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پرسش و پاسخ

حق مداری الزمه رهبری
قال االمام علی)ع(: »من اتخذ الحق لجاما، اتخذه الناس اماما«

امام علی)ع( فرمود: هر کس حق را پیش روی خود قرار دهد و بر محور 
حق حرکت کند، مردم او را به ریاست و زعامت می پذیرند.)1(

_______________
1- غرر الحکم، ص 331

لزوم پرهیز سالک از اخالق کاخ نشینی
)بدان ای سالک راه حق!( ما باید کوشش کنیم که اخالق کاخ نشینی 
را از این ملت بزداییم... مردم را از آن خوی کاخ نشینی به پایین بکشید، 
خود کاخ نشــینی این خوی را می آورد. ممکن اســت که در بین آنها هم 

کسی پیدا بشود. لکن نادر است... آن خوی کاخ نشینی مضر است...)1(
_____________

1- صحیفه امام، ج 17، ص 375

زندگی زاهدانه امام علی)ع(
یکی از بزرگان عرب برای مهمانی نزد امام حسن مجتبی)ع( رفت و 
موقعی که ســفره پهن کردند تا شام بخورند، یک دفعه مرد اظهار غصه 
و ناراحتی کرد و گفت: من چیزی نمی خورم. امام حســن)ع( به او فرمود: 
چرا چیزی نمی خوری؟ آن مرد عرض کرد: ساعتی قبل فقیری را دیدم. 
اکنون که چشــمم به غذا می افتد، به یاد آن فقیر افتادم و دلم ســوخت. 
من نمی توانم چیزی بخورم مگر اینکه شما دستور بدهید مقداری از این 

غذا را برای آن فقیر ببرند.
امام حسن)ع( فرمود: آن فقیر کیست؟ مرد عرض کرد: ساعتی قبل که 
برای نماز به مسجد رفته بودم، مرد فقیری را دیدم که نماز می خواند، بعد 
از اینکه وی از نماز فارغ شد، دستمالش را باز کرد تا افطار کند، شام او نان 
جو و آب بود. وقتی آن فقیر مرا دید از من دعوت کرد که با او هم غذا شوم 
ولی من که عادت به خوردن چنان غذای فقیرانه ای نداشتم، دعوت وی را 
رد کردم، حاال اگر می شود مقداری از این شام خود را برای وی بفرستید.
امام حسن مجتبی)ع( با شــنیدن این سخنان گریه کرد و فرمود: او 
پدرم امیرمؤمنان و خلیفه مسلمانان علی)ع( است. او با اینکه بر سرزمینی 
بزرگ حکومت می کند، مانند فقیرترین مردم زندگی می کند و همیشــه 

غذای ساده می خورد.)1(
______________

1- آدابی از قرآن، آیت اهلل شهید دستغیب، ص282

منبر »سلونی« امام علی)ع(
پرسش:

امام علی)ع( در خطبه یا منبر »ســلونی قبــل ان تفقدونی« چه 
پاسخ هایی را به سؤال های مخاطبین خود ارائه داده اند؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی پاسخ به این سؤال، امام علی)ع( به ده پرسش مخاطبین 
خود در مسجد کوفه پاسخ های حکیمانه ای فرمودند. اینک در ادامه دنباله بحث 

را پی می گیریم.
11- سائل یازده از گوشه دیگر مسجد کوفه بلند شد، و پرسید:

یا علی!
به من بگو خداوند چند قوه در وجود انســان قرار داده اســت؟ قوای وجودی 

انسان کدامند؟
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: چهار قوه

1- قوه عاقله، که بزرگترین سرمایه ای است که خدا در اختیار بشر قرار داده 
است.

2- قوه حافظه، که سبب می شود آنچه را فرا می گیرید، در ذهن و دلتان حفظ 
شود. اگر خدا این قوه حافظه را به شما نمی داد شما اسم تان را فراموش می کردید، 

آدرس خانه تان از یادتان می رفت و راه را گم می کردید.
3- قوه عاطفه، خدا این سرمایه را به ما داده که به کمک این سرمایه آنچه را 
برای خود می خواهیم، برای دیگران هم بخواهیم و آنچه را برای خود نمی پسندیم، 

برای دیگران هم نپسندیم و به دیگران مهر بورزیم.
4- قوه وجدان، امکان ندارد انسان فرمان وجدان را زیر پا بگذارد مگر اینکه 

گرفتار تلخی عذاب وجدان خواهد شد.
این سؤال کننده یازدهم هم جواب سؤال خود را گرفت و نشست.

12- سائل دوازدهم هم از گوشه دیگر مسجد کوفه بلند شد و پرسید:
کدام جاندار بود که از شــکم جانــدار دیگر بیرون آمد در حالی که بین آنها 

نسبت و نسبی نبود؟
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: حضرت یونس پیامبر)ع( که از شکم ماهی بیرون 

آمد، در حالی که هیچ نسبتی بین او و ماهی وجود نداشت.
توضیح بیشتر:

حضرت یونس پیامبر)ع( وقتی از قوم خودش گریخت، آمد کنار دریا و سوار 
کشتی شد دیدند یونس پیامبر)ع( مشغول ذکر و تسبیح خداست. این کشتی با 
نهنگی مواجه شد، بین آدمهای داخل کشتی قرعه انداختند، قرعه به نام یونس 
پیامبر افتاد. یونس)ع( را از کشــتی به دریا انداختند، باز هم دیدند او مشــغول 
ذکر و تســبیح خداست. وقتی در دهان نهنگ قرار گرفت، باز هم مشغول ذکر و 

تسبیح خدا بود.
از دهان نهنگ در شــکم نهنگ فرو رفت، باز هم مشــغول ذکر و تسبیح 
خدا بود. وقتی خدا اراده کرد و او را از تاریکستان شکم نهنگ به ساحل نجات 
بیافکند، باز هم دیدند او در حال ذکر و تسبیح خدا است. یعنی در همه حال، 

به یک حال بود.
حاالت گوناگون زندگی تغییرش نداده بود. چه در داخل کشتی، چه در دل 

دریا، چه در دهان نهنگ، چه در شکم نهنگ، چه در ساحل نجات.
سؤال کننده دوازدهم هم جواب سؤال خود را گرفت و نشست.

13- سائل سیزدهم از گوشه دیگر مسجد کوفه برخاست و پرسید:
یا علی!

من سه سؤال از محضر شما دارم؛
1- کدام کوه بود که یک بار از جای خود کوچ نمود؟

2- کدام درخت بود که صد سال راه سایه آن طول دارد؟
3- کدام درخت است که بدون آبیاری روییده شده است؟

امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود:
1- اما آن کوهی که یک بار از جای خود کوچ نمود، کوه طور است که قرآن 

کریم می فرماید:
)و اذ نتقنا الجبل... )اعراف 171(

2- اما آن درختی که صد سال راه سایه او طول دارد، درخت طوبی در بهشت 
است که در تمام قصرهای بهشت شاخه ای از آن آویزان است، همانطوری که قرص 

آفتاب در تمامی خانه ها، شعاع او می تابد.
3- اما آن درختی که بدون آبیاری روییده شــد، درختی بود که برای یونس 

پیامبر)ع( رویانده شد که قرآن کریم می فرماید:
)و انبتنا علیه شجره من یقطین )صافات، 146(

سؤال کننده سیزدهم هم جواب سؤال خود را گرفت و نشست
ادامه دارد

یکی از نکات مهمی که در عین 
مهــم بودن، ظریف و حســاس هم 
هســت، این نکته است که حضرت 
علی)ع( در دوران حکومت خودش 
برای تعیین و تفویض و محول کردن 
سپردن  و  اجتماعی  مسئولیت های 
کار مــردم به افراد، بیش از آنکه به 
ظاهر آنها توجــه کند و اینکه مثال 
فالن فرد حافظ و قاری قرآن، یا حتی 
مداح و دوستدار آن حضرت است و 
خودش را خیلی شیفته و مرید موال 
می داند و با همت صد یا هزار آیه یا 
دهها سوره قرآن را حفظ کرده است، 
بیشــتر به این توجه داشت که چه 
کســی کتاب و سوره قرآن را فهم و 
درک کرده و تشخیص درستی داده 
است و به موقع و جای خودش به آن 
عمل می کند و به نفع مردم و اسالم 
به کار می گیــرد بنابراین، این گونه 
افراد بیشتر در دیدگاه علی)ع( برای 
انجام مســئولیت های اجتماعی در 
اولویت قرار داشتند. به طور طبیعی 
مشــخص اســت که حضرت علی 
مثال قاری و حافظ قرآن را تحسین 
می کرد و مورد تایید ایشــان بود اما 
این موضوعات که مانند مالک های 
ظاهری دیگــر، فقط جنبه ظاهری 
داشــت، چیزی نبــود که حجت را 
برای علی بن ابی طالب تمام کند تا 
پست های حکومتی و مردمی را به 
این گونه  افــراد بدهد. عالوه بر این، 
امیرالمومنین)ع( به دنبال این بودند 
تا به کسانی پست بدهند که به درد 
مردم بخورند و در واقع عمل کننده 
به آن کتاب مقدس باشــند نه فقط 
حافظ کلماتش باشــند. اگر کسی 
حافظ است باید عامل به قرآن هم 
باشد. )مانند مالک اشتر یا عمار یاسر 

فقهای امت که دارای شرایط والیت 
و رهبری برطبق آموزه های قرآن 
و پیامبر و ائمه معصومین هستند 
از فصل الخطاب برخوردارند و آنان 
هستند که در مسائل و مشکالت 
جامعه باید حرف آخر را بزنند و 
بر امت و جامعه اسالمی است که 

نسبت به این فرمان و حکم تمکین و 
فرمان پذیری داشته باشد.

 امیرالمومنین)ع( به دنبال این 
بودند تا به کسانی پست بدهند 

که به درد مردم بخورند و در واقع 
عمل کننده به آن کتاب مقدس 
باشند نه فقط حافظ کلماتش 

باشند. اگر کسی حافظ است باید 
عامل به قرآن هم باشد.

مالک مسئولیت
 در حکومت علی)ع(

یا عبداهلل بن عباس و... که در عین 
شناخت اسالم و قرآن به مرد عمل 
و کار و جهاد معروف بوده و هستند.(

 ضربه مدعیان
ساده اندیش و کژفهم

البته از این رهگذر مشــکالتی 
نیز به حضرت علی)ع( تحمیل شد. 
برخی از این قاریان، حافظان و ُقّرا، 
از علی  بن  ابن  طالب توقع حکومت 
داشتند اما حضرت علی)ع( براساس 
آن آگاهــی، حکومــت را بــه آنان 
دوران  در  امیرالمومنیــن  نمی داد. 
حکومت خود، بیشــترین ضربه را 
از ناحیه همیــن تیپ  آدم ها خورد. 
آدم هایی که مدعی شناخت اسالم 
و قرآن و حتی دوستدار آن حضرت 
بودنــد اما وقتی در ســناریویی که 
جریان فتنه گر بعد از رحلت پیامبر 
به اجــرا گذاشــت، آن جریانی که 
فتنه گری را در دنیای اســالم آغاز 
کرد و آن ضربات را بر پیکر اســالم 
و مسلمانان و مســیر تاریخ اسالم 
وارد نمود و آن ســناریو را ایفا کرد، 
قرار شــد جریانات و افرادی در آن 
نقش آفرینــی کنند. مــا می بینیم 
کــه بیش از هر کســی و آماده تر و 
مستعدتر از هر کسی همان آدم هایی 
بودند که ظاهرالصالح اما ساده اندیش 
و کژفهم بودند! برای مثال در جنگ 
جمل مشاهده می کنیم که عده ای 
از چهره هــای نامدار و سرشــناس 
تاریخ اســالم وارد بازی ای شــدند 
کــه آن جریان فتنه گر، قدرت طلب 
و تازه مســلمان شده که خودش را 
وارث نهضت پیغمبر و وارث انقالب 
محمــدی)ص( می دانســت، به راه 
انداخته بود و معاویه را می توان نماد 

و راس آن جریان دانست.

در جنــگ صفین کســانی را 
می بینیم که به طور ذاتی و ماهیتی 
و عقیدتی خود را جدا و حتی دشمن 
معاویه می دانند، دنبال قدرت و دنیا 
نیستند و فقط ظاهرا به رضای خدا و 
آخرت می اندیشند، اما به نفع معاویه! 
وارد بازی می شــوند کسانی که به 
جهل مرکب گرفتار هستند. یعنی 
نمی دانند که نمی دانند! صرفا چون 
قرآن را حفظ هستند، چند آیه را بجا 
و نابجا بکار می گیرند و چون در میان 
مردم یک چهره ظاهرالصالح دارند 
نمی خواهند بپذیرند که در تشخیص 
مسائل و معرفت سیاسی ضعف ها و 
اشکاالت اساسی به آنان وارد است 
و می تواننــد به خاطــر این غروری  
کــه گرفتارش شــده اند، به راحتی 
بازیچه دســت فتنه گران و منافقان 
شوند. به همین خاطر می بینیم که 
خیلی وقت ها در طول تاریخ اسالم 

همین ها پازل بازی دشمن را کامل 
می کننــد و در اینجا و در مقطعی 
دیگر بــا راه انداختن جنگ نهروان 
علیه علی)ع(  معاویه و گروه ستمگر 
را از نابودی قطعی نجات و آنها را در 
مبارزه با اســالم و تجسم عینی آن 
یعنی علی)ع( در نهایت به هدفشان 
می رسانند. یعنی در جنگ صفین که 
همه تواریخ نوشته اند و می دانیم سپاه 
حضرت علی پیروز بود و چند قدمی 
به فرو ریختن و فروپاشی خیمه گاه 
حکومت معاویه به دست مالک اشتر 
نمانده بود، وقتی قرآن ها بر سر نیزه 
مــی رود همین حافظــان قرآن اما 
قرآن نشــناس! صدایشان درمی آید 
که مگر نمی بینید قرآن ها بر ســر 
نیزه است و این قوم، ما را به داوری 
قرآن فــرا می خواند و باید جنگ را 
تمام کنیم؟!  جنگ تمام است. پس 
از آن، همان طــور که همه می دانیم 

اتفاقات تلخــی رخ می دهدکه طی 
آن حضرت علی)ع( ناچار می شــود 
برای حفظ جان، مالک را بازگرداند 
و معاویــه را که مرده بود این گروه 
به ظاهــر حافظ  و قــاری قرآن و 
اسالم شناس! زنده می کنند نه تنها 
معاویه بلکه آن گروه فاسد ضداسالم 

را نیز زنده می کنند.
 نفی افراد ظاهرالصالح

و قدرت طلب 
گروهــی با این مشــخصات و 
شــکل و شمایل بودند که حضرت 
علی به آنها فرصت حکومت و قدرت 
نمی داد زیرا آنها را می شــناخت و 
می دانست تنها یک مالک ظاهری 
اســت و مالک خطرناکی اســت. 
همین مالک اســت که می بینیم 
در جنــگ صفین آن ضربه مهلک 
را به حکومت و خط ســیر اسالم 
وارد می کند و جریان ضداســالم 

را اینها به هدف می رســانند چرا؟ 
جنگ صفیــن، نیمه تمام می ماند 
و کار به ماجرای حکمیت کشیده 
می شود و دیگر با علی)ع( به کوفه 
بازنمی گردند بلکه می روند و جریان 
خوارج را تشــکیل می دهند. چند 
ماه بعد امام علی)ع( می خواهد کار 
نیمه تمام صفین را تمام کند اما باز 
همین ها با ماجرایی که در نهروان به 
راه می اندازند و جنگ نهروان را به پا 
می  کنند، مانع از انجام آن می شوند. 
هر چقدر حضرت علی با این گروه 
صحبت می کند، فایده ای ندارد این 
گروه هــم مانند طلحه و زبیر وارد 
بــازی جریان فتنه و رأس فتنه که 
معاویه اســت، می شوند اما اینها تا 

زدن ضربه نهایی دست بردار نیستند! 
یعنی حمایت و خوش رقصی شان تا 
جایی که به تار و مار و نفله شــدن 
خودشــان در نهــروان می انجامد، 
ادامه پیدا می کند و باعث شادی و 
پایکوبی معاویه می شود زیرا معاویه 
منتظر بود ســپاه حضرت علی)ع( 
عنقریب به شــام حمله کند و کار 
نیمــه تمام صفیــن را تمام کنند 
اما خبر می رسد که امیرالمومنین 

درگیر خوارج شده است.

فتنه منافقانه اشعث بن قیس
بعد از اینکــه حضرت بر خوارج 
غلبه می کنــد گروهی دیگر که این 
بار منافقانــی بودند مانند اشــعث 
بن قیس ســنگ اندازی می کنند و 
مانع حرکت علی)ع( به ســوی شام 
می شوند. بهانه شان هم این است که 
ما دیگر خسته شده ایم و چقدر باید 
بجنگیم. ما می خواستیم با تو به شام 
بیاییم اما اکنون جنگ خوارج پیش 
آمده و دیگر خسته شده ایم. اینجاست 
کــه وقتی معاویه متوجه می شــود 
امام علی)ع( قصد حمله به شــام را 
ندارد، به جشن و پایکوبی می پردازد 
و جلسه مشــورتی برگزار می کند، 
یعنــی حاال که به لطف فتنه خوارج 

از حالت منفعل بودن خارج شده ایم 
-ولو موقت- چه بکنیم؟ اینجاســت 
که تصمیم می گیرند نقش مهاجم را 
بازی  کنند و علی)ع( را تحت فشــار 
قرار دهند، آنها به مصر حمله می کنند 

و از اینجا به بعد است که معاویه ابتکار 
عمل را در حمله به قلمرو اسالمی و 
حکومت حضرت علی)ع( به دســت 
می گیــرد و می بینیم کــه مصر را 
در یــک حمله برق آســا از حکومت 
مرکزی  جــدا می کند و »محمدبن 
ابی بکر« را به شهادت می رساند. بعد 
از آن هــم حمالتی به نواحی مرزی، 
اطراف کوفه و مرکز حکومت می کند 
و علی)ع( هم هر چنــد قاطعانه به 
مقابله با آنها برمی خیــزد اما نهایتا 
دیگر  امیرالمومنین،  کــه  می بینیم 
هیچ گاه نمی تواند آن سپاه منسجم 
و هماهنــگ را جمع آوری کند و در 
یکی از همین روزها که اتفاقا گروهی 
برای اعزام به شام و جنگ با معاویه در 
اردوگاه نخیله جمع شده اند، شهادت 
ایشان باز به دست یکی از این جاهالن 
متمسک و مقدس نماها )خوارج( رقم 

می خورد.
امروز مثل روزگار علی)ع( عالوه 
بــر اینکه طلحــه و زبیــر را داریم، 
دین نشــناس  دین شناســان  خطر 
و  بی معرفــت  قرآن شناســان  و 
اسالم شناســان بی بصیرت و پرمدعا 
را هم داریــم که تمام اینها در پازل 
فتنه گران اصلی بازی می کنند و باید 
در این ماجــرا، »االهم فاالهم« کرد 
و مراقب خطر کســانی که به جهل 
مرکب گرفتار هستند و با اعمالشان 
به راحتی اصول و مبانی اســالم ناب 

را زیر سوال می برند باشیم.

در جنگ صفین کسانی را می بینیم که به طور ذاتی و ماهیتی و عقیدتی خود را 
جدا و حتی دشمن معاویه می دانند، دنبال قدرت و دنیا نیستند و فقط ظاهرا به 
رضای خدا و آخرت می اندیشند، اما به نفع معاویه! وارد بازی می شوند کسانی 

که به جهل مرکب گرفتار هستند. یعنی نمی دانند که نمی دانند! صرفا چون قرآن 
را حفظ هستند، چند آیه را بجا و نابجا بکار می گیرند و چون در میان مردم یک 
چهره ظاهرالصالح دارند نمی خواهند بپذیرند که در تشخیص مسائل و معرفت 
سیاسی ضعف ها و اشکاالت اساسی به آنان وارد است و می توانند به خاطر این 

غروری  که گرفتارش شده اند، به راحتی بازیچه دست فتنه گران و منافقان شوند.

اختالف در جامعه به علل گوناگون پیش می آید. این اختالف در 
سطوح گوناگون است. از اختالف خانوادگی میان همسران گرفته تا 
اختالف شریکان در بازار و تا اختالف در سطح مدیریت کالن جامعه و 
در میان مسئوالن از جمله اختالفاتی است که حل و فصل آن نیازمند 
چیزی اســت که به آن »فصل الخطاب« می گویند. نویسنده در این 
مطلب بــه نقش امامت و رهبری در حل و فصل امور اختالفی جامعه 
در میان مسئوالن و حتی مردم و مسئوالن بر اساس آموزه های اسالم 

پرداخته است. 
****

مقامات و وظایف امام و رهبر در جامعه اسالمی
بر اساس آموزه های قرآن، امام معصوم از مقام والیت برخوردار است. این 
والیت آثاری دارد که از جمله آنها والیت در تشریع، والیت در قضاوت، والیت 

در حکومت و حاکمیت است. 

از آیات و روایات به دست می آید که امامان معصوم)ع( دارای همان جایگاه و مقامات دنیوی 
و اخروی هستند که پیامبر)ص( از آن برخوردار بود و تنها  فرقی که میان آنان و پیامبر)ص( 

است در وحی تشریعی و نبوت است. بنابراین، امامان معصوم)ع( برخوردار از مقام تفسیرگری 
و تبیین گری قرآن، حکومت و حاکمیت در قضاوت و نظام سیاسی و اجتماعی و نظامی 

دولت اسالمی هستند.

فصل الخطاب؛ ویژگی امامت و رهبری
محمدحسین باقری

بر اساس آیه 41 سوره انفال و روایات تفسیری امام از خمس درآمدهای 
امت برخوردار است و این اموال در اختیار وی قرار می گیرد. امام صادق)ع( در 
ذیل آیه بیان می کند: »ذلک إلی اإلمام؛ یعنی اموال به امام داده می شود« )اصول 
کافی، ج 1، ص 544، ح 7( زیرا بر اساس این تفسیر، مقصود از »ذی القربی« 

تنها امامان معصوم)ع( هستند و فقط آنان صاحب اختیار خمس هستند.
همچنین فیء و انفال و منابع عمومی در اختیار امام است تا زمینه گردش 
مناسب ثروت در میان افراد جامعه را فراهم کرده و از انباشت ثروت در دست 

گروهی جلوگیری به عمل آورد.)حشر، آیه 7 و روایات تفسیری(
باید توجه داشــت »فیء« به اموالی گفته می شود که با مصالحه و بدون 
جنگ، از دشمن به دست مسلمانان افتاده باشد. )لسان العرب، ابن منظور، ذیل 
آیه( از آنجا که »ذی القربی« در آیه 41 انفال در ردیف خدا و رسول)ص( قرار 
گرفته و همانند آنان با »الم« آمده اســت، روشــن می شود تنها آنان صاحب 
اختیار »فیء« هستند. همچنین طبق روایتی از امیرالمؤمنین)ع(»ذی القربی« 

تنها امامان هستند. )نورالثقلین، ذیل آیه(
بر اساس آیه 58 سوره نساء، اینکه آنان اختیاردار امور شده اند، به جهت 
آن است که آنان انسان های امانتداری هستند که از سوی خداوند به این مقام 
دست یافته اند؛ زیرا در روایات، »امانت« به امامت تفسیر شده است)نورالثقلین؛ 
المیزان، ذیل آیه( و از آنجا که در آیه دســتور داده شده هر امامی باید امانت 
امامت را به اهل آن یعنی امام بعدی بســپارد، اســتفاده می شــود که امامان 

امانتدار الهی هستند.

خوشــبختی دنیا و آخرت انسانها بستگی به اطاعت از امام و رهبری در 
همه زمینه های شخصی و عمومی و اجتماعی دارد. از این رو، از حقوق امام 
و مقاماتش، اطاعت امت از اوست و بر امت است از امام اطاعت کنند.)نساء، 

آیه 59 و روایات تفسیری(
آنان همچنین برگزیدگان الهی )فاطر، آیات 31 و 32 و روایات تفسیری(، 
پیشــگامان در کارهای خیر)همان(، دارندگان عصمت)نساء، آیه 59؛ بقره، 
آیه 124(، عالمان به حقایق و معارف قرآن)رعد، آیه 43(، گواهان بر اعمال 
ظاهری و باطنی امت و شاهدان روز قیامت)بقره، آیه 143؛ توبه، آیه 105(، 
مرجع علمی قرآن و معارف و احکام)نحل، آیه 43؛ انبیاء، آیه 7(، وارثان علم 
قرآن)نساء، آیه 59(، صابران در امور)سجده، آیه 24(، صالحان در زندگی)انبیاء، 
آیات 69 تا 73(، اهل اخالص)انبیاء، آیه 73(، اهل یقین)ســجده، آیه 24(، 
منصوبان از ســوی خدا)همان؛ بقره، آیه 124؛ نساء، آیه 54؛ قصص، آیه 5(، 
دعــوت گران به توحید)زخرف، آیات 26 تا 28(، هدایت گران و راهنماییان 

الهی )انبیاء، آیه 73؛ سجده، آیه 24( و مانند آنها هستند.
از آیات و روایات به دســت می آید که امامــان معصوم)ع( دارای همان 
جایگاه و مقامات دنیوی و اخروی هســتند کــه پیامبر)ص( از آن برخوردار 
بود و تنها فرقی که میان آنان و پیامبر)ص( است در وحی تشریعی و نبوت 
است. بنابراین، امامان معصوم)ع( برخوردار از مقام تفسیرگری و تبیین گری 
قرآن)نحل، آیات 44 و 64(، حکومت و حاکمیت در قضاوت و نظام سیاسی 

و اجتماعی و نظامی دولت اسالمی هستند.
اطاعت از امام و رهبر، وظیفه امت

از تکالیف و وظایفی که خداوند در قرآن برای امت در قبال امام و رهبری 
بیان کرده ، اطاعت امت است. خداوند در آیات قرآن با اشاره با آثار و برکات 
این اطاعت بر آن اســت تا امت را ترغیب به این امر کند. به عنوان نمونه در 

آیه 31 ســوره احزاب، اطاعت از رهبران الهی را شــرط بهره مندی از پاداشی 
دوچندان و روزی کریمانه دانســته و در آیه 152 ســوره آل عمران، همین 
اطاعت همراه با اتّحاد در صفوف و پایداری امت را شــرط رســیدن جامعه به 

پیروزی معرفی می کند.
خداوند به امت هشــدار می دهد که هر کســی را امام و رهبر خود قرار 
ندهند، بلکه باید از رهبرانی اطاعت کنند که ســالک در راه خداوند )لقمان، 
آیه 15(، امانتدار و صادق)شعراء، آیات 107 و 108؛ توبه، آیه 119(، هدایت 
یافته )یس، آیه 21( بوده و یا دیگر صفات و مقامات پیش گفته را دارا باشند. 
در این صورت اســت که اطاعت و پیروی از رهبران نه تنها جایز بلکه واجب 
است. از همین رو فرمان می دهد تا از پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( به عنوان 
اولوا االمر اطاعت و پیروی کنند.)نساء، آیه 59( بنابراین، هیچ کسی حق ندارد 
تا از رهبران گمراه و گمراه کننده و طغیان گر و طاغوتی اطاعت و پیروی کند 
)مائده، آیه 60( ؛ زیرا چنین رهبرانی سبب گمراهی و انحراف امت و شقاوت 

دنیوی و اخروی آنان خواهند شد.)احزاب، آیه 67 ؛ بقره، آیات 166 و 167(
بر اساس آیات قرآن معیارهای انتخابی برای رهبری شامل حق گرایی)نساء، 
آیه 125(، عقل گرایی)بقــره، آیه 170(، علم و دانش)مائده، آیه 104؛ مریم، 
آیه 43(، اهل توحید بدون هیچ ســابقه از شــرک و بت پرستی در کارنامه و 

زندگی اش)بقره، آیه 124( و مانند آن است.
همچنین از این آیات و همانند آنها به دست می آید که هر فرد انسانی و 
عضو امت اسالم در گزینش رهبر و پیروی از او مسئول است و باید پاسخگویی 

انتخاب و پیروی و اطاعت خویش در دنیا و آخرت باشد.)اسراء، آیه 71(
فصل الخطاب بودن رهبری جامعه

یکی از مهمترین وظایف و تکالیف رهبری دینی جامعه حل و فصل افراد 
و امور جامعه از شخصی و اجتماعی تا سیاسی و نظامی است. این حقی برای 
رهبری و تکلیفی برای امت خواهد بود که در امور شخصی و اجتماعی خود به 
رهبر مراجعه کرده و سخن او را به عنوان خاتمه دهنده بر هر اختالفی قرار دهند.
خداوند در آیاتی از قرآن از جمله در آیات 31 و 32 سوره آل عمران و آیه 
80 ســوره نساء ، اطاعت از پیامبر)ص( را عین اطاعت از خودش دانسته و با 
آوردن یک جمله اطیعوا و بدون تکرار آن هیچ تفاوتی در اطاعت از پیامبر)ص( 
و خداوند نیســت؛ زیرا ایشان جز به حکم وحی الهی سخنی نمی گوید)نجم، 
آیات 3 و 4( و جز به وحی کاری را انجام نمی دهد)انبیاء، آیه 73( و بر همین 

اساس است که امر و نهی ایشان همان امر و نهی الهی است.)حشر، آیه 7(
خداوند همچنین می فرماید تنها راه بهره مندی از عاقبت به خیری و محبت 
و محبوبیت در نزد خداوند اطاعت بی چون و چرا از رهبری پیامبر)ص( است؛ 
چنانکه فرموده است: ُقْل إِن ُکنُتْم تُِحُبّوَن اهلل َفاتَِّبُعونِي یُْحِبْبُکُم اهلل َویَْغِفْر لَُکْم 
ُســوَل فإِن تََولَّْواْ َفإَِنّ اهللَ الَ یُِحُبّ  ُذنُوبَُکــْم َواهلل َغُفوٌر َرِّحیٌم ُقْل أَِطیُعواْ اهللَ َوالَرّ
الَْکافِِریَن؛ بگو: »اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید، و خداوند آمرزنده مهربان است.« بگو: 
»خدا و پیامبر ]او[ را اطاعت کنید.« پس اگر رویگردان شــدند، قطعاً خداوند 

کافران را دوست ندارد.)آل عمران، آیات 31 و 32(
از آنجا که پیامبر)ص( درچنیــن جایگاهی قرار دارد، خداوند می فرماید: 
ِبُيّ أَْولَی بِالُْمْؤِمِنیَن ِمْن أَنُفِســِهْم؛ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و  الَنّ
نزدیکتر اســت)احزاب، آیه 6( و در هر کاری باید مقدم بر خود فرد باشــد و 
اولویت با پیامبر)ص( و انجام فرمان اوست. پس دادن جان و مال و عرض در 
راه فرمان آن حضرت)ص( یک امر طبیعی است.چنین امری موجب می شود 
تا پیامبر)ص( وقتی حکمی را در مورد اختالفی صادر کرد باید بی چون و چرا 
آن را پذیرفت و دیگر اختیاری برای شــخص محکوم نیست؛ چنانکه خداوند 
در آیه 36 سوره احزاب بر اساس همان اولویتی که در آیه 6 سوره اثبات کرده 
است می فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش 

به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشــان اختیاری باشد و هر کس خدا و 
فرستاده اش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهِی آشکاری شده است.

خداوند همان طوری که وجوب اطاعت از پیامبر)ص( و تقدم قول و فعل 
او را بــر جان و مال و عرض امت بیان کرده ، به امت نیز فرمان می دهد تا به 
ایشان مراجعه کرده و حکم را از او بخواهند و حق ندارند تا به دیگرانی مراجعه 
کننــد که در حکم طاغوت قرار می گیرند؛ زیرا وقتی پیامبر)ص( حضور دارد 
دیگران در حکم طاغوت هســتند مگر آنکــه پیامبر)ص( آن افراد را منصوب 

کرده باشد.)نساء، آیه 60(
البته، فصل الخطاب بودن پیامبر)ص( اختصاص به آن حضرت)ص( ندارد 
بلکه برای همه کسانی نیز خواهد بود که ایشان به اختیار خویش یا به نصب 
و حکم الهی انتخاب و اختیار کرده است؛ چنانکه معاذ بن جبل را برای حکم 
انتخاب کرد و یا به حکم الهی امامان معصوم را برای پس از خویش انتخاب و 

به حکم نصب الهی منصوب نمود.

قرآن در آیه 59 سوره نساء می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا 
را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید پس هر گاه در 
امری اختالف نظر پیدا کردید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را 

به کتاب  خدا و سنت  پیامبر او عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است.
وقتی پیامبر)ص( و امامان )ع( از چنین جایگاهی برخوردار هستند، همان ها 
نیز فصل الخطاب خواهند بود. فصل الخطاب که در آیه 20 سوره ص آمده ، یک 
مقام از مقامات پیامبران)ع( و معصومان)ع( است. خداوند در این آیه می فرماید: 
َوَشَدْدنَا ُملَْکُه َوآتَْیَناُه الِْحْکَمْهًَ َوَفْصَل الِْخَطاِب؛ و پادشاهي اش را استوار کردیم و 
او را حکمت و کالِم فیصله دهنده عطا کردیم که میان حق و باطل جدا کند.

طبرسی درباره مفهوم فصل الخطاب می نویسد: منظور از فصل الخطاب در 
آیه فوق دانش و بینش داوری درست و عادالنه است؛ یعنی شاید منظور این 
باشــد که به او اندیشه ای ژرف، فکری بلند، منطقی نیرومند و بینشی عمیق 
در خاتمه بخشیدن به کشمکش ها و درگیری عنایت کردیم و او در پرتو این 
توانایي ها و امکانات، دالیل و مدارک مدعی را بررســی و گواهی گواهان او را 

می شنید. پاسخ طرفی را که بر ضد او شکایت شده بود، به دقت گوش می داد 
و در صورت لزوم به او پیشنهاد سوگند می کرد و آنگاه پس از دادرسی علنی 
و درست و انسانی و رسیدن به حق و حقیقت، با داوری درست و بیان حکم و 
سختی که پایان بخش کشمکش ها و درگیري ها و دشمنی ها بود ریشه فتنه ها 

را از بن درمی آورد.)طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه(
پس انسان دارای فصل الخطاب مورد نظر قرآن انسانی است که به ویژگی 
دانش و بینش ژرف و عمیق آراســته باشد، انسانی است که در زندگی فردی 
و خانوادگی و اجتماعی اش شکیبایی و نرمش قهرمانانه را، راه و رسم خویش 
قرار دهد و از افراط کاری و خشونت بپرهیزد. چنین انسان کامل با دیگر صفات 
خوبی که در آیات برای داود)ع( بیان شده، همان کسی است که باید اختیاردار 

مردم باشد و سخن وی خاتمه بخش هر اختالف و کشمکشی شود.
عالمه طباطبایی می نویسد: و کلمه »فصل الخطاب« به معنای آن است که 
انسان قدرت تجزیه و تحلیل یک کالم را داشته باشد و بتواند آن را تفکیک کند 
و حــق آن را از باطلش جدا کند. و این معنا با قضاوت صحیح در بین دو نفر 

متخاصم نیز منطبق است... آیه بعدی که می فرماید: »َو َهْل أَتاَک نََبأُ الَْخْصِم ...« 
مؤید همان معنایی است که ما برای »فصل الخطاب« کردیم.)المیزان، ذیل آیه(

مفســران نمونه نیز می نویسند: آخرین نعمت بزرگ خدا بر داود این بود 
کــه می فرماید: ما به او علم قضــا و داوری صحیح و عادالنه و فصل الخطاب 
دادیم. تعبیر از داوری به »فصل الخطاب« به خاطر آن است که خطاب همان 
گفتگوهای طرفین نزاع است و فصل به معنی قطع و جدائی است و می دانیم 
گفتگوهای صاحبان نزاع هنگامی قطع خواهد شد که داوری صحیحی بین آنها 
بشود، لذا این تعبیر به معنی قضاوت عادالنه آمده است. این احتمال در تفسیر 
این جمله نیز وجود دارد که خداوند منطق نیرومندی که از فکر بلند و عمق 
اندیشه حکایت می کرد در اختیار داود گذاشته بود و نه تنها در مقام داوری که 
در همه جا سخن آخر و آخرین سخن را بیان می کرد.)تفسیر نمونه، ذیل آیه(
از آیات پیش گفته و نیز روایات تفسیری این مفهوم »فصل الخطاب« برای 
پیامبر)ص( و معصومان)ع( نیز به دست می آید؛ زیرا آنان کسانی هستند که 
وقتی حکمی را صادر کردند دیگر کســی اختیار ندارد در آن »اما و اگر و ان 
قلت« کند و بخواهد به اختالف ادامه داده و کشــمکش را پایان ندهد.)نگاه 
کنید: تفســیر فرات: ص 13 از امیرمومنان)ع( : ولقد أعطیت التسع الذي لم 

یسبقني إلیها أحد، علمت فصل الخطاب و بصرت سبیل الکتاب(.
پیامبر)ص( فصل الخطاب در هر امری از امور دین و دنیا مردم اســت و 
اطاعت بی چون و چرای ایشــان که در حکم اطاعت از خداوند اســت به ما 
می آمــوزد که پیامبر)ص( در جایگاه ویــژه ای قرار دارد. در آیات  59  و 80 
ســوره نساء اطاعت پیامبر)ص( بســان اطاعت خدا دانسته شده است، و این 
بدان دلیل اســت که آن حضرت با دو عنصر اساسی وحی و رسالت و آگاهی 
ژرف و نیز عصمت و معصومیت از لغزش و گناه، از همگان ممتاز شده است و 
تصور اشتباه یا دیگر آفت ها در او نمی رود. با این بیان، فرمانبرداری از پیامبر 
بر همه عصرها و نسل ها واجب است. هم در حیات ظاهری او باید آن حضرت 
را اطاعت کرد و هم پس از رحلت او؛ چرا که دین او جاودانه و پاینده است و 
او مردم را به راه و رسم توحیدی خویش تا قیامت فرا خوانده است و رسالت 

او جهانی و همگانی است...
همچنین براساس آیات قرآن خداوند اطاعت از امامان نور را واجب ساخته 
و فرمانبرداری از آنان، بسان فرمانبرداری از خدا و پیامبر عنوان گردیده است؛ 
چرا که اطاعت بدون قید و شرط و به طور مطلق از کسی، در صورتی زیبنده 
است که او معصوم و درون و برونش پاک و پاکیزه و یکسان و از هر لغزش و 
خودکامگی و اشتباهی مبرا باشد. روشن است که نه زمامداران جامعه، حتی در 
صورتی که عالم و دانشمند باشند، دارای این ویژگی ها هستند و نه دانشوران 
و عالمان و فقیهان و بزرگان دین؛ و خدا برتر از این اســت که بندگانش را به 
فرمانبرداری مطلق و بی قید و شرط کسانی فرمان دهد که هر لحظه از زندگی 
ممکن است خود دستخوش اشتباه و یا گناه شوند و یا میان گفتار و کردارشان 
هماهنگی کامل نباشد، آری خدای فرزانه از این پندار و گفتار پاک و منزه است.

گواه این نکته سرنوشت ساز این است که قرآن فرمانبرداری از »صاحبان 
امر« را در ردیف فرمانبرداری از پیامبر خدا قرار داده است و این خود به روشنی 
نشانگر این واقعیت است که »صاحبان امر« از همه انسان های روزگاران، برتر 
و باالترند؛ و پیامبر گرامی از آنان ممتازتر؛ و آنگاه خدا از همگی برتر و واالتر 
است. با این بیان، روشن است که تنها امامان معصوم از خاندان رسالت پس 
از پیامبــر گرامی از چنین ویژگی هایی برخوردارند، نه هیچ کس دیگر. تنها 
آنان هستند که امامت و عصمت آنان ثابت شده و مسلمانان بر بلندی مقام و 
امتیازات ویژه و عدالت و آگاهی آنان همرأی و همداستانند، نه هیچ کس دیگر. 
ُسوِل اِْن ُکْنُتْم تُْؤِمُنوَن  وُه اِلَی اهللِ َو الَرّ در آیه َفاِْن تَناَزْعُتْم فِی َشــی ءٍ َفُرُدّ
بِاهللِ َو الَْیْوِم اْلِخِر...  به باور ما منظور این اســت که این اختالف نیز باید به 
امامان راستین که پس از رحلت پیامبر یکی پس از دیگری امامت مردم را از 
سوی خدا به عهده دارند، ارائه شود و از آنان راه حل بخواهیم؛ درست بسان 
عصر رسالت که به آن حضرت روی می آوریم؛ چرا که امامان معصوم هستند 
که آموزگار قرآن، نگهبان مقررات الهی و جانشــینان پیامبر در میان جامعه 
هستند و پس از پیامبر درست بسان او به تدبیر امور و تنظیم شئون جامعه 
می پردازند. آنگاه قرآن در تأکید این نکته هشدار می دهد که: اگر به راستی به 

خدا و روز بازپسین ایمان دارید باید چنین کنید. )مجمع البیان، ذیل آیه 59(
بر اســاس روایات معتبــر وارده در عصر غیبت امــام زمان)عج( همین 
فصل الخطاب بودن به رهبران امت که دارای شرایط رهبری هستند می رسد. 
امام حسن عسکری)ع( می فرماید: َفأّما َمن کاَن ِمن الُفَقهاءِ صائنا لنفِسِه حافِظا 
لِدیِنِه ُمخالِفا علی َهواُه ُمِطیعا ألمِر َموالُه فلِلَعواِمّ أن یَُقلُِّدوُه ، وذلَک ال یکوُن إاّل 
ِ ال َجمیَعُهم؛ اما هر فقیهی که خویشتندار و نگاهبان دین  یَعْهً بَعَض ُفَقهاءِ الِشّ
خود باشــد و با هوای نْفســش بستیزد و مطیع فرمان موالیش باشد، بر عوام 
است که از او تقلید کنند و البته این ویژگیها را تنها برخی فقهای شیعه دارا 

هستند، نه همه آنها. )احتجاج، ج 2، ص 337، حدیث510( 
پس نتیجه ســخن آنکه فقهای امت که دارای شــرایط والیت و رهبری 
برطبــق آموزه های قرآن و پیامبر و ائمه معصومین هســتند از فصل الخطاب 
برخوردارند و آنان هستند که در مسائل و مشکالت جامعه باید حرف آخر را 
بزنند و بر امت و جامعه اسالمی است که نسبت به این فرمان و حکم تمکین 

و فرمان پذیری داشته باشند.
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