مبانی حکومت اسالمی
موضوع :صیانت ،حفظ ،تعمیق و توسعه گفتمان انقالب اسال یم
کارشناس :حضرت آیتاهلل عباس کعبی
نهاد ربگزار کننده :مرکز تحقیقات علمی حکومت اسال یم
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چکیده نشست:

بعد از تشکیل حکومت اسالمی ،حفظ نظام اسالمی از اهمّ واجبات است و برای این موضوو سوع واووا
فقهی ذکر شد؛
 -1بحث مرابطع و مرزبانی
 -2بحث دفا از بیضع (کیا و اساس) اسالم
 -3بحث وجوب جهاد با بُغات کع ایاها از باب ادّلع خاصع است .امّا از باب ادّلع وامّع نیز مواردی ذکر شود
مثل وجوب اقامع شر و دفا از شریعت ،وجوب حفظ مصالح کلوی و درء مفاسود و جلووریری از ایدواد
خلل و هرج و مرج و امثال ایاها .یکی دیگر از ادّلع ای کع بسیار حائز اهمیت است؛ سویره رسوولاهلل(ص)
است کع بعد از هدرت بع مدیاع و تشکیل دولت ،شاید اکثر جاگهایی کع پیامبر اکرم(ص) اندام دادهانود،
برای حفظ نظام اسالمی و دولت اسالمی بوده است .امروز نیز حفظ نظام اسالمی ودر مقابل توطئعهای
دشماا داخلی و خارجی واجب است حتی ارر دشماا بیایاد و از حربع مقدسات استفاده کااود ،مسودد
بسازند ،مراسم بگیرند ،ماهواره مذهبی بع ظاهر راه اندازی کااد و . ...
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مشروح نشست

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ الحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی یییر
االنام المصطف اب القاسم محمد و عل آله الطیبین و الطاهرین ال سیما بقیة اهلل ف االرضین.
موضوع سخن :صیانت ،حفظ ،تعمیق و توسعه گفتمان انقالب اسالم و حفظ نظام اسیالم اسیت .بعید ا
تشکیل حکومت اسالم و دولت اسالم  ،حفظ نظام اسالم ا اهمّ واجبات است.
برای این موضوع سه عنوان فقه ذکر شد:
 -1بحث مر بان و مرابطه.
-2بحث دفاع ا بیضه (کیان و اساس) اسالم.
 -3بحث وجوب جهاد با بغات (فتنه گران).
اینها ادله یاصّه است ،اما ا باب ادله عامه نیز ما مواردی را ذکر کردیم :مثل وجوب اقامه شیرع و دفیاع ا
شریعت ،وجوب حفظ مصالح کل و درع مفاسد ،جلوگیری ا ایجاد یلل و هرج و میرج و امثیاا اینهیا .یکی
دیگرا ادله ای که م توانیم اضافه بکنیم و بسیار حائز اهمیت است؛ سیره رسوا اهلل(ص) است.
بعد ا هجرت به مدینه و تشکیل دولت ،حفظ نظام و دولت اسالم در مقابل هجوم دشمنان ا اهمّ واجبات
بود و شاید اکثر جنگ های که پیامبر اکرم (ص) انجام داده اند ،برای حفظ نظام اسالم و دولت اسالم بیوده
است .مثل غزوه احد و به شکل ویژه و یاص جنگ احزاب ،و شاید غزوات مثل جنگ با طایفه بنی نظییر کیه
باعث جالء بن نظیر و تبعید آنها به ییبر شد را بایددر همین راستا به حساب آورد .مضافاً باینکه آییات بسییار
یادی در قرآن کریم هست که ا آن احکام وجوب دفاع ا دولت اسالم فهمیده م شود.
ُهّللا إ
بى
يأ
ْ و
ِم
ِه
َاه
ْو
َف
ِأ
َهّللا ب
ِ
ُور
ْ ن
ُوا
ِؤ
ْف
يط
ن أ
ير
دوَ
ِالَّ
ِيُ
َْ
ََ
َن ُ
ا باب مثاا آیه شریفهُ :
َسُ َ
ه
َ ر
ْسَل
َر
ِي أ
َ الَّ ذ
ن * هُو
ِر
الكَاف
ْ كَر
َلَ و
ه و
َّ نُور
ِم
َن يُ ت
أ
ه ْ
ُوَ
َِ
ولُ
َُ
ََ
ُِّ
ِّ ِ
ن
ِك
ُشْرر
الم
َر
ْ ك
ََلو
ِ و
له
الدينِ ك
لى
ه ع
ِر
ْه
ُظ
لي
َق
الح
َد
دى و
ه ْ
ِينِ ْ
ب ْ
ُوَ
هَ
ِّ
َِ
َُ
ِالُ
(سوره توبه آیات  32و )33دشمنان تالش م کنند ا طریق توطئه های دایل و ییارج  ،فشیارها ،جنگهیا و
تهدیدها نور اسالم را یاموش بکنند .یاموش کردن نور اسالم یعن ا بین بردن مرکزیت مسلمانان و مرکزییت
مسلمانان یعن همان دولت اسالم  .مصداق بار این دولت اسالم در صدر اسالم ،دولت رسوا گرام اسیالم
(ص) است( .یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ) قرآن کریم برای تحقیر این کفّار و سست توطئه ها و برنامیه
های شان اشارت ییل مهم و لطیف

به کار م برد .گوی این کفار مثَل کس م مانند که بیا دهیان بخواهید
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نورآفتاب را یاموش کند و این شدن نیست  .چرا که این مرکزیت اسالم و نور اسالم فراگیر م شود به گونیه
ای که م فرماید (وَیَأْبَى اللّهُ إِالَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ) یعن نور اسالم سراسر جهان را در بر م گیرد انشاءاهلل (وَلَوْ کَیرِهَ
الْکَافِرُونَ) حت اگر کافران بدشان بیاید .در ادامه م فرماید (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَیق) چیون
اسالم بر پایه هدایت و حقّانیت است و رسوا گرام اسالم بر پایه حقّ و هدایت است (لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلهِ)
این اسالم ظهور و برو پیدا م کند بر همه ادیان و ملل و نحل .منظور ا اظهار اسالم نه فقی اظهیار فیزیکی
است ،بلکه اظهار و غلبه علم و مادی و معنوی و در همه عرصه ها اسالم پیرو می شیود و عیالم گییر می
شود(.وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) پیام آیه روشن است به این معنا که کفار نم توانند نور اسالم را یاموش بکنند.
سئواا :اینکه آیه شریفه دارد که کفّار نم توانند نور اسالم را یاموش کنند ،این عدم توانای کفّیار تکیوین
است یا تشریع ؟ قطعاً این ناتوان کفّار عالوه بر نصرت و امداد اله  ،بر پایه یک حکم تشریع هیم هسیت و
آن حکم تشریع متوجه مؤمنان است و آن جهاد ف سبیل اهلل است .یک ا مراتب جهاد ف سیبیل اهلل ،جهیاد
در راستای دفاع و حفظ مرکزیت اسالم یعن دولت اسالم و رهبری نظام اله است .البته اگر مسلمانان به این
وظیفه دین (جهاد) عمل کردند ،یداوند هم عنایات و ا مدادش را شیامل مسیلمانان می کنید ولی اگیر عمیل
نکردند ،یداوند تبارک و تعال با هیچ قوم وملّت رابطه قوم و یویش ندارد و این نعمت را ا آنان سلب می
کند .لذا در آیات یادی یداوند م فرماید :هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ (سوره انفاا  /آییه  )62درسیت
که وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ(سوره آا عمران  126 /و سوره انفاا  )10 /ولیکن در کنار نصرت اله اگرهمراه
مؤمنین نبود ،اسالم پیرو نم شد و دولت اسالم تداوم پیدا نم کرد .در آیات یادی به ویژه در سوره توبیه،
یداوند تبارک و تعال یطاب به مؤمنین آنها را تشویق م کند به جهاد که البته جهاد مراتب دارد و یک جا هم
توبیخ م کند و م فرماید :إِالَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ (سوره توبه  /آیه  )40اگر شیما پییامبر را کمیک و ییاری
ندهید ،یدا کمک م کند .إِذْ أَیْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُواْ ثَانِ َ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِ الْغَارِ إِذْ یَقُواُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْیزَنْ إِنَّ اللّیهَ
مَعَنَا فَأَنزَاَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْلَى وَکَلِمَةُ اللّهِ هِی َ الْعُلْیَیا وَاللّیهُ
عَزِیزٌ حَکِیمٌ (سوره توبه  )40 /این کَلِمَةُ اللّهِ هِ َ الْعُلْیَا مثل آن قاعده فقه است که :اإلسیالم یعلیو و ال یعلیى
علیه ( توضیح مطلب :یک ا اصوا حاکم بر سیاست یارج اسالم ،که بر تمام رواب ییارج و بیین المللی
اسالم در مینه های گوناگون نظام  ،سیاس  ،اقتصادی و فرهنگ حاکمیت دارد وکلیه رواب مسلمانان باید بیر
اساس آن برنامه ریزی شود ،اصل مهّم و اساس « نف سلطه » یا قاعده « نف سبیل » است .در صیورت عملی
شدن این اصل و قاعده فقه  ،کفّار و بیگانگان کوچک ترین راه نفوذ و تسلّ سیاسی  ،نظیام و اقتصیادی بیر
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مسلمانان نخواهند داشت) .اسالم رو به رشد است و رو به افوا نیسیت و علی رغیم همیه فرا هیا و فرودهیا،
دشمن ها و توطئه ها اسالم پیش م رود و یورشید دین هرگز غروب نم کند.
نکته دیگری که اینجا قابل دقّت و تأمل است :این استفاده ای است که ا آیات شریفه م شود .در مورد اصل
سیره پیامبر و همینطور ییل ا جنگها که برای دفاع ا مرکزیت اسالم یعن رهبیری الهی و دولیت اسیالم
اتفاق افتاد .حاا اگر درعصر و دوره ای مسلمانان بتوانند یک دولت شرع تشکیل بدهند و یک مرکزیت بیرای
اسالم و مسلمین ایجاد بکنند ،عالوه بر حکم عقل استفاده ا سیره رسوا اهلل (ص) هم اقتضا م کنید کیه ایین
مرکزیت را باید حفظ کرد و آن ا دست نداد .بلکه در دفاع ا مرکزیت اسالم و دولت اسالم مطلب این قیدر
حائز اهمیت است که هر جریان حت اگر به نام مقدسات و به نام اسالم بخواهد ضربه بزند به مرکزیت اسیالم
و دولت اسالم و رهبری دولت اسالم مبار ه با آن جریان واجب م شیود.بدین صیورت کیه ممکین اسیت
دشمنان ا حربه اسالم بر علیه اسالم و ا حربه مذهب علیه مذهب ودر عصر و مان ما با ییک جرییان سیا ی
بدل بخواهند بر علیه جریان حقیق اسالم استفاده بکنند اینجا هم قرآن کریم و هم ا روایات استفاده م شیود
که این مرکزیت را باید حفظ کرد .که همانا مرکزیت اسالم و مسلمین و رهبری اله و دولیت اسیالم اسیت.
مصداق این حربه دشمنان ،بحث مسجد ضرار است ،در این ماجرا یک عده (منافقین) با هماهنگ کفّارآمدند بیا
استفاده ا یک ابزار مقدس و ا مکان بنام مسجد (پایگاه مذهب و محل عبادت یدا) گفتند :میا آمیده اییم کیه
مسجد بسا یم و بعد ا رسوا اکرم (ص) هم دعوت کردند که بیا یند ودر این مسجد نما بخواند وآنرا افتتیا
بکنند .رسوا اکرم (ص) هم وعده ابتدای داده بودند ،ول موکیوا کردنید بیه بعید ا غیزوه تبیوک .درهنگیام
با گشت ا جنگ تبوک ،وح نا ا شدکه اینها یک اهداف شوم دارند و مسجد در واقع یک ابزاری اسیت در
دست اینها برای ضربه دن به اسالم و ضربه دن به مسلمین و ضربه دن به دولت اسیالم و بیه منظورایجیاد
تفرقه بین مسلمانان و تشکیل پایگاه برای دشمن ،دستور آمد که این مسجد باید یراب بشود .ا این آیه هیم
استفاده م شود که حفظ دولت اسالم و نظام اسالم و تالش برای حفظ نظام در مقابیل توطئیه هیا واجیب
است هرچند این توطئهها با شکل و سیاق دین در قالب کارمقدس علیه نظام اسیالم باشید .وَالَّیذِینَ اتَّخَیذُوا
ن ِإ ْن َأ َر ْدنَیا ِإلَّیا
ح ِل ُف َّ
ل َولَی َی ْ
ن َقبْی ُ
ب اللَّی َه َو َرسُیو َل ُه مِی ْ
ن حَا َر َ
ن َو ِإ ْرصَادًا ِل َم ْ
مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْ ُم ْؤ ِمنِی َ
الْحُسْنَى وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ (سوره توبه /آیه  )107مَسْجِدًا ضِرَارًا  ،...مسجد سایتند ولی هدفشیان ییان
رساندن به اسالم و دولت اسالم و رهبری اسالم است .یک مسجدی که برای ضرر و یان است نه برای فایده
وَکُفْرًا مسجد است ،نما م یوانند ،اما مسجد را پایگاه برای دشیمنان اسیالم ،تیرویف کفیر و اسیتکبار می
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یواهند و همینطور وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ مسجدی که باعث م شود که جامعه اسالم دو قطع و چند قطبی
شود و مردم برعلیه هم شوند ،تفرقه وایتالف ایجاد شود .ا آنجا که یک ا اهداف نظام اسالم  ،ایجاد انسجام
اسالم و استحکام درون جامعه اسالم است ،اما هدف شیوم دشیمنان در ایین مسیجد ایجیاد تفرقیه اسیت
وقصدشان ا بین بردن این انسجام درون است .وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ یعن مسجد را پایگاه
دشمن قرار دادند .مسجدی که توس جریان نفوذ اداره شود و به عنوان پایگیاه نفیوذ دشیمن باشید ،می شیود
مکان برای دیده بان برای دشمنان اسالم و مسلمین و برای ضربه دن به مرکزیت اسیالم و دولیت اسیالم و
رهبری اله آن .وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى بله در ظاهر قسم دروغ هم م یورند که ما به جز یوب هدف
نداشتیم و ما در مسیر شما هستیم .وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ .
حاا که ماهیت اینها و اهداف شان روشن شد دستور چیست؟ ای پیامبراسالم (ص) شما حق ندارید در این
مسجد نما بخوانید .لَا تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا (سوره توبه  )108 /چون اهداف این مسیجد در راسیتای ضیربه بیه اسیالم
است ،این مکان مسجد نیست ودستور تخریب آن توس رسوا اکرم (ص) صادر شد و با ییاک یکسیان شید.
استفاده فقه که ا این موضوع م کنیم:
الف) حفظ نظام اسالم در مقابل توطئه های دشمنان ،چه دایل و چه بین الملل واجب است .حت اگیر
دشمنان ا حربه مقدسات استفاده بکنند .امرو ه هم اگر دشمنان اسالم بیایند مسجد بسیا ند ،حسیینیه بسیا ند،
مراسم عاشورا راه بیندا ند ،ماهواره مذهب و دفاع ا اهل بیت (ع) به ظاهر راه بیندا ند و ،...اما سیرحلقه همیه
اینها آمریکا یا انگلیس باشد و هدف شان ضربه دن به مکتب اهل بیت (ع) یا ضربه دن به نظام اسیالم و ییا
ضربه دن به دولت اسالم باشد ویا هدف آنها ایجاد تفرقه و شکاف بین طرفداران اسیالم اصییل و دو قطبی
کردن آنها و یا فراهم کردن مینه جنگ مذهب و ،...مقابله با این جریان واجب است.
ب) در همین دوره ما ،دشمنان ا طریق مسائل چون قمه ن یا ا طریق ماهواره های شیعه انگلیس و ییا
ا طریق بسترسا ی برای جنگ مذهب  ،م یواهند دولت اسالم  ،نظام اسالم  ،رهبری اسالم و اصل تشییّع
را تضعیف کنند که این هم مسجد ضرار معاصر است .این آیه به روشن مطلب را بیان م کنید کیه مقابلیه بیا
هرگونه تالش که در جهت ایجاد تفرقه و فتنه گری باشد و یا در جهت اضمحالا و فروپاشی هیویت جامعیه
اسالم باشد و همینطور مقابله با هرگونه تالش که باعث تقویت کفر و تضعیف جامعه اسالم و نظام اسالم
بشود ،واجب است حت اگرآن اقدام امر مقدس باشد مثل مسجد.
واکنون بحث اصل  :که بررس آیات مرتب با موضوع بغ و مقابله و جهاد با بغات ،به عنوان یکی ا ادلیه
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وجوب حفظ نظام اسالم است(.البته تحت عنوان ادله یاص) مبنا و پایه بحیث جهیاد بغیات ،آییه  / 9سیوره
حجرات است .وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْیدَاهُمَا عَلَیى الْیأُیْرَى فَقَیاتِلُوا الَّتِی
تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْاِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّیهَ یُحِیبُّ الْمُقْسِیطِینَ  .اگیر دو تیا
طایفه ،دو تا جریان و دو تا گروه در مقابل هم بایستند و با هم بجنگند .کشت و کشتار راه بیندا ند بگونه ای که
باعث سلب امنیت عموم بشود ،وظیفه چیست؟ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا در گام نخست ،واجب است که بین این دو تا
گروه و دسته صلح ایجاد کرد .این یطاب مربوط بیه دولیت اسیالم اسیت .در قیرآن کیریم تمیام یطابیات
اجتماعیه مثل :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا (سوره مائده /آیه  )38و یا الزَّانِیَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِیدُوا کُیلَّ وَاحِیدٍ
مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (سوره نور  /آیه  )2امثاا این آیات که یطابات اجتماعیه است و برای اجرای حدود اله است.
کل افراد جامعه که نم آیند اقدام کنند ،بلکه این یطاب به دولت اسالم است .اینجیا هیم در آییه  / 9سیوره
حجرات که موضوع مورد بحث ما است :وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا تمام مردم کیه نمی
آیند ایجاد صلح کنند ،چون آن مُصلح و آن کس که م یواهد صلح ایجاد بکنید ،ابیزار ایجیاد صیلح را بایید
داشته باشد .یعن نه تنها نفوذ کلمه بلکه قدرت ال م است .فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَیتْ إِحْیدَاهُمَا عَلَیى الْیأُیْرَى
حاا اگر یک گروه سرکش و ظلم کرد برگروه دیگر و دست ا کشت و کشتار بر نداشت اینجا وظیفیه دولیت
اسالم است که فَقَاتِلُوا الَّتِ تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ پس واجب است بجنگید ،تا آن گروه سرکش و طغیان
گر و ظالم که امنیت جامعه را بر هم ده و در جامعه اسالم کشت و کشتار راه م اندا نید و سیلب امنییت
ملّ م کند ،تا وقت که این گروه شورش و اغتشاش گر برگردد و توبه بکنید و دسیت ا سرکشی بیردارد و
اطاعت امر یدا بکند .فَإِن فَاءتْ یوب اگردست ا فسق و فجور بر داشت و دست ا کشت و کشتار برداشیت
فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْاِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ با هم بر اساس عدالت و قس بین شان صلح ایجاد
کنید.
محل شاهد و بحث ما در این آیه کجاست؟
اطالق عبارت الَّتِ تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ که ا آن وجوب مقاتله با گروه باغیه فهمیده م شیود تیا
اینکه تن بدهد به حکم اله فقَاتِلُوا الَّتِ تَبْغِ یعن یجب قتاا با الطائفه الباغیه ،با گروه سرکش و طغیانگر باید
جنگید تا اینکه دست ا طغیانش بردارد .این " الَّتِ تَبْغِ " اطالق دارد واطالقش شامل چند دسته م شود:
یک گروه سرکش در مقابل گروه سرکش دیگر .که اینجا حکومت و دولت اسالم  ،فقی مییانج اسیت و
بایدتالش کند صلح و امنیت و ایجاد کند و جان مسلمانان را حفظ بکند.
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گروه سرکش در برابر دولت اسالم  .بدین صورت که یک گروه سرکش و طغیانگری بیاید طغییان بکنید و
امنیت جامعه را بر هم بزند و بخواهد دولت اسالم را تضعیف بکند و درصدد ضربه دن به دولت اسالم ییا
در صدد مقابله با دولت اسالم باشد ،اینجا هم به حکم آن اطالق و صدق بغ

باید گفت :فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی

حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 -3مورد سوم با القائات یصوصیت ا مقاتله ،حت اگر بحث کشت و کشتار نباشد و براندا ی نرم ا طریق
فتنه گری و اغتشاش باشد ،با هم اینجا صدق م کند که بگوییم :فَقَاتِلُوا الَّتِ تَبْغِ حَتَّیى تَفِی ءَ إِلَیى أَمْیرِ اللَّیهِ
چون افائه ال امر اهلل هدف است .یعن تحقق حاکمیت اله و با گشت به حاکمیت اله  .بیرای اینکیه ایجیاد
نظم و امنیت و آرامش در جامعه اسالم مطلوبیت دارد و در صورت بر هم دن نظم و امنیت وآرامش عموم
توس گروه های اغتشاش گر و فتنه گر ،نظام اسالم تضعیف م شود و جامعه اسالم دچیار چنید دسیتگ
م شود .پس ا اطالق آیه شریفه که م فرماید :فَقَاتِلُوا الَّتِ تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ استفاده م شیود کیه
با گرداندن نظم و امنیت ،آرامش و حفظ وحدت و انسجام اجتماع  ،حفظ جان و ماا و اعراض مسلمانان یک
واجب است که حت در حد و اندا ه مقاتله و در حد جنگیدن هم ،این واجب ا بین نم رود.
نکته دیگر :سرکوب گروههای شورش و افراد مخلّ نظم و امنیت عموم  ،باید با اقتداراصیورت گییرد .بیه
گونه ای که دولت اسالم مقتدرانه عمل کند تا بتواند وظایفش را انجام بدهد .همه اینهیا را ا عبیارت فَقَیاتِلُوا
الَّتِ تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ استفاده م کنیم .اگر گروههای اغتشاش گر تسلیم شدند و دست ا فتنه گری
برداشتند فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْاِ صلح ایجاد کنید.
سئواا :عبارت «بِالْعَدْاِ وَأَقْسِطُوا» در آیه شریفه اشاره به چه چیزی است؟ اگر در دوران فتنه گری و اغتشاش
و در هنگامه ضربه دن به نظم و امنیت و برهم دن آسایش عموم این گروه جان کس را گرفتند و ماا کس
را بردند ویا به عرض و آبروی کس تجاو کردنید و حقّی را ا کسی

ضیایع کردنید و امیوال را تخرییب

نمودند ،باید در مقابل حقّ الناس و حق عموم پاسخ گو باشند .حت اگر عفو عموم که جزء ایتیارات حیاکم
اسالم است ،صادر شود ،با هم حقّ الناس ا بین نم رود .لذا م فرماید :فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَیدْاِ
وَأَقْسِطُوا این تأکید به عدا و قس در آیه اشاره به همین با گردانیدن حیقّ النیاس اسیت کیه إِنَّ اللَّیهَ یُحِیبُّ
الْمُقْسِطِینَ.
بنابراین با این توضیحات که داده شد ،به نظر م رسد که این آیه شریفه اشاره روشن هسیت :بیه وجیوب
حفظ نظم و امنیت و آسایش عموم و وجوب حفظ وحدت اسالم و وجوب حفظ دولت اسالم و رهبیری
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اله در مقابل گروه باغ گروه طغیانگر .منظور ا واژه بغ در این آیه شریفه اشاره هست به براندا ی مسیلحانه
یا اقدام مسلحانه برای ایالا در نظم و امنیت و آسایش عموم  ،چون م فرمایید :وَإِن طَائِفَتَیانِ مِینَ الْمُیؤْمِنِینَ
اقْتَتَلُوا بعد در ادامه م فرماید :فَقَاتِلُوا الَّتِ تَبْغِ  .حاا اگر ما القاء یصوصیت کنییم ا واژه " اقْتَتَلُیوا " (یعنی
کشت وکشتار وسال گرم در بین نباشد) به عبارت دیگر پروژه براندا ی با ابزاری همچون شورش ،اغتشیاش،
برهم دن آسایش و نظم و امنیت عموم اتفاق افتد ولیکن ا سال گرم استفاده نشود ،اینجا با هم مقابلیه بیا
اینها واجب است؟ بله .چون جنگ بعض وقت ها جنگ سخت است ،گاه نیمه سخت اسیت و بعضی اوقیات
هم جنگ نرم است .هدف آیه شریفه ا وجوب مقاتله با طائفه باغیه ،افائه و با گشت آنها ال امر اهلل است .وامر
اهلل همانا حفظ جان ،ماا ،ناموس ،اعراض مؤمنین ،هویت اسالم  ،وحدت اسالم و دولت اسالم است.
نکته دیگری که قابل بحث و تأمل است اینکه :در مورد این آیه شریفه در وسائل الشیعه ،روایتی وارد شیده
حدیث معروف به أسیاف ،در مقابله و جهاد با عدو است1،در ادامه م فرماید :فقاا له أبو جعفر(ع) :بعیث اهلل
محمّداً(ص) بخمسة أسیاف  :ثالثة منها شاهرة فال تغمد حتى تضع الحرب أو ارها ولن تضیع الحیرب أو ارهیا
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس کلّهم ف ذلک الیوم فیومئذ (یَنفَیعُ نَفْسًیا
إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِ إِیمَانِهَا یَیْرًا) وسیف منها مکفوف و سیف منها مغمود سلّه إلى غیرنا
و حکمه إلینا ،...در آن وارد شده که چه جهادی تا رو قیامت واجب است؟ و چند نیوع شمشییر دارییم .فأمّیا
السیوف الثالثة المشهورة فسیف على مشرک العرب والسیف الثان على أهل الذمة و السیف الثالث سیف علیى
مشرک العجم ی یعن  :الترک والدیلم والخزر وأمّا السیف المکفوف فسیف على أهل البغ والتأویل وأما السیف
المغمود فالسیف الذی یقوم به القصاص یک شمشیری هست که مرتب با قصاص است و م فرماید :سلّه لغیرنا
و حکمه الینا که ائمه(ع) و حاکم م تواند حکم بدهد به قصا ص و کشیدن این شمشیر قصاص ،بیا اولییای دم
هست .قاا اهلل عزوجل :وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُیْرَى فَقَیاتِلُوا
الَّتِ تَبْغِ حَتَّى تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْاِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ .فلما نزلت
هذه اآلیه قاا رسوا اهلل صل اهلل علیه و آله :إنّ منکم من یقاتل بعدی على التأوییل کمیا قاتلیت علیى التنزییل،
فسئل النب ّ صلّى اللّه علیه و آله من هو؟ بعد ا من کسان بر اجرای دین جنگ م کنند ،همینطور کیه مین بیر
نزوا دین جنگ کردم .فسُئل ال النب مَن هما؟ این کیست که بر اجرای دین م جنگد؟ فقاا :یاصیف النعیل،
یعن أمیر المؤمنین علیه السالم  ،...فقاا عمار بن یاسر :قاتلت بهذه الرایة مع رسوا اهلل صلى اهلل علیه وآله ثالثا،
 .1وسایل الشیعه ،شیخ حرّ عامل  ،مؤسسه آا البیت ،ج ،15ص.25
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وهذه الرابعة یعن بخدا قسم من در مقابل این پرچم { ابوسفیان و قریش } سه مرتبه همراه با رسیوا اهلل (ص)
جنگیدم و االن ،این مرتبه چهارم است .با این تفاوت که این مرتبه معاویه و یارانش ادعای اسالم م کنند .مین
ا این پرچم و اینکه چه کسان پشت این پرچم هستند م توانم ،حق و باطل را تشخیص بدهم .بعد م گوید:
و اهلل لو هزمونا حتى یبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل چون من م دانم اینها اهیل
باطل هستند ،بخدا قسم اگر ما را بزنند و شکستمان بدهند و وادارمان بکنند به عقیب نشیین تیا نخلسیتانهای
سر مین حجر(که در منطقه شرقیه عربستان سعودی فعل و محل سکونت شیعیان است) بیا هیم میا درچنیین
حال دست ا دفاع حقّ نم کشیم ،چون م دانیم که ما بر حق هستیم و جماعیت معاوییه بیر باطیل هسیتند.
منظور ا این روایت آن است که یک ا اقسام جهادها ،جهاد بر علیه بغ و بغات اسیت .رواییت دیگیری نییز
درباره یوارج نهروان هست که امام صادق (ع) ا پدر بزرگوارشان نقل م کنند :ان یرجوا عل امیام عیادا او
جماعت فقاتلوهم و ان یرجوا عل امام جائر فال تقاتلوهم فان لهم ف ذلک عقاالً (وسیائل الشییعه ،شییخ حیر
عامل  ،ج ، 11ص  )60این روایت درباره گروه ا بغات است که امام (ع) م فرماینید :اینهیا شیبهه دارنید و
اشاره م کند به اینکه حت المقدور باید شبهه هایشان برطرف شود .روایت سوم نیز در کتیاب یصیاا شییخ
صدوق هست که القتل قتالن قتل الکفار و قتل درجه و قتاا قتاالن قتاا الفعل کافر حت یسیلموا و قتیاا الفعیل
باغ حت یف ء (بحاراالنوار ،مجلس  ،ج  97ص  9به نقیل ا قیرب االسیناد ص  )62یعنی جنیگ بیا بغیات
ضرورت دارد تا اینکه دست ا بغ بردارند .همچنین در کتاب وسیائل الشییعه ،بیاب اوا ،حیدیث  ،5رواییت
دیگری نیز ا رسوا یدا (ص) هست که شیخ طوس نقل م کند .قاا یا علی ؛ ان اهلل تعیال قید کتیب علی
المؤمنین الجهاد ف الفتنة من بعدی کما کتب علیهم جهاد المشرکین مع ( .امال  ،شیخ طوس  ،جلد ،1ص )66
بدین معنا که جهاد بر مؤمنین بعدا من در مقابل فتنه واجب شده همانطور کیه جهیاد مقابیل مشیرکین بیر مین
واجب شده است.
(و قلت یا رسوا اهلل من فتنه الت کتب علینا فیه الجهاد) این فتنه ای که جهاد در مقابیل ایین فتنیه واجیب
است چیست؟ فتنه قوم که شهادتین را به بان م آورند و مسلمان هتسند اما هم بر یالف سنت من عمل م
کنند و هم به دین من طعنه و ضربه م

نند (فقلت فعل من قاتلهم یا رسوا اهلل و هم یشهدون ان ال اله اال اهلل

و انک رسوا اهلل) برای چ با اینکه بجنگیم در حال که اینها شهادتین را به بان می آورنید؟ فرمودنید (علی
احداثهم ف دینهم) برای اینکه اینها اهل بدعت هستند دوم (و فراغهم المری) و دوم اینکه اینها بر ییالف امیر
رسوا اهلل عمل کردند و سوم (و استحاللهم دماء عترت ) برای اینکه یون عتیرت مین را مبیا دانسیتند .ییب
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مصد اق بار این اهل فتنه بعد ا رسوا اهلل بغات هستند که با امیرالمؤمنین جنگیدند یعن نیاکثین و قاسیطین و
مارقین و دیگر مصداق بار دیگر آنها ارتش باطل یزید در مقابل سید الشهدا علییه السیالم و در میان میا ایین
داعش های هستند که به ظاهر پرچم ال اله اال اهلل حمل م کنند اما ال اله اال اهلل شان را در واقع و پرچمهایشان
را با پارچه های اسرائیل درست م کنند و ا تالویو برای اینکه م آورند و پشتیبان اینها آمریکا و صهیونیست
است اینها مصداق همین بغات بر علیه امت اسالم و بر علیه مقاومت اسالم و بر علیه جامعه اسیالم هسیتند.
کی ف کان .یک یا ادله دیگر وجوب جهاد با بغات ،اجماع است ،مرحوم صاحب جواهر در همان جلد  21می
فرماید (ال یالف فیه بین المسلمین فضال عن المؤمنین)یعن کل مذاهب 4گانه عالوه بر شییعه و بقییه میذاهب
م گویند که جهاد بر علیه بغات واجب است ک باغ است؟ (انهم یجب القتاا من یرج علی االمیام العیادا
بالسیف و نحوه) مقابله با جریان که قیام مسلحانه بکند بر علیه امام عادا بر علیه دولت شرع بیر علییه نظیام
اسالم اذا نذب الیه امام عموما او یصوصا او من نصبه امام لذلک) اگر امام دعوت بکند به جهیاد چیه ییاص
بگوید شما بیایید جهاد یا عموم اعال م بکند (او ما یشمله) یا به هر شکل که اعالم بکند (بل االجماع بقسیمیه
علیه) یب بعض ها توی این جهاد بر علیه بغات گیر م کنند در جنگ جمل امیرالمؤمنین امیام حسین و امیام
حسین و مالک اشتر را فرستادند بصره که این ابوموس اشعری که حاکم آنجا بود بهش بگویند میردم بصیره را
دعوت بکند به جهاد بر علیه بغات که اینها آمدند اوضاع را به هم بزنند و شروع کردند به کشیت و کشیتار بیر
علیه مسلمانان و بغ کردند ،ابوموس منبر رفت و شروع کرد به تمجید امام عل که امام هدی و گفت این امام
منتها یک اشکاا کوچک دارد (انا انه ال یجو معه قتاا اهل قبله) فتوایش این بود ابومس که نمیشود با اهل قبل
جنگید به چه دلیل ما بجنگیم بعد امام و امام حسین علیه السالم و مالک اشتر آنرا ا منبر آوردند پایین و یطبیه
یواندن و مردم را بسیف کردند بر علیه اهل جمل بعض وقتها گیر میکنند بعض ها کسان هستند که م گویند
اینجا باید ساکت شد یا هیچ نکرد یا نم دانیم ما چکار بکنیم یا تعبیر م کنند که در فتنه بایست سکوت کرد
(کن ف الفتنه کبن البون ال هر فیعکب ال صدینفع یهلب) و فرمایش امام عل علیه السالم را به اشتباه تفسییر
م کنند .در و اقع اعتزاا که اینکه شما نه با حق باشید و نه با باطل این به معنای با باطل بودن اسیت و اعتیزاا
به معنای اعتداا نیست باالیره اینجا بصیرت م یواهد که حق را بشناسد .شاهد .م فرماید صاحب جواهر بر
این اجماع بقسمیه علیه (اجماع محصل و منقوا) بالمحک منهما مستفیض کالنصوص عن طریق عام و ییاص
مضافا ال ما سمعت هوا من الکتابنا عل نزوا کما تسمع تصریح به ب یبر االسیاف) م گوینید جهیاد بیر علییه
بغات مخالف نیست و روایات هم داا بر این مطلب است و عامه و یاصه هم ایین را می گوینید بلکیه قیرآن
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کریم هم داللت م کند بر این مطلب و جهاد بر علیه بغات باید بگوییم واجب کفیای اسیت و وجیوبش مقییا
هست به ریشه کن کردن فتنه و واا حالت بغ و رجوع ال امر اهلل فقاتل الت تبغ حت تفی ء الی امیر اهلل،
بنابراین معلوم شد که جهاد بر علیه بغات را م شود هم ا قرآن استدالا کرد هم روایات و هم اجماع هم سیره
رسوا اهلل بر اساس توضیح که عرض کردم .در این بحثمان است که ما چگونه پیاده بکنیم بیر شیرای فعلی ،
ممکن است یک کس بگوید که جهادبر علیه بغات جهاد بر علیه امام معصوم است و ما االن در عصر غیبت بیه
سر م بریم جهاد در دوران رسوا اهلل جهاد بر علیه مشرکین بود و در مان امیرالمؤمنین بر علیه بغات بود ،االن
ما چگونه م گوییم جهاد بر علیه بغات؟ این یروج عل االمام را م یواهم توضیح بدهم .یعنی اقیدام بیرای
براندا ی دولت امام .ما به نظرمان م آید که این یروج عل شخصیت حقیقی امیام نیسیت بلکیه ییروج بیر
شخصیت حقوق است یعن دولت امام است ،نظام امام است .لذا اگر در عصر غیبت یک دولت حق تشیکیل
بدهیم به رهبری نایب امام یب حفظ این دولت نایب امام واجب شرع است و یروج بر علییه دولیت ناییب
امام یروج عل االمام و نظام اسالم است لذا مقابله با آن به یک شکل بغ حساب م شود .ا آن یطبه امیام
عل که قبال یوانده شد استفاده م شود که امام م فرماید که اگر اهل بغ بتوانند کارشان را ادامه بدهند نظام
اسالم دچار فروپاش م شود لذا حفظ نظام اسالم واجب است آنجای که م فرماید( :وساصبر ما لم ایف
عل جماعتکم فانهم ان تمموا عل فیالت هذا الرأی ان قطع نظام المسلمین) بنابراین جلوگیری ا انقطیاع نظیام
مسلمین و حفظ نظام مسلمین واجب شرع است بنابراین مقاتله با اهل بغ در عصر غیبت هم واجب شیرع
است اهل بغ در مان ما کساین که تالش م کنند برای براندا ی نظیام اسیالم حیاال بیرای برانیدا ی نظیام
اسالم ممکن است حزب و گروه تشکیل بدهند ممکن است برنامه های مسلحانه داشیته باشیند مثیل منیافقین
یلق و پ.پ.ک در مان ما و امثاا اینها قطعا اینها بغات هستند و ممکن است برنامه ریزی شان نرم باشد و یا
سابری باشد و متناسب با سالح که آنها بکار م برند دفاع متقابل برای حفظ نظام اسالم واجب است.

