  در  که  حاکمیتی  هر  پس  باشد،  بوده  هدف  این  تحقیق  برای  نظام 

 

و بعد از    29ی عالی امور اسالمی، ص  مراجعه شود به کتاب: "مفاهیم یجب أن یصحح" چاپ: شورا  (1)
، چاپ" شورای عالی 32-7م. و کتاب: "ضالالت اإلرهابیین وتفنیدها" ص2019هـ/  1440آن، چاپ هشتم  

 م.2017هـ/ 1438امور اسالمی 



سپردن کار به    با   ازی وبرابری و آزادی منظم به دور از هرج و مرج و واسطه ب 
حاکمیت برتر، معتبر    ,اهلش برای تحقیق منافع سرزمین و مردم خود تالش می کند

 . و مناسب می باشد

و در ضمن این عنوان اساسی تفاصیل بسیار دیگری وجود دارد که همه به طور  
افراد بشر می   کل خواستار تحقیق عدالت سیاسی، اجتماعی و قضایی میان همه 

تمیز و تعصب بر اساس رنگ، نوع و نژاد از میان مردم برداشته شود،   د، تان باش
و هیچ کسی بر پذیرفتن دینی مجبور نگردد، خداوند متعال بر زبان حضرت محمد  

  ﴾ لَُكۡم ِدينُُكۡم َوِلَي ِدينِ ﴿صلی هللا علیه وسلم کفار مکه را خطاب نموده می فرماید:  
]سوره الکافرون: آیه    خودم«  یمن برا  یین تان، و آ خود  یشما برا  یین( آ ین »)بنا بر ا

پس هر حکومتی که برای تحقیق این اهداف و توفیر ضروریات اساسی مجتمع  [،  6
از قبیل مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس، خانه، زیربنا مانند: بهداشت، آموزش،  

امثال آن از موارد ضروری که زندگی سرزمین و ملت بدون آن استوار   راه ها و 
نمی شود, کار و تالش می کند درواقع این حکومت حکومت بهتر، خوب و موفق  
می باشد، و مورد خشنودی خداوند و خشنودی مردم قرار می گیرد مگر کسانی که  
حسد و کینه می ورزند، یا کسانی که تکبری می کند یا دشمنی و خیانت و مزدوری  

 می نمایند. 

ون خالفت و بیعت واقع شده است، می شود آن را ولی شماری از حوادثی که پیرام
به طور کل در پرتو داده های عصر کنونی ما بر ضرورت ایجاد نظام حکومت  
برای  نظام  این  تا  نماییم،  باشد حمل  بوده  نهاد  و  دارای رئیس  با عدالت که  داری 

تحقیق منافع به    تحقیق عدالت میان مردم و  نماید،  سرزمین و ملت کار و تالش 
شورا و دیدگاه های اهل خبره و دانشمندان و متخصصین استوار بوده باشد، طوری  

، و بعد از  که مردم را در هرج و مرجی نگذارد که آنها در آن هیچ دخلی ندارند 
این امر اگر این نظام اهداف و مقاصد اسالم برای تحقیق عدالت و منفعت دینی و  

ی میان مردم را متحقق بسازد پس در اختیار نام و مسمیات هیچ اشکالی وجود  دنیو 
 ندارد.



این گروه  با وجود آن مهم این است که  کنیم  آن گوشزد می  از  امری که ما  ترین 
نفرت دارند و همیشه در کمین آن   تندرو در قبال مجتمع کینه و  های تروریستی 

که می شود باید به آن ضرر برسانند    نشسته اند و تالش می کنند تا از هر طریقی 
تشویه   و  تعطیل  ممانعت،  ایجاد  با  یا  باشد  بوده  مستقیم  تخریب  طریق  از  چه 

یاد دارند که جز گروه های ویرانحقایق، و آنها اسالیب و روشهایی حیله گر  گری 
، به حدی که برخی آنها قطع نظر از شغل و  مزدور هیچ کسی برآن فکر نمی کند 

قتی در برابر تولید وطن با تولید بیگانگان قرار گیرد تولید بیگانه ها را وظیفه شان و 
که این کارشان طن را نابود بسازند، از باب اینترجیح می دهند تا کیان تولیدات و 

ضعیف و سقوط دولت می شود، و به آنان امکانیت رسیدن به خیرات آنرا  باعث ت 
به  رسیدن  صدد  در  تنها  آنها  پس  سازد،  می  این    مهیا  اگرچه  حتی  هستند  قدرت 

کارشان باعث از هم پاشیدن و از بین رفتن دولت شود، بدانید که آنان ناامید می  
فرماید:   می  خداوند  کنند،  می  زیان  و  َخۡيُر  ﴿شوند   ُ َوٱّللا  ُِۖ ٱّللا َويَۡمُكُر  َويَۡمُكُروَن 

ِكِرينَ  مکر »آن  ﴾ٱۡلَمَٰ و  چاره  تدب   یشیدند، اند   یم   ها  )هم(  هللا  هللا    کرد،یم   یر و  و 
 [. 30]سوره انفال: آیت   است« یرکنندگانو( تدب  یانجو )چاره   ینبهتر 

  



 مفهوم منفعت ميان منظور دولت و منظور گروه

باعث   که  است  اعتبار  قابل  و  عمومی  منفعت  از  عبارت  دولت  دید  از  منفعت 
منفعت شخصی نیست  تحقیق منافع وطن و منافع همه شهروندان آن می شود، و  

که تنها منافع برخی افراد را بر حساب برخی گروه ها و احزاب یا بر حساب وطن  
 متحقق می سازد. 

حزب   یا  گروه  بر  خیرش  است که  منفعتی  تنها همان  ها  گروه  دید  از  منفعت  اما 
بلکه امر به سرحدی رسیده که مفهوم منفعت نزد آنها تنها همان چیزی است  برسد،  

هبران گروه ها و احزاب بوده باشد، حتی اگرچه به ضرر باقی افراد این  که به نفع ر 
گروه یا توده های منسوب به این حزب تمام شود، پس گاهی این گروه برخی از  

را  خود  به  منسوب  خویش  افراد  منافع  تحقیق  وقتی    برای  ویژه  به  کند،  می  قربانی 
آنان گردد مگر در ضمن    فرزندانامکان ندارد این قربانی دادن ها شامل رهبران و  

متقابل میان رهبران خود    یسازی هاسازی ها و محرومدرگیریها و محروم  اختالفات،
شان می خواهد غنایم بیشتری به دست بیاورند،  این گروه ها و احزاب که هر کدام

بلکه همیشه چنین قربانی دادن ها در طبقات پایین و افراد عادی این گروه ها واقع 
 شود.  می

واقع  تعارض  در  وطن  منافع علیای  با  شان  منافع  اگر  ها  گروه  اینچنین  گاهی  و 
، بلکه اکثریت این  شود مناقع علیای ملی را قربانی منافع شخصی خودشان می کند

گروه ها هرآنچه که باعث تقویت دولت می شود را به ضررشان می پندارند، و به  
هیچ جای برای این    و وابسته بهم,   منسجم   نظر هستند که در سایه دولت قوی،   این

، و از نظر آنها باید برای تضعیف دولت کار و تالش صورت  گروه ها وجود ندارد
 گیرد تا این گروه ها به آسودگی به برنامه های خود ادامه بدهند. 

به ویژه آنهایی که اندیشه تروریستی و تندروی دارند کوشش می   و اکثر این گروه ها
افع اعضا و عناصر منسوب به خود را با منافع گروه وابسته بسازند به  کنند تا من 

موضوع   گروه  منافع  از  دفاع  که  تا  اجتماعی،  و  اقتصادی  بخشهای  در  ویژه 
سرنوشت ساز برای همه افراد آن گردد، و تا اینکه زندگی افراد خارج گروه سر و  



از گروه را به سر    سامان پیدا نکند، و اگر برخی از اعضای آن فکر بیرون رفتن
خود بپروراند همه جوانب زندگی او دچار خلل و از هم پاشیدگی و ویرانی گردد، به  

 حدی که گاهی خود زندگی او در معرض تهدید قرار گیرد. 

و بنابرین تأکید می کنیم که ابراز نظر در باره بسیاری از فتواهای شرعی متوقف  
ما پیرامون زیارت مسجد اقصی و بیت    مثال اگر از  نی می باشد،ط بر ٌبعد ملی و و 

المقدس در حالت کنونی پرسیده شود, ما با تأکید می گوییم که این موضوع باید از  
باشد،   بوده  استوار  برآن  و  بگیرد  سرچشمه  امر  این  در  متخص  مسئولین  دیدگاه 
دستگاه   یا  باشد  بوده  خارجه  وزارت  است  برابر  صالح  ذی  جهات  اگر  که  طوری 

گری که مسئولیت امور خارجی را عهده دار است نظر دادند که  های مشخص دی 
طبق   آن  تبع  به  نیز  فتوا  پس  گردد,  می  معتبر  منافع  تحقیق  باعث  زیارت  چنین 
ظروف و سنجش پیامدهای آن چنین زیارت را مباح و مستحب می پندارد، و اگر  

ثار  جهات ذی صالح به این نظر بودند که این زیارت مملو از مخاطر است و آ 
و در نتیجه نباید این زیارت صورت گیرد،    منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن است 

امکان ندارد فتوای شرعی به دور از واقعیت و مستقل از مصلحت بوده باشد،  پس  
و در این حالت حاکم می تواند مصلحت را بیشتر از عالم تقدیر و تعیین نماید، به  

حاکم   نظر  اند:  گفته  اساس  می  همین  مرفوع  فیه  مختلف  موضوع  از  را  اختالف 
عالم او  چون  پیامدهای  سازد،  و  جوانب  بیشتر  و  است،  عمومی  مصلحت  به  تر 
 موضوع را می داند. 

  



 های موازیکثرت گرايی سياسی و قدرت

با    به طور عمدی در این عنوان میان دو موضوعی که شاید از حیث قبول و رد
دموکراسی  ده شده است، یکی آن برای تقویت روند  هم متناقض بوده باشند جمع کر 

ضروری است، و دیگر آن خطر بزرگی بر نهاد دولت می باشد و این نهاد را با  
تخریب و تضعیف و تمزیق تهدید می کند. اما کثرت گرایی سیاسی نیاز دموکراسی  
عادالنه می باشد، پس جهانی که دارای یک قطب بوده باشد و دولتی که نظام آن  

ی  تب ایا به خود رنگ دیکتاتوری می گیرد و یا به اثر نبود رق  ا  ک حزبی باشد, اکثر ت 
مسئولیت   و  وظایف  ادای  در  خود  توانایی  نهایت  از  آن  رقیب  تا  شود  باعث  که 

 می شود. پسمانده    استفاده نماید, ضعیف، ناتوان و  های به عهده گرفته اش 

روه های فشار که دارای منافع  اما وجود قدرتهای موازی در هر دولتی، یا وجود گ
شخصی می باشند, قطع نظر از شکل و سیمای این قدرتها و گروه ها, وجود آن  
خطر جدی بر ساختار و انسجام نهاد دولت به شمار می رود، به ویژه وقتی این  
قدرت ها یا گروه ها خود را به لباس دین بپوشاند و تالش نماید تا قدرت و نفوذ  

 ین فروشی کسب نماید. خود را از طریق د 

و یگانه مقیاسی که هر دولت و مجتمع مقدار وجود چنین قدرتهای موازی و عدم  
وجود آنرا با آن می سنجند, مقدار توانایی آن دولت یا مجتمع بر تطبیق قانونش بر  
استثناهای شخصی و   یا  باشد بدون هیچگونه حسابهای خصوصی و  همگان می 

نباید به هیچ گروه یا شخصی اجازه داده شود تا  و  بدون هیچگونه تردد و خوف،  
تطبیق آن شود طوری که در   مانع  به زور  یا  بپیچاند  قانون را  پیروان خود  همراه 
سال سیاه اهل و عشیر واقع می شد، و اینکه باید همگان در تعبیر خواسته های  

به احکام قوانین و قرارات    در هر بخش  شان راه های قانونی را طی نمایند، و باید
ملتزم و پا بند باشند، تأکید می کنیم که ما اجازه تزویر و تقلب قانون را نمی دهیم،  
آن   به  سیاسی  اسالم  های  گروه  که  گرداند(  می  مشروع  را  وسیله  )هدف  قاعده  و 
و   راهه  بی  به  راست  راه  و  صواب  خیابان  از  را  مجتمع  واقع  در  کنند  می  عمل 

خطرناک   ما  گودال  با  خداوند  لطف  و  فضل  اگر  که  طوری  است  نموده  منحرف 



نمی بود نزدیک بود آنرا نابود کند، ولی خداوند احسان نمود و کسی را در خدمت  
که گمارید  ما  عزیز  شکسته  مصر  نجات    کشتی  ساحل  به  توهم  آنرا  و  رسانید، 

ای نهاد برگشت به اندیشه تروریستی اخوانی در ایجاد نهادها وقدرت های موازی بر 
با تمام قدرت و  دولت را موضوع مزاحم و آزار دهنده قلم داد نمود و ممانعت آنرا 

 جدیت برای حفاظت هیبت دولت وطنی و ملی واجب گردانید. 

وقتی ما به این عقیده هستیم که در پذیرش دین هیچ اکراهی نیست، و نقش علما  
گران و  اینکه علما دعوتتنها تبلیغ نمودن و رساندن احکام آشکار اسالم است، و  

هدایت کنندگان هستند نه حکام و قضات، پس این امر می خواهد تا رابطه میان  
می    برخی جهات  دعوت و قدرت آشکار و روشن گردد، براینکه قدرتهای موازی که 

آنرا خلق و ایجاد نمایند بعض آنها دینی می باشد و برخی دیگر آن فکری    خواهند
باشند که از خالل  و فرهنگی، وگاهی برخی   آن اقتصادی و گاهی اجتماعی می 

 یا زیر هر نام دیگری به وجود می آیند.   هافعالیتهای بعض گروه

قانون و مافوق   نهادی که احساس می کند آن مافوق  اینکه هر  و خالصه سخن 
را به جای می رساند که محاسبه خود را حساس و    حساب و کتاب است و کار

دولت   بر  فشار  و  خطر  آن  و  است  موازی  قدرت  نهاد  این  سازد,  می  وحشتناک 
همگان   بر  را  عمومی  عدالت  ما  اینکه  و  شود،  می  پنداشته  قانون  تنفیذ  و  قانون 
می   قانون  دولت  نجات  برای  حل  راه  بهترین  نماییم  تطبیق  استثنا  هیچگونه  بدون 

»   باشد، فرماید:  می  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر    نابودی  باعث  که  چیزی چنانچه 
  میان  از  نسبی  و   اصل  با  شخص  وقتی   که  بود  این  شد،  شما   از  پیش  های  امت
  کرد،   می  دزدی  آنها  از  ضعیفی  فرد  اگر  اما  کردند  می  رهایش  کرد  می  دزدی  آنها
  فاطمه  اگر  سوگند،   هللا  به   کردند؛   می  مجازاتش  و  نموده  جاری   او   بر   را  دزدی  حد

 .(1) «کنم می   قطع را دستش حتما  کند دزدی محمد  دختر 
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و حضرت ابوبکر صدیق رضی هللا عنه وقتی مسئولیت خالفت را به عهده گرفت  
شما  از  بهتر  که  حالی  در  شدم  شما  امور  متولی  من  همانا  مردم!  »ای  فرمود: 

کنید، و اگر کار نیکی انجام دادم نیستم، پس اگر ضعیف و ناتوان بودم یاری ام  
گویی خیانت، همانا ضعیف  مرا در آن کمک کنید، راستگویی امانت است و دروغ

وقتی به خواست خداوند حقش را برایش برگردانم، و قوی    شما نزد من قوی است تا
او   از  را  دیگران  حق  خداوند  خواست  به  که  وقتی  تا  است  ضعیف  من  نزد  شما 

من اطاعت خدا و رسولش را می کنم شما از من اطاعت کنید،  بگیرم... تا وقتی  
الزم   شما  بر  من  از  اطاعت  پس  کردم  فرمانی  نا  را  پیامبر  و  خدا  من  اگر  و 

 . (1)نیست«

و حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه به ابی موسی اشعری رضی هللا عنه پیام  
»اما   نویسد:  می  چنین  را  قضاوت  امور  پیرامون  اش  قضاوت  تاریخی  همانا  بعد! 

نزدت آورده شد همه   اینت پیروی شده است، پس وقتی قضیهفریضه محکم و س
جوانب آن را درست درک کن، سخن گفتن پیرامون حقی که راه تطبیق ندارد مفید  

رعایت کن تا  نیست، و میان مردم در سیما، مجلس و عدالتت برابری و مساوات را  
ن  مأیوس  عدالتت  از  ضعیف  انسان  طمع  که  حیفت  بر  شریف  انسان  و  شود، 

 . (2) نبرد«

پس حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه از ابی موسی اشعری رضی هللا عنه  
والی خود بر شهر کوفه می خواهد تا میان مردم در مجلس قضا و حکم برابری و  
مساوات کامل را رعایت کند، »میان مردم در مجلس و سیمایت برابری را رعایت 

را  کن«   مساوات  آنان  سوی  به  کردن  نظر  و  آنها  نشستن  طریقه  در  حتی  یعنی 
نزد عزت  و  اکرام  با  را  آنها  یک  نباید  پس  کند،  را   شمراعات  دیگرشان  بخواهد 

یا یکی آنرا  یا کنیه اش،    خالف آن،  لقب  با  با نامش صدا کند و دیگرش را  تها 

 

ابن هشام: ج  (1) از  نبوی  األخبار: ج  240/ ص  4سیرت  البدایة والنهایة: ج  234/ ص2، عیون   .5  /
 . 248ص

 .3924سنن دار قطنی: کتاب األقضیه واألحکام وغیر ذلک: حدیث شماره  (2)



سان ضعیف از حق و  داری یا مجامله را نکند و ان چون تا انسان قوی توقع طرف
 عدالت مأیوس نشود. 

اعالی   و  برهمگان  قانون  تنفیذ  با  و  گزینشی  غیر  عمومی  عدالت  تطبیق  با  پس 
دولت قانون و احترام مبدأ حاکمیت قضا, امنیت نفسی و استقرار مجتمعی متحقق  
می گردد، اهل علم گفته اند: همانا خداوند متعال دولت با عدالت را یاری می کند  
دولت   اگرچه  کند  نمی  کمک  را  ستمگر  دولت  و  باشد،  بوده  کفری  دولت  اگرچه 

مان گروه ها یا فرقه های اسالمی بوده باشد، و خطرناکترین این قدرتهای موازی ه
از    مذهبی،  خود را  نفوذ  است که تالش می کنند قوت و عوامل  نژادی و طائفی 

ه این کشورها بگردانند، و  ، و انتمای اول اخیر خود را ب کشورهای خارجی بگیرند
از یکسو به نفع آنها کار می کنند و از سوی دیگر از آنها مدد می گیرند و تقویت  

 می شوند. 

  



 اختلف فقهی و اختلف سياسی 

مفهوم   استحکام  اهمیت  بر  بارها  و  کردیم،  صحبت  سیاست  با  دین  رابطه  پیرامون 
ن تأکید  وطنی  ساختار مستحکم  و  وطن مودیم که  دولت ملی  بر   این  را  افراد  همه 

اساس برابری حقوق و وجایب متبادل وطنی در بر گیرد، و تأکید نمودیم که دین  
و   نیست  درست  حزبی  و  سیاسی  منافع  در  دین  نام  از  استفاده  سوء  یا  فروشی 

 کاریست اشتباه. 

و   که    الزمی طبیعی  بکنند  کاری  دینی  دانشمندان  تا  میشود  برده  انتظار  و  است 
آبادا اختالف  باعث  نه  اتفاق گردد  و  اجتماع  باعث  و ویرانی،  نه تخریب  نی شود 

تفرقه، باید میان آنچه که دینی شرعی قطعی الثبوت و قطعی الداللت است و میان  
ظنی که  فرق    آنچه  و  تمیز  دارد,  را  مختلف  های  دیدگاه  احتمال  و  است  الداللت 

لت است باعث گشایش  نمایند، چون اختالف درباره آنچه که ظنی ثبوت و ظنی دال
العزیز رضی هللا   حضرت عمر پسر عبد  برای امت می شود، چنانچه  و سهولت 
عنه فرمود: آنچه باعث شادمانی من می شود این است که اصحاب محمد صلی  

نکردند اختالف  وسلم  پیرامون (1) هللا عیله  یعنی  نصوص    اختالف   ،  دیدگاه و درک 
اختالف نکردند، زیرا اگر آنها اختالف نمی کردند حتما بر مردم سخت و مشقت  

ن مربوط  زیرا آنچه که به معامالت و تنظیم امور مردم و نظام زندگی شا  می شد،
نجایش اختالف دیدگاه را دارد، و گاهی درباره آن نظر به  می باشد به اندازه کافی گ

و احوال مردم فتوا نیز مختلف می شود، پس آنچه که در    اختالف زمان و مکان
گاهی وقتی زمان تغییر    یک زمان طبق ظروف این زمان راجح و قوی بوده باشد

طبق   مشخص  مکان  یک  در  فتوا  که  آنچه  و  گردد،  می  ضعیف  و  مرجوح  کند 
ظروف و طبیعت آن مکان راجح و قابل عمل بوده باشد، وقتی مکان تغییر کرد و  

ت طوری شود که تقاضای اجتهاد جدید را نماید این فتوا مرجوح و ضعیف  یا حال
وقتی حاالت و ظروف تغییر نماید فتوای مرجوح را راجح و راجح  می گردد، بنابرین  
 . را مرجوح می سازد
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، اندیشمندان و دانشمندان در هر زمان و مکان توقع برده  و آنچه که از علما، فقها
می شود این است که باید آنها همیشه مردان فکر و عقل بوده باشند، و با صداقت 

سوی  به  اخالص  های   و  پایه  استحکام  برای  و  کنند،  دعوت  صلح  و  امنیت 
ایند، و  همزیستی مسالمت آمیز میان همه افراد بشر از منهج برتر اسالم استفاده نم

شخصی شان ترجح بدهند، و برای ما در    بر منافع کوچک   منافع علیای انسانیت را
منهج پیامبر صلی هللا علیه وسلم که پایه های همزیستی مسالمت آمیز را میان همه  

, الگوی برتر است،  ن ترسیخ نمود مختلف ادیان و نژادها و قبائل آ  اهالی مدینه بر 
صلی هللا پیامبر  قبایل  زیرا زمانی که  با همه   علیه وسلم اعالن کرد که مسلمانان 

هستند یهود   ملت  هللا  یک  صلی  پیامبر  که  گردید  رعایت  وقتی  کامل  انصاف  و   ،
دین را  »یهود  فرمود:  وسلم  دینعلیه  را  مسلمانان  و  پیامبر  (1)شان«شان  همچنین   ،

شان برادری صلی هللا علیه وسلم میان اصحاب خود نیز بر مختلف نژادها و قبایل
خزرج   و  اوس  قبایل  میان  اینکه  وجود  با  نمود،  وجود  ایجاد  تاریخی  شدید  دشمنی 

َوأَلاَف بَۡيَن قُلُوبِِهۡمُۚ لَۡو  ﴿داشت، خداوند متعال این موضوع را چنین ذکر نموده است:  

َعِزيٌز  أَنفَۡقتَ  إِناهُۥ  بَۡينَُهۡمُۚ  أَلاَف   َ ٱّللا ِكنا 
َولََٰ قُلُوبِِهۡم  بَۡيَن  أَلاۡفَت  آ  ما َجِميٗعا  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  َما   

است    ینزم  ی ها الفت داد، اگر تمام آنچه را که در رو آن  یهادل  ین»و ب   ﴾َحِكيم  
الفت ده  یهادل  ینب   توانستیینم   کردی،یخرج م  ها  آن  یانهللا در م   ی ول  ی، شان 

 . [63]األنفال:  است« یم حک  یروزمندالفت داد، همانا او پ 

رهبریت   نه  باشند  دار  عهده  را  انسجام  و  توافق  رهبریت  علما  باید  اصل  در  پس 
تفرقه نفاق را تزکیه کنند، ولیکن برخی علما و  گرایی را،  اختالف و  نباید اخگر  و 

انتهای یک   بیهودگی در  با  به    شانطرف قرار گرفتند، و بعضاندیشمندان  گاهی 
کمیاب  در جستجوی نظریات شاذ و    خاطر شهرت و گاه دیگر برای مجامله قدرتها,

آرمان تأویل  و  توجیه  برای  علما  به  منسوبین  از  دیگر  برخی  و  های  برامدند، 
استعماری بعض کشورها و لباس واجب دینی دادن به آن مسابقه می نمودند، آنان  

ای شان در نشر اختالف تفرقه اندازی سهم می گیرند، و گاهی باعث  با این کاره
ملت ضروری  انسجام  و  اتفاق  حساب  بر  فتنه  آتش  شدن  ور  منطقه  شعله  می    و 
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، و مانع تحقیق امنیت و صلح جهانی می گردند، اگرچه ما به صورت جدی  شوند
می  در جستجوی چنین صلح جهانی هستیم و برای تحقیق آن تالش می کنیم، و  

خواهیم سوء استفاده از نام دین و مذهب از سوی برخی منسوبین به دین و سیاست  
 و مذهب را مانع شویم. 

پس به جای اینکه باید ندا و صدای علما صدای حکمت، عقل و یکپارچگی صف  
صوت برخی    برعکس   ملت بوده باشد و همیشه اختالف و شقاق را ریشه کن کند،

  , در بعض امور را درک کرده نمی توانند  ها  یتمذهبی های متعصب که فقه واقع
شقاق و  اختالف  افکنی،  تفرقه  دستکاری    صدای  عقب  در  شاید  و  است،  گردیده 

و  آراء  شاذفتواها  اصدار  برخی  یا    ی  و  عشیر،  و  اهل  یا  حکام  بعض  خشنودی 
عواقب وخیم دیدگاه های شاذ و  ، بدون اینکه  پیروزی پیروان و مریدان نهفته باشد

قل و منطق به دور است, مد نظر  ع   ورکورانه که از تطبیق واقعی فکر،تعصبات ک 
 ته شود. گرف

و برچیدن  بر همه ما واجب است تا باید بدانیم که نابود کردن طرف مقابل مختلف  
او از خاطرات تاریخ بشریت کار دشوار بلکه مستحیل و نا ممکن است, و مخالف  

، خداوند متعال می  آفریده است  که مردم را مختلف  سنت جهانی خداوند می باشد
ُمۡختَِلِفينَ ﴿فرماید:   يََزالُوَن  َوََّل   

ِۖ
ِحَدٗة َوَٰ ٗة  أُما ٱلنااَس  لََجعََل  َربَُّك  َشآَء  َمن  إَِّلا   ١١٨َولَۡو   

ِلَك َخلَقَُهۡمَۗ  ِحَم َربَُّكُۚ َوِلذََٰ امت    یک( مردم را  ۀ )هم  خواست،یاگر پروردگارت م   و »  ﴾را
م اند))آن  ی ول  داد، یقرار  مختلف  همواره  کس  (118ها(  )بر    که یمگر  پروردگارت 

، همچنین تالش از  [119-118]هود:    است«   یدهها را آفر آن  ینهم   یاو( رحم کند، و برا
بردن و از هم پاشیدن طرف مقابل حتما تالشهای شبیه از آن طرف نیز باخود  بین  

های دینی و مذهبی وارد می  خواهد داشت، و در نتیجه همه جهان را در درگیری 
نه چیزی را رها می کند، و جز تخریب،   باقی می گذارد و  نه چیزی را  سازد که 

 کشتار، ویرانی و فساد چیزی برجا نخواهد گذاشت. 

داران گفتگو،  گری، پرچمداران روشن عت این را تقضا می کند که باید علما پرچمطبی 
اتفاق و انسجام بوده باشند نه عناوین اختالف، شقاق و بدبختی، باید آنان  تقارب،  



، آباد کنند نه ویران، و این  باعث اتفاق و اجتماع گردند نه سبب اختالف و افتراق
 برای تحقیق آن سعی و تالش نماییم. اهدافی است که باید همه ما 

  



 منظور دولت و منظور گروه  مفهوم علم در

دولت به معنای: مصلحت عمومی، دیدگاه عمومی، ساختار عمومی و استراتیجی  
گروه  متکامل کوچک  و  ضیق  منظور  برعکس  باشد،  منفعت  می  از  تقریبا  که  ها 

 شخصی گروه تجاوز نمی کند. 

است نزدیک است برخی آنها علم را در احکام    کوچک ها تنگ و  اما دیدگاه گروه
ُبعد ارث فقهی, بر همان شکلی که از   شرعی تعبدی منحصر بسازند به ویژه در 

بدون اینکه اختالف ظروف زمان و مکان و احوال مردم    ،فقهای گذشته نقل نمودند 
کنند اینکهرا رعایت  بدون  یا  و  آنچه که   ،  و  است  مقدس  و  ثابت  که  آنچه    میان 

  اهل علم و  مردم از طریق اجتهاد کارشناسان و بنابر تغییر زمان و مکان و احوال  
 هیچگونه تفرقه قایل شوند.  متغیر یا قابل تغییر است   دیدگاه معتبر, صاحب

از مبالغه هایی که از    و آنچه   و برخی آنها علم را تنها بر علم غیبی یا علم لدنی 
  به وجود می آید خالصه می کنند, و بعض شان به حدی می رسد که ادعای  آن

نمی   انکار  را  لدنی  علم  وجود  اصل  ما  آن  وجود  با  و  کنند،  آنرا می  امثال  الهام 
فرماید: می  متعال  خداوند  چون  ۡن  ﴿  کنیم،  م ِ َرۡحَمٗة  هُ  َءاتَۡينََٰ ِعبَاِدنَآ  ۡن  م ِ َعۡبٗدا  فََوَجَدا 

َوَعلاۡمنََٰ  ِعۡلٗماِعنِدنَا  لاُدناا  ِمن  بنده  پس»  ﴾هُ  آنجا(  را   یا)در  خضر(   =( بندگانم  از 
از نزد خود به او    یعطا کرده و علم فراوان   یکه از جانب خود به او رحمت   یافتند

ولی ما تأکید می کنیم که این علم به معنای موفق شدن    ،[65]الكهف:    « یم آموخته بود
ادعای علم و   به معنای  نه  است،  صواب، خوب و رشید  دیدگاه صواب، قول  به 

 اخبار غیب. 

ید و عصری در مجال علوم  و گروه دیگری نیز وجود دارد هرباری که موضوع جد 
فرصت  مدرن، زودترین  به  بیاید,  وجود  به  فضا  علوم  و  تطبیقی  تحقیقی   با  علوم 
احادیث    تالش   تکلف  قرآن و  اکتشافات عصری و نصوص  این  تا میان  کنند  می 

د، نصوص را برآنچه حمل می کنند  ن پیامبر صلی هللا علیه وسلم رابطه ایجاد نمای 
گردشگ بخشهای  همه  در  اینچنین  ندارد،  آنرا  احتمال  آن  ری،  که  غیر  و  صناعت 



تالش می کنند تا این بخشها را با نصوص قرآن و سنت ربط بدهند اگرچه این کار  
 شان به صورت آشکار تخلف و تعسف بوده باشد. 

آنها جز به علمی که منفعت گروه را مد نظر می گیرد و پایه های  وبرخی دیگر  
 ی دهند. , اهمیت نماستحکام می بخشد وال و انتما کور و الل به گروه را

و هیچ کس نمی تواند نقش، جایگاه و تأثیر علم بر ساختار کشورها را انکار کند،  
 طوری که شاعر می گوید:  

 با علم و مال مردم ملک شان را می سازند 

 ملک با جهالت و تنگدستی ساخته نمی شود 

 شاعر دیگر می گوید: 

 رفترا به من معرفی کنید که به تقدم و پیشملتی 

 رسیده باشد یا قوت و سالحبدون علم  

 و در روایت دیگر: 

 رفتملتی را به من معرفی کنید که به تقدم و پیش

 بدون علم و شمشیر یمانی رسیده باشند 

و علمی که با آن دولت ساخته می شود هر علم مفیدی است که بر اساس درک  
فقه  و  نصوص  روشن  و  تفکر    استوار  درست  و  عقل  نقش  که  طوری  باشد  می 

اگر نص قطعی ثبوت و قطعی    که  مگر  را لغو نکند  و تعامل با آن  پیرامون نص
این چنین نصوص خیلی محدود است، چون حکمت    ، در حالیکهداللت بوده باشد

تا قرآن کریم و احادیث نبوی شامل قواعد عمومی،    ه استخداوند متعال تقاضا نمود
عمومی بوده باشد، و مراعات طبیعت اختالف زمان، مکان    اصول کلی و مقاصد

برای   را  عمومی  مقاصد  این  پرتو  در  مردم  معتبر  عادات  و  اعراف  و  احوال  و 



، و این امر یکی از اسرار گشایش و  مجتهدین و اهل دیدگاه معتبر گذاشته است
 انعطاف پذیری شریعت می باشد. 

  جایگاه علم وارد شده شامل همه اعالی  و بنابرین درک می کنیم هرآنچه که پیرامون  
علم فقه یا تفسیر یا حدیث یا زبان عربی نیست    در بر گیرنده  علوم می شود، تنها

شامل تفوق در همه علومی می شود که برای مردم و برای امور دین و دنیای  بلکه  
 مفید بوده باشد. شان 

عصر  مفهوم  و    ,علم  ی همانا  است،  نموده  انگیز  شگفت  و  بزرگ  تقدم  و  تطور 
آن تشویق می کند    ر مفهوم علمی را که قرآن ما را بر اشتباه آشکار خواهد بود اگ

علومی می شود که برای    ر بسازیم، بلکه آن شامل همهبر علوم شرعی منحصتنها  
پزشکی،  امور  عربی،  شرعی،  علوم  همچون  باشد،  بوده  مفید  مردم  دنیای  و  دین 

و   علوم  سایر  و  انرژی  میکانیکی،  انجنیری،  فلک،  کیمیا،  فزیک،  داروسازی، 
را  گرفتن  قرار  صدر  در  منتظر  آن  طریق  از  دیجیتالی  جهان  اکنون  که  معارفی 

متعال:   خداوند  فرموده  این  من  نظر  به  و  يَسۡ ﴿دارند،  َهۡل  يَۡعلَُموَن  قُۡل  ٱلاِذيَن  تَِوي 

بِ  ٱۡۡلَۡلبََٰ أُْولُواْ  يَتَذَكاُر  إِناَما  يَۡعلَُموَنَۗ  ََّل  آ»  ﴾ َوٱلاِذيَن  و    دانند،یم   که یکسان  یا بگو: 
، و این  [9]الزمر:    «پذیرند یهستند؟! تنها خردمندان پند م   یکسان  دانندینم  که یکسان 

خداوند:   أَۡهَل    فَسۡ ﴿فرموده  تَۡعلَُمونَ لُٓواْ  ََّل  ُكنتُۡم  إِن  ۡكِر  )ا»   ﴾ ٱلذ ِ اگر    یپس  مردم!( 
  تر از آن است که ما آنراتر و شاملعام،  [7]األنبياء:    «یداز اهل کتاب بپرس  دانیدینم 

بسازیم، چون این آیات شامل همه علوم    تنها بر علوم شرعی منحصر و خالصه 
مجال   در  دانشمند  هر  از  باید  دانستیم  نمی  اگر  وقتی  پس  شود،  می  مفید 
بخش   در  را  انجنیران  پزشکی،  علم  مجال  در  را  پزوشکان  بپرسیم،  اختصاصش 
بخش   در  را  شریعت  علمای  قانون،  مجال  در  را  دانان  قانون  وهندسه،  انجنیری 

پیرامون موض خودشان  بخش  تخصص  در  تکنالوژی را  دانشمندان  و  شرعی  وعات 
 اختصاص شان. 

تفوق در هر علومی می شود کهزیرا ارزش علم   دنیای    شامل  امور دین و  برای 
بنابرین به نظر ما این فرموده خداوند   َ  ﴿مردم مفید بوده باشد،  ٱّللا يَۡخَشى  ِمۡن إِناَما 



ُؤاَْۗ  ٓ ٱۡلعُلََمَٰ ا  ﴾ِعبَاِدِه  از م   یست ن   ین»جز  دانا  یانکه  او م  یانبندگان هللا    « ترسندیاز 
نازل شده است، چون خداوند می  ،  [28]فاطر:   دنیوی  بیان علوم عصری  در مجال 

نَُهاُۚ َوِمَن  ﴿فرماید:   ۡختَِلفًا أَۡلَوَٰ ٖت مُّ َ أَنَزَل ِمَن ٱلساَمآِء َماٗٓء فَأَۡخَرۡجنَا بِهِۦ ثََمَرَٰ أَلَۡم تََر أَنا ٱّللا

ِم   ِ َوٱۡۡلَۡنعََٰ نَُها َوَغَرابِيُب ُسود  َوِمَن ٱلنااِس َوٱلداَوآب  ۡختَِلٌف أَۡلَوَٰ ٱۡلِجبَاِل ُجَدُدۢ بِيض  َوُحۡمر  مُّ

َغفُورٌ  َعِزيٌز   َ ٱّللا إِنا   
ُؤاَْۗ ٓ ٱۡلعُلََمَٰ ِعبَاِدِه  ِمۡن   َ ٱّللا يَۡخَشى  إِناَما  ِلَكَۗ 

َكذََٰ نُهُۥ  أَۡلَوَٰ   آیا»  ﴾ُمۡختَِلٌف 
 یهابا رنگ  هایییوهآن م  ۀیلرا نازل کرد که بوس  یهمانا هللا از آسمان آب   یدیند

و سرخ    ید)به رنگ( سف یها( راه یزها )نو از کوه  یم،آورد یرون ( بینگوناگون )از زم 
غا  به  و  همچن   (یمآورد  ید)پد  یاهس  یت رنگارنگ  و    ینو  جنبندگان  و  مردم  از 

بندگان هللا    یانکه از م   یست ن   ین (، جز ایمآورد   ید مختلف )پد  ی هابا رنگ  یان چهارپا
، و در  [28-27]فاطر:    آمرزنده است«   یروزمند هللا پ  تردیدیب  ترسند، یاز او م  یاندانا

ٖت  ﴿آیت دیگری می فرماید:   ِف ٱلاۡيِل َوٱلناَهاِر َۡلٓيََٰ ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡختِلََٰ َوَٰ إِنا فِي َخۡلِق ٱلساَمَٰ

ُْوِلي   َخۡلِق  ۡل ِ فِي  َويَتَفَكاُروَن  ُجنُوبِِهۡم  َوَعلَىَٰ  َوقُعُوٗدا  ٗما  قِيََٰ  َ ٱّللا يَۡذُكُروَن  ٱلاِذيَن  ِب  ٱۡۡلَۡلبََٰ

نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلناارِ  ِطٗل ُسۡبَحَٰ ذَا بََٰ ِت َوٱۡۡلَۡرِض َربانَا َما َخلَۡقَت َهَٰ َوَٰ در    یراست   به »   ﴾ ٱلساَمَٰ
  ی( برای )آشکار   یهاو رفت شب و روز، نشانه  و آمد  ین،ها و زم آسمان  ینش آفر 

است ا  کهیکسان   خردمندان  حال  در  را  پهلو   یستادههللا  بر  و  نشسته،    یش خو   ی و 
آفر   کنند، یم   یاد(  یده )آرم در  زم آسمان  ینش و  و  م   اندیشند، یم   ین ها  :(  گویند ی)و 

تو! پس ما را از عذاب آتش )دوزخ(    یمنزه    ای،یافریدهن   یهودهرا ب   هاینپروردگارا ا
دار«  عمران:    نگاه  فرماید:  ،  [191-190]آل  می  إِِن  ﴿همچنین  نِس  َوٱۡۡلِ ٱۡلِجن ِ  َمۡعَشَر  يََٰ

نٖ   ََّل تَنفُذُوَن إَِّلا بُِسۡلَطَٰ
ِت َوٱۡۡلَۡرِض فَٱنفُذُواُْۚ َوَٰ  ای »  ﴾ٱۡستََطۡعتُۡم أَن تَنفُذُواْ ِمۡن أَۡقَطاِر ٱلساَمَٰ

  ید،بگذر   ینها و زم ( آسمانیهاها )و مرزاز کناره   توانیدیگروه جن و انس اگر م 
)که شما    یدبگذر   توانیدیفوق العاده( نم  یی)  یرو جز با غلبه و ن  یول  ید،پس بگذر 

و اکثر اهل علم می گویند مراد از سلطان در آیت نیروی علم    ،[33]الرحمن:    («یدندار 
 است.

زرگ در علوم شرعی  وقتی تاریخ اسالمی و عربی ما مملو از اسمای دانشمندان ب 
باشد می  انسانی  ای   و  که  نبه  است  تال   سبب  علوم  این  تحصیل  در  و  آنان  ش 

کتاب با  و  نمودند  ونوشتهاجتهاد  و    هایها  فنون  در  که  حتی  شدند  معروف  شان 



زمان گردیدن علوم  ها  عالمه  )متوفای شان  النعمان  حنیفه  ابی  امام  همچون  د، 
)متوفای  150 انس  بن  مالک  امام  الشافعی 179ه(،  ادریس  بن  محمد  امام  ه(، 

سال  204)متوفای   )متوفای  حنبل  بن  احمد  امام  بن  242ه(،  محمد  امام  ه(، 
ه(، فارابی )متوفای 310ه(، امام طبری )متوفای  256  اسماعیل البخاری )متوفای

)متوفای  339 شاطبی  امام  )متوفای  590ه(،  رشد  ابن  ابن  595ه(،  حافظ  ه(، 
)متوفای  774کثیر )متوفای   ابن خلدون  حجر عسقالنی  808ه(،  ابن  حافظ  ه(، 

ه(  1367ه(، امام زرقانی )متوفای  911ه(، امام سیوطی )متوفای  852)متوفای  
 اینها علمای معروف دیگری. و غیر از 

و در بخشهای علمی تاریخ علمی ما دانشمندان بزرگی را به خود جا داده است، 
)متوفای    ه(، ابن الهیثم256ه(، الکندی )متوفای  235: الخوارزمی )متوفای  امثال
ه(، ابوبکر رازی 593ه(، ابن البیطار )متوفای  440ه(، البیرونی )متوفای  430

ابن 606)متوفای   )متوفای    ه(،  )متوفای  687النفیس  سینا  ابن  و  687ه(،  ه( 
 دانشمندان دیگری. 

پس نباید ما تنها به تعریف و تمجید آن دانشمندان بزرگ اکتفا کنیم، و نباید تنها  
بر این تمرکز کنیم که ما صاحب تاریخ قدیم و بزرگ در علم و تمدن هستیم، بلکه  

  و معاصر  بگزاریم و برآن از درب علم مدرن انگشت ما را بر تاریخی بشری    باید
چو  شویم  اکنون وارد  نشانه  ن  از  آنیکی  مصنوعی  های  هوش  دجیتالی،  و    تحول 

 رسیدن به جهان فضا و اکتشاف سیاره های دیگر است. 

  



 دولت نه هرج و مرج 

  این عنوان شامل شماری از مفاهیم مهم می شود، نخست آن: فرق میان دولت و 
نظام،    میان استقرار،  اعتماد،  امنیت،  حمایت،  معنای  به  دولت  پس  مرج.  و  هرج 

اقتصادی سیاسی،  فکری،  ساختار  و  ها  دستگاه  می  نهادها،  تشریعی  و  تنظیمی   ،
، اما برعکس همه آن هرج و مرج به معنای بی نظمی، بی نهادی، بی امنیتی  باشد

استقرا بی  و  امنی  بد  بدو  از  شماری  همچنین  باشد،  می  که  هایری  دیگر  ی 
 هیچگونه ُبعد مثبت ندارد. 

دشمنان ملت تالش کردند تا این هرج و مرج را ترویج نمایند، و چهره آنرا با برخی  
و پست فطرتانه برای  در یک توطئه خسیسانه  زا زیبا سازند، پس رنگهای سرطاناز 

به معنای    تجزیه کشورها به معنای خالقی است، هرج و مرج  گفتند: هرج و مرج 
تا این کشورها را به اقالیم کوچک و باندهای رقیب مبدل  فعالیت است،    ساختار و 

مناسب و  از  بسازند،  بسیاری  که  طوری  باشد،  نداشته  وجود  دولتی  هیچ  اینکه  تر 
برای این انجام می    را  همه این امور  در منقطه و جهان دچار آن شده اند. کشورها  

های آنرا غارت کنند، و  دهند تا بتوانند بر کشورها سیطره نمایند، و خیرات و داشته
و یا    بر مقدرات آن تسلط یابند و در قرارات و تصامیم آن حاکمیت داشته باشند،

جدیدی هیوالی  و  بردارند،  جهان  نقشه  از  و  کنند  نابود  آنرا  کامال  بتوانند  به    اگر 
بیاو  آینده  وجود  باره  باشد، در  نداشته  حاضر هیچ گونه رابطه  با گذشته و  رند که 

ام هیچگونه  بوده  سرگردان  و  حیران  اینهااش  باشد.  نداشته  آن  برای  و    پندها  ید 
این اندرزها ثابت می    یا خود را به فراموشی زده اند که  دی را فراموش کردن اندرزهای 

پابرجا بوده باشد در این جهان هیچ کسی    ا وقتی ستم بر بشر و برده گیری ت   کند
ه باشد  بر مستوای افراد بود  این ستم و برده گیری   در امان نخواهد بود، برابر است

پس آن ظلمی که در شرق جهان واقع می شود اثر  ،  یا برمستوای ملتها و کشورها
آن در غرب مشاهده می شود، و آنچه که در شمال رخ می دهد عواقب آن در  

مش چهارگانهجنوب  اطراف  همه  بلکه  بود،  خواهد  ابزارهای  هود  سایه  در  جهان  ی 
روابط جمعی مدرن و عصری که این جهان را همچون قریه کوچک ساخته است با  
ها   قاره  همه  از  تروریسم  آن  وجود  با  باشند،  می  متقاطع  و  متوازی  متداخل،  هم 



م که تروریسم دین،  گذشته و از همه حدود تجاوز نموده است، پس ما تأکید می کنی 
 وطن و عقل ندارد، همانطوری که گفته اند: مخلوقات سفیه از حد تجاوز می کند. 

و بدون تردید این هرج و مرجی که در اطراف ما رخ می دهد طوری برنامه ریزی  
شده بود که باید در کشورها واقع شود، ولی قوات مسلحه و ارتش ملی قهرمان ما،  

ف این وطن تالش کردند تا این طرح را ناکام بسازند که  پولیس و همه فرزندان شری 
 های دشمن را ناکام می سازند. ناکام ساختند و به خواست و اذن خداوند همه پالن

جلو هرآنچه  بناء   و جدیت  انرژی  تمام قوت و  با  باید  بگیریم   ما  که گروه های   را 
انتحار،   انفجار،  طریق  از  تا  کنند  می  تالش  یا  دهند  می  انجام  تروریستی 

کاری، ایجاد وحشت و دهشت میان مردم ملکی و هدف قرار دادن آنها و راه ویران
کنند وارد  تأثیر  مجتمع  بر  شایعات  آنرا اندازی  ثوابت  بزنند،  برهم  آنرا  استقرار   ،

  بزنند، و در گذشته تأکید کردیم ررهبران شان را برهم  متزلزل بسازند و اعتماد آنها ب 
و هنوز تأکید می کنیم که باید آن مجرمان به اتهام خیانت ملی محاکمه شوند، پس  
در وقتی که ما را از هر طرف خطرها احاطه نموده است، همه ما نیاز داریم تا  

پاکسازی جبهه داخلی ما از خاینین، مزدوران تمام جدیت بر  با  بیگانه و از    باید 
عراقی  شاعر  چنانچه  نماییم،  تالش  و  کار  استعمار,  گوشان  به  حلقه  و  نوکران 

 می گوید:   (1)"محمد مهدی جواهری"

 طعمه شان را در میان ما دیدند درواقع استعمارگران 

 و سگ شکار خود را برهمگان رام و آزاد نمودند 

 را بیرون کردند ، دوطلبانه انگشت شان پس از مزدورانشان تعهد گرفتند 

 ها وچنگالهای خود را بیرون نمودند همچنین نیش

 مزدورانی که خانه و سرزمین خود را ویران می کنند 

 کاری از باداران شان مزد می گیرند و در مقابل ویران
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و باید همگان بدانند که ما در مرحله حساسی از تاریخ ما قرار داریم برابر است بر  
یا سط باشد  بوده  یا بر سطح منطقه و جهان،  سطح ملی  امر از  ح امت،  این  و 

همه شهروندان با عزت می خواهد تا منفعت شخصی و حزبی خود را فدای منافع 
و مزدوران کار   و آشکارسازی خاینین  برای کشف  ما  همه  باید  و  نمایند،  عمومی 

 پنداریم. ب ار از آنها را واجب ملی و شرعی نماییم و افشا سازی و اخب 

د هریک ما از طریق مسئولیت اجتماعی و نهادی و یا هردوی آن, برای همچنین بای 
وطن از  حفاظت  قبال  در  ما  مسئولیتهای  و  وظایف  و    ادای  نهاد  از  حفاظت  و 

تا با هم در هرج و مرجی واقع نشویم که    اول از خود شروع کنیم  بنای متماسک آن
 هیچ چیزی را نه باقی می گذارد و نه رها می کند. 

  



 دولت نهادها 

دولت بزرگ همان دولتی است که بر نهادهای قوی و بزرگ استوار بوده باشد، و  
برای تقویت نهادهای ملی خود و استحکام پشتوانه های آن کار و تالش نماید، و  

که   است  دولتی  توانآن  همه  های   با  گروه  سازی  ونابود  بردن  بین  از  برای 
زیرا این گروه ها می خواهند به جای نهادهای دولت قرار   تالش می کند   تروریستی

گیرند یا حد اقل تالش می کنند تا از یکسو بر کارکرد های دولت مزاحمت ایجاد  
کنند و از سوی دیگر نظام عمومی و دیدگاه فردی را نابود بسازند، پس چنانچه می  

اختالف بوده باشد با اینکه در آن    گویند: دیدگاه گروه میهن را بدبخت نمی سازد
 اما دیدگاه یک فرد بدبخت می سازد.

است،   رفته  بین  از  فردی  حکومت  و  دولت  واقع  که  در  جهانی  در  اکنون  و 
رد می کند و نمی پذیرد هیچ اثری از آن    آن   دکتاتوری را با همه عناصر و الوان

لورد کرومر ر  نماید،  خیر زیاد نصیب  احمد شوقی  به  نمانده است، خداوند  ا  باقی 
 :  (1) خطاب نموده می فرماید

 ای فرعون! زمان فرد از بین رفته است * دولت ظالمان ناپدید شده است

 و شهروندان در هر کشور * تابع حکم مردم بر مردم شده اند 

مصدر و منبع    کار می کند، ونظامی که تابع نهاد است برای اعالی نقش نهادها  
قدرت در اینچنین نظام ملت ها است، زیرا آیا ملتها نمایندگان خود را انتخاب نمی  
ابزارهای دموکراسی، تشریعی و رقابتی   پارلمانی  یا  نیابی  کنند؟، و همین شوراهای 

د، پس اگر با وجود آن دولت دارای اراده سیاسی برای احترام نهاد و  ن دولت می باش
داشته باشد و برای آن فرصت بدهد تا این نهادها و ابزارهای آن تقدیر نقش نهادها  

به تکامل برسد، و این رهبر میان   کار کند، و در زیر سایه رهبر حکیم دانشمند 
گانه فصل ایجاد کند و مانع اختالف آنها شود، و این سلطات را در  های سهسلطه

ضدیت آنها جلوگیری  اتجاه درست برای تکامل و اتفاق سوق بدهد و از اختالف و 
 ترین عوامل ساختار، تقدم و ترقی می باشد.کند؛ حتما همه این امور از مهم
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شهای ظروف و مخاطر ماحول وطن را درک  وقتی این نهادها طبیعت وقت، چال
و ه گردند،  می  و متکامل  کنند  انسجام می  باهم  پس  آنها مسئولیت  نمایند،  ریک 

د، و نقش خود را می  سستی و تقصیر نمی کن در انجام آن  د و  خود را می شناس
دانند و از آن تجاوز نمی کنند، و همگان می دانند که وطن از همه، برای همه و  
با همه است و گنجایش همه را می دارد، و در واقع میان رقابت پسندیده در خدمت  

، ولی ما  ع شخصی فرق بزرگی وجود داردو رقابت ناسالم در اختالف بر منافوطن  
سیاری از گامهای برداشته شده به سوی ساختار را به طور خالصه بیان نمودیم،  ب 

 و بسیاری از عوامل اسقاط و ناکامی و ویرانی را بیان نکردیم. 

وآنچه که در آن شک و تردید وجود ندارد این است که ما در مصر عزیزما نظام  
تا برای  مؤسسی و احترام نهادهای ملی و دانستن قدر آنها را نهادینه م ی سازیم، 

بر  و  کنیم،  کار  آن  آن تقویت  ساختن  دوباره  تا  ای  بدهیم  کامل  شروط    فرصت  بر 
ملی  واقعیتها  ملی، مستحکم  قواعد  باشد  و  بوده  اساس    استوار  بر  مردم  میان  که 

ی که حد اقل ما  به صورت و درجه  ،نژاد یا نوع تمیز قایل نمی باشد  دین، رنگ،
چنین تبعیض و تمیز را مشاهده نکردیم. پس ما در برابر دیدگاه    در نسل خود ما

دیدگاه از  درست    های  مختلف  آنرا  ما  اگر  که  روشنی  دیدگاه  داریم،  قرار  گذشته 
قوی   استفاده نماییم حتما حاالت ما در اتجاه ساختار دولت عصری دموکراسی مدرن 

و جذور این دولت در ساختار تمدن و دموکراسی آن به    بهتر می شود،  و مستحکم 
گردد، می  بر  ملت  ریشه  و  تمدن  استبداد   درازنای  اشتباهات  از  بسیاری  حتما  و 

اشتباهات از رهبران کوچک کمتر از   این  نابود می سازیم، چون خطر  وظیفی را 
رم قدرت در  خطر آن از طرف رهبران بزرگ نیست، پس در هنگامی که رهبریت ه

، ابراز،  برای تعظیم   مصر برای استحکام نقش نهادها تالش می کند، باید همه ما
استحکام و  را  این    توجیه  آن کار میکند  خالف  و کسانی که  نماییم  کار  موضوع 

محاسبه و مجازات کنیم، تا در ضمن حکومتی که رهبران سیاسی آن برای ترسیخ و  
و   اداری  عدالت  های  پایه  استبداد  استحکام  اتوی  با  کنند,  می  تالش  نهادی  نظام 

های آن قرار دارد و موظفین کوچک مجازات نشویم، چون این امر در مقدم اولویت
از مهم ایدیولو   ترینیکی  فلسفی و  بنای دولت دمو پشتوانه های  کراسی عصری  ژی 



تر از آن نباید به قدرتهای موازی و مخالف قدرت دولت مهم  مدرن آن می باشد، و 
اجازه بدهیم که ایجاد شوند یا دوباره تشکیل گردد، به ویژه همان نهادهای موازی که  
آنها   پس  نمایند،  فرض  مجتمع  بر  آنرا  خواهند  می  تندرو  و  تروریستی  های  گروه 

 خطر بزرگ و جدی می باشند که باید آنرا شناسایی نموده از بین ببریم. 

  



 پادشاه عادل 

هفت گروهی را خداوند در روز قیامت که  می فرماید: »پیامبر صلی هللا علیه وسلم  
د، )آنها  در زیر سایه عرش خود قرار می ده  جز سایه عرش او سایه دیگری نیست

است،   نموده  نشأت  پروردگارش  عبادت  در  که  جوانی  عادل،  پادشاه  از(  عبارتند 
به مسجد است، دو مردی که یکدیگر را فقط برای رضای  قلبش معلق  مردی که 

وند دوست می دارند بر این محبت با هم جمع می شوند و برآن از هم جدا می  خدا
او   و  بخواهد  معاشرت  برای  جمال  و  منصب  صاحب  زن  را  او  که  مردی  گردند، 
بگوید من از خدا می ترسم، و مردی که مخفیانه صدقه و خیرات بدهد طوری که  

ردی  نشود، و مآنچه را که دست راستش صدقه می کند دست چپش از آن با خبر  
 .(1) خدا را در حال گریان یاد کند«  که مخلصانه

و لفظ "امام عادل" شامل همه کسانی می شود که متولی امور دین یا دنیای مجموع  
از مردم بوده باشند، پس آنها راعی این تودهء از مردم هستند و نزد خداوند متعال  

باش می  مسئول  آنها  سوی  صلی  ن از  پیامبر  چنانچه  فرماید:  د،  وسلم می  هللا علیه 
  شود؛   می  بازخواست  زیردستانش  ی  درباره   شما  از  هریک  و   مسئولید  شما  ی  همه»

  خانه  ی درباره زن  و   اش؛ خانواده  مسئول  مرد،  و   است رعیت مسئول  حاکم،  یا رهبر
  و   خود  آقای  اموال    ی  درباره  خدمتکار  و ،  دارد  مسئولیت   او   فرزندان  و   شوهرش  ی

 ی  درباره  و   مسئولید   شما  ی   همه  پس  است  مسئول   شده،  سپرده  او   به  که  مسئولیتی
»هر  (2) «شد   خواهید  بازخواست  خود  زیردستان فرماید:  می  دیگری  حدیث  در  و   ،

ت طوری آورده مردی که متولی امور ده نفر یا بیشتر از آن می شود در روز قیام
آویزان است، اگر  می شود که در ُغل و زنجیر بسته شده و دستانش در گردنش  

بود نیکویی کرده  گنا  در حق مردم  بدی و  اگر  یا  بود در  آزاد می شود و  ه کرده 
همان حال باقی مانده می شود«، و در حدیث دیگری می فرماید: »همانا خداوند  
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آنان را   آیا  قرار می دهد، که  بازپرس  از زیر دستانش مورد  متعال هر مسئول را 
 . (1)است؟ حتی که مرد از اهل بیتش پرسیده می شود«حفظ نموده یا ضایع کرده 

پیامبر صلی هللا علیه وسلم به   بناء  امانت کار عمومی خیلی ثقیل است، چنانچه 
  این   و   ناتوانی  و حضرت ابو ذر رضی هللا عنه گفت: »ای اباذر همانا تو ضعیف  

  مگر  بود؛  خواهد   پشیمانی   و   رسوایی  یمایه  قیامت   روز   و  است   امانت  ها  مسئولیت 
  مسئولیت  این  در  خود  یوظیفه  به  و  بپذیرد  حق ش   رعایت  با  را  آن  که  کسی  برای
، یعنی مسئولیت آنرا ادا نماید و از عواقب آن با خبر باشد، و در  (2) «نماید  عمل 

حق آنچه که خداوند به عهده اش گذاشته است تقصیر نکند، وقتی عاقبت کسی که  
کند در   تقصیر  امانت  این  تحمل  بوده    پشیمانی   و  رسوایی   ی مایه  قیامت  روزدر 

و آنچه که به عهده اش گذاشته شده   باشد پس پاداش کسی که به حق آن وفا نماید
را ادا کند عزت و شرافت از سوی خداود متعال می باشد و او را در روز قیامت  
در زیر سایه عرش خود قرار می دهد که در آن روز جز سایه عرش خداوند سایه  

بلکه او در مقدم کسانی قرار می گیرد که این فضل بزرگ و عام  دیگری نیست،  
ش متعال  این  خداوند  مفهوم  آن  روشنایی  در  همچنین  و  گردد،  می  آنان  حال  امل 

سه  »دعای  فرماید:  می  که  کنیم  می  درک  را  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  حدیث 
گروه مردم مسترد نمی شود: پادشاه عادل، شخص روزه دار هنگامی که افطار می  

ان برای ما فوق ابرها برده می شود و دروازه آسم  ، و دعای شخص مظلوم به کند 
و پروردگار جهانیان می گوید: سوگند به عزت و جاللم که تو    آن گشوده می شود 

 .(3) را یاری می کنم اگرچه بعد از مدتی بوده باشد«

اجتهادش   در  اگر  کند  می  اجتهاد  وقتی  فقیه  و  عالم  مانند  نیز  عادل  پادشاه  بناء  
خطا کند یک اجر کمایی می کند و اگر به حق رسید و اشتباه نکرد دو پاداش به  

 

شماره    (1) زیردستانش،  از  مسئول  هر  مسئولیت  و  لعان  بابهای  زنان،  عفت  کتاب  نسائی:  کبرای  سنن 
8833 . 

 .4823صحیح مسلم: کتاب امارت، باب زشت امارت کردن بدون ضرورت، شماره  (2)
شماره   (3) بهشت،  نعمتهای  و  باب صفت  در  روایت شده  احادیث  باب  بهشت،  کتاب صفت  ترمذی:  سنن 

2717 . 



پیامبر صلی هللا علیه وسلم می فرماید: » (  قاضییا  )  حاکم  اگر   دست می آورد، 
  اجتهاد   اگر  اما  رسد؛  می  او   به   پاداش  دو   نماید،   صادر  درستی  حکم    و   کند   اجتهاد

 . (1) «رسد می او  به پاداش یک  شود،  اشتباه دچار حکم  صدور در و   کند

حاکم و پادشاه عادل را احترام و اکرام   استی اسالم ما را دستور می دهد همانبه ر 
کنیم که در امور رعیت خود از خداوند می ترسد، چنانچه پیامبر صلی هللا علیه  

اجالل و عظمت خداوند متعال: احترام مسلمان محاسن  وسلم می فرماید: »همانا از  
اه سفید، حامل و حافظ قرآن که در آن نه افراط می کند و نه تفریط، و احترام پادش

أقسط (2) عادل« فعل  از  فاعل  اسم  است(  شده  وارد  حدیث  لفظ  در  )که  ط  ُمقس   ،
)أزال  گویند:  می  عربها  که  طوری  باشد،  می  تعدی  همزه  أقسط  در  همزه  است، 
الَقسط( یعنی ظلم را زایل نمود، پس او تنها به تحقیق عدالت اکتفا نمی کند بلکه  

مظلومین مرفوع بسازد و در حق آنان انصاف تالش و اجتهاد می کند تا ظلم را از  
می کند، و    نماید، افزون برآن برای برآورده ساختن نیازمندی های مردم نیز تالش 

برای راحت آنها شب زنده داری می کند، و کار می کند تا امور دین و دنیای آنان  
را اصالح نماید. اینچنین پادشاه سزاوار دعا و همکاری است، طوری که حضرت  
ابوبکر صدیق رضی هللا عنه می فرماید: "از من اطاعت کنید اگر من از خدا و  
پیامبرش اطاعت کردم، پس اگر خدا و رسولش را نافرمانی کردم پس اطاعت من  

 بر شما واجب نمی باشد".

توزیع می کند که  پادشاه عادل آنچه را    وند متعال توسط و در اثر وارد شده که خدا
، وقتی خداوند متعال در قرآن کریم چنین فرموده:  (3)ه استتوسط قرآن توزیع نکرد

َوَمۡن  ﴿ َجِميٗعا  ٱلنااَس  قَتََل  فََكأَناَما  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  فََساٖد  أَۡو  نَۡفٍس  بِغَۡيِر  ا  نَۡفَسۢ قَتََل  َمن  أَناهُۥ 

 

. و صحیح  6805یح البخاری: کتاب چنگ زدن به قرآن و حدیث، باب پاداش اجتهاد حاکم، شماره  صح  (1)
 .3240مسلم: کتاب قربانی، باب بیان پاداش اجتهاد حاکم، شماره 

 .4845سنن ابی داود: کتاب ادب، باب شناختن قدر و جایگاه مردم، شماره (2)
، وتفسیر ابن کثیر 89وآداب السامع از خطیب بغدادی، صمراجعه شود به کتاب: الجامع ألخالق الراوی    (3)
به روایت مرفوع، و همچنین به روایت موقوف نیز از قول حضرت عثمان بن عفان نیز روایت    111/  5

 تر است.، این روایت قوی 157/ ص 1شده، کتاب الکامل فی اللغة واألدب ج



مرتکب قتل نفس    ینکه را بدون ا  ی»هر کس انسان  ﴾ أَۡحيَاَها فََكأَناَمآ أَۡحيَا ٱلنااَس َجِميٗعاُۚ 
مردم را کشته باشد    ۀهم   ییگو   شده باشد؛ بکشد، چنان است که   ین در زم   یفساد  یا

مردم را زنده   ۀ هم  ییرا از مرگ نجات دهد؛ چنان است که گو   یو هر کس انسان 
معنای    ر اینجا امکان ندارد زنده کردن به، و با وجود آن د[32]المائدة:    کرده است«

حقیقی آن بوده باشد بلکه آن مجاز به معنای زنده باقی ماندن آن است، با توفیر و  
که گرسنگی را از نفسی   تمندانه برای آن، پس هر کسایجاد راه های زندگی شراف

را از آن دفع نماید برابر است از طریق  شر وبدی    رفع نماید، شرمگاهی را بپوشاند،
و تندروان از شهروندان و بندگان خداوند بوده باشد،  ترورستان    دفع اذیت و شرارت

یا به صورت غیر مستقیم از طریق ایجاد آب آشامیدنی پاک و یا ساختن و ترمیم  
باختنها گردد، همه این امور مانند این  راه ها، تا باعث کاهش نسبت حوادث و جان

 است که انسانی را زنده کرده باشد. 

می   تأکید  ما  آن  وجود  تنهابا  حاکم  برای  که  کفایت  داشتن  کنیم  کند   عدالت    نمی 
بوده باشد، مانند   پایه ها و اساسات وفا به امر  باید افزون برآن دارای باقی  بلکه 
قوت و توانایی، کفائت، ذکاوت و امانت داری، به ویژه در سایه زندگی معاصر ما  

رای وفا به  ادی ب که نیازمند تجارب غیر ع  ها و تداخالتی استای پیچیدگیکه دار 
یا اداره نهاد می باشدعهد و تحم  ، زیرا باید شخص حاکم و  ل امانت دولت داری 

رهبر دارای صفات و مقومات تفصیلی طبق طبیعت وظیفه سپرده شده به او و یا  
این   مهمترین  از  و  باشد،  بوده  وظایف مربوطه  حساسیت  و  مسئولیت  طبق درجه 

تواصفات:   کار،  به  اخالص  و  با  فداکاری  تعامل  وظیفوی،  فشارهای  تحمل  نایی 
به  بحران آشنایی  دیدگاه سیاسی،  درست،  به صورت  از حدوث آن  جلوگیری  ها و 

نیازها و خواسته های امنیت ملی، توانایی کار کردن در ضمن و روحیه گروهی،  
وظایف تطبیق  و  تنفیذ  و  عمومی،  فرهنگی  و  آگاهی  سطح  در  بودن  می    متمیز 

 .باشد

هر مسئول و موظف داشته باشد طبق هر والیت و    و توانایی که بایدبناء  کفایت  
  کسی تقدیم کرده شود که  وظیفه باید بوده باشد؛ پس در وظیفه جنگ و دفاع باید



و دانشمندترین به مسلک، حیله، تخنیک و استراتیجی آن بوده    تریندلیرترین، قوی 
  باشد، و در بخش والیت عظمی و ریاست دولت کسی تقدیم گردد که: دانشمندترین 

بوده باشد، و توانایی انجام کارهایی را    به منافع عمومی و خصوصی مردم   انسان
 . (1)داشته باشد که باعث جلب منافع و دفع مفاسد از مجتمع گردد

آن بوده   ها کسی گماشته شود که کارشناس همه امورو بر مسئولیت اموال و دارایی
  بداند و  به صورت درست  تصرف، حفظ، توسعه، انفاق و برنامه ریزی آنرا  و  باشد،

سیاست  بر در  همه  اینچنین  باشد،  داشته  کافی  درایت  و  المام  معاصر  مالی  های 
 باید تخصص و کارشناسی مسئولین رعایت گردد.  همه بخشهای وظیفوی 

مسئولیت گرفتن  عهده  به  نیازمند  اما  عمومی  بیشتر  های  توانایی  و  کفایت  تجربه، 
اقتصادی، فکری و فرهنگی آن  اداره دولت از همه جوانب سیاسی، نظامی، امنیتی، 

باشد، نگهدارندهء  می  و  امین  قوی  مفهوم  امر  این  می    بودن  دانشمند  و  تحقق  را 
درباره  السالم  علیه  شعیب  حضرت  دختر  زبان  به  متعال  خداوند  چنانچه  بخشد، 

ٓأَبَِت ٱۡستَ ﴿حضرت موسی علیه السالم می فرماید:   يََٰ ُهَما  ۡيَر َمِن  ِجۡرهُِۖ إِنا خَ   ۡ قَالَۡت إِۡحَدىَٰ

کن،    یرپدرجان! او را اج   از آن دو )دختر( گفت:  یکی»   ﴾ َجۡرَت ٱۡلقَِويُّ ٱۡۡلَِمينُ   ۡ ٱۡستَ 
باشد   ینام  یرومنداست که ن   ی کس  ی،کن   یر اج   توانییرا که م   یکس  ینبهتر   تردیدیب 

و بر زبان حضرت یوسف علیه السالم در گفتگو    ،[26]القصص:   است(«   ین)و او چن 
فرماید:   می  چنین  مصر  عزیز  َحِفيٌظ  ﴿با  إِن ِي  ٱۡۡلَۡرِضِۖ  َخَزآئِِن  َعلَىَٰ  ٱۡجعَۡلنِي  قَاَل 

)مصر( قرار بده، که من    ین( خزائن زمی پرست ر ( گفت: مرا بر )سیوسف »)  ﴾َعِليم  
امانت  ،[55]يوسف:    آگاهم«   ۀ نگهدارند تنها  توانایی   داری پس  تنها    بدون  همچنین  و 

 . (2) داری کفایت نمی کندتوانایی بدون امانت

 

، چاپ دار الفکر، دمشق، 80بن عبد السالم ص  کتاب الفوائد فی اختصار المقاصد از عالمه عز الدین    (1)
 . 1416تحقیق ایاد خالد الطباع، چاپ نخست سال 

 .50مراجعه شود به کتاب ما: مشروعیة الدولة الوطنیة، ص  (2)



از   یکی  در  که  کسی  شروط  خود  السلطانیة  األحکام  کتاب  در  الماوردی  امام  و 
مسئولیت ها و یا یکی از والیات به حیث نماینده حاکم گماشته می شود را چنین  

 :(1) بیان نموده است

که امین قرار گرفته است خیانت نکند،    درباره آنچه  ، تااست  : امانت داری آن   یک
 توصیه می کند غش نکند. و در آنچه که  

در گفتار و لهجه اش صادق باشد، تا که درباره وظایفش به خبر و گفتار    دوم آن:
 او اعتماد کرده شود، و از آنچه که منع می کند به گفته اش عمل صورت گیرد. 

در وظیفه اش از کسی رشوت نگیرد، و  سوم: حرص و طمعش کم بوده باشد تا  
 تساهل نکند. و فریب کاری  

او و میان مردم وجود دارد را اصالح و رفع  چهارم: دشمنی و مشکالتی که میان  
 نماید، چون وجود دشمنی از عدالت و مهربانی باز می دارد. 

به یاد داشته  پنجم: و باید آنچه را که از خلیفه می گیرد و آنچه را به او می دهد را 
 باشد؛ زیرا او برآن شاهد است.

والیت بر او مخلوط و اشتباه  ذکاوت و هشیاری کافی داشته باشد، تا امور  ششم:  
نشود، چون در حالت اشتباه و التباس تصمیم و جدیت درست نیست، و این شرط  

، طوری که در بحر طویل  ه استیا صفت را محمد بن یزداد وزیر مأمون بیان نمود
 می فرماید: 

 است درک معنا اشتباه کند مرده* اگر در  درک کند شخص حقیقت کالمش را باید

 خواب است  ای جهانر فظ سخنش غایب شد * پس بیداری او ب قلب انسان از ح اگر 

هفتم: هوا پرست و خودخواه نباشد، چون هوا و خواهشات انسان را از حق به باطل  
را  عقل  پرستی  هوا  پس  سازد،  می  مختل  او  بر  را  باطل  و  حقیقت  و  کشاند  می 

 

 .57األحکام السلطانیة از ماوردی: ابتدا از ص  (1)



مبر صلی هللا علیه  و از راه صواب منصرفش می سازد، چنانچه پیا  فریب می دهد
 می سازد«.   ست داشتن چیزی انسان را کور و کروسلم می فرماید: »دو 

این است دیدگاه اهل علم درباره امام و پادشاه عادل، اما گروه های تندرو و افراطی  
ا ساختار  آنه  امور دین و دنیا نیستند، و  پیرامون   یدارای هیچگونه تجربه و دیدگاه

نمی   را  آبادانی  ویرانو  انسانهای  آنان  بلکه  هستند،    گرشناسند،  کننده  تخریب  و 
ملت میان  درگیری  و  مشکالت  ایجاد  اساس  بر  را  شان  می    هاآیدیالوژی  رهبران  و 

، زیرا آنها  سازند، اگرچه این کار شان باعث اسقاط و از بین رفتن دولت ها شود
موجود را نابود کنند تا  های  و نظام  شان بشورانند تالش می کنند تا مردم را بر حکام

بتوانند نظام مخصوص خودشان را تطبیق کنند در حالی که در تاریخ ثابت شده که  
تعصب بیشترین  آنها  امتیازگیری   نظام  و  را    و  دهد  انجام می  خودشان  برای گروه 

ندارند را محروم می سازد، پس هرآنچه که باعث   کسانی که به گروه شان نسبت 
استقرار دولت   و  تقویت و  باشد،  نمی  منفعت گروه  به  آنها  تنگ  دید  از  می شود 

به منفعت گروه می باشد،   هرآنچه که باعث تضعیف دولت می شود از دید آنها 
محسوب    خطر جدی  بر دین و دولت  اور هستیم که این گروه هابنابرین ما به این ب 

 می شوند. 

  



 حفاظت و نگهداری نظام عمومی 

انسانی  نظام عمومی ضرورت  و  دینی    مجتمع  دینی، ملی  بر مستوای  است، پس 
ه، حج  می بینیم که دین مقدس اسالم با تمام معنا دین نظام است، چون نماز، روز 

، هیچ یک آنها افعال خودسرانه که طور دلخواه انجام  و سایر عبادات همه نظام اند
هستی آفریده  . پس هر چیز و موجودی را که خداوند در این جهان  نیست   داده شود

باشد، طوری که   حکمت می  با  و  نظام  با  داده است  قرار  خویش  تابع حکمت  و 
ُكۡم َعبَٗثا َوأَناُكۡم إِلَۡينَا ََّل تُۡرَجعُونَ ﴿  خداوند متعال می فرماید:   یا »آ  ﴾أَفََحِسۡبتُۡم أَناَما َخلَۡقنََٰ

ب   یدگمان کرد ما شما را  به سو   ایم،یدهآفر   یهودهکه  باز گردانده    ی و همانا شما  ما 
متعال:  [115]المؤمنون:    !«شوید؟ینم  خداوند  فرموده  این  و  هُ  ﴿،  َخلَۡقنََٰ َشۡيٍء  ُكلا  إِناا 

 . [49]القمر:  « یدیم اندازه آفر را به یزما همه چ گمانی»ب ﴾بِقََدٖر 

دنیا آفریده است,   در این  که خداوند آنرا برای انجام کاری   همچنین همه موجوداتی 
نقش و وظیفه خود را منظم، درست و مستحکم انجام می دهد، طوری که هیچ چیز  

و هیچ متقدم متأخر نمی گردد و هیچ متأخر    آن از مکانش پس و پیش نمی شود
شود نمی  فرماید:  متقدم  می  چنین  متعال  خداوند  خصوص  این  در  َوٱلشاۡمُس  ﴿، 

ٱۡلعَِليمِ  ٱۡلعَِزيِز  تَۡقِديُر  ِلَك 
ذََٰ لاَهاُۚ  ِلُمۡستَقَر ٖ  َعاَد    ٣٨تَۡجِري  َحتاىَٰ  َمنَاِزَل  هُ 

ۡرنََٰ قَدا َوٱۡلقََمَر 

  ََّل ٱلشاۡمُس يَۢنبَِغي لََهآ أَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمَر َوََّل ٱلاۡيُل َسابُِق ٱلناَهاِرُۚ َوُكل     ٣٩َكٱۡلعُۡرُجوِن ٱۡلقَِديمِ 

يَۡسبَُحونَ  فَلَٖك  پ   یز)ن  یدخورش   و»  ﴾ فِي  سو   یوستهکه(  حرکت  قرار  ی به  در  گاهش 
  یم، امقدر کرده  یهاماه منزلگاه  یو برا  (38داناست)  یروزمند )هللا( پ   یر تقد   ین است، ا

را سزد که به ماه   یدنه خورش  ( 39خرما باز گردد)  ۀ)خشک و( کهن  ۀتا چون شاخ
-38]يس:    «در مدار خود شناورند  یکو هر    گیرد،یم  یشیرسد، و نه شب بر روز پ 

40] . 

فرماید:   می  خداوند  چنانچه  باشد،  می  نظام  بر  استوار  هستی  جهان  همه  پس 
بُِحۡسبَانٖ ﴿ َوٱۡلقََمُر  دق  خورشید»  ﴾ٱلشاۡمُس  )و  منظم  حساب  به  ماه  در  یقیو   )

تظم و با اندازه ن ، پس همه چیز نزد خداوند متعال با حساب، م [5]الرحمن:    حرکتند«
فرماید:   می  خداوند  است،  حرکت  فِي  ﴿در  هُ 

فَأَۡسَكناَٰ بِقََدٖر  َمآَءۢ  ٱلساَمآِء  ِمَن  َوأَنَزۡلنَا 

ِدُرونَ    یم، نازل کرد  ینمع   ۀاندازبه  یاز آسمان آب   و »   ﴾ٱۡۡلَۡرِضِۖ َوإِناا َعلَىَٰ ذََهاِبۢ بِهِۦ لَقََٰ



زم  در  را  آن  ب   یم، داد  یجا   ین پس  ب   گمانیو  از  بر  قادر    ین ما  کامال   آن  بردن 
فرماید:    ،[18]المؤمنون:    «یم هست  می  ن  ﴿ همچنین  م ِ لَٖة 

ُسلََٰ ِمن  َن  نَسَٰ ٱۡۡلِ َخلَۡقنَا  َولَقَۡد 

ِكينٖ   ١٢ِطينٖ  ما قََراٖر  فِي  نُۡطفَٗة  هُ  َجعَۡلنََٰ ٱۡلعَلَقَةَ  ثُما    ١٣ثُما  فََخلَۡقنَا  َعلَقَٗة  ٱلنُّۡطفَةَ  َخلَۡقنَا 

 ُ ٱّللا فَتَبَاَرَك  َءاَخَرُۚ  َخۡلقًا  هُ 
أَنَشۡأنََٰ ثُما  لَۡحٗما  َم 

ٱۡلِعَظَٰ فََكَسۡونَا  ٗما  ِعَظَٰ ٱۡلُمۡضغَةَ  فََخلَۡقنَا   ُمۡضغَٗة 

ِلِقينَ  سپس او    (12)یدیماز گ ل آفر   اییدهانسان را از چک  یبه راست   و »   ﴾أَۡحَسُن ٱۡلَخَٰ
نطفه از  قرارگاه  یارا  داد  یدر  قرار  رحم(   =( )به    (13)یماستوار  را  نطفه  سپس 

آنگاه علقه را )به صورت( مضغه )= پاره    یم، صورت( علقه )= خون بسته( گرداند
درآوردیگوشت استخوان  یم،(  صورت(  )به  را  مضغه  بر    یدیم،گردان  ییهاآنگاه  پس 

پوشانداستخوان پس )پر برکت    یدیم،بخش   یگرد  ینشیسپس آن را آفر   یم،ها گوشت 
، در آیت دیگری  [14-12]المؤمنون:  است« ینندگان آفر  رین و( بزرگوار است، هللا که بهت 

فرماید:   ن   ﴿می  بُۡنيََٰ َكأَناُهم  ا  َصف ٗ َسبِيِلهِۦ  فِي  تِلُوَن  يُقََٰ ٱلاِذيَن  يُِحبُّ   َ ٱّللا ۡرُصوص  إِنا    ﴾ما
  کنند یم   یکارصف بسته در راه او پ  ینآهن  یانیرا که چون بن   یهللا کسان  گمانبی»

 .[4]الصف:   دوست دارد«

است، زیرا مردم در ضمن هرج و مرج بی    مجتمع   نظام نیاز دینی، ملی و انسانی 
تواند دولت بوده باشد،    نظمی نمی توانند زندگی کنند، و دولتی که نظام ندارد نمی

پایه و اساس دولت: ملت، سرزمین، نظام و حکومت است، و از این    پس مهمترین
لوایح،   از  آنچه  و  قانون  تفسیر  قانون،  اساسی(  )=قانون  دستور  الفاظ  به  نظام 

که از قانون بار می آید, تعبیر شده است، و همچنین    قرارات، تعلیمات و ارشادات
بط زندگی مردم در همه  آنچه که نهادهای دولت برآن استوار است مانند تنظیم ضوا

بخشهای آن، و همه این امور شرط اساسی برای آبادانی جهان و استقرار دنیا می  
 باشد.

ملتهای متقدم مردمانی هستند که به نظام و آداب عامه بیشترین التزام و پابندی را 
می کنند و بر این حقوق دست درازی و   و حقوق دیگران را رعایت و احترام  دارند

باید هر مجتمع دارای نظامی بوده باشد که طبق آن رفتار  تجاوز نم  ی کنند. پس 
تا مردم در هرج و مرج بی نظمی قرار نگیرند، و این نظام ضروری مجتمع  نماید  

شامل احترام مردم بر قوانین و آداب ترافیک و نشکستن اشاره های آن، حفاظت از  



عدم تجاوز از آن می باشد    آنچه که مرتبط به امور عموم و نظام عام بوده باشد و 
باشد،   بوده  ایستادن در صف و قطار  نوبت و  بی نظمی در  حتی اگر تجاوز و 
همچنین شامل التزام به هرآنچه می باشد که قوانین کشور تعیین می کند و هرآنچه  
که باعث استحکام نظام عام می شود و مجتمع ما را مجتمع منظم و منضبط در  

 . همه امور می گرداند

به  پس   نماید  تفکر  مترقی  مجتمعات  و  متقدم  کشورهای  حاالت  پیرامون  که  کسی 
ی از تقدم و ترقی فقط از طریق احترام به  داند که به این حالت و درجهیقین می

به   احترام  های  نمونه  از  برخی  و  اند،  رسیده  آن,  تطبیق  بر  التزام  و  شان  قونین 
باشد، پس همچنانکه انسان می    قانون و نظام: التزام به مبدأ حقوق و وجایب می

خواهد حق خود را بگیرد بر او واجب است تا وجایب و مسئولیتهایی که در قبال  
انجام   یا  باشد  التزامات بوده  ادای  نماید, چه  ادا  نیز  مجتمع خود به دوش دارد را 
خدمات، و هیچگاه تصمیم اتالف آنچه از التزامات و خدمات که به دوش دارد را 

 نگیرد. 

  



 درک مشترکات انسانی در شرايع آسمانی 

 و تأثير آن در ساختار کشورها 

بخش اعظم از خشونت که بسیاری از کشورها شاهد آن است بر می گردد    درواقع
و اختالل منظومه ارزشها، امری که ما را در    ه فقدان یا ضعف احساس انسانی ب 

تنوع فرهنگی و    دهد تا به منظومه ارزشهای انسانی و حالت نیاز جدی قرار می  
 . تمدنی از طریق مشترکات انسانی میان همه بشریت بیشتر اهتمام بدهیم 

ش کرامت و شرافت داده  مطلق انسان را به اعتبار انسان بودن   چون خداوند متعال
بدون  می    است  که  طوری  باشد،  شده  قایل  تمیزی  و  فرق  بشر  بنی  میان  اینکه 

َءاَدمَ ﴿فرماید:   بَنِٓي  ۡمنَا  َكرا راست   و»  ﴾َولَقَۡد  گرام  ی به  را  آدم  فرزندان    «یم داشت  یما 
نماید  [70]اإلسراء:   ویران  آنرا  که  کسی  است  پروردگار  ساخته  بنیان  انسان  پس   ،

 ویران نموده است.درواقع بنیان پروردگار جل جالله را 

اتفاق و   انسانی  ارزشها و مبادی  از  تعداد زیادی  بر  آسمانی  همچنین همه شرایع 
أَۡجِل  ﴿اشتراک دارند، از آنجمله: حفظ جان انسان، خداوند متعال می فرماید:   ِمۡن 

ا   ِءيَل أَناهُۥ َمن قَتََل نَۡفَسۢ ٓ ِلَك َكتَۡبنَا َعلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَرَٰ
بِغَۡيِر نَۡفٍس أَۡو فََساٖد فِي ٱۡۡلَۡرِض فََكأَناَما  ذََٰ

َجِميٗعاُۚ  ٱلنااَس  أَۡحيَا  فََكأَناَمآ  أَۡحيَاَها  َوَمۡن  َجِميٗعا  ٱلنااَس  بن  ین هم   به »  ﴾ قَتََل    یسبب بر 
 یفساد  یامرتکب قتل نفس    ینکهرا بدون ا  یکه هر کس انسان   یممقرر داشت   یلاسرائ 

مردم را کشته باشد و هر کس    ۀهم  یی، چنان است که گو شده باشد؛ بکشد  یندر زم
  مردم را زنده کرده است«   ۀ هم  یی را از مرگ نجات دهد؛ چنان است که گو   یانسان 

 .[32]المائدة: 

نفس   وسلم  علیه  هللا  صلی  مصطفی  محمد  حضرت  ما  پیامبر  که  همینجاست  از 
از   یهودی  مرد  یک  جنازه  باری  است،  نموده  احترام  را  می  بشریت  او)ص(  نزد 

گذشت پیامبر صلی هللا علیه وسلم به احترام آن برخواست، پس برایش گفته شد: آن  
 . (1) جنازه یهودی است، فرمود: »آیا انسان نیست؟«

 

. و صحیح مسلم: کتاب  1313صحیح البخاری: کتاب جنائز، باب برخواستن برای جنازه یهودی، شماره    (1)
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ارزشهایی که همه شرایع آسمانی برآن اتفاق نموده اند: عدالت، تسامح و    جمله  از
امانت،  ادای  وعده،  به  وفا  کردار  گذشت،  و  گفتار  در  و  صداقت  پدر  با  نیکی   ،

مادر، احترام مال یتیم، رعایت کردن حق همسایه و گفتن سخن نیک می باشد، زیرا 
سبب پیامبر صلی هللا    منبع و مصدر همه شرایع آسمانی یکی است، و به همین

علیه وسلم فرموده است: »پیامبران الهی برادران عالتی هستند مادران شان مختلف  
 .(1) و دین شان یکی است«

هر زمان و مکان فرق می    طبیعت   در حقیقت احکام و طریقه ادای عبادات طبق
شریعت  ، لیکن اخالق و ارزشهای انسانی که اساس همزیستی می باشد در هیچ کند 

از شرایع آسمانی تغییر نمی کند، پیامبر صلی هللا علیه وسلم می فرماید: »همانا  
اند این است که: وقتی شرم و   پیامبران نخست دانسته  آنچه را که مردم از سخن 

بده« انجام  نداشتی هرچه می خواهی  قتل  (2) حیا  ، به من نشان دهید کدام شریعت 
قرار داده است بدون حق مباح و جایز می داند، یا  نفس انسان را که خداوند حرام  

کدام شریعت نافرمانی و عقوق والدین، یا حرام خوری، خوردن مال یتیم و یا خوردن  
 حق کارمند و مزد کار را مباح و جایز می داند؟. 

گویی، غدر، خیانت، وعده خالفی یا نیکی  و به من نشان دهید کدام شریعت دروغ
 را جایز می پندارد؟  را با بدی پاسخ گفتن 

اتفاق انسانی  واالی  ارزشهای  این  بر  آسمانی  شرایع  همه  برعکس  و    نظر  بلکه 
یا ا  اجماع نمودند، کسی که  ز آن خارج شود در  خالف این ارزشها کار نماید و 

مقتضای ادیان خارج شده که از مقتضای انسانیت بدر رفته است،    واقع نه تنها از 
 داوند او را برآن آفریده است منسوخ می شود. انسانیت و فطرت سلیمی که خ 

این فرموده خداوند می   باره  بن عباس رضی هللا عنهما در  حضرت عبد هللا  بناء  
بِهِۦ َشيۡ ﴿گوید:   َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمِۖ أََّلا تُۡشِرُكواْ  ٗناِۖ َوََّل    ٗ قُۡل تَعَالَۡواْ أَۡتُل َما َحرا إِۡحَسَٰ ِلَدۡيِن  اِۖ َوبِٱۡلَوَٰ

ِمۡنهَ  َظَهَر  َما  ِحَش  ٱۡلفََوَٰ تَۡقَربُواْ  َوََّل  َوإِيااُهۡمِۖ  نَۡرُزقُُكۡم  ناۡحُن  ٖق  إِۡملََٰ ۡن  م ِ َدُكم 
أَۡولََٰ َوَما    اتَۡقتُلُٓواْ 
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تَۡعِقلُ  لَعَلاُكۡم  بِهِۦ  ُكم  ىَٰ ِلُكۡم َوصا
ذََٰ  ُِۚ بِٱۡلَحق  إَِّلا   ُ َم ٱّللا َحرا ٱلاتِي  ٱلناۡفَس  تَۡقتُلُواْ  َوََّل    ١٥١ونَ بََطَنِۖ 

ٱۡلَكۡيلَ  َوأَۡوفُواْ  هُۚۥُ  أَُشدا يَۡبلَُغ  َحتاىَٰ  أَۡحَسُن  ِهَي  بِٱلاتِي  إَِّلا  ٱۡليَتِيِم  َماَل  تَۡقَربُواْ  َوٱۡلِميَزاَن    َوََّل 

 ِ ِۖ َوبِعَۡهِد ٱّللا  ََّل نَُكل ُِف نَۡفًسا إَِّلا ُوۡسعََهاِۖ َوإِذَا قُۡلتُۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكاَن ذَا قُۡربَىَٰ
 أَۡوفُواُْۚ بِٱۡلِقۡسِطِۖ

تَذَكاُرونَ  لَعَلاُكۡم  بِهِۦ  ُكم  ىَٰ َوصا ِلُكۡم 
فَٱتابِعُ   ١٥٢ذََٰ ُمۡستَِقيٗما  ِطي  ِصَرَٰ ذَا  َهَٰ تَتابِعُواْ  َوأَنا  َوََّل   

وهُِۖ

ُكم  ىَٰ َوصا ِلُكۡم 
ذََٰ َسبِيِلِهۚۦُ  َعن  بُِكۡم  َق  فَتَفَرا تَتاقُونَ   ٱلسُّبَُل  لَعَلاُكۡم  آنچه را  بگو»  ﴾بِهِۦ  بیایید   :

را شریک او قرار  ی تان بخوانم: آنکه چیز پروردگارتان بر شما حرام کرده است، براي
تان را از )بیم( فقر نکشید، ما شما  رزندانکنید، و ف  یندهید، و به پدر و مادر نیک 

( زشت و ناشایست آنچه آشکار باشد یا یو به )کارها  دهیم،یم  ی ها را روز و آن
را که هللا )کشتنش( را حرام کرده است، جز به حق؛    ینشوید، و کس  دیکپنهان نز 

این چیز  رد    ی نکشید،  باشد که خ  نموده است،  سفارش  به آن  است که هللا شما را 
نیکو   ( 151ورزید) به  مگر  نشوید،  نزدیک  یتیم  مال  وجه وبه  برا  یترین   ی)که 

ب  و وزن را  پیمانه  برسد، و )حق(  بلوغ(  به سن رشد خود )و  تا  باشد(،  ه اصالح 
به جز  را  کس  هیچ  ما  کنید،  ادا  نم   ۀ اندازعدالت  تکلیف  هرگاه   کنیمیتوانش،  و 

  یرعایت کنید، حت  را(، پس عدالت  دهید یکنید و یا شهادت م  ی سخن گویید )یا داور 
  ی اگر در مورد نزدیکان )شما( بوده باشد و به عهد و پیمان هللا وفا کنید، این چیز 

سفارش   آن  به  را  شما  شوید)است که هللا  متذکر  تا  است،  راه   (152نموده  این  و 
نکنید، که    ی )پراکنده( پیرو   یهاکنید و از راه   ی مستقیم من است، پس از آن پیرو 

وده  است که هللا شما را به آن سفارش نم  ی این چیز   کند، یشما را از راه هللا دور م 
ابن عباس رضی هللا عنهما می گوید    ،[153-151]األنعام:    «است، شاید پرهیزگار شوید

چه را بیان  اینها آیات محکم استند چیزی از جمیع کتابها آنرا نسخ ننموده است، آن
است  کرده حرام  آدم  فرزندان  که  بر همه  است، کسی  کتاب  اساس  و  اصل  وآن   ،

طبق آن کار کند وارد بهشت می شود، و کسی که آنرا ترک کند و طبق آن عمل  
 دوزخ می گردد. نکند وارد آتش 

و دین ما را دستور می دهد تا برای همه مردم بدون تفرقه و تعصب سخن نیک  
فرماید:   می  متعال  خداوند  ُحۡسٗنا﴿ بگوییم،  ِللنااِس  )سخن(  »   ﴾ َوقُولُواْ  مردم  به  و 

، بلکه از ما خواسته شده تا آنچه را بگوییم که نیکوتر بوده  [83]البقرة:    «یید بگو   یکن 
فرماید:   می  خداوند  أَۡحَسُنُۚ ﴿باشد،  ِهَي  ٱلاتِي  يَقُولُواْ  ل ِِعبَاِدي  بندگانم    و»   ﴾ َوقُل  به 



، علما می گویند:  [53]اإلسراء:    باشد«  ین که آن بهتر   یند بگو   ی( سخنیکدیگر بگو: )با  
فرماید:   متعال می  نرم است، و خداوند  گفتار  و  آسان، گشاده رویی  کار  نیکویی 

َوة  ﴿  ٱۡدفَۡع بِٱلاتِي ِهَي أَۡحَسُن فَِإذَا ٱلاِذي بَۡينََك َوبَۡينَهُۥ َعَدَٰ
  َوََّل تَۡستَِوي ٱۡلَحَسنَةُ َوََّل ٱلساي ِئَةُُۚ

َحِميم   َوِليٌّ  يُلَقا   ٣٤َكأَناهُۥ  َعِظيمٖ َوَما  َحظ ٍ  ذُو  إَِّلا  َهآ  يُلَقاىَٰ َوَما  َصبَُرواْ  ٱلاِذيَن  إَِّلا  َهآ    و»   ﴾ىَٰ
پاسخ ده، پس ناگاه   یوهش   ترینیکو به ن   یشههم   یست،ن   یکسان  یو بد  یکی)هرگز( ن

کسبینیی)م  همان  م(  دشمن  یانکه  او  و  گو   یتو  صم  ییاست،    یمی دوست 
کسان   (34است) جز  )اما(  نپذ   یباشک  کهیو  را  آن  دارند  یرند، باشند  جز    ۀ بهر   ۀو 

ا )از  نپذ   یمانبزرگ  را  آن  اخالق(  های   ،[35-34]فصلت:    («35)یردو  آموزه  در  و 
حضرت عیسی علیه السالم آمده: "کسی به روی راستت زد روی چپ خود را برایش  

 برگردان". 

و   ادیان  همه  در  گذشت  و  تسامح  برای  بزرگی  دعوت  در  موضوعات  شرایع این 
آسمانی وارد شده، تا همه بشریت در صلح و آرامش زندگی کنند نه در اختالف،  

 بدبختی، خشونت یا خوف و دهشت. 

  



 درست نيست  قتل به خاطر اعتقاد

اسالم دین فطرت سلیم است، و آن عبارت از فن ساختار زندگی است نه ساختار  
کشتن،   و  راقتل  قصاص  وقتی  متعال  حتی  زندگی  خداوند  حفاظت  فرض    برای 

تَتاقُونَ ﴿چنانچه فرمود:    یدان گرد لَعَلاُكۡم  ِب  ٱۡۡلَۡلبََٰ ٓأُْوِلي  يََٰ ة   َحيَوَٰ ٱۡلِقَصاِص  فِي    و»  ﴾َولَُكۡم 
است، باشد که شما تقوا    یو زندگ  یاتشما در قصاص ح  یصاحبان خرد! برا  یا
، چیزی جدیدی نبود، بلکه در تورات نیز چنین بود، طوری  [179]البقرة:    « ید کن   یشه پ 

َوَكتَۡبنَا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أَنا ٱلناۡفَس بِٱلناۡفِس َوٱۡلعَۡيَن بِٱۡلعَۡيِن  ﴿  که خداوند متعال می فرماید:

فَُهَو  َوٱۡۡلَ  ن ِ َوٱۡلُجُروَح قَِصاص ُۚ فََمن تََصداَق بِهِۦ  نا بِٱلس ِ بِٱۡۡلُذُِن َوٱلس ِ نَف بِٱۡۡلَنِف َوٱۡۡلُذَُن 

که جان    یم( مقرر داشتیل اسرائ   یها )= بندر آن )= تورات( بر آن  و »   ﴾َكفااَرة  لاهُۚۥُ 
ب  و  چشم  برابر  در  چشم  و  جان،  برابر  ب   ینی در  برابر  برابر    ینی،در  در  گوش  و 

ها را قصاص است پس هر  ( زخمیزو )ن  باشد،یگوش، و دندان در برابر دندان م
 .[45]المائدة:  « تکس که از آن در گذرد )و ببخشد( آن کفاره )گناهان( او اس

قتل مانع قتل می شود، یعنی اگر قاتل بداند  و عربها در زمان جاهلیت می گفتند:  
باشد،    که جنس عملش می  از  کیفرش  بداند که  و  شود  قصاص می  مقتول  برای 

پیش از ارتکار فعل قتل هزار و یک بار فکر می کند، این امری است که از آن  
 می شود.  به اصطالح زجر یا ردع یا نیروی مانع و وقایی تعبیر 

یا برای رد و دفع   یا دفاع از وطن، و  نفس  تنها برای دفاع از  قتال و جهاد  اما 
خیانت و توطئه یا رد تجاوز مشروع شده است، و زمانی که پیامبر صلی هللا علیه  

شده را دید فرمود: »نباید این  پیر زنی غیر مسلمان کشته    در یکی از غزوات  وسلم
مردی را دستور داد »تا نزد خالد برود و به او بگوید:  پیره زن کشته می شد«، پس  

، و دین مقدس ما از کشتن زنان منع نموده  (1)هیچگاه اطفال و پیره زنان را نکشد«
با مسلمانان بجنگند، و از کشتن مردان   است مگر زنانی که سالح حمل کنند و 

ک از  همچنین  هستند،  جنگ  حال  در  که  آنانی  مگر  است  داشته  باز  شتن  مسن 
کودکان، آتش زدن مزارع و قطع درختان نیز منع نموده است مگر اگر در میان  
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مزارع یا درختان دشمن جا گرفته باشد و جز از قطع کردن راه دیگری نبوده باشد،  
شان و راهبان در معابدشان منع نموده است  همینگونه از کشتن کشاورزان در مزارع

شد، و با وجود ایمان نیاوردن آنها و اسالم را اگر قتل در مقابل اعتقاد شان بوده با
نپذیرفتن شان پیامبر صلی هللا علیه وسلم و بعد از او خلفای راشدین از کشتن آنها  

 باز داشته است. 

به سوی راه  آنها را  تا  آمده  بلکه  نیامده است  و کشتار مردم  قتل  برای  اسالم  پس 
فرماید: می  متعال  خداوند  چنانچه  کند،  هدایت   ﴿  راست 

َۗ
ُغ ٱۡلبَلََٰ إَِّلا  َعلَۡيَك  بر  »   ﴾ إِۡن 

، و در آیت دیگری می فرماید:  [48]الشورى:    «یست )رسالت( ن   یغ( تو جز تبلۀ )عهد
يَُكونُواْ  ﴿ َحتاىَٰ  ٱلنااَس  تُۡكِرهُ  أَفَأَنَت  َجِميعًاُۚ  ُكلُُّهۡم  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  َمن  َۡلَٓمَن  َربَُّك  َشآَء  َولَۡو 

  ین ( زم ی در )رو   که یمسلما  تمام کسان  خواست،یاگر پروردگار تو م  و »   ﴾ ُمۡؤِمنِينَ 
  یمان تا که ا  یمردم را مجبور کن  خواهییتو م  یاآ  آوردند،یم   یمانا  یهستند، همگ

ِمَن  ﴿، همچنین می فرماید:  [99]يونس:    !«یاورند؟ب  ۡشُد  ٱلرُّ تابَياَن  قَد  يِنِۖ  ٱلد ِ فِي  إِۡكَراَه  ََّلٓ 

  ُِۚ لََهاَۗ  ٱۡلغَي  ٱنِفَصاَم  ََّل  ٱۡلُوۡثقَىَٰ  بِٱۡلعُۡرَوِة  ٱۡستَۡمَسَك  فَقَِد   ِ بِٱّللا َويُۡؤِمۢن  غُوِت 
بِٱلطاَٰ يَۡكفُۡر  فََمن 

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  که راه راست )و   یبه راست   یست،ن   ی اجبار   یچ ه  ین)قبول( د   در»  ﴾َوٱّللا
گمراهیتهدا )و  انحراف  راه  از  کس  ی(  هر  پس  است  شده  روشن  طاغوت  (  به 
آورد، پس    یمان ( کفر ورزد و به هللا ایانگر گمراه و طغ   یهاو بت و انسان  یطان )ش

و هللا    یست،چنگ زده است، که آن را گسستن ن   یمحکم  یرهکه به دستگ   یبه راست 
گوید:    ،[256]البقرة:    داناست«  یشنوا دیگری می  جای  در  َرب َِك  ﴿و  َسبِيِل  إِلَىَٰ  ٱۡدُع 

 إِنا َرباَك ُهَو أَۡعلَُم بَِمن َضلا َعن  بِٱۡلِحۡكَمِة َوٱلۡ 
ِدۡلُهم بِٱلاتِي ِهَي أَۡحَسُنُۚ  َوَجَٰ

َمۡوِعَظِة ٱۡلَحَسنَِةِۖ

بِٱۡلُمۡهتَِدينَ  أَۡعلَُم  َوُهَو  ن   با»  ﴾َسبِيِلهِۦ  پند  به راه پروردگارت    یکوحکمت و  )مردم را( 
  تردیدیها )بحث و( مناظره کن، ب است، با آن  تر یکو که ن   ی دعوت نما، و با روش 

( او  یز تر است، و )ناز راه او گمراه شده است؛ دانا  کهیپروردگارت به )حال( کس
إِناَك ََّل  ﴿، و در آیت دیگری می گوید:  [125]النحل:    تر است«دانا  یافتگان؛ یتبه هدا

بِٱۡلُمۡهتَِدينَ  أَۡعلَُم  َوُهَو  يََشآُءُۚ  َمن  يَۡهِدي   َ ٱّللا ِكنا 
َولََٰ أَۡحبَۡبَت  َمۡن  !(  یامبر پ  ی)ا»   ﴾ تَۡهِدي 

دار   تردیدیب  دوست  را  کس  هر  را    یول  ی، کن  یتهدا  توانی ینم  ی تو  کس  هر  هللا 
 .[56 ]القصص: تر است« شدگان آگاه  یتو او به هدا  کند،یم  یتبخواهد هدا 



گران تنها تبلیغ کردن و رساندن رسالت به صورت آشکار  پس واجب علما و دعوت
گری، دین  و با موعظۀ نیک می باشد، زیرا اسالم دین ساختار است نه دین ویران

اصالح است نه فساد، دین رحمت و مهربانی است نه خشونت و تندروی، خداوند  
َ َعلَىَٰ  َوِمَن ٱلنااِس َمن يُ ﴿متعال می فرماید:   ۡنيَا َويُۡشِهُد ٱّللا ِة ٱلدُّ ۡعِجبَُك قَۡولُهُۥ فِي ٱۡلَحيَوَٰ

ٱۡلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُهَو  قَۡلبِهِۦ  فِي  َويُۡهِلَك    ٢٠٤َما  فِيَها  ِليُۡفِسَد  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  َسعَىَٰ  تََولاىَٰ  َوإِذَا 

ُ ََّل يُِحبُّ ٱۡلفََسادَ  هست که گفتارش در )باره(    ی ساز مردم ک  و »   ﴾ٱۡلَحۡرَث َوٱلناۡسَلُۚ َوٱّللا
م   یادن   یزندگ شگفت  به  را  گواه   اندازدیتو  دارد؛  خود  دل  در  آنچه  بر  را  هللا  و 

بر    ی رو   کهیاو هنگام  (204دشمنان است)  ینو حال آنکه او سرسخت تر   گیرد،یم
  کند یکوشش م  ین ( در راه فساد در زمرسدیم   یاستی به ر   یا)و    رود یو م  گرداندیم

نابود م  نسل را  و  )تباهکار   سازد،یو کشت  فساد و  نمی و هللا    « داردی( را دوست 
خوش    ،[205-204]البقرة:   و  »نرمی  فرماید:  می  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  و 

زشت و  فاصله بگیرد آنرا    تی از هرچیز برخوردی هر چیز را زینت می بخشد، وق
فرماید: »کسی که نصیبی از نرمی  ، و در حدیث دیگری می  (1) ناپسند می سازد«

را   خوبی  و  خیر  از  بزرگی  نصیب  واقع  در  شود  داده  برایش  برخوردی  خوش  و 
نرمی و اخالق محروم شود درواقع از نصیب   کسب نموده است، و کسی که از 

 .(2)خیر و خوبی محروم شده است«
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 ها، حدود و ساختار کشورها پايتخت

آن رابطه تکامل و تعاون است   و اطراف  حدود  میان  رابطه میان پایتخت کشورها و 
پایتختی  نه رابطه اختالف و درگیری, و نباید چنین باشد، زیرا هرکشور باید دارای  

و   اطراف  باید  همچنین  و  دهد،  می  تشکیل  آنرا  مرکز  و  قلب  آن  که  باشد  بوده 
بالهای آن است که هیچ کشوری بدون آن به    حدودی داشته باشد که آن به مثابه 

درجه تعالی و تقدم نمی رسد، لیکن در بسیاری از کشورهای جهان اکثر اهتمام و  
توجه بر مرکز و پایتخت مبذول می گردد، چون شواهد و واقعیت زندگی تأکید می  

ترین درجهء توجه را به خود جلب کرده  کند که در گذر تاریخ مرکز بیشترین و عالی
های متقدم نسبت به کشورهای متخلف و  است، مگراینکه سطح این توجه در کشور 

پیشرفته هیچگاه جزء از اطراف   عقب مانده فرق می کند، زیرا کشورهای متقدم و 
چون نادیده    خود را نادیده نمی گیرد چه سرزمین بوده باشد یا شهروندان آن مناطق

بیگانگان   تجاوز  و  اهمال  و  ضیاع  معرض  در  آن  گذاشتن  معنای  به  آن  گرفتن 
یا حت  بر خارج شدن از کنترول و جدایی  است،  ی مهمل گذاشتن آن زمینه تفکر 

طلبی را ایجاد می کند، طوری که یکی از شعراء بر حضرت عمر پسر عبد العزیز  
 :(1) رضی هللا عنه وارد شد و چنین سرود

 اگر تو اطراف و نزدیک خود را حفظ می کنی 

 هستند اما امرای تو در سرزمین اسالمی همچون گرگان 

 دستور می دهی آنرا اجابت نمی کنند به آنچه که تو 

 حتی با شمشیرهای شان گردن ها را می زنند 

با وجود آن توسعه و انکشاف اطراف و مناطق حدودی تنها به دوش حکومتها یا  
این مناطق   توسعه  اهتمام و توجه برای  بلکه  تنها به عهده رهبران سیاسی نیست، 

یان همه نهادهای دولت می باشد، برابر است نهادهای  اطرافی مسئولیت تضامنی م 
، یا سرمایه داران  نهادها و سازمانهای جامعهء مدنی و   رسمی حکومتی بوده باشد یا
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خانه وزارت  و  زیرا  اسکان  بهداشت،  پرورش،  و  آموزش  گذاری،  سرمایه  های 
و   ها  خانه  وزارت  سایر  و  باستانی  آثار  اوقاف،  فرهنگ،  و  شهرسازی،  نهادها، 

اجتماعی  خدمات  مجال  پرست, همه    ، جمعیات عمومی در  وطن  داران  سرمایه  و 
اینها باید به جمیع اطراف دولت به ویژه در مناطق حدودی توجه خاص نمایند، این  
موضوع را در اولویت کارشان قرار بدهند و آنرا از یکسو موضوع امن ملی بپندارند  

تو  موضوع  دیگر  سوی  از  انکشو  و  مناسعه  همه  باید  زیرا  و    قطاف،  اطراف 
حدودی دولت را به مناطق گردشگری و جاذب مبدل بسازیم نه مناطق محبوس و  
و   جوانان  نکند  توجه  خود  حدودی  مناطق  به  دولتی  اگر  پس  توجه،  قابل  غیر 
شهروندان آن مناطق مجبور می شوند به سوب مرکز و پایتخت رو بیاورند و در  

تمرکز کنند،  نواحی آن  و در    آنجا  بر مرکز و  این کار فشار غیر طبیعی  نتیجه 
در   نقشه  بی  و  عشوائی  مناطق  از  بسیاری  ایجاد  باعث  و  شود،  می  محسوب 
اطراف آن می گردد، و در ساختار نظام طبقاتی سهم می گیرد که در گذر زمان  
نیازمند   آن  دفع  و  اجتماعی می شود که حل  و مشکالت  بیماری ها  ایجاد  باعث 

 حل های غیر تقلیدی و غیر عادی می شود.  سنجش راه 

خود   حدودی  مناطق  و  اطراف  در  گذاری  سرمایه  برای  دولت  که  صورتی  در  اما 
و   مسکن  مانند:  سازد  فراهم  آن  ساکنین  برای  را  ضروری  خدمات  و  کند،  توجه 
های   پایه  که  خدماتی  سایر  و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش  بهداشت،  شهرسازی، 

سرزمین و جای نشأت شان پنداشته می شود، و فرصت  اساسی زندگی مستقر در  
کار و تولید در آنجا ایجاد گردد، پس همه این امور باعث می شود تا فرزندان این  
  مناطق به وطن و سرزمین شان مرتبط بوده باشند، و هر ذرهء از ریگ و خاک 

 د. آنرا حفظ کنند در حالی که انتما و ارتباط خالص به وطن شان می داشته باشن 

در این مناطق و سرمایه    ی های کار و در حالت فراهم آوری عوامل جذب و مشوق 
مطروح،   سیناء،  مناطق  به  مصر  دولت  اکنون  که  طوری  آن  در  جدی  گذاری 

به طور کل جدید و  حالیب و شالتین و وادی  همه مناطق    در  اسماعیلیه جدید، 
صحراوی توجه جدی نموده است، پس این مناطق به مناطق جاذب و جالب تبدیل  



می شود، ودر نتیجه توازن بزرگ در توزیع جغرافی و سکانی رونما می گردد، و  
زندگی شرافتمندانه برای باشندگان این مناطق فراهم می شود، و فشار بر مرکز و  

پس می شود    مرکز نیز سبوک می گردد، بر تقدیم خدمات ضروری برای باشندگان  
آنچه از ترقی و توسعهء را بار بیاورد که طبیعت پایتختها و مراکز ثقل سیاسی و  
اتقصادی در جهان تقاضا می کند تا این پایتختها به درجهء توسعه و تطویر داده  
عظمت،   بر  روشن  گر  داللت  و  تمدن  اظهار  و  گردشگری  جذب  عامل  که  شود 

 تها گردد. شکوه و ترقی مل

  



 ... منفعت گران گروه گوش سپردگان دروغ

قرآن کریم درباره کسانی که به سخنان دروغ گوش می دهند سخن گفته و این صفت  
فرماید:   متعال می  خداوند  چنانچه  است،  نموده  ذکر  یکجا  خوری  حرام  با  را  آنان 

لُوَن ِللسُّۡحِتُۚ ﴿
عُوَن ِلۡلَكِذِب أَكاَٰ گوش سپردگان دروغند )و( مال حرام فراوان   آنان»  ﴾َسماَٰ

دارد،  [42]المائدة:    «خورند یم وجود  مستحکم  رابطه  صفت  دو  این  میان  و  زیرا  ، 
های شاخدار اکثرا با حرام خوری وابسته و مرتبط می باشد، زیرا سرباز گیری  دروغ

دروغهای بزرگ برضد دین، دولت و میهن یکی از صناعتهای معاصر و یکی از  
 سالحهای نسل چهارم و پنجم جنگ گردیده است. 

"سماعون"  واژه  با  را  مردم  صفت  این  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  که  بینیم    می 
سپردگان«  است  »گوش  نموده  فرق  تعبیر  سپرده  گوش  و  شنونده  شنوا،  میان  و   ،

که شخصی سخنی را   واژه شنوا گاهی چنین برداشت می شود   از  وجود دارد، زیرا
اس به  شنیده  سخن  قصد  بدون  یا  باشد  داشته  آنرا  شنیدن  قصد  که  است  برابر  ت 

قصدا   سخنی  به  شخصی  اینکه  معنای  به  شنونده  واژه  اما  است،  رسیده  او  گوش 
گوش فرا می دهد، اما گوش سپرده واژه مبالغه است، به این مفهوم که او منتظر  

وی سخن دروغ  رسیدن سخن دروغ است تا آنرا برگیرد و شایع بسازد، و در جستج 
که   شنویم  می  و  بینیم  می  چنانچه  کند،  می  تالش  آن  شنیدن  برای  و  باشد  می 

روزنامه نگاران گروه تروریستی اخوان و کسانی که از سوی   ها و رسانه  بسیاری از
چنین می    می شوند  برای آنها سرباز  با گرفتن مال حرام بسیار  آنها مزد می گیرند و 

سپردگان دروغ، جستجو کنندگان آن و تالش کنندگان به سوی  ، پس آنها گوش  کنند
آنرا   لوحان  ساده  و  مردم  عموم  که  دریابند  آنها  از  را  آنچه  بتوانند  تا  هستند  آن 

 حقیقت می پندارند. 

با وجود آن دین مقدس ما ما را تنها از گوش سپردن به دروغ منع نکرده است بلکه  
اختن و انتشار اخبار میان مردم از صداقت  پیش از منتقل سما را وادار می کند تا  

ٓأَيَُّها  ﴿و راستی آن اعتبارسنجی و تحقیق نماییم، چنانچه خداوند متعال می فرماید:   يََٰ

لَٖة فَتُۡصبُِحواْ َعلَ  ا بَِجَهَٰ  بِنَبَٖإ فَتَبَيانُٓواْ أَن تُِصيبُواْ قَۡوَمۢ
ىَٰ َما  ٱلاِذيَن َءاَمنُٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ

ِدِمينَ فَ  شما    یبرا  ی خبر   ی! اگر )شخص( فاسقیداآورده  یمانا   کهیکسان  ای»  ﴾ عَۡلتُۡم نََٰ



  ی از رو   یتا آنکه )مبادا( به گروه  ید، ( کنیق)و تحق  یآن( بررس  ۀ آورد، پس )دربار
انجام داده  ید،برسان  یبآس  ینادان  ، و  [6]الحجرات:    « یدشو   یمانپش  یداآنگاه بر آنچه 

فرماید:   می  چنین  سپردند  گوش  افک  ماجرای  در  که  کسانی  تَلَقاۡونَهُۥ  ﴿درباره  إِۡذ 

  ِ ٱّللا ِعنَد  َوُهَو  َهي ِٗنا  َوتَۡحَسبُونَهُۥ  ِعۡلم   بِهِۦ  لَُكم  لَۡيَس  ا  ما بِأَۡفَواِهُكم  َوتَقُولُوَن  بِأَۡلِسنَتُِكۡم 

ما   ١٥َعِظيم   قُۡلتُم  َسِمۡعتُُموهُ  إِۡذ  ُسۡبَحَٰ َولَۡوََّلٓ  ذَا  بَِهَٰ ناتََكلاَم  أَن  لَنَآ  يَُكوُن  ٌن  ا  بُۡهتََٰ ذَا  َهَٰ نََك 

  ی دهان خود سخن و با  گرفتید،یم  یکدیگر( را از زبان  یعهآن )شا  کهزمانی»  ﴾َعِظيم  
در    پنداشتیدیو آن را سهل )و کوچک( م  ید، ( نداشتیقینکه به آن علم )و    گفتیدیم

: ما یدنگفت یدید؛ آن را شن که یچرا هنگام   (15بزرگ است) یارآن نزد هللا بس  کهیحال
ندار    ی بهتان بزرگ  ین! ای( تو منزه ی)اله  یم،که آن )سخن( را بر زبان آور   یمحق 
گناه  [16-15]النور:    است؟!« »همین  فرماید:  می  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  و   ،

 . (1) بازگو نماید« انسان را کافیست هرآنچه را که بشنود آنرا

وقتی دین مقدس ما به طور کل دروغ گفتن را زشت پنداشته و از نخستین نشانه  
»نشانه   فرماید:  می  وسلم  علیه  هللا  صلی  پیامبر  چنانچه  است،  شمرده  نفاق  های 
می   خالف  کند  وعده  هرگاه  گوید،  می  دروغ  بگوید  سخن  وقتی  است:  سه  منافق 

، و در حدیث دیگری  (2) سپرده شود آنرا خیانت می کند«ورزد، و اگر به او امانت  
« فرماید:  سوی می  به  صداقت  زیرا  گیرید،  الزم  برخود  را  صداقت  و    راستگویی 

کند  می  هدایت  بهشت  نیکویی  سوی  به  نیکویی  و  همیشه  ر ،  و  سازد،  می  هیاب 
که نزد  اینانسانی صداقت پیشه می کند و در باره صداقت و راستی می اندیشد تا  

گویی بپرهیزید  و از کذب و دروغ  عال صادق و راستکار نوشته می شود.خداوند مت
، و فسق و فجور باعث ورود به آتش دوزخ  چون دروغ انسان را به فجور می کشاند

اینکه نزد  می شود، و مردی همیش تا  اندیشه  ه دروغ می گوید و درباره دروغ می 
، پس این موضوع وقتی بیشتر زشت و  (3) گو نوشته می شود«خداوند کذاب و دروغ
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و   برتری  ادعای  خود  که  سپارند  می  گوش  دورغ  به  انسانهایی  که  شود  می  بد 
وصف   با  آنان  پس  است،  بریء  آنها  از  فضیلت  که  حالی  در  کند  می  فضیلت 

بهتان منافقان  شان  باشند،دروغگویی  می  نیز  نمی    گر  عمل  که  گویند  می  چیزی 
فرماید:کنند می  متعال  خداوند  چنانچه  ََّل  ﴿  ،  َما  تَقُولُوَن  ِلَم  َءاَمنُواْ  ٱلاِذيَن  ٓأَيَُّها  يََٰ

ِ أَن تَقُولُواْ َما ََّل تَۡفعَلُونَ   ٢تَۡفعَلُونَ  !  یداآورده  یمانا  که یکسان  ای»  ﴾َكبَُر َمۡقتًا ِعنَد ٱّللا
نزد هللا سخت ناپسند )و موجب خشم(   ( 2!) کنید؟ یکه عمل نم  گویید یرا م  یزی چرا چ

نم  ییدرا بگو   یزی است آن که چ ، سپس چه فکر می  [3-2]الصف:    «کنید یکه عمل 
قرآن   امری که  افساد در زمین شود،  فساد و  ایجاد  باعث  کار شان  این  اگر  کنید 

زشت پنداشته است، چنانچه هللا متعال می فرماید:  مفسدان  کریم آنرا بر منافقان و  
َ َعلَىَٰ َما فِي قَۡلبِهِۦ َوُهَو أَلَدُّ ﴿ ۡنيَا َويُۡشِهُد ٱّللا ِة ٱلدُّ   َوِمَن ٱلنااِس َمن يُۡعِجبَُك قَۡولُهُۥ فِي ٱۡلَحيَوَٰ

ُ ََّل  َوإِذَا تََولاىَٰ َسعَىَٰ فِي ٱۡۡلَۡرِض ِليُۡفِسَد فِيَها َويُ   ٢٠٤ٱۡلِخَصامِ  ۡهِلَك ٱۡلَحۡرَث َوٱلناۡسَلُۚ َوٱّللا

ٱۡلفََسادَ  تو را به    یادن  یهست که گفتارش در )باره( زندگ   یاز مردم کس  و »  ﴾يُِحبُّ 
و حال آنکه او    گیرد،یو هللا را بر آنچه در دل خود دارد؛ گواه م   اندازدیشگفت م 

)و    رودیو م  گرداندیبر م  ی رو   کهیاو هنگام  (204دشمنان است)  ینسرسخت تر 
و کشت و نسل را نابود    کندیکوشش م   ین ( در راه فساد در زمرسدیم   یاستی به ر   یا
 . [205-204]البقرة:  «داردی( را دوست نم ی و هللا فساد و )تباهکار   سازد،یم

و در عصر کنونی ما بسیاری از اطالعات و داده ها تغییر نموده است، به ویژه  
و روشهای   نمانده  نظام  باقی  ُبعدی  یک  همچون گذشته  جنگ  اکنون  پس  جنگ، 

  است، یعنی تنها نظامی خالص، یا امنیتی خالص و حتی تنها استخباراتی خالص
استخباراتی نظام  قدیم  تقلیدی  مفهوم  بلکه  نیست   با  چهارم  و ر ،  نسل  جنگ  شهای 

اصطالح ها احساس کنند ما به  طور نموده است، و بدون اینکه بسیاری تغییر و ت
بشریت  تاریخ  در  جنگها  نوع  این  و  ایم،  شده  وارد  پنجم  نسل  زشت   جنگ    خیلی 

و   استخدام  همچون  کند  می  استفاده  قانونی  غیر  ابزارهای  همه  از  چون  است، 
تروریستان زیر مسمای جنگ شان، یپشت  بزرگ سازی موضوع خیانتها، خرید    بانی 

حیث به  که  شایعاتی  سالح  استخدام  برنامه  و  است    انتماها  نزدیک  هنر  و  علم 
اکنون  بلکه  شود،  تدریس    تدریس  مشکوک  های  گروه  از  برخی  طرف  برآن  از  و 



کی با استخدام نهایت  و برای این وظایف گردانهای الکترونی  تمرین داده می شود، 
و   شود،  می  کرده  توظیف  نفسی  و  اقتصادی  سیاسی،  فشار  و  محاصره  وسایل 

شان صورت لتها و قیام آنها بر ضد حکامتالشهای کشنده برای به شورش آوردن م
تا رموز و دست آوردهای ملی را   نمایند و  می گیرد، و کوشش می شود  تحریف 

گروه ها و نیروهای تندرو    همه موفقیت ها را مشکوک و ناچیز نشان بدهند، و همه
و هر شعارها و تروریستی برای تالش اختراق نهادهای دولتی با هم اتفاق می کنند،  

راتی که باعث ایجاد تفرقه می شود را با ابزارهای برنامه ریزی شده غیر قابل  و نع
پیشبینی به وجود می آورند، و معلومات را به صورت نادرست بی سابقه استخدام  
می کنند، برخی بلکه اکثر وسایل مدرن ارتباطی را به نفع شان توظیف می کنند،  

بازی می کنند که برخی آن احتمال صبر    نیاز و منافع عمومی   نقاط ضعف و بر  
کنند و میخواهند تا اراده ملتها، هیبت و صالبت حکام را    تالش می برآن را ندارد،  

بشکنند، و در دانشمندان، مفکرین و فرهنگیان میهن پرست ملی تشکیک نمایند، و  
  به صورت   را گاهی  شان  زمخالفین آنان را پشتیبانی می کنند، و پیامهای تهدید آمی

گاهی   و  بد   آشکارامخفی  عواقب  ابراز  شان  با  مبادی  به  متمسک  که  کسانی   به 
  هستند و مخلص به وطن شان می باشند و در رکاب کاروان آنها روان نیست و با

کامل و رکوع به پا   ی و بیرق تسلیممی رسانند،   شوم آنها یکجا نشده است  هایپالن
بلند می کنند،  بزرگان  و عقب طوری که مبازره و ایستادگی در برابر همه  شان را 

این امواج سرکش را موضوع استثنائی گردانده که نیازمند عقیده و ایمان ملی فوالدی  
 و ثقه بی نهایت به خداوند متعال می باشد. 

امنیتی و  نظامی  رهبران  گذاشتن  جنگ    تنها  میدان  نه  در  است  گرایی  ملی  نه 
  جنگی  چنان  حکمت و نه احساس مسئولیت و نه حتی منفعت عمومی یا شخصی, 

،  که همچون گذشته جنگ تقلیدی نیست که تنها بر دلیری افسران استوار بوده باشد
و پشتیبانی از رهبران سیاسی و قوات قهرمان مسلحه و    بلکه مبارزه در برابر آن

گردیده    شرعی و ملی  تمام وسایل پشتیبانی دست داشته واجب حتمی  پولیس ملی با
است، با تأکید ما بر اینکه دفاع از مشروعیت دولت وطنی در برابر اهداف گروه 

به نام دین خداوند تجارت می کنند و هیچگونه حسابی بر  های خائن   مزدور که 



کر می کنند، بلکه  حدود و استقالل دولت نمی کنند، و آنرا حدود وهمی بی ارزش ف
وطن خود را مشتی از خاک بی ارزش می پندارند، این کار و اندیشه آنها جز به  

نمی باشد، که این دشمنان همیشه برای تزلزل    منفعت دشمنان در کمین نشسته ما 
 انتماهای ملی و میهنی کار می کنند. 

حالی   زیرادر  کنیم،  می  تأکید  آن  برعکس  ما  و    که  مقاومت  پشتیبان  که  هرآنچه 
ساختار   و  باشد  بوده  ملی  دولت  آنرا  پیشرفت  جایگاه  و  کند  پشتیبانی  آنرا  تقدم  و 

تقویت بخشد از اساس و حقیقت دین می باشد، و هرآنچه که وجود آنرا تهدید به  
و   دینی  مبادی  همه  با  شود  افساد  و  فساد  باعث  آن  اطراف  در  یا  کند  نابودی 

الف می باشد، و خیانت در دین و طن و مزدوری برای دشمنان  ارزشهای وطنی مخ 
 در کمین نشسته آن پنداشته می شود. 

با وجود آن بزرگترین مسئولیت به دوش علمای دین، فرهنگیان، روزنامه نگاران و  
نویستندگان می باشد، چون همه اینها در ساختار آگاهی، مبارزه با چالشها، رد و  

حقای  ابراز  شایعات،  که  دفع  امری  دارند،  بزرگ  تأثیر  ها  توطئه  حجم  کشف  و  ق 
نگاران ملی و روزنامه  فرهنگیان  نویسندگان،  از  صورت درست   آن   بسیاری  به  را 

اند،   نموده  می  درک  تالش  و  کار  استطاعت  و  توان  قدر  به  آگاهی  این  برای  و 
وشنایی  کنند، مگر اینکه ما نیازمند هستیم تا این پدیده مثبت را به حالت آگاهی و ر 

عمومی و شامل یا ایجاد فکر عمومی تبدیل نماییم تا با حجم توطئه هایی که میهن  
نیست متوازن   پوشیده  دانشمند  غیر  یا  دانشمند  انسان  برهیچ  و  نموده  احاطه  ما را 

 بوده باشد. 

  



 دين و دولت 

داری درست می باشد، و رابطه میان دین و  دولت و حکومت خوب سپر ایمنی دین
هیچگاهدولت   و  نیست  دشمنی  دین  رابطه  درواقع  باشد.  نمی  عقالنی چنین    داری 

ترین صورت در ساختار و استقرار دولت عصری  میانه رو با قوی و  درست آگاهانه  
دموکراسی مدرن که بر اساس پایه های مستحکم و کامل وطنی استوار است کمک  

کند بشمی  سلیم  خلقت  با  ندارد  امکان  خوب  عقالنی  دولت  و  صدد ،  در  که  ری 
ایمان درست و خوب می باشد در تعارض واقع شود، باوجود آن ما باید به صورت  

داری درست صاحب خود را داری و تندروی فرق نماییم، چون دینآشکار میان دین
به تسامح و گذشت، مهربانی، صداقت، مکارم اخالق و همزیستی مسالمت آمیز با  

دارد اما  دیگران دستور می دهد و وا می  کنیم،  تأیید می  آنرا  امری که همه ما   ،
دانستن   مباح  قتل و  افساد، تخریب و ویرانی،  فساد و  به  تروریستی که  تندروی و 
خون مال دیگران دعوت می کند, بیماری صعب العالجی است که باید همه ما با  

رژی  برابر آن ایستادگی کنیم، و با تمام توان و ان آن مبارزه و مقاومت نماییم و در  
 دست داشته برای ازبین بردن آن کار کنیم تا آنرا از ریشه برکنیم. 

اندیشه   میان  و  است  حقیقت  یک  که  دین  میان  باید  آسان  معادله  این  در  و 
تروریستی متخلف که باطل است تمیز و فرق نماییم، به این یقین که درگیری میان  

، براینکه زمان  پابرجا می باشدین حال باقی است  حق و باطل تا دنیا و زمین با چن
، چنانچه خداوند متعال  طویل باشد یا قصیر پیروزی همیشه از آن حق خواهد بود

فرماید:   ا  ﴿می  ِمما ٱۡلَوۡيُل  َولَُكُم  َزاِهق ُۚ  ُهَو  فَِإذَا  فَيَۡدَمغُهُۥ  ِطِل  ٱۡلبََٰ َعلَى   ِ بِٱۡلَحق  نَۡقِذُف  بَۡل 

و ناگاه آن    شکند یپس آن را درهم م   افکنیم،یما حق را بر باطل م  بلکه»   ﴾تَِصفُونَ 
م نابود  وا  شود،ی)باطل(  )ا  یو  شما  توص  یبر  آنچه  از    « کنید یم  یف کافران( 

 .[18]األنبياء: 

در واقع مثال حق و باطل مانند سخن پاک که حق است، و سخن خبیث که باطل  
ُ َمثَٗل َكِلَمٗة َطي ِبَٗة َكَشَجَرٖة  ﴿است می باشد، خداوند می فرماید:   أَلَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱّللا

ٱلساَمآءِ  فِي  َوفَۡرُعَها  ثَابِت   أَۡصلَُها  َويَۡضِرُب    ٢٤َطي ِبٍَة  َرب َِهاَۗ  بِِإۡذِن  ِحيِنۢ  ُكلا  أُُكلََها  تُۡؤتِٓي 

يَتَذَكاُرونَ  لَعَلاُهۡم  ِللنااِس  ٱۡۡلَۡمثَاَل   ُ ِمن  َومَ   ٢٥ٱّللا ٱۡجتُثاۡت  َخبِيثٍَة  َكَشَجَرٍة  َخبِيثَٖة  َكِلَمٍة  ثَُل 



  یبه ط  ۀکه هللا چگونه مثل زده است؟ کلم  یدیند  آیا»  ﴾فَۡوِق ٱۡۡلَۡرِض َما لََها ِمن قََراٖر 
توح  پاک   ید،)=  گفتار  پاک   یبه ( همچون درخت طیزهو  )در    ۀیش است که ر   یو  آن 

خود را    ۀیو ( میهر زمان )و فصل  (24اش در آسمان است)( ثابت، و شاخهینزم
م  پروردگارش  فرمان  برا  دهد، یبه  هللا  باشد که    زند،یها م ( مردم مثلیت)هدا   یو 

( همچون  ید)= شرک، و گفتار پل   یثهخب  ۀو مثل کلم  (25()یرندمتذکر شوند )و پند گ
  ندارد«  ی( قرار و ثبات یچبرکنده شده، )و ه   ین ( است که از زمی )و ناپاک  یددرخت پل

 . [26-24براهيم: ]إ

خوامخوا  می  براینکه  متعال  خداوند  چنانچه  است،  حق  اهل  و  حق  از  پیروزی  ه 
َوإِنا    ١٧٢إِناُهۡم لَُهُم ٱۡلَمنُصوُرونَ   ١٧١َولَقَۡد َسبَقَۡت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا ٱۡلُمۡرَسِلينَ ﴿فرماید:  

ِلبُونَ  صادر    یش ما از پ  ۀ بندگان فرستاد  یما برا  ۀوعد  یبه راست   و»   ﴾ُجنَدنَا لَُهُم ٱۡلغََٰ
است) آ   ( 171شده  هر  ب  (172شدگانند)  یاری ها  آن  ینه که  ما    گمانیو  لشکر 

إِن تَنُصُرواْ  ﴿، همچنین می فرماید:  [173-171]الصافات:    «یروزند پ  َءاَمنُٓواْ  ٱلاِذيَن  ٓأَيَُّها  يََٰ

َ يَنُصۡرُكۡم َويُثَب ِۡت أَۡقَداَمُكمۡ   یاری ( هللا را  ین ! اگر )د یداآورده   یمانا  کهیکسان   ای»  ﴾ٱّللا
،  [7]محمد:    « داردیرا )ثابت و( استوار م  یتان هاو گام  کند یم  یاری )هللا( شما را    ید، کن

  یاری )و مؤمنان را  »  ﴾َوَكاَن َحقًّا َعلَۡينَا نَۡصُر ٱۡلُمۡؤِمنِينَ ﴿در آیت دیگری می فرماید:  
 .[47]الروم:  ( ما بود«ۀدادن مؤمنان بر )عهد  یاری ( و  یمداد

به راستی ما صاحب قضیه عادالنه هستیم، قضیه دین و قضیه وطن، پس هرآنچه  
نیت  که برای ساختار و آبادانی، کار و تولید، خوشبختی مردم و تحقیق صلح و ام 
برای استقرار آنها دعوت کند, آن دین حق و انسانیت واقعی است، و هرآنچه که  

فساد و فساد کاری در روی زمین، قتل و ویرانی دعوت کند درواقع به سوی آنچه  
دعوت نموده است که مخالف همه ادیان و سایر ارزشهای عالی و خلقی مستحکم  

 انسانی می باشد. 

نقی  دولت  و  بادین  دولت  و  دین  نیستند،  هم  ضد  و  های ض  پایه  و  اساسها  هم 
ق و وجایب را تحکیم می بخشند، و باید همه ما  چه و برابر در حقو شهروندی یکپار 

به   طوری  خوبی  و  خیر  و  کنیم،  کار  خود  مردم  و  کشور  نفع  و  خیر  برای  باهم 



گذشت،   و  تحمل  رحمت،  ادیان  همه  پسندیم،  می  ما  خود  به  که  بپسندیم  دیگران 
 انسانیت و بخشش است. 

نباید میان ما    خواهد تاتگی ملی می  دین و دولت هردو از همه ما در مجتمع همبس
 گرسنه، محروم، برهنه، بی خانمان و نیازمند بوده باشد.

، و  ید، تمیز و دقت نگری دستور می دهنددین و دولت هر دو به سوی کار و تول 
ایجاد   ویرانی،  و  تخریب  افساد،  و  فساد  اهمال،  و  تروریسم  تکاسل،  و  بیکاری 

 می نمایند.   ناآرامی و فتنه، مزدوری و خیانت را دفع و رد

که  -درگیری و اختالفی را دارند    وجود  و در پایان تأکید می کنیم کسانی که توهم 
  ضرور   و فکر می کنند که این درگیری حتمی  -نباید میان دین و دولت بوده باشد

ما   نظر  به  به  است  را  دولت  یا  فهمند،  نمی  درست  صورت  به  را  ادیان  آنها  یا 
خلل نه با درک درست دین رابطه دارد و نه با  صورت کامل درک نکرده اند، پس  

دولت خوب، بلکه خلل و مشکالت یا از بدفهمی و نادانی طبیعت دین به وجود  
 می آید یا نادانی طبیعت دولت یا عدم درک طبیعت هردوی آنها. 

مگر اینکه ما بر ضرورت احترام گذاشتن بر قانون اساسی و قوانین نافذه کشور و  
و دولت قانون تأکید می کنیم، و باورمند هستیم براینکه نباید    همچنین اعالی حکم 

در درون دولت جزایر قدرت موازی با قدرت دولت به وجود بیاید هرچه باشد منبع  
پس بیرق دولت یگانه بیرقی است که در ضمن و سایه آن همه    این قدرت موازی، 

یا جهت دیگری بیرق  های دیگر به اهتزاز می آید، ولی اگر هر نهاد یا گروه  بیرق 
و جدی می   بزرگ  امر خطر  این  پس  برافرازد  را  دولت  بیرق  با  موازی  و  مستقل 

 داری.ر دولت و دولتباشد که با آن نه امور دین مستقیم و مستقر می شود نه امو 
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