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   ـ کاك احمد مفتی زاده 
  

ــسان   ایــن مطلــب روشــن اســت کــه در نظــر ان
ــرف     ــه از ط ــی ک ــانون و حکم ــذیرفتن ق ــد، پ موح
ــا عــدم    ــاق ی ــه انطب ــدون اینکــه ب غیرخــدا باشــد، ب

ــاق آن  ــا  (انطبــ ــاالً یــ اجمــ
ی توجـه    بـا حکـم الهـ      )تفصیالً
امـــا از .  شـــرك اســت 1شــود 

ــی  ــر م ــرف دیگ ــه  ط ــیم ک دان
ــوازینی   ــالمی، مـ ــوازین اسـ مـ

ــی هــستند، کــه مــی  ــد کلّ توانن
پایــان و نامحــدود نیازهــاي بــی

هاي همیـشه در تحـول بـشري بـه احکـام            در جامعه 
گیــري از ، و طریقــه بهــره2گونــاگون را تــأمین کننــد

ــتعداد      ــسان از اس ــتفاده ان ــی، اس ــوازین کل ــن م ای
دي تجزیـه و تحلیـل اصـول عـام، بـه منظـور              خدادا

                                                
وع بحث علـم    است که موض  » ي اجمالی و تفصیلی   منظور ادله  «-1

ي تفصیلی به این ترتیـب اسـت، کـه          باشد، انطباق با ادله   اصول می 
  .ي خاص موردنظر از کتاب و سنت گرفته باشدحکم قضیه

اي اسـت   قرآن با وجود اینکـه مجموعـه      :  توضیح این مطلب که    -2
تواند نیاز نامحدود بشري را به احکام الزم براي شـرایط       محدود، می 

بـه  (ها و روابط پر تحولشان، پاسـخگو باشـد    همیشه در تطور جامعه   
بـا ایـن کـه    » ماده در اختیار انـسان گذاشـته شـده   «همان گونه که  

، موضـوع  )محدود است، براي تأمین تطور زندگی مادي کافی اسـت  
بحثهاي آینده است و نیز در آینده متوجه خواهیم شد که خداوند به              

اسـتوار  » دوقطبـی «ال مان را بر رو گونه که اداره زندگی مادي    همان
، در بـارة اداره    )یک قطـب، مـواد؛ و قطـب دیگـر ذهـن           (: گردانیده  

زندگی معنوي نیز، به کار بردن همـین روال را دسـتور داده و ذهـن     
  .انسان را به تالش و تحقیق وا داشته است

ــه      ــت، و ب ــی اس ــسایل جزئ ــا م ــام ی ــتنباط احک اس
ــد اجتهــاد را واجــب   همــین دلیــل اســت کــه خداون

ــت  ــده اس ــام   . گردانی ــروي از احک ــف پی ــس تکلی پ
ــی  ــه م ــادي چ ــذیرفتن  اجته ــه پ ــالی ک ــود، در ح ش

  خدا شرك است؟  حکم غیر
خوب توجه کنیـد کـه بـا امثـالی خـارج از             

 ذهـن مـا را نـسبت بـه بـه ایـن             موضوع، کـه  
 قــضیه را بررســی -کنــدموضــوع روشــن مــی

: کنـیم و جـواب سـؤالمان را بـه دسـت آوریــم     
ــه   ــاگون جــسمانی ک ــراض گون ــه ام ــسان ب ان
ــردي،     ــاگون ف ــل گون ــل و عل ــی از عوام ناش

هــستند، ممکــن اســت .. .محیطــی، وراثتــی و
ــار شــود ــضی از  . گرفت ــثالً بع ــا م ــه م در جامع

ــوالنی د   ــابقه ط ــراض س ــر   ام ــضی دیگ ــد و بع ارن
ممکن اسـت کـه در یـک زمـان معـین، پدیـد آینـد،            
 -و ایـــن امـــراض تـــازه، بعـــضی ممکـــن اســـت،

ــر ممکــن  » ســرایت« ــضی دیگ ــند و بع ــته باش نداش
ــوند     ــشر ش ــه منت ــند و در جامع ــر باش ــت واگی . اس

مـان، ده نفـر پزشـک       فرض کنید کـه مـا در جامعـه        
مؤمن و صـاحب نظـر داریـم؛ و اکنـون ایـن مـسأله               

مرضـی  «بـراي درمـان     : ا مطـرح اسـت کـه      براي مـ  
ــدا شــده، و واگیــر هــم هــست  ــازه پی یعنــی » کــه ت

ــه   مــسئله یــک نفــر نیــست بلکــه مــسئله مربــوط ب
از چـه روشـی اسـتفاده کنـیم؟ آیـا ایـن         . جامعه است 

هـرکس، بـه هـر پزشـکی       : روش مطلوب اسـت کـه     
که مـورد اعتمـادش هـست مراجعـه کنـد؟ آیـا ایـن               
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ــو : روش خــوب اســت کــه ــردي، خ ــر ف ــب ه د طبی
خواهـد، یـا   خود شـود، و بـه ترتیبـی کـه دلـش مـی            

دهــد، بـه معالجــه خــود و افــراد  معلومـاتش قــد مــی 
: اش بپردازد؟ آیـا ایـن روش بهتـر اسـت کـه            خانواده

ــم      ــا ه ــه ب ــود در جامع ــب موج ــر طبی ــه ده نف هم
ــورا« ــی   » ش ــه و بررس ــا مطالع ــد، و ب ــشکیل دهن ت

ي مــرض، و منــابع و معلومــات درمــانی همــه جانبــه
قی واحد و یکنواخـت بـراي درمـان ایـن مـرض             طری

تازه و واگیر، بیندیـشند و بکـار گیرنـد؟ احتیـاجی بـه            
بررســی خوبیهــا و بــدیهاي یــک یــک ایــن روشــها  

-نیست؛ و بدون تردیـد، مثـال، ذهـن مـا آمـاده مـی          
ــورد     ــؤالمان را، در م ــواب س ــه ج ــود ک ــام «ش احک

ــدگی فــردي و اجتمــاعی  ــاگون زن -دینــی امــور گون
  :یم، پیدا کن»مان

خداونــــد، بــــراي اداره زنــــدگی معنویمــــان، 
ــم از     ــتخراج حک ــه اس ــتاده، ک ــی فرس ــوازینی کلّ م
آنهــا، بــراي مــسائل و حــوادث گونــاگون، کــه      
همیشه با تحـول و پیچیـده شـدن زنـدگی انـسان و              

ــسانی دســتخوش تحــول  ــاگون ان ــد، از روابــط گون ان
امـا بـه خـاطر      . پـذیر اسـت   ، امکـان  »اجتهاد«طریق  
هـــا بـــا راه انـــواع ســوء اســـتفاده اوالً، : کـــهایــن 

هـا بـسته شـود؛ ثانیـاً، بهتـرین          اشتباهات یا تکـروي   
چـــاره مـــشکالت و بـــه دســـت آوردن حکـــم   راه

ــار     ــاً، از گرفت ــود و ثالث ــوده ش ــسائل، پیم ــرعی م ش
ــه     ــوگیري ب ــتگی، جل ــد دس ــرق و چن ــه تف ــدن ب ش
عمـل آیــد و نیـز بــه خــاطر بـسیاري مــسائل دیگــر    

ــاز ندار   ــا نی ــه آنه ــرح هم ــه ش ــه ب ــتور داده ک یم،دس
در هـر زمـان، هرچنـد نفـر دانـشمند آگـاه             : است که 

هــاي معنــوي جامعــه و بــه بــه امــراض و گرفتــاري
هـا  اي کـه بـراي درمـان ایـن گرفتـاري     موازین الهی 

و مــشکالت، آمــده و نیــز بــا منــابعی دیگــر کــه بــه 
ــد وجــود داشــته بررســی ایــن مــشکالت مــی پردازن

ــد    ــشکیل دهن ــورا ت ــم ش ــا ه ــند، ب ــس1باش  از  و پ
ــف، آن   ــرات مختل ــی آراء و نظ ــه بررس ــه را ک   ازچ

-آورنـد، یـا حـداقل مـی    موازین الهی بـه دسـت مـی    
بینند کـه بـا آن مـوازین، مطابقـت دارد، بـه عنـوان               
حکم و قانون مـسئله اعـالم نماینـد، تـا هـم خـود و         

  .هم جامعه، عموماً از آن یک قانون پیروي کنند
بینید که اساس شورا، خود بر اجتهاد استوار پس می
ي دانشمندان واجدالشرایط یک اما اجتاد همه: است

زمان و با بررسی آراء و نظرات یکدیگر حجت است؛ 
که به وسیله نه اجتهاد یک یا چند نفر، بدون این

محک ارزیابی و نقد در برابر سایر اجتهادها، صحت و 
این .. .ن شده باشدسقم، یا ضعف و قوتش روش

روش، خط السیر تشریع اسالمی است؛ و خدا، هر 
گونه و از طریق چنین شورایی، حکمی را که بدین

پذیرد می» دین«استخراج و استنباط شود، به عنوان 
هاي نبوي، »تبیین«و آن را در ردیف احکام الهی و 

  : آوردبه حساب می
) (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í�ö∆F{$# ó… Οä3ΖÏΒ  (2  

اولـوا،  (جمـع اسـت     » األمـر اولـی «دانـیم کـه     می
ــع لفظــی   ــی، جم ــا اول ــانی دیگــر ) »ذو«ی ــن بی و ای

                                                
 قصد از تشکیل شورا این نیست که همه الزاماً در یـک زمـان و             -1

نظران آراء یکـدیگر  ی است که صاحب در یک سالن جمع شوند، کاف     
نظر روي یـک رأي بـه توافـق برسـند        را درك کنند و پس از تبادل      

امـا بـدیهی اسـت    . دیگر به هر ترتیبی که مقدور باشد بالمانع است      
هرچند صاحب آن حکم بسیار مؤمن باشد اما اطاعـت از آن، بـدون              
 اعتنا به حکم الهی، مخالف دسـتور خداسـت و همـین مخالفـت بـا             

  .بیان شده است» پیروي از شیطان«دستور خداست که به تعبیر 
و آوردن اولواألمر با رسول در یک جملـه،         » اطیعوا« دلیل تکرار    -2

 .در آینده بیان خواهد شد
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ــی     ــورا؛ یعن ــسلمانان از ش ــت م ــراي اطاع ــت، ب اس
ــن ــهای ــر   : ک ــاحب أم ــت ص ــاه جماع ــی(هرگ » یعن

کسانی کـه اجـازه دارنـد احکـام را اسـتنباط کننـد و               
ــال  ــانون، اع ــورت ق ــه ص ــدب ــا 1)م دارن ــی را ب  حکم

ــد،    ــتخراج کردن ــالمی، اس ــده اس ــین ش ــاس تعی مقی
 و 2انــد از آن پیــروي کننــدمــسلمانان عمومــاً مکلّــف

ــسائل    ــورد حکــم م ــر در م ــایی دیگ ــین در ج همچن
آیـد، بـه مـسلمانان      اجتماعی گوناگون که پـیش مـی      

دستور داده کـه در حـال حیـات حـضرت رسـول بـه              
ــا ا  ــه گــروه صــاحبان امــر؛ ب نتقــاد از روش ایــشان ب

مبــادالت بــا مــصالح ســر و بــیبعــضی افــراد ســبک
بخـش  اي مهـم آرامـش    جامعه، که؛ هرگاه بـا مـسأله      
ــه یــا دهــشتناك برخــورد مــی ــدون اعتنــا ب کننــد، ب

پراکنـی و اظهــارنظر  عواقـب آن، بــه بحـث و شــایعه  
  : پردازنددرباره آن می

 #sŒÎ) uρ öΝèδ u!%ỳ Ö�øΒ r& z ÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃ öθy‚ø9 $# (#θãã#sŒr& 

ÏµÎ/ ( öθs9 uρ çνρ–Š u‘ ’n< Î) ÉΑθß™§�9 $# #†n< Î) uρ ’ Í< 'ρé& Ì�øΒF{ $# öΝåκ÷] ÏΒ 

çµyϑ Î=yè s9 tÏ%©! $# …çµtΡθäÜÎ7 /ΖoK ó¡o„ öΝåκ ÷]ÏΒ...〈 ) 83/نساء(  

                                                
یعنی صاحبان امر این است که      ( دلیل تسمیه اینها به اولی االمر        -1

 و گـذاري و اداره امـور  با شروط خاص شورا ایـن گـروه حـق قـانون     
توانند با همـان شـروط از طریـق     یا اینکه می  ) شوؤن جامعه را دارند   

 .وضع قوانین امر و نهی کنند
که در ایـن مـورد اگـر مجتهـدي رأي       در علم اصول در باره این      -2

اش چیست، بـه تفـصیل بحـث       چاره) غیر از رأي شورا   (دیگر داشت   
مـا در  شده و ممکن است ما هم در آینده، در این مورد بحث کنـیم ا      

اي وقتی، گروهی دانشمند، در مـسئله    : اي کافی است که   اینجا اشاره 
با هم اختالف داشته باشند، با شرایط داشـتن علـم و تقـوا، پـس از                  

) که موازین قرآنی در دست استبا توجه به این(بررسی آراء یکدیگر   
کفایـت  «البتـه بـه شـرطی کـه بـا اعـالم             (به توافق خواهند رسید     

نخواهند که از روشن شـدن مـسأله، بـه خـاطر          ! ئیهکذا» مذاکرات
تحمیل نظر یا رأي خود، جلوگیري به عمل آورنـد، کـه ایـن روش               

 ).عجیب طاغوتی است

ــه    ــده اســت ک ــان دهن ــه، تک ــن آی ــه ای  : دنبال
Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ ÞΟ çF ÷è t6 ¨? ]ω 

z≈ sÜ øŠ ¤±9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% 〈 ــی ــت   : یعن ــرم و رحم ــر ک اگ
خدا با شما نبـود، بجـز معـدودي، از شـیطان پیـروي            

که ایـن مطلـب، اشـاره اسـت بـه همـان             ! کردیدمی
ــه  ــت ک ــت   : واقعی ــابطه اطاع ــد، از ض ــا باش ــر بن اگ

ــه    ــود، ب ــدول ش ــورا، ع ــام ش رســول و اطاعــت احک
ــدریج، همبــستگی و وحــدت امــت، دســتخوش      ت

ــ ــشتّت و چنددسـ ــذاهب  تـ ــد و مـ ــد شـ تگی خواهـ
ــد    ــد آم ــود خواهن ــه وج ــدد، ب ــین راه و .. .متع و چن

الجملــه، شــامل غیــر حکــم الهــی هــم روشــی، فــی
ــد  ــد ش ــیطان  (خواه ــروي از ش ــه پی ــساوي ب ــه م ک

است، هچنانکه دیـدیم کـه در جـایی دیگـر، پیـروي            
، بـه حـساب   »شـرك «از مذاهب متعـدد، بـه عنـوان        

ضــیح کنــیم احتیــاجی بــه توفکــر مــی). آمــده اســت
ــا همــین انــدازه توضــیح، متوجــه   بیــشتر نباشــد؛ و ب

ــس از کتــاب و ســنت : شــده باشــیم کــه ــد، پ خداون
نــه (مـسلم تنهـا حکمــی را بـه عنـوان حکــم دینـی      

ــذیرد  ، مــی)حکــم مــذهبی محــصول آراء پراکنــده پ
 بـا شـرایط     -که از طریق شورا یا گـروه أولـی األمـر          

 اعـالم شـده     -خاص آن، کـه در آینـده خواهـد آمـد          
ــد ــده باش ــه ش ــز متوج ــق،  ؛ و نی ــن طری ــه ای ــم ک ای

ضــامن بقــاي وحــدت امــت، و مــانع از پراکنــدگی و 
  .پیدایش مذاهب خواهد بود

  راه حل مشکل مذاهب
قــبالً متوجــه شــدیم کــه عــوض شــدن سیــستم 
ــت      ــه حکوم ــت، ب ــت خالف ــورا و دول ــت ش حکوم
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گـذار تفـرّق    خودکامه سـلطنت، عامـل اساسـی پایـه        
  .و پیدایش مذاهب گردید

 -دانـیم کـه چـون تغییـر بنیـاد سیاسـی           پس می 
ــرق  ــل تف ــه، عام ــل  ( اداري جامع ــت عام و در حقیق

ــدبختی ــا، کــه همــه ناشــی از تفــرق تمــام ب ــده ) ان
ــف    ــسلمانان مکل ــام م ــان، تم ــان زم ــد، در هم گردی
بودند که با تمام قـوا و بـا بـذل جـان و مـال جهـاد                  
کنند؛ و اجازه ندهند کـه ایـن بنیـاد طـاغوتی جدیـد               

 اسـالمی، اسـتوار گـردد؛ و هماننـد       بر جاي حکومـت   
ــی « ــن عل ــر «و » حــسن ب ــن زبی ــداهللا ب ــی » عب حت

جــان گرامــی خــود را بــه خــاطر غیراســالمی بــودن 
امــا متأســفانه شــرایطی . چنــان حکــومتی فــدا کننــد

یکـی از مـسلمانان پـرورش        کـه یـک    1وجود داشـت  
 بخــصوص -نـسبی یافتــه کـه مانــده بودنـد، گــاهی   

 کـه مهمتـرین   در آغاز کـار دگرگـون شـدن سیـستم     
ــت  ــه اس ــی -مرحل ــیمه م ــدند سراس ــان. ش ــه چن ک

شخــصیتی ماننــد حــسن بــن علــی خــود خالفــت را 
  .سپردبه معاویه می

به هـر صـورت، شـرایط جامعـه، چنـان شـد کـه          
نظــام ضــد خلقــی ســلطنت بــر ســرزمین پاکــسازي  

ــی    ــه منطق ــه نتیج ــد ک ــتوار ش ــالم، اس ــده اس و (ش
 آن، تفــرق و پیــدایش مــذاهب بــود و    2!)طبیعــی

بنــابراین مــسلمانان در برابــر پیــدایش مــذاهب،     
ــه مــصداق مثــل مــشهور   ــد؛ بلکــه ب گناهکــار نبودن

                                                
جا مقـدور نیـست و    این شرایط گوناگون بود که شرح آن در این      -1

 .بماند براي آینده
 مقایسه مسائل و احکام جامعه و تارخ بشري با طبیعت، و هر دو            -2

در » جبـر « یک سري معیار نگاه کردن و در نتیجـه، بـه وجـود       را با 
ی طوالنی دارد که توضیح بطـالن آن،     حثتاریخ انسان حکم دادن، ب    

و تعیــین » جبـر و اختیــار « تــشریح علمـی و فلــسفی  - اصـوالً –و 
  .محدوده و احکام هر کدام، به امید خدا خواهد آمد

 خطــا در حــد درك و 3»فــی الــصیف ضــیعت الــبن«
ــازه    ــود کــه اج ــسلی ب ــایی و نیــت متوجــه آن ن توان
ــه    ــذاهب در جامع ــدایش م ــت اساســی پی ــد، عل دادن
اسقرار یابد و بعـداً نیـز، بـا توجـه بـه اینکـه سیـستم         

ــه  ــان  حکومــت ب ــردد درم ــر نگ ــالمی آن ب روال اس
پـذیر نیـست، مـسئولیت نـسلها، بـه          درد تفرق امکان  

ــه   ــوده، ن نــسبت اصــل حکومــت طــاغوتی مطــرح ب
یـابی ریـشه و علـت،       وجود مذاهب؛ زیرا بـدون چـاره      

سروکله زدن و ور رفـتن بـا شـاخه و معلـول، کـاري             
  .حاصل استعبث و بی
  چاره کار 

ــس از اگــر شــما خواننــده عزیــز بحثــی را کــ ه پ
عنــوان بعــد گــسترده فاجعــه آمــد بــا دقــت مطالعــه 

کـنم حـدس خواهیـد زد، کـه         کرده باشید، فکـر مـی     
اي از چنین تحلیلی، و بـا چنـین بینـشی، چـه نتیجـه           

اي تــوان گرفــت و ممکــن اســت مــا، چــه چــارهمـی 
  .اندیشیده باشیم

ــار را    ــا ک ــتنتاج زحمــت دارد م ــن اس ــر ای ــا اگ ام
ا بـه طـور خالصـه       کنـیم و ایـن مطلـب ر       آسان مـی  
  :دهیمتوضیح می

ــن اســت کــه   طــور کــه در  همــان–واقعیــت ای
 -سـازي مـدرن شـد    اي بـه مـذهب    اثناي بحث اشاره  

ــرات    ــالم آراء و نظ ــار اع ــاز ک ــین آغ ــا از هم ــر م اگ
ــالمی ــسائل سیاســی و     اس ــاره انــواع م مــان در ب

آگاهانــه قــدم بــر نــداریم .. .اجتمــاعی و اقتــصادي و
رزیم بـه طـور طبیعــی،   و از هـدایت الهـی غفلـت بـو    

به جاي اینکـه درد تفـرق را درمـان کـرده و پیـروان          
                                                

معنـی آن چنـین    مثل، داسـتانی دارد، و      » مورد« اصل و منشأ و      -3
و مراد از آن در هرجا بـه      ! در تابستان، شیر را ضایع گردانیدي     : است

 .که کار در اول، خراب شده: شود این استعنوان مثل زده می
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مذاهب را به سـوي دیـن واحـد و تحقـق امـت واحـد،                
ــرق      ــراي تف ــاملی ب ــود ع ــیم، خ ــده باش ــون ش رهنم

خــواهیم ! پیــدایش یــک مــذهب جدیــد: بیــشتر، یعنــی
  !و پناه بر خدا از دچار شدن به چنین اشتباهی! شد

ــ   ــالم م ــاال اع ــابراین از ح ــه یبن ــیم ک ــا «: کن تنه
ــع صــالحیت ــازه دارد  مرج داري کــه از طــرف خــدا اج

تــا پیــروان مــذاهب مختلــف را بــه ســوي وحــدت بــاز 
گرداند، همان مرجعـی اسـت کـه از طـرف خـدا، بـراي        

 بـا اسـتنباط از مـوازین الهـی در کتـاب             -گـذاري قانون
ــنت ــر   -و س ــدا ب ــت از آن را، خ ــده؛ و اطاع ــین ش  تعی
؛ «شــورا : یعنــی» انیــدهي مــسلمانان واجــب گردهمــه

  1».نه ما، و نه هیچ فرد یا گروهی دیگر
گنـاه دچـار شـدن ایـن        : کنـیم کـه   و باز اعالم مـی    

ــه      ــز ب ــشتر را، هرگ ــرق بی ــه تف ــلطنت زده ب ــت س ام
دهـیم کـه    وجـه اجـازه نمـی     گیرم؛ و به هیچ   گردن نمی 

ــذهبی    ــرات، م ــه آراء و نظ ــن مجموع ــسلمانان، از ای م
تکلیـف مـسلمانان    . آورنـد اي بـه وجـود      بسازند و فرقـه   

ــع      ــت رف ــی، در جه ــور اساس ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ای
 بنـابراین، پیـروان هـر       2.مذاهب کار کنند نـه تکثیـر آن       

یـا اگـر بـه      (مذهبی، باید در تقلید مـذهب خـود بماننـد           
ــورد تقلیــد خــود را عــوض   دلیلــی خواســتند مــذهب م
ــالم    ــج در ع ــذاهب رای ــین م ــد، یکــی دیگــر از هم کنن

ـ      هرچنـد   -کـه مـذهبی جدیـد     ه ایـن  اسالم را بگیرند، ن
 و نظــرات  امــا پیــروان آراء.)مـستدل و منطقــی بــسازند 

-مـا، در عــین رعایــت وحــدت نــسبی بــا بــرادران هــم 

                                                
 بسیار کوشش کردیم که حکومت انقالبی فعلـی بتوانـد در ایـن           -1

خـدا توفیـق دهـد کـه       . جهت گام بردارد؛ اما واقعاً فاصله زیـاد بـود         
بـراي روشـن شـدن    . األخره کم یا زیاد، ثمربخش شـود    ها ب کوشش

 .مطلب، به کتاب حکومت اسالمی، مبحث شورا، مراجعه فرمایید
 به عنوان تکلیفـی اضـطراري و موقـت کـه معلـول چنـد قـرن              -2

 .حکومت طاغوتی است

مـذهب و پیـروان مـذاهب مختلـف، بایـد بکوشـند کـه        
جامعــه در جهتــی حرکــت کنــد، کــه مرجــع ذیــصالح  

 چـــه قــدیمی و چـــه  -درمــان درد تفـــرق مــذهبی  
ــروزي ــی شــوراي -ام ــش- یعن مندان اســالمی از  دان

ــذاهب  ــه م ــیم    -هم ــه عظ ــد و وظیف ــود بیای ــه وج  ب
کـه بـه نـاحق، ایـن      نـه ایـن  3تاریخی خود را ایفـا کنـد   

 کـه هـیچ مـذهب و        .صالحیت را بـه خودمـان بـدهیم       
ــدارد و    ــی ن ــق و ذات ــت مطل ــتی حجی ــه  برداش ــا ب تنه

  .نسبت معتقدان آن حجت است

                                                
اســت و » تبلیــغ«ي ي اول، مرحلــه در تعبیــري دیگــر، مرحلــه-3

» شعور«که  الً با توجه به این    و اصو » جهاد«ي  ي دوم، مرحله  مرحله
اساس امتیاز عملی زندگی انسان است، وظیفه پیامبران،        » اختیار«و  

تواننـد از  و آگاه کردن مردم است کـه بعـداً خـود مـی          » تبلیغ«فقط  
اما جهاد، پـس از پـرورش گروهـی    . اختیار خود استفاده درست کنند  

) تجاوز(» اعتداء«ي اول، تنها در صورت برخورد با     توانا با کار مرحله   
 - چه به صورت سیاسی و چه به صـورت نظـامی   -و در همان حدود   

دو مرحله تبلیـغ و  » مبارزه«متأسفانه کلمه عام (مجاز و مأذون است  
ي آینده تفصیل این بحث، به عهده   ). سازدجهاد را، با هم مشتبه می     

 .است

داري که از طرف تنها مرجع صالحیت  
خــدا اجــازه دارد تــا پیــروان مـــذاهب     
مختلف را به سوي وحدت باز گردانـد،    
همان مرجعی اسـت کـه از طـرف خـدا،       

ــانون ــراي ق ــا اســتنباط از  ـ  گــذاريب  ب
 تعیـین   ـ موازین الهـی در کتـاب و سـنت   

-شده؛ و اطاعت از آن را، خدا بر همه   

:  یعنــی»ي مــسلمانان واجــب گردانیــده
ــا    «شــورا  ــرد ی ــیچ ف ــه ه ــا، و ن ــه م ؛ ن

 ».گروهی دیگر
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