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  :پیشگفتار 

برای اینکه بتوانیم یک کار گروهی سیاسی و یا یک حزب 

کار حزبی  و سابقه لوازم ، کیل دهیم ، ابتدا باید به ابزارتش

ر ایران اسالمی و پس از پیروزی انقالب آشنا شویم. د

اسالمی ایران و تصویب قانون اساسی توسط مردم ، تعریف 

و از آن تاریخ به بعد کار سیاسی و حزبی در چهار چوب دین اسالم قرار گرفت 

لوژیک مورد تایید مردم بعنوان مرام الهی احزاب که ناشی از وحی، ئوجایگاه اید

 رد مداقه و اسباب تشکیل حزب گردید .نبوت، امامت و والیت بود مو

ر د )کار گروهی و حزب در قرآن( در این جزوه یکی از سه جنبه مهم اصلی

 رفتهالعه کننده گرامی قرار گخصوص احزاب بررسی شده و در اختیار شما مط

 شد. واهدو انشاال... در آینده ایی نزدیک موارد دوم و سوم نیز تولید خ است

 ز:سه موضوع اصلی که در سه جزوه تفکیک شده منتشر خواهد شد عبارتند ا

 وهی و حزب در قرآن کار گر --1

 جهان معاصر سابقه حزب در --2

 در ایران  تاریخچه حزب --3

این جزوه که کارگروهی و حزب در قرآن است ضرورت کار جمعی را از جوانب 

دهد؛ زیرا انجام برخی کارها به صورت گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار می

فردی امکان پذیر نیست، و الزم است تا به صورت گروهی صورت بگیرد، مثل 
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نه سنگین که به نیروی افراد زیادی نیاز دارد. گاهی نیز هر بلند کردن یک وز

چند امکان انجام کار به صورت فردی وجود دارد، اما مستلزم تحمل هزینه 

فراوان و فشار زیاد است، که از لحاظ کیفیت اجرا نیز قابل مقایسه به صورت 

 جمعیِ آن نیست.

ر اختیا ه درمکاناتی است کگروهی انجام ندادنِ کار، به معنی عدم استفاده از ا 

با  رند،داریم، کسانی که قابلیت قرارگرفتن در کنار ما و در یک گروه را دا

ها توجهی به آنای هستند که بیهای مختلف خود، هر یک سرمایه بالقوهتوانایی

 عقالیی نیست.

های تکنولوژیک، در یک شرایط رقابتی سنگین در هم چنین ما در عصر جهش

ا قبا برهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قرار داریم. در شرایطی که همه عرصه

کنند و بدین های بزرگی را اجرا میهای جمعی، پروژهاستفاده از بهره فعالیت

تفاوتی نسبت به فواید کار جمعی افزایند، بیوسیله سلطه خود را بر جهان می

 هان تضعیف کند.جتواند موقعیت ما را در می

کار  های گروهی آگاهانه و هماهنگ، ممکن است مانکه بدون فعالیتعالوه بر ای

 یکدیگر را خنثی، تخریب و یا تکرار کنیم.

یدا در متون دینی هم می توان شواهد و مؤیداتی برای ضرورت کار گروهی پ

واهد قل خکرد، که البته با توجه به مطالب پیش، این بیانات، ارشاد به حکم ع

 ی مبنیعقل دینی ناظر به دو نکته است: یکی تأیید تحلیل بود. بنابراین، شواهد

 بر ضرورت کار جمعی، و دوم کشف نحوه کار گروهی از منظر دین.
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م آید توجه کنیشاید اگر به نصیحت امام علی )علیه السالم( که در ذیل می

ای دیگر از نتیجه کار گروهی مردم حتی در خصوص حاکم اسالمی نیز گونه

 فرمایند:رفت حکومت اسالمی باشد ، ایشان میارتقاء و پیش

 «:غیبو اما حقی علیکم فالوفاء بالیعه و النصیحه فی املشهد و امل»

 «حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت آشکار و نهان است»

ابل د که مقی مردم و آحاد جامعه نه تنها وظیفه دارنبنابراین از منظر امام، عامه

و  ی عادلیشواپاو را از معصیت باز دارند، بلکه در مقابل  پیشوای ظالم بایستند و

اینکه  معصومی همچون خودش هم حق دارند او را نصیحت کنند و باالتر از آن،

ا ا اداین نصیحت یک تکلیف است و حق امام بر مردم است که باید مردم آن ر

ود ق خدهد که اگر به این وظیفه و حنمایند! در جایی دیگر به مردم تذکر می

بت عقو یعنی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم عمل نکنند، مستوجب

 و مجازات الهی خواهند بود.

صل نی ااز یک سو و وفای به بیعت یع شاید تشکیل حزب اهلل در جامعه اسالمی

ار کهای برای تذکر به حاکم اسالمی، یکی از فرآیند والیت فقیه از سوی دیگر

 داری در اسالم باشد .گروهی و حزب

 سید احمد نبوی

 ران )همت(دبیرکل حزب همدلی مردم ته
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 فصل اول: آشنائی با کارگروهی و ابعاد آن
 

  گروهی: کار ماهیتالف( 

 آگاهانه، های تالش مجموعه: از است عبارت گروهی کار

 یا هدف به یابی دست برای که افرادی هماهنگ و منسجم

 .دارد پی در را( نتیجه) محصول در افزایی هم و گیرد می صورت مشترک اهدافی

 شود: تحلیل باید که دارد، وجود اساسی نکته سه تعریف این در

 بودن: آگاهانه و ارادی -1

 و قهری صورت به که را هایی تالش از دسته آن تعریف این در آگاهانه قید

 اگر دیگر، عبارت به. کند می خارج گیرد، می صورت جمعی قالب در ناخودآگاه

 دیگران فردی های فعالیت با اتفاقی کامال شرایطی در فردی، های فعالیت برخی

 گروهی کار ما نظر در آورد، وجود به را افزایی هم نوعی و شود هماهنگ

 چنین گیری شکل در تاثیری ما اراده چون بیان دیگر به. شود نمی محسوب

. گیرد نمی قرار بررسی مورد جا این در است، نداشته گروهی صورت به فعالیتی

 لباس ورزش، لباس شلوار، و کت) لباس انواع به جامعه نیاز مثال، عنوان به

 زمستانی لباس عزا، لباس زیر، لباس نوزاد، لباس کار، لباس عروس، لباس احرام،

 جا آن از اما شود، نمی تأمین جمعی اهتمام با جز که است ای گسترده نیاز...( و

 و سلیقه به تنها هریک قبلی هماهنگی و نقشه بدون لباس، کنندگان تولید که
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 می آن رفع به و گرفته عهده بر را گسترده نیاز این از بخشی خود تشخیص

 تبلیغ اگر همچنین. است خارج ما تعریف از جمعی تالش این لذا کوشند،

 نباشد کننده هماهنگی ستاد دارای تبلیغی، مراکز و روستاها شهرها، در روحانیت

 دامنه هرچند باشد، روحانی افراد ضرورت احساس و تشخیص از برخاسته تنها و

 زنبور یا مورچگان فعالیت. نیست جمعی کار اما دهد، می پوشش را ای گسترده

 نیز، پردازند می نقش توزیع و کار تقسیم به ناهشیار و غریزی صورت به که عسل

 .است خارج ما بحث محل از

 هماهنگی: و انسجام -2

 فعالیت که این یکی: است تصور قابل سطح دو در گروه اعضای میان هماهنگی

 فعالیت به مخل و باشد نداشته گروه اعضای سایر کار با ضدیتی گروه، عضو هر

 کمک این، بر عالوه فرد هر فعالیت که این باالتر و دوم سطح. نباشد دیگران های

 سطح بهینه، گروهی کار یک در مطلوب سطح. شود محسوب نیز ها آن کار به

 به توان می چگونه که کنیم روشن تا است الزم قسمت این در لذا و است دوم

 اعضای بین در عامل دسته دو. یافت دست اعضا میان هماهنگی از سطح این

: برد باال را گروه هماهنگی سطح ها آن طریق از توان می که دارد وجود گروه

 و گردد بازمی گروه در اعضا گرفتن قرار چگونگی به که مشترک عوامل یکی

 بر هم و گروهی انسجام بر هم دو، این. است فردی و درونی عوامل دیگری

 به باید گروه طراحی هنگام اول دسته عوامل. دارند تاثیرگذاری نقش یکدیگر

 شخصی طور به گروه اعضای توسط باید درونی عوامل و باشد نظر مد بهینه شکل
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 که گردد حاصل گروهی انسجام از باالیی سطح تا گیرند قرار عمل و توجه مورد

 :کنیم می اشاره شخصی عوامل این از رخیب به جا این در ما

 .گروهی کار به اعتقاد .1

 .گروهی کار های مهارت داشتن .2

 .منتخب رهبر از اطاعت روحیه .3

 .شخصی امور در ویژه انضباط و نظم .4

 :که این جمله از کارتشکیالتی، روحیه .5

 هب را گروه در شده تعریف اختیارات و وظایف حدود، ها، محدوده 

 .بشناسند رسمیت

 هداشت را شان شخصی نظر مخالف امور در حتی را جمع با هیهمرا 

 راآ تضارب مرحله در و گیری تصمیم از قبل باید مخالفت. )باشند

 کنار شخصی نظرات گروهی، گیری تصمیم از بعد ولی باشد،

 (.شود تالش گروه اهداف تحقق برای همدالنه و شود گذاشته

 که باشد راحت ههم خیال) باشند، داشته شناسی وظیفه و تعهد 

 (.داد خواهد انجام احسن نحو به را محوله وظایف فرد

 کنند قبول مسوءولیت توان اندازه به. 

 کنند رعایت را مشورت اصل ها، گیری تصمیم در. 
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 شان مربوطه مسئولیت و اختیارات محدوده در گیری تصمیم توان 

 گروه تصمیم منتظر جزئیات همه برای فرد) باشند داشته را

 (.نباشد

 . گروه اهداف نفع به شخصی عالیق از گذشتن .6

 .گروه با همراهی خاطر به شخصی رشد کندی تحمل .7

 .گروهی کار انجام طبیعی کندی تحمل .8

 ایج به پیشرفت و رشد به آنان تشویق و تر پایین سطح افراد با مدارا .9

 .آنان عملی و زبانی سرزنش

 با شخصی دافاه میان هماهنگی صورت در تنها گروه در عضویت پذیرش .10

 دکنن خودشان معطل را گروه نه صورت، این غیر در است، گروهی اهداف

 .گروه معطل را خودشان نه و

 ماهنگیه ایجاد و جمعی های برنامه لحاظ با ها فعالیت سایر برنامه تنظیم .11

 .ها آن میان

 سایر و دیگران رفتار کار، نوع که صورتی به محوله وظیفه انجام در جدیت .12

 .نگذارد تاثیری فرد جدیت و اراده در عوامل

 خدا اب رابطه بهبود دنبال به فقط عضو هر یعنی وظیفه؛ انجام در اخالص .13

 .دیگران با رقابت و امتیازجویی قبیل از چیزهایی؛ نه باشد
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 کار به بتوانند گروه اعضای که رود، می پیش صورتی در تنها گروهی کار :نکته

 نداشته داعتما دیگری کار به گروه اعضای گرا بنابراین،. کنند اعتماد دیگران

 و کچ را آن مجددا یا و دهد انجام خودش یا را کار آن باید الجرم باشد،

 این ایبر. سازد می خارج بودن گروهی از را کار مسئله این که کند، بازنگری

 این تا باشد مقید حداکثری صورت به باال ضوابط به کس هر است الزم منظور

 شود. تقویت و حاصل اعتماد حسن

 هبریر شیوه گروه، گذاری هدف نظام: از عبارتند نیز مشترک عوامل از برخی

 وابطر و سازمانی روابط) روابط نظام اعضا، عملکرد گذاری ارزش نظام گروه،

 .شود می بیان عوامل این پیرامون نکاتی ادامه در. اعضا میان( عاطفی

 :گروه گذاری هدف نظام -1-2

 جهت در هک نیروهایی سایر نیز و تحلیل، سطح اطالعات، میزان به وجهت با افراد

 کار امانج. دارند مختلفی های دغدغه و اهداف است، موثر هایشان انگیزه دهی

 به نشد ملحق با افراد که این یکی: دارد تصویر دو شرایطی چنین در گروهی

 و بپذیرند را گروه اهداف و گذاشته کنار را خود فردی های انگیزه و اهداف جمع،

 برتر عمجمو در را گروه و جمع هدف شخص که افتد، می اتفاق زمانی مسئله این

 یبررس از پس شخص دیگر، عبارت به. ببیند شخصی های انگیزه و اهداف از

 می یرتصو خود برای قبال او که هایی هدف که کند می احساس اهدافش، و گروه

 .ندارد را مربوطه اشکاالت عیجم هدف و بوده اشکاالتی واجد کرده،
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 شخصی های انگیزه و اهداف تحقق برای شخص که است این دوم، صورت

 فاهدا جمع، آن در حضور با که کند سعی و بیابد را متناسب جمعی خودش،

 گروهی رکا فردی، اهداف برای افراد حالت، این در که نماید، گیری پی را خود

 ضااع شخصی اهداف برآیند باید قیقاد گروه برای گذاری هدف پس. کنند می

 را گروه ،شود می تعیین گروه افراد برخی توسط یا بیرون از که اهدافی و باشد،

 .کند می پذیری آسیب دچار

 یجادا هماهنگی گروه اهداف نظام با شخصی عالیق و اهداف نظام میان کس هر

 و یابندب را هماهنگی این انفرادی طور به گروه اعضای که صورتی در و کند می

 گرا و کنند می گروه موفقیت و هماهنگی به زیادی بسیار کمک کنند، تقویت

 خود لقتع احساس فرد مرور به آنگاه شود، تضعیف توجهی بی اثر در پیوند این

 توسط اًمرتب باید گروه برای شده تعیین هدف لذا. دهد می دست از را گروه به

 و ها آن انگیزه تقویت یا آن نتیجه که گیرد، قرار بررسی مورد گروه اعضای

 با فاهدا در احتمالی نقایص یا و بود خواهد آن با فردی هدف کردن هماهنگ

 الیتفع تداوم کار، این با که شد، خواهد برطرف گروه اعضای سایر هماهنگی

 .گردد می تضمین گروه

 گروه: رهبری شیوه -2-2

 تربیت و است برخوردار وهیگر کار در مهمی بسیار و ویژه نقش از گروه رهبر

 مورد راهبر، مهم ویژگی اولین که است، ویژه های آموزش نیازمند راهبر، یک

 برخوردار گروه در معنوی اتوریته یک از باید راهبر. اوست بودن جمع پذیرش
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 اعضای طرف از باال رأی با که راهبرانی. باشد آن اعضای اعتماد مورد و بوده

 کارشان انجام در بیشتری موفقیت شوند، می بانتخا گروه صالحیت صاحب

 سطح به توجه با و باشد داشته گروهی کار در بسیاری تجربه باید راهبر. دارند

 برای باید او. باشد برخوردار امور ی اداره در الزم های توانایی از گروه اهداف

 داشته دقیق و تیز بسیار گوشی متفاوت نظرات نقطه درک و چیز همه شنیدن

 اما کرده، فاحشی خطای تنها، بداند، جمع بر مقدم را خود فکر عضوی اگر. شدبا

 .است گروه کامل پاشاندن موجب راهبر، طرف از اشتباه همین

 است عبارت او وظیفه بلکه نیست، مختلف نظرات مورد در قضاوت راهبر وظیفه

 مورد ی ألهسم برای گروه افراد تک تک نظرات میان از الزم کارهای راه یافتن: از

 ونچ هم هایی روش وسیله به شدن پرورانده به کمک ها، آن بندی دسته بحث،

. هاست آن گذاشتن گیری رای به نهایت در و جمعی بحث و ذهنی طوفان

 در. برراه نه و است جمع دارد گیری تصمیم و قضاوت صالحیت که آن بنابراین،

 .دارد یرأ یک تنها اعضا سایر همانند نیز راهبر زمینه این

 گروه یاعضا تک تک حق از و نگذارد گروه اعضای میان تفاوتی هیچ باید راهبر

 در گروه راهبر وظایف و حقوق لذا و. کند دفاع آن اهداف در مشارکت برای

 ورتضر ولی باشد، محدود یا گسترده تواند می جلسات برگزاری بین و جلسات

 .برسد جمع تصویب به و باشد شده تدوین که دارد
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 گروه: اعضای کردعمل گذاری ارزش نظام -3-2

 اهداف اب که گروهی کارهای با دارند، مادی اهداف که گروهی کارهای میان آیا

 این ارد؟د وجود تفاوتی گیرد، می انجام سازوکارها و قواعد ها، روش در معنوی،

 چیست؟ ها تفاوت

 به یابی ستد. 1: تاس گونه دو ها سازمان و ها گروه در مشارکت از افراد انگیزه

 ازمانس در. معنوی رشد به یابی دست. 2 شهرت؛ و مقام پول، مثل مادی، منافع

 یزشیانگ نیروهای دارد، محوریت مادی صرفا های انگیزه که هایی گروه و ها

 اهداف سمت به را ها انسان حدودی تا است توانسته رفاه و پول مثل متناسبی،

 و ها ساختارسازی محور، معنویت های سازمان در اما کند، نزدیک گروه

 کنند حساسا خود، نقش ایفای در افراد که باشد، ای گونه به باید ها سازماندهی

 درون به قضیه این از بخشی البته. است حصول حال در معنوی هدف آن که

 و ذاریگ ارزش نحوه از متأثر دیگر، بخش و. گردد برمی افراد تأمالت و بینی

 یک رد اگر. داشت خواهد وجود سازمان یا گروه یک درون هک است، یابی ارزش

 به ابیی دست برای افراد نشود، ایفا درستی به نقش این محور، معنویت سازمان

 القیاخ های مالک از برخی ریاست، و شهرت مقبولیت، مثل مادی، مسائل برخی

 .شد خواهد غرض نقض خود این که گذاشت خواهند پا زیر را معنوی و
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 :(عاطفی و سازمانی روابط) اعضا روابط نظام -4-2

 تعارضات رفع برای است، ناپذیر اجتناب گروهی کار در کشمکش و تعارض

 .شود تعیین اعضا امین و حکم عنوان به مرجعی باید گروه در احتمالی

 نکته ینا متوجه خود محاسبات در اگر. گرفتن نادیده اخالقی تکنیک از استفاده

 زمانی - نه یا مکنی پیدا دست ظاهری نتایج به چه - گروهی کار انجام که باشیم

 رضای هک بدانیم نیز و باشیم کرده جلب را خدا رضایت: که دارد واقعی نتیجه

 متوجه چنین هم و ها، آن از گیری مچ در نه است، افراد رشد به کمک در موال

 تقصیر یحت و قصور و اشتباه و دارند قرار تکامل مسیر در ها انسان که باشیم

 باید ضااع سایر به نگاهمان که رسید خواهیم تحلیل این به است، طبیعی اموری

 روابط در هک اشکاالتی از بسیاری صورت این در که باشد، مشفقانه و تربیتی نگاه

 یم اصالح تدریج به بجا های پوشی چشم با آید، می پیش گروه اعضای میان

 .شود

 افزایی: هم -3

 مه دور ای عده اگر که کند می روشن آمده، تعریف در هک افزایی، هم شرط

 تالش مجموع با برابر کارشان ثمره ولی دهند، انجام گروهی کار و شوند جمع

 . شود نمی محسوب گروهی کار کار، این باشد، ها آن انفرادی

 منکر از نهی و معروف به امر در فرهنگی، کار در افزایی هم از عینی نمونه یک

 باشد نداشته منکر مرتکب بر تأثیر نفر، یک تذکر است ممکن. شود می مشاهده
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 دهند، تذکر او به کم فاصله با متعدد افراد وقتی ولی دهد، ادامه خود کار به و

 آن ترک به تصمیم باالخره و شود می پشیمان و ناراحت خود کار از ناخودآگاه

 از نهی تک تک هک دارد همراه به تأثیری جمعی منکر از نهی یعنی گیرد؛ می

 شرایطی در است ممکن افزایی هم از نمونه این. ندارند مستقل صورت به منکرها

 اگر حال ندارد، وجود دهنده تذکر افراد بین انسجامی و هماهنگی که افتد اتفاق

 داشته منکر از نهی قصد هماهنگ طور به افراد این که کنیم تصویر را مدلی

 را خود کار اثر توانند می تری عمیق اثرگذاری با و تر کوتاه زمان در باشند،

  .کنند مشاهده

آنان  واضعمنمونه امر به معروف و نهی از منکر از طرف ملت به حاکمان و تغییر 

د ، از جمله مصادیق کارگروهی می باشد که اثر هم افزایی را نشان می ده

عامه  نکرز مهمانطور که حضرت علی )ع( نیز در رابطه با امر به معروف و نهی ا

 نسبت به خاصه و حکام میفرماید :

 «ب ملغیاو اما حقی علیکم فالوفاء بالیعه و النصیحه فی املشهد و »

 ( است نهان و آشکار نصیحت و بیعت به وفای شما بر من حق )

 مقابل که دارند وظیفه تنها نه جامعه آحاد و مردم یعامه امام، منظر از بنابراین 

 و عادل پیشوای مقابل در بلکه دارند، باز معصیت از را او و ندبایست ظالم پیشوای

 اینکه آن، از باالتر و کنند نصیحت را او دارند حق هم خودش همچون معصومی

 ادا را آن مردم باید که است مردم بر امام حق و است تکلیف یک نصیحت این
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 خود حق و وظیفه این به اگر که دهدمی تذکر مردم به دیگر جایی در! نمایند

 عقوبت مستوجب نکنند، عمل حاکم به نسبت منکر از نهی و معروف به امر یعنی

 .بود خواهند الهی مجازات و

 گروهی: کار برکات و ها بهرهب( 

 آرای و قوی های ایده افراد، آمدن هم گرد از: ها اندیشه تقویت و همفکری. 1

 های رهبه با و دارند را مباحثه تجربه دینی علوم طالب. شود می تولید محکم

 امام. هستند آشنا کامال مباحثه خالل در فکری های جرقه تولید و آرا تضارب

 (5)«الصواب منه یتولد ببعض الرأی بعض اضربوا»: اند فرموده( ع)علی

 و فکر نآ چگونگی به نسبت و آیند می هم گرد کار یک انجام برای افرادی وقتی

 آید، می رد آب از جامع و غنی بسیار کار امانج اولیه طرح کنند، می نظر اظهار

 نآ نهایی حاصل کند، اندیشه موضوع آن در نفر یک تنها اگر که صورتی در

 .بود نخواهد ویژه و ممتاز چندان

 با ما قتیو. شود می تشدید جمع، در انسان انگیزه :ها انگیزه تقویت و همدلی. 2

 برای ما امتاستق و شود می بیشتر کار اتمام به امیدمان یابیم، می پیوند دیگران

 ما ندیگرا عمل و حرکت مشاهده. یابد می افزایش مقصد گیری پی در پافشاری

 .کند می ترمیم مرور به را انگیزه فرسایش و دارد می وا عمل و تحرک به را
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 تکمی که شود می سبب گروهی کار :محصول کیفیت و کمیت در افزایی هم. 3

 نتیجه دیگر، تعبیر به. باشد فردی کار از بهتر و باالتر شده، انجام کار کیفیت و

 .است بیشتر همواره افراد توان جمع از گروهی کار

 نمی هالعاد فوق و بزرگ اهداف به فردی صورت به انسان :هاهمت باالرفتن. 4

 آثار نآورد پدید تصور کند احساس جمع یک میان را خود که وقتی اما اندیشد،

 تنهایی هب ما از یک هیچ مثال عنوان به. بود خواهد پذیر نامکا او برای بزرگ

 یک گرا اما کشد، نمی نقشه آن برای و کند نمی را آپارتمان یک ساختن تصور

 تماماه بزرگ آپارتمان یک ساختن برای است ممکن آیند، هم گرد همدل، گروه

 .نمایند اقدام و

 در .شود می اعضا لیعم و فکری قدرت رشد موجب گروهی کار: نیرو تربیت. 5

 روینی بیشتری سهولت و سرعت به و آموزند می کار یکدیگر از افراد گروه،

 در را انانس های اندیشه که است آن از ناشی قدرت این و. آید می پدید انسانی

 می آشکار آن قوت و ضعف نقاط و گذارد می نقد و آزمایش معرض در جمع،

 صورت هب که کسانی. آید می فراهم باشتهان صورتی به نیز انسانی تجارب. گردد

 با ماا شوند، بزرگی آثار پیدایش منشأ است ممکن هرچند کنند، می کار فردی

. شود مین یافت شود، آنان جایگزین و دهد ادامه را راهشان که کسی آنان رفتن

 عالیتف و برند می بهره یکدیگر از و کنند می رشد باهم همه گروه یک در اما

 .بود نخواهد شخص به مقائ گروهی
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 کار به نسبت اعضا همه جمعی کار در :دیگران به نسبت تعلق احساس. 6

 یک اب همه. بینند می آن به متعلق و منسوب را خود و دارند مسؤولیت احساس

 همکاری با جز بینند می که این از و کنند می حرکت هدف یک و رسالت

 همه. کنند می وابستگی احساس نیز دیگران به نسبت رود نمی پیش کار دیگران

 ترتیب، بدین. کنند می عمل واحد پیکر یک مانند و هستند جبهه یک در

 همه خوشحالی و سرفرازی موجب و همه پیروزی یک، هر موفقیت و پیروزی

 لیتفعا از شخص هر که امتیازی. همه ناکامی یک، هر ناکامی و شکست و است

 او متی پای به و نیست او خود مال تنها آورد می دست به خود آمیز موفقیت

. شوند می خوشحال همه بزند گل نفر یک وقتی تیم، یک در. شود می نوشته

 قابتر احساس تنها نه و دارند مسؤولیت احساس دیگران موفقیت مقابل در همه

 و ها یتوانمند رشد و دیگران موفقیت برای تالش که رود، می بین از حسادت و

 شود. می شمرده زمال آنان های فراورده
 

 کارگروهی: شناسی آسیبج( 

 مشارکت برای داوطلب ای عده جمع تنها کاری، گروه یک که داشت توجه باید

 بدون که است، برخوردار نیز ای ویژه سازماندهی از بلکه نیست، فعالیت یک در

 به نیاز گروه، اعضای بر عالوه کاری گروه یک. شود نمی حاصل افزوده ارزش آن،

 و هم به را اعضا که دارد ای ویژه کار گردش و شیوه یعنی ارتباطی؛ نظام و رراهب

 یک در کامپیوتر چند باشد قرار اگر که این نظیر. سازد مرتبط گروه راهبر به
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 سیستم از که بود، خواهد نیاز مرکزی سرور یک به کنند همکاری هم با شبکه

 .است برخوردار ای ویژه عامل

 جستجو عامل سه این از یکی در توان می را گروهی کار رد نارسایی بنابراین،

 .مناسب های شیوه کارا، راهبری صالحیت، صاحب اعضای: کرد

 .است ذیل قرار به جمعی های فعالیت محتمل های آسیب دیگر از برخی

 شدر قدرت که کسانی. دهد می قرار الشعاع تحت را فردی رشد گروهی کار. 1

 وند،ش هماهنگ و همراه گروه با باید که این لیلد به دارند، باالتری فردی

 .کنند حرکت گروه ضعیف و کند افراد پای به و بکاهند خود سرعت از مجبوراند

 ضعیف هک افرادی برای که ای گونه به شود، می پنهان جمع در افراد نقایص. 2

 ویق افراد با بودن همگروه دلیل به که آید می پیش توهم این هستند، بقیه از تر

 و حل صدد در و شوند غافل ها آن از احیانا و نادیده را خود مشکالت توانند می

 که کنند می گمان ناخودآگاه قوی افراد کنار در ضعیف افراد. برنیایند آن رفع

 تمهار و شخصیت بازسازی به نیازی و رود می پیش خوبی به کارها همواره

 .ندارد وجود افزایی

 می اقدام در تأخیر سبب و است فردی کار از ترکند گروهی کار در حرکت. 3

 که این دلیل به باشند، داشته را الزم های انگیزه افراد اگر که معنی این به. شود

 برای را زمانی باید دارند، افراد اکثر یا همه همراهی و هماهنگی به نیاز گروه در

 در که آن حال و کنند صرف گروه اعضای دیگر با شدن همراه و شدن هماهنگ
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 بیشتری بازدهی زمان لحاظ به و نیست نیاز هماهنگی چنین فردی حالت

 .داشت خواهند

 در شکالتم و موانع با برخورد های نشانه نخستین از اعتمادی بی و ناامیدی. 4

 با جمعی حرکت یک وقتی مواقع، از بسیاری در. است جمعی حرکت یک

 آن خطر حتی یا کند، می کند را حرکتش سرعت که شود، می مواجه مشکلی

 ینا ها«واکنش» ترین ساده از یکی کند، متوقفش کامل صورت به که رود می

 ضیبع جداشدن و سستی. ببریم سؤال زیر را آن «بودن جمعی» ماهیت که است

 دیگر بارتع به.  بماند ابتر گروه کار که شود می باعث درخالل، گروه اعضای از

 حاصل ارک از ای بهره هیچ است ممکن نرسد، مسرانجا به انتها تا جمعی کار اگر

 ندما نمی کسی معطل ای لحظه هیچ در شخص فردی، کار در که آن حال نشود،

 می پایین ربسیا شود، ثمر بی دیگران ناحیه از کارش که این احتمال بنابراین، و

 .آید

 در نترلک و نظارت سازماندهی، در انرژی، از بخشی است الزم گروهی کار در. 5

 نای اگر. نیست نیاز انرژی این فردی کار در که حالی در شود، صرف کار

 سمعکو یا خنثی دیگران توسط افراد کار نتیجه است ممکن نباشد هماهنگی

 .شود

 و مشکالت تناقضات، حل و روابط، حفظ مهارت باید گروهی روابط شبکه در. 6

 دچار ها گروه باشد، نداشته وجود ها مهارت این اگر. باشد داشته وجود مسائل
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 آسیب و مشکالت از یکی جمعی، کار های مهارت نداشتن شوند، می مشکل

 .رود می شمار به آن های
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 آشنایی با کار گروهی در قرآنفصل دوم: 

  :کار اجتماعی در قرآنالف( 

دین اسالم به عنوان یک دین الهی تاکید فراوانی بر کار 

یات و روایات بسیاری به این جمعی و گروهی دارد ، آ

 مسئله ی مهم اشاره می کنند . 

که  است یکی از تفاوت های دین اسالم با دیگر ادیان تحریف شده ی موجود این

و  حکامدین اسالم یک دین اجتماعی است و به جرئت می توان گفت بسیاری از ا

سائل ه مب دستورات اسالم یا مستقیما به اجتماع مربوط است و یا با واسطه ای

 اجتماعی ختم می شود . 

اشد . بمی  از جمله کلید واژه های مهم قرآنی که درباره ی اجتماع است ، تعاون

ر دوان تعاون به معنای همکاری و همدلی در انجام کارهاست . تعاون را می ت

 معنای کار گروهی و دسته جمعی به کار برد .

ز اتند جمعی و تشکیالتی عبار کلیدواژه های دیگر قرآنی برای اشاره به کار

 :اعتصام ، عصبه ، حزب ، اجتماع ، طائفه.

هلل اواعتصموا بحبل : فرماید می 103 آیه ی سوره ی آل عمران در خداوند 

 صورت هب بزنید، چنگ( عترت و قرآن) الهی ریسمان به جمیعا و ال تفرقوا یعنی

 .کند می حکم( داریدین در) بودن جمعی به این آیه. نباشید پراکنده و جمعی
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. است تجماع با خدا دست الجماعه ، مع آیه ی دیگری نیز می فرماید : یداهلل

 متجمع و شوند می متشکل انسان ها که وقتی یعنی است، قدرت عالمت دست

 هستند، پراکنده هستند، تنها وقتی. دارند خودشان با را خدا قدرت شوند ، می

 .شوند می شکست به وممحک و است کم قدرتشان طور طبیعی به

 کار ودر ادامه به بررسی آیاتی دیگر از قرآن کریم که به موضوع تشکیالت 

 گروهی اشاره می کنند ، می پردازیم .

ٌد رَُّسوُل اللَِّه َو الَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ﴿مح  اَعلىَ  اءُ مَّ ًعا  مْ بَ ْینهَ ِر ُرََحَاُء  اْلُكفَّ تَ َرئُهْم رُكَّ
ًدا يَ ْبَتغُ  َن اللَِّه َو رِْضَوانً وَن َفضْ ُسجَّ ْن أَثَ جُ ُهْم ىِف وُ یَماسِ  اًًل مِّ ُجودِ وِهِهم مِّ  ِر السح

رَُه فَاْسَتْغَلَظ ازَ فَ ُه َشطْ ْخرََج َكَزرٍْع أَ   یلِ ْْلنِ اَو َمثَُلُهْم ىِف  َك َمثَُلُهْم ىِف التَّْورَئةِ َذالِ 
يَن َءاَمُنوْا َو َعَد اللَُّه الَّذِ وَ ُكفَّاَر  ُم الْ بِ  ِغیظَ ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزحرَّاَع لِیَ  َعلىَ  فَاْسَتَوى

ْغِفَرًة َو َأْجرًا ِمنهْ َعِمُلوْا الصَّاِِلَاِت   ( 29ه فتح آیه سوره مبارک) ﴾اِظیمَ عَ م مَّ

 :بایسته های تشکیالتی آیه

 شدت بر مخالفین و رحمت بر اعضای تشکیالت  -1

ران ب تمییز آن ها از دیگویژگی های اعضای تشکیالت اسالمی که موج -2

 می شود .

نکته ای که در مورد برخورد با کفار و مخالفین، باید در نظر گرفته شود این است 

که مخالفین دو دسته هستند عده ای که مخالفند و علنا مخالفت می کنند و در 
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برابر تشکیالت اسالمی فعالیت می کنند و دسته ی دوم ، عده ای که با ما 

مخالفت علنی و فعالیت تقابلی ندارند . در برخورد با این دو دسته نیستند ولی 

 باید تفاوت قائل شویم .

ْحَدئُهَما َعلَى فَِإن بَ َغْت إِ  َماوْا بَ ْینهُ ِلحُ َأصْ ُلوْا فَ َو ِإن طَائَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ﴿
ا ْصِلُحوْا بَ ْینُهمَ فَِإن فَاَءْت فَأَ  ِر اللَّهِ  أَمْ َء ِإلَ َتِفى فَ َقاتُِلوْا الَّىِت تَ ْبِغى َحىتَ  اْْلُْخَرى

 ( 9ه حجرات ، آی) ﴾ِسِطنيَ ِإنَّ اللََّه حيبح اْلُمقْ بِاْلَعْدِل َو أَْقِسُطوْا 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوْا َبنيْ ﴿  ﴾كْم تُ ْرََحُونَ وْا اللََّه َلَعلَّ م َو ات َّقُ َوْيكَأخَ  ِإَّنَّ
 (10 آیهحجرات ، )

 :بایسته های تشکیالتی آیه

 امکان اختالف بین اعضا در تشکیالت اسالمی -1

 اصالح بین دو طرف اختالف  -2

 ایمان ، شرط ارتباط و پیوند اعضای تشکیالت -3

.  د شدباید در نظر داشت که بین اعضای تشکیالت اسالمی اختالف ایجاد خواه

 باشد . نمی توان گفت که تشکیالت باید بدون مشکل و اختالف 

مهم حل اختالفات است . طبیعی است که در یک جمع نظرات متفاوت و بعضا 

 متضادی وجود دارد و تشکیالت اسالمی هم از این قائده مستثنا نیست .
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 ،ی کند ار منکته ی دیگر اینکه در تشکیالت اسالمی ، آنچه بین اعضا پیوند برقر

مان س ایالت اسالمی بر اساثروت و یا موقعیت خانوادگی و نژادی نیست . تشکی

 شکل می گیرد .

آل  ) ﴾ُكْم تُ ْفِلُحونُقوْا اللََّه َلَعلَّ وْا َو ات َّ اِبطُ  رَ يَأَي حَها الَِّذيَن َءاَمُنوْا اْصربوْا َو َصاِبُروْا وَ ﴿

 ( 200آیه ی  ، عمران

 کیبایىش به هم را دیگران و کنید، شکیبایى[ حوادث برابر در! ]ایمان اهل اى

 ارتباط و پیوند[ گرفتارى و بال در چه آسایش حال در چه] یکدیگر با و ید،وادار

 .شوید رستگار تا نمایید پروا خدا از و کنید برقرار

 :بایسته های تشکیالتی آیه

 . الذین آمنوا : افرادی که ایمان دارند ، یک جمع و گروه هستند -1

 صبر کنید و استقامت در صبر داشته باشید . -2

 و ارتباط داشته باشد .با هم پیوند  -3

 تقوای الهی را پیشه کنید . -4

 تا رستگار شوید .

الت یکی از شرایط رستگاری، داشتن روحیه ی جمعی و ارتباط قوی بین تشکی

 مومنین است.
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 فوق وحضرت عالمه طباطبایی در مورد این آیه در تفسیر المیزان نکات ناب 

صه ت خالمی کنند که به صورالعاده ای را در مورد تشکیالت و کار جمعی بیان 

 به آن می پردازیم :

 اجتماع: و انسان -1

 و ندک زندگى اجتماعى باید که است موجودى جانداران تمامى میان در انسان

 چنین انانس افراد تمامى فطرت که چرا ندارند، زیاد بحث به احتیاج مطلب این

 تاریخ هک هم جاآن تا و کندمى درک را معنا این انسانها تمام فطرت یعنى است

 از که) هم باستانى آثار و کردهمى زندگى اجتماعى بوده بشر جا هر داده نشان

 .کندمى ثابت را مطلب این( آورده بدست آثارى بشر ترینقدیمى زندگى

 قبیل از ه،داد خبر حقیقت این از بسیار آیاتى در بیان بهترین با هم کریم قرآن

 :آیه

باِئَل اُكْم ُشُعوباً َو قَ ، َو َجَعْلننْثى أُ وَ ا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر يا أَي حَها النَّاُس ِإنَّ  ﴿
 (13) حجرات، آیه   ﴾... لَِتعاَرُفوا

 :آیه و

نْ  الََنُْن َقَسْمنا بَ ْیَنُهْم َمِعیَشَتُهْم ِف اِْلَیاةِ  ﴿ َق بَ ْعٍض ْعنا بَ ْعَضُهْم فَ وْ یا، َو َرف َ دح
 (32، آیه زخرف) ﴾ْم بَ ْعضاً ُسْخرِيًّاَدَرجاٍت، لَِیتَِّخَذ بَ ْعُضهُ 
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 :آیه و 

 (195)آل عمران، آیه  ﴾ بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعضٍ  ﴿

 :آیه و

 (54)فرقان، آیه  ﴾ ِصْهراً باً وَ سَ َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشراً َفَجَعَلُه نَ ﴿

 اللتشاند نحوه و آیات این از یک هر درک براى عزیز خواننده که دیگر آیاتى و

 کند. مراجعه کتاب این در آنها یکایک تفسیر به است الزم

 اجتماع: در و نقش او انسان -2

 از است او به مربوط که آنچه و انسان روحى خواص سایر مانند انسانى اجتماع

 و نمو اجتماع که کند خیال کسى تا نیافته تکون کامل بصورت پیدایش آغاز روز

 اجتماعى بلکه معنوى کماالت در نه و مادى تکماال در نه پذیرد،نمى تکامل

 تکامل آنها دوش به دوش ادراکیش و روحى امور سایر مانند هم انسان شدن

 سامان نیز اجتماعش شده، بیشتر معنویش و مادى کماالت چه هر پذیرفته،

 از خصوصیت یک این که رودنمى انتظار مسلما و است گرفته خود به بیشترى

 اجتماعى خصوص یعنى باشد، مستثنا انسانیت خواص و خصوصیات همه میان

 امروزیش اجتماع و باشد، یافته تحقق کامل بطور پیدایشش اول همان از بودنش

 مانند انسان خصیصه این بلکه باشد، نکرده فرق هیچ خلقتش اول روز اجتماع با

 اتدریج دارند، ارتباط او اراده ی و علم نیروى با به نحوى که خصائصش سایر

 .است یافته تکامل انسان در کم کم و بوده حرکت در کمال بسوى
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 چند هر آن، غیر چه و خانوادگى اجتماع چه انواعش تمام به اجتماع مشخصه 

 سراغ هم زمان از اىبرهه حتى نبوده، جدا بشر از بشرى ادوار این در هیچ گاه که

 این نسانا که بوده نیز این لیکن و باشد، کرده زندگى فردى انسان، که نداریم

 فصیلت بطور آن انتخاب براى و نکرده انتخاب فردى زندگى از را زندگى رقم

 ،اس نیازشتمایل او به ازدواج براس بلکه نسنجیده، را آن خوبی هاى و هامصلحت

 نیز را ردیگ قدم هاى شده مجبور قهرا )و واداشته اجتماع تشکیل در قدم اولین

 به است؟ ربهت اجتماعى چگونه اینکه و آن خوبی هاى به بردن پى اما و( دارد بر

 هخصیص نظیر کرده، نمو و رشد بشرى، خواص سایر پیشرفت تبع به و تدریج

 ... و دفاع خصیصه و استخدام

 پیامبر اولین بعثت زمان شد اجتماع مصالح و منافع متوجه بشر که بارى اولین 

 جتماعا منافع متوجه بشر که بارى اولین که داده خبر کریم قرآن بود و الهى

 آن فظح صدد در و برد پى آن مصالح به( ناخود آگاه نه و) تفصیل بطور و شد،

 و شد بعوثم بشر میان در پیغمبرى بار اولین براى که بود زمانى ،آمد بر مصالح

 مصالح جهمتو نبوت مقام وسیله به: که است این کالم جان. گشت راهنما را آنان

 که کنیممى زیر استفاده آیات از را مطلب این گردید، جتماعىا زندگى منافع و

 :فرمایدمى

 (19، آیه یونس) ﴾واَو ما كاَن النَّاُس ِإْلَّ أُمًَّة واِحَدًة فَاْخَتَلفُ  ﴿
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 :فرمایدمى نیز و

رِي نيَ ِبیِّ كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة، فَ َبَعَث اللَُّه النَّ  ﴿  أَنْ َزَل َمَعُهُم وَ َن َو ُمْنِذرِيَن، ُمَبشِّ
، لَِیْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِفیمَ   (،217ه، آیه )بقر ﴾ُفواَتلَ ا اخْ اْلِكتاَب بِاِلَْقِّ

 احدهو امتى عهدش ترینقدیم در انسان که دهدمى خبر چنین آیه، دو این چون

 هم فاختال و شد پیدا افرادش بین در اختالف سپس بوده، اختالفبى و ساده و

 کتاب آنان اب و انگیخت بر را انبیا تعالى خداى لذا انجامید، نزاع و مشاجره به

 وحدت هب دوباره و کنند، طرف بر را اختالف ها کتاب آن وسیله به تا فرستاد،

 رمودهف تشریع که قوانینى وسیله به را وحدت این و برگردانند، اجتماعیشان

 .کنند حفظ

 :آیه در نیز و

ْینا ِبِه لَْیَك، َو ما َوصَّ ْوَحْینا إِ أَ ِذي الَّ  يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً، وَ َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ  ﴿
ينَ َو ِعیسى ِإْبراِهیَم َو ُموسى  (13)شورا، آیه  ﴾یهِ فِ َفرَُّقوا  تَ تَ ْلَو  ، َأْن أَِقیُموا الدِّ

 و مردم بین از اختالف رفع اینکه از داده خبر خود کالم این با و: که دهدمى خبر

 در تحادشانا و دین اقامه به دعوت راه از تنها و تنها کلمه، در اتحادشان یجادا

 .است آنان صالح اجتماع ضامن که است دین تنها پس یابد،مى تحقق واحد، دین



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               آن                          کار گروهی و حزب در قر

 

 
31 

( اتحاد و اعاجتم به را اولیه انسانهاى دعوت یعنى) را دعوت همین نامبرده آیه و

 پس کرده، پیشنهاد آن در مردم ننشد متفرق و دین اقامه به دعوت صورت به

 است. دین صالح اجتماع ضامن تنها

 و جتماعا به دعوت یعنى) را دعوت این فرماییدمى مالحظه که بطورى آیه این و

 و تابک صاحب انبیا ترینقدیم که کرده حکایت علیه السالم نوح از( را اتحاد

 عیسى از سپس و سىمو از گاه آن و ابراهیم از جناب آن از بعد و است شریعت

 عدد سالمعلیه ال ابراهیم و نوح شریعت در اینکه با کرده، حکایت علیه السالم

( شده برده نام که) پیامبر چهار این از و بود شده تشریع احکام از انگشت شمارى

 دهد،ىخبر م کریم قرآن که بطورى و آورده تروسیع شریعتى علیه السالم موسى

 شریعت عتاب نیز علیه اسالم عیسى آید،مى بر هم یحیانمس هاىانجیل ظاهر از و

 از شبی شده، گفته که بطورى هم علیه السالم موسى شریعت و بوده، جناب آن

 نداشته است. حکم ششصد حدود

 از تنها که بوده صریح و مستقل دعوتى اجتماع به دعوت که گردید روشن پس

 در را آن و اندبوده علیهم السالم انبیا آن آغازگر و شده، شروع نبوت مقام ناحیه

 نموده یحتصر بدان قرآن هم اینکه شهادت به اندکرده پیشنهاد بشر به دین قالب

 است. کرده تصدیق را آن تاریخ هم و
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 اجتماع: و اسالم -3

 تماعاج بر را خود بنیان که است دینى تنها اسالم اینکه در نیست شکى هیچ

 مساله ىبشر شؤون از شانى هیچ در و کرده عالما صراحت به را معنا وین نهاده

 ینا به نسبت پیش از بیش دبخواهىشخصی  اگر و نگذاشته، مهمل را اجتماع

 را انهاانس اعمال نخست که شود وارد راه این از تواندمى -،شود آگاه معنا

 کند فاعترا و است وسیع چقدر انسان اعمال دامنه که بفهمد و کند بندىدسته

 اجناس به گیردمى خود به که تقسیماتى و آنها شمردن از آدمى فکر هچگون که

 عنام این در دیگر سوى از و است عاجز شودمى منشعب که اصنافى و انواع و

 یافته حاطها آنها همه به و شمرده را آنها اسالم الهیه شریعت چگونه که بیندیشد

 هداد گسترش و سطب اعمال، آن بر آورىشگفت بطور را خود احکام چگونه و

 رد گاه آن( نگذاشته حکم بدون را آدمى بزرگ و کوچک عمل هیچ که بطورى)

 وقت آن ریخته، اجتماعى هاىقالب در را احکام این همه چگونه که بیندیشد این

 حکامشا کالبد در امکان درجه نهایت به را اجتماع روح اسالم که دید خواهد

 .دمیده است.

 آنها شان به نیز قرآن که حقه شرایع سایر از آنچه با بدست آورد آنچه سپس

 و موسى و مابراهی و نوح که احکامى و شرایع با یعنى ،کند مقایسه ورزیده اعتنا

 به نتیجه در و آیدمى دستت به شرایع آن و اسالم نسبت بسنجى آورده عیسى

 .برد.مى پى اسالم منزلت و مقام
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 مانند نکرده، آنها به اعتنایى اسالم و تاس ادیان سایر در که شرایعى آن اما و

 سایرین و مجوسیان و مانى پیروان و صائبان و پرستانبت کیش در که احکامى

 و نیستند اسالم احکام با مقایسه قابل که دارد ترىروشن وضع معتقدند آنها به

 ضبط آنان وضع از چیزى تاریخ متمدن غیر چه و متمدن چه قدیم هاىامت اما

 انسانیت عهد ترینقدیم هاىموروثى تابع که دانیممى را مقدار این لىو نکرده

 به غریزه، حکم به و داده تشکیل جامعه اضطرار حکم به نیز آنها اند،بوده

 آن و اندکرده اجتماع جمعى یک تحت افراد آخر در و پرداختند یکدیگر استخدام

 هم اجتماعشان و پادشاهى سلطه و استبدادى حکومتى از بوده عبارت جمع

 یکى که اقلیمى و وطنى اجتماعى یا و نژادى و قومى اجتماعى از یا بوده عبارت

 جمع رئیسى یا و شاه پرچم و رایت تحت در را همه وحدت عامل، چند این از

 بوده، دو این غیر و اقلیم و وراثت عامل همان هم زندگیشان راهنماى و کردهمى

 پیرامون و باشند نشسته نتیجه در و برده پى عاجتما مساله اهمیت به اینکه نه

 در که هم روم و ایران یعنى بزرگ امتهاى حتى باشند، کرده عملى یا بحثى آن

 خدا دین آفتاب که هم روزگارى تا داشتند حکومت و سیادت دنیا همه بر قدیم

 فکر این به پراکند،مى اکناف و اطراف در را خود اشعه و کرد طلوع بشر در

 نظام از بهتر اجتماعى نظامى چه و دهیم اجتماع تشکیل چرا که دندنیفتا

 قانع و دلخوش خود کسروى و قیصرى نظام همان به بلکه است؟ امپراطورى

 هر بود، امپراطوریشان و سلطنت لواى تابع شانجامعه انحطاط و رشد و بودند

 که زمان هر بود، نیرومند هم جامعه بود قدرتمند و قوى امپراطوریشان که زمانى

 .شدمى متوقف نیز جامعه رشد شد،مى متوقف امپراطورى رشد
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 هاىهنوشت قبیل از بودند برده ارث به خود حکماى از که هایىنوشته در بله

 و شودمى یافت اجتماعى هایىبحث اینها، غیر و ارسطو و افالطون و سقراط

 است هایىمثل و نشده عواق عمل مورد هرگز که است اوراقى و هانوشته تنها لیکن

 ما راىب که زمان آن تاریخ و است نگشته پیاده خارج مرحله در هرگز که ذهنى

 .است ما گفتار صدق بر شاهد بهترین رسیده، ارث به

 بار ناولی براى و برخاست بشر از که ندایى اولین: بگوئیم که است درست پس

 اهمال کنج از را آن و بورزد، اهتمام و اعتنا اجتماع امر به که نمود دعوت را بشر

 بحسا بحث قابل و مستقل موضوعى و نموده خارج حکومت ها تبعیت زاویه و

 السالم و ةالصال افضل علیه السالم انبیا خاتم و اسالم شارع که بود ندایى کند،

 منظور به رشپروردگا ناحیه از که را آیاتى اینکه به کرد دعوت را مردم و داد سر

 که زیر آیات مانند کنند، پیروى شده نازل آنان پاکى و جتماعىا زندگى سعادت

 :فرمایدمى

بُ ِبعُ تَ تَّ  َو َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقیماً فَاتَِّبُعوُه َو ْل﴿ ،  )انعام ﴾مْ َل فَ َتَفرََّق ِبكُ وا السح

 (153آیه 

یعاً َو ْل تَ َفرَّقُ ﴿  (103مران، ع)آل  ﴾واَو اْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ

 :فرمایدمى و نموده اشاره انشعاب و تفرق از مجتمع حفظ مساله به که آنجا تا
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ٌة يَْدُعوَن ِإَل اْلَْْيِ ﴿ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ْلَمْعُروِف َو يَ نْ ُمُروَن بِايَأْ   وَ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
ْعِد ما ب َ  اْخَتَلُفوا ِمْن َفرَُّقوا وَ َن ت َ ِذيَو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن، َو ْل َتُكونُوا َكالَّ 

 (105)آل عمران، آیه  ﴾جاَءُهُم اْلَبیِّناتُ 

 (159)انعام، آیه  ﴾ءٍ يْ ُهْم ِِف شَ  ِمنْ ْستَ ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِديَنُهْم َو كانُوا ِشَیعاً لَ ﴿

 .کندىم دعوت اتحاد و اجتماع اصل به را مردم مطلق بطور که دیگر آیاتى و 

 اعاجتم خصوص یعنى خاص، اجتماعى تشکیل به کندمى دعوت دیگر آیاتى در و

 مادى و وىمعن مزایاى و منافع آوردن دست به و اتحاد، و اتفاق اساس بر اسالمى

 :شریفه آیه مانند آن،

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة، فََأْصِلُحوا بَ نْيَ إ ﴿  َو ْل ":هآی و (10آیه  )حجرات،"مْ ْيكُ َخوَ أَ َّنَّ
  ،(64یه )انفال، آ﴾تَناَزُعوا فَ َتْفَشُلوا َو َتْذَهَب رحُِيُكمْ 

 :آیه و

 (،2 )مائده، آیه ﴾َو َتعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َو التَّْقوى ﴿

 :آیه و

ٌة يَْدُعوَن ِإَل اْلَْْيِ  ﴿ َهْوَن َعِن ْلَمْعُروِف َو يَ نْ ُمُروَن بِايَأْ   وَ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
 (.104)آل عمران، آیه ﴾رِ اْلُمْنكَ 
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  تکوین اجتماع: -4

 ىغرض و هدف مولود( باشد که نوع هر) اجتماع تشکیل اینکه در نیست شکى

 کمشتر هدف این و باشدمى اجتماع آن افراد همه بین مشترک که است واحد

 دمیده اجتماع اطراف و جوانب تمام در که است واحدى روح منزله به حقیقت در

 .است داده آنها به داتحا نوعى و شده

 شود،مى تشکیل که اجتماعاتى نوع در بلکه و غالب در مشترک هدف این البته

 ترکمش زندگى البته. است انسانها دنیایى زندگى به مربوط و مادى هدف یک

 .فردیشان زندگى نه آنان،

 گشته ربرخوردا بیشترى مزایاى از اجتماع که است این هدف ها آن همه جامع و

 .برسد بهترى مادى ندگىز به و

 است این خاصیت نظر از انفرادى مندىبهره با اجتماعى مندىبهره بین فرق و

 قهرا کند، زندگى انفرادى بطور -جانداران بیشتر مانند -توانستمى اگر انسان که

 بود، آزاد و العنان مطلق زندگیش هاىبهره همه از برخوردارى در و لذائذ همه در

 شد،نمى مزاحمش رقیبى هیچ و بست،نمى او بر را راه معارضى و مخالف هیچ و

 او خود بدن جهازات و قوا نارسایى کرد،مى محدود را او آزادى که چیزى تنها بله

 هوایى او ریه ساختمان کند، استنشاق را هوایى نوع هر تواندنمى آدمى چون. بود

 دستگاه گنجایش و زهاندا از بیرون تواندنمى او همچنین و خواهد،مى مخصوص

. دارد محدود قدرتى غذا کردن هضم براى دستگاه این زیرا. بخورد غذا گوارشش

 انسان وضع این. کنندمى محدود را یکدیگر او، جهازات و قوا سایر همچنین و
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 را او زندگى ما که آنجا دیگر، انسان هاى به نسبت اما خودش و به نسبت است

 در دیگر انسانهاى نه و دارد دیگر انسانهاى کار هب کارى او نه کنیم، فرض فردى

. کنندمى تنگ و محدود او علیه را عمل میدان و اویند، مزاحم او وریهاىبهره

 او عمل میدان تضییق باعث که شودنمى تصور علتى هیچ فرض، این بر بنا چون

 .گردد او اعمال از عملى و او افعال از فعلى کردن محدود و

 عرصه دیگر که کند،مى زندگى اجتماع محدود در که است انسانى برخالف این و

 اجتماع ظرف در او و. ندارد را بود باال فرض در که اىگستردگى آن او زندگى

 مزاحم او آزادى زیرا باشد، العنان مطلق خود اعمال در و کردن اراده در تواندنمى

 آید، میان به معارضه و مزاحمت پاى وقتى که است معلوم و. است دیگران آزادى

 در را معنا این ما و شودمى تباه اجتماع افراد همه زندگى و او خود زندگى

 باعث که علتى تنها. دادیم شرح وجه ترینکامل با گذشت قبال که نبوت مباحث

 قانون حکم به محکوم را خود و داده قانون حکومت به تن نخست روز از بشر شد

. است بوده بشر نوع تباهى خطر و تزاحم مساله همانا بداند، مجتمع در جارى

 با و باشند نشسته عقال که نبوده اینطور وحشى هاىجامعه در هست که چیزى

 خود براى سپس و باشند برده پى قانون به خود نیازمندى به اندیشه و فکر

 شدهمى باعث داشتند که رسومى و آداب بلکه باشند، کرده جعل قوانینى

 را امورى که شدندمى ناگزیر همه قهرا و شود پیدا آنان در جراتىمشا و درگیریها

 چون و کنند حفظ انقراض خطر از را خویش جامعه بدینوسیله تا کنند رعایت

 اساسى نبوده، اندیشه و فکر اساس بر گفتیم که همانطور امور آن پیدایش

 .است بوده ابطال و نقض دستخوش همواره نتیجه در و نداشته مستحکم
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 از دىدر آن رعایت دیدندمى بعد کردند،مى رعایت را امور آن مردم روزى ندچ

 .ساختندىم آن جایگزین را دیگرى امور نموده رها را آن ناگزیر نکرد، دوا آنان

 جعل ،استوار اساسى بر شده،مى تدوین قوانینى اگر متمدن، هاىجامعه در اما

 نیز آن ینقوان بودند، برخوردار رىبیشت تمدن از مجتمع آن قدر هر البته شدهمى

 اعمال و اراده در که تضادهایى توانستندمى بهتر قوانین آن با و بوده محکمتر

 افراد تک تک خواست براى و سازند طرف بر و تعدیل آید،مى پدید افراد

 و تقدر قانون تقنین از بعد مجتمعات این بسازند، مقرر قیودى و چارچوبى

 ضامن ار مقام آن داده، تمرکز دربار مثال بنام نقطه یک در را اجتماع نیروى

 .کند حکومت گوید،مى قانون که آنچه طبق بر تا دادند،مى قرار قانون اجراى

 :که شد معلوم گذشت آنچه از

 خواست بتواند که نظامى از است عبارت حاضر عصر تمدن در حقیقى قانون: اوال

 و سازد، رفط بر آنان میان از را هااحمتمز و کند، تعدیل را جامعه افراد عمل و

 .گرددن دیگرى عمل و اراده از مانع کسى عمل و اراده کند که مرزبندى طورى

 قانون وراى ما در کندمى حکومت بینشان در قانون این که جامعه افراد: ثانیا و

 که ستا این است اراده و شعور به مجهز بشر اینکه مقتضاى چون باشند، آزاد

 .باشد آزاد تعدیل زا بعد

 مسائل و الهیه معارف متعرض حاضر عصر قوانین که است جهت همین به و

 آزاد خلقى هر داشتن و عقیده هر انتخاب در را بشر و) شود،نمى اخالقى
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 شکل آن به قانون که شودمى تصور شکلى به مهم بسیار امر دو این و( گذاردمى

 و عقاید است قانون تابع جامعه اینکه حکم به و بتدریج ولى کند، تصورش

 صفاى زود یا دیر و دهدمى وفق آن با را خود نموده، سازش قانون با نیز اخالقش

 در خشک تشریفاتى و ظاهرى مراسمى صورت به و داده دست از را خود معنوى

 با بازانسیاست و هاسیاست چگونه بینیممى که است سبب همین به باز و آیدمى

 روى دیگر روز و زنندمى آن ریشه به تیشه روز یک کنند،مى بازى مردم دین

 آن کار به کارى دیگر روز و کوشند،مى آن ترویج در و دهند، م نشان خوش

 .کنندمى واگذارش خود حال به نداشته

 

 نقش رهبر در جامعه اسالمی: -5

 و بود( ص) خدا رسول دست به اسالمى جامعه امر والیت اسالم اول عصر در

 بود، کرده واجب مردم همه بر و مسلمین بر را جناب آن اطاعت جل و عز خداى

 .است قرآن صریح اطاعت، وجوب و والیت این دلیل و

 :فرمائید دقت زیر آیات به

 (12 )تغابن، آیه﴾َو َأِطیُعوا اللََّه َو َأِطیُعوا الرَُّسولَ  ﴿

 :آیات و 

 (105ه نساء، آی)﴾لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِبا أَراَك اللَّهُ ﴿
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 ( 6آیه  )احزاب، ﴾أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلى النَّبِیُّ﴿ 

بحوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن حيُْ ﴿  (31)آل عمران، آیه ﴾ اللَّهُ ْبُكمُ بِ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتُِ

 در عمومى والیت شؤون از قسمتى بیانگر یک هر که دیگر بسیارى آیات و

 .است شؤون آن تمامى یا و مىاسال مجتمع

 این دکن کسب اطالعاتى باب این در بخواهد که دانشمندى براى راه بهترین و

 ورىبط دهد، قرار دقت و مطالعه مورد را( ص) خدا رسول سیره نخست که است

 مامىت برگردد گاه آن نماند، دور نظرش از جناب آن زندگى از گوشه هیچ که

 و ىعبادت احکام یعنى اعمال، به راجع قوانین و اخالق مورد در که آیاتى

 دهد، رقرا دقت مورد را اجتماعى معاشرات و روابط سایر و سیاسى و معامالتى

 جمله دو کىی در الهى تنزیل و قرآن ذوق از دلیلى شود وارد راه این از اگر چون

 آن باشد، داشته وافى و روشن بیانى و کافى و گویا لسانى که کرد خواهد انتزاع

 آن هب جمله دو و جمله یک در هم آن دیگر دلیلى هیچ که روشن و گویا چنان

 .نشود یافت روشنى و گویایى

 این نآ و کند اعتنا آن امر به باید گرکاوش که است دیگرى نکته جا همین در

 و ادجه امر به قیام و عبادات اقامه مساله متعرض که آیاتى تمامى که است

 نه است مؤمنین عموم متوجه خطابهایش است غیره و قصاص و حدود اجراى

 ":زیر آیات مانند تنهایى، به( ص) خدا رسول

 (76)نساء، آیه  ﴾َو أَِقیُموا الصًَّلةَ ﴿
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 ( 195)بقره، آیه ﴾َو أَْنِفُقوا ِف َسِبیِل اللَّهِ ﴿

یامُ ﴿  (183)بقره، آیه ﴾ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

ٌة يَدْ  ﴿ َهْوَن َعِن ْلَمْعُروِف َو يَ نْ ُمُروَن بِايَأْ   وَ ُعوَن ِإَل اْلَْْيِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
 (104)آل عمران، آیه ﴾اْلُمْنَكرِ 

 (35)مائده، آیه  ﴾َو جاِهُدوا ِف َسِبیِلهِ  ﴿

 (78)حج، آیه  ﴾َو جاِهُدوا ِف اللَِّه َحقَّ ِجهاِدهِ  ﴿

 (2نور، آیه ) ﴾اُهمِمنْ الزَّانَِیُة َو الزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد  ﴿

ارِقَُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهم ﴿ ارُِق َو السَّ  (38آیه  مائده،) ﴾اَو السَّ

 (179)بقره، آیه  ﴾َو َلُكْم ِف اْلِقصاِص َحیاةٌ  ﴿

هاَدَة لِلَّهِ  ﴿  (2)طالق، آیه  ﴾َو أَِقیُموا الشَّ

یعاً َو ْل تَ َفرَّ  ﴿  (103ه آل عمران، آی) ﴾اُقو َو اْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ

يَن َو ْل تَ َتَفرَُّقوا ِفیهِ  ﴿  (13آیه  ورا،)ش ﴾َأْن أَِقیُموا الدِّ
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ٌد ِإْلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبلِ ﴿ انْ َقَلْبُتْم  ْن ماَت أَْو قُِتلَ ُل أَ فَإِ لرحسُ اِه َو ما ُمَمَّ
زِي اللَُّه  َشْیئاً َو َسَیجْ رَّ اللَّهَ  َيضُ َلنْ َعِقَبْیِه ف َ  أَْعقاِبُكْم َو َمْن يَ ْنَقِلْب َعلى َعلى

اِكرِينَ   (144)آل عمران، آیه  ﴾الشَّ

 داىخ که است اجتماعى روش و صبغة یک دین شودمى استفاده آنها همه از که

 پسنددنمى دخو بندگان براى را کفر چون نموده، وادار آن قبول به را مردم تعالى

 کیلتش مردم از که مجتمعى پس است، خواسته مردم عموم از را دین اقامه و

 ردیگ بعضى بر بعضى اینکه بدون است، ایشان دست به هم اختیارش یابدمى

 از و اشدب داشته اختصاص مردم از بعضى به اختیار زمام یا و باشند داشته مزیت

 این و برابرند جامعه امر مسئولیت در همه پائین، تا گرفته( ص) خدا رسول

 :شودمى استفاده خوبى به زیر آیه از برابرى

)آل  ﴾بَ ْعُضُكْم ِمْن بَ ْعضٍ  نْثىأُ ْو أَ َأِنِّ ْل ُأِضیُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر  ﴿

 (195عمران، آیه 

 اسالمى جامعه اجزاى که طبیعى تاثیر هر اینکه بر دارد داللت آیه اطالق چون

 نیز قانونا و تشریعا است، خدا اراده هب منوط تکوینا که همانطور دارد، اجتماع در

 اثر بى را مجتمع فرد فرد اعمال از عملى هیچ او و است او اجازه به منوط

 :خوانیممى قرآن دیگر جاى در و گذاردنمى

اعراف،آیه )﴾ِإنَّ اْْلَْرَض لِلَِّه يُورِثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ  ﴿

128) 
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 صاحب وا که است این دارد جامعه افراد سایر با( ص) خدا رسول که تفاوتى بله

 است، تربیت و هدایت و دعوت

یِهْم َو يُ َعلِّ  ﴿  (2یه آ)جمعه، ﴾اِلِْْكَمةَ  ْلِكتاَب وَ ُم اُمهُ يَ ْتُلوا َعَلْیِهْم آياتِِه َو يُ زَكِّ

 و یتوال امت، شان بر قیام براى است عینم تعالى خداى نزد جناب آن پس 

 .باشد بینشان در که دام ما آخرتشان، و دنیا امور سرپرستى و امامت

 و یقهطر این که است این ورزید، غفلت آن از نباید اینجا در که چیزى لیکن

 مال که است، سلطنت رژیم غیر امت بر امامت بگو یا و حکومت و والیت از رژیم

 جازها دانسته، او گانبرد را خدا بندگان و تاج و تخت صاحب غنیمت را خدا

 دلش که حکمى هر و بکند عمومى با اموال خواست که کارى هر دهدمى

 هایىرژیم از یکى اسالم حکومتى رژیم چون براند، خدا بندگان در خواست

 هم دموکراسى حتى و باشد شده وضع مادى کشىبهره اساس بر که نیست

 گذارد،نمى وجه هیچ به هک دارد، روشن بسیار فرقهاى دموکراسى با چون نیست،

 .کنیم مشتبه آن با یا و بدانیم، دموکراسى نظیر را آن

 :و شواهد قرآنی  کار گروهیب( 

 ای ویژه اهمیت از مقدس شارع برای آنچه روایی، و قرآنی شواهد اساس بر

 تکالیف، به امر در غالبا و است، انسان طرف از تکلیف انجام اصل است، برخوردار

 ما که آید می نظر به چنین نخست وهله در بنابراین،. است نیامده نآ انجام نحوه

 آن اجرای شیوه که هستیم، دستورات آن انجام به موظف مسلمان یک عنوان به
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 این البته و است شده واگذار ما خود انتخاب و سلیقه به موارد از بسیاری در نیز

 .نیست تأکید مورد نوعا فردی، یا دهیم انجام جمعی شکل به را وظیفه یک که

 کارگروهی اهمیتِ از حاکی که دارد، وجود مضامینی روایات، و آیات برخی در اما

 در اریهمک و عاونت به ،«تعاونوا علی الرّب و التقوی»: آیه در مثال عنوان به است،

 .است شده امر خیر کارهای کلیه

 بررسی ابلق نیز خویش الهی مأموریت انجام در دین بزرگان و انبیاء سیره البته

 روهیگ صورت به ایشان که ایم داشته مواردی آیا که است این سؤال حال است

 باشند؟ پرداخته امر این به

 اگر و دهقراردا انبیا شخص دوش بر را پیام ابالغ رسالت متعال خدای تردید بی

 از فتنگر کمک با یا و گروهی صورت به را رسالت این الهی پیامبران از برخی

 اشتهد وجود آن در که بوده هایی مزیت دلیل به بردند، می پیش دیگر افراد

 .است

 گروهی: کار تأیید درقرآنی  شواهد برخی 

، یس) ﴾رسلونیکم ما الاذ ارسلنا الیهم اثنني فکذبومها فعززنا بثالث فقالوا ان﴿

 (14آیه 

 از بعد و فرستد می رسول دو ابتدا انطاکیه مردم هدایت برای متعال خدای

 .دارد می ارسال را سومی پیامبر مردم، توسط آنان کذیبت
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 در خداوند سوی از ها آن جمعی حضور که آید، می دست به آیه این ظاهر از

. ستا نبخشیده ای نتیجه عمل، در چند هر شده، دانسته الزم امری مردم بین

 نمی رحمط را بیشتری جزئیات زمینه این در کریم قرآن که این دلیل به البته

 تحلیلی ای و شد آگاه هم با رسوالن این کار و هماهنگی نحوه از توان نمی کند،

 و انذار لاص که باشد دلیل این به جزئیات ذکر عدم است ممکن البته. کرد ارائه

 فردی) تمأموری این اجرای نحوه و بوده مهم خداوند نظر در رسوالن این تبشیر

 روهیگ کار که گفت توان می حال، هر به. نیست ذکر قابل( آن بودن گروهی یا

 .است گرفته صورت ایشان توسط ای پیچیده چندان نه

مهم اذا وا قو ینذر فلوْل نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدين و ل﴿
 (122توبه، آیه ) ﴾رجعوا الیهم لعلهم حيذرون

 لفظ ندمان .کرد استخراج را جمعی کار به تاکید توان می آیه این الفاظ برخی از

 فعل که است دلیل همین به و شودمی اطالق نفر سه بر حداقل که طائفه

 .است آمده جمع صورت به ،«رجوع» و «انذار» ،«تفقه»

 ذیل آیات به توان می جمله آن از که دارند داللت نکته این بر نیز دیگری آیات

 :کرد اشاره

ا نِْعَمَت اللَِّه َعَلیُکْم ِإْذ ُکْنُتْم واعتصموا ِببل اهلل َجیعا وْل تَ َفرَُّقوا َو اذُْکُرو ﴿
أَْعداًء فَأَلََّف َبنَي قُ ُلوِبُکْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخواناً َو ُکْنُتْم َعلی َشفا ُحْفَرٍة ِمَن 

ُکْن ِمْنُکْم النَّاِر فَأَنْ َقذَُکْم ِمْنها َکذِلَک يَبنُي اللَُّه َلُکْم آياتِِه َلَعلَُّکْم تَ ْهَتُدوَن * َو ْلتَ 
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ٌة يْدُعوَن ِإَلی اْلَِْي َو يْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو أُولِئَک ُهُم  أُمَّ
اْلُمْفِلُحوَن * َو ْل َتُکونُوا َکالَّذيَن تَ َفرَُّقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بَ ْعِد ما جاَءُهُم اْلَبیناُت َو 

 (103-105آل عمران، ) ﴾ظیمٌ أُولِئَک ََلُْم َعذاٌب عَ 

ثِْ ا َعلَ نُو َو َتعاَونُوا َعَلی اْلربِّ َو التَّْقوی َو ْل َتعاوَ ﴿ ات َُّقوا اللََّه ِإنَّ   َو اْلُعْدواِن وَ ی اْْلِ
 (2مائده، آیه ) ﴾اللََّه َشديُد اْلِعقابِ 

ًة واِحَدًة َو لکِ ﴿ وا ا آتاُکْم فَاْسَتِبقُ مفی وَُکْم یْبلُ لِ ْن َلْو شاَء اللَُّه َلَََعَلُکْم أُمَّ
 (48مائده، آیه ) ﴾اْلَْيات

ا أَِعُظُکْم ِبواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا لِلَّ ﴿ رُ نی َو فُرادَمثْ  هِ ُقْل ِإَّنَّ وا ما ِبصاِحِبُکْم ی ُثَّ تَ َتَفکَّ
 (46ا، آیه سب) ﴾ديدٍ اٍب شَ َعذ ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإْلَّ نَذيٌر َلُکْم َبنَي يَدی

 :لیر جمعی، مبنای دگرگونی های اساسی اجتماعی و مکا ج(

 تفاقااز نظر قرآن کریم، دگرگونی های اساسی و فراگیر در ساحت کار جمعی 

َعَلیکْم ...»سوره مائده:  115 : می افتد؛ چنان که در آیات متعدد، از جمله آیه
ه ک« بِانْ ُفِسِهمْ  يَغيوا ما»سوره رعد:  11با خطاب جمعی است، یا آیه « انْ ُفَسکْم 

 .، یعنی تحوالت جمعی نسبت می دهد«هم»هر گونه تغییر را با ضمیر 
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 فصل سوم: حزب در قرآن

  :مفهوم حزبالف ( 

 است، دشواری بس کار اجتماعی علوم در مفاهیم تعریف

 و تابند برمی را گوناگونی معانی گاه یکسان واژگانی که چرا

 مطالعات در ویژه به ها، واژه دقیق تعریف. سازند می اردشو پژوهشگر بر را کار

 کار به گوناگون جوامع در که مشترکی های واژه. دارد دوچندان اهمیتی تطبیقی

 چون هایی واژه. اندازند می اشتباه به هایش بررسی در را پژوهشگر روند، می

 تمتفاو فرهنگی و فکری بسترهای در که آن مانند و حزب مشروعیت، دولت،

 حکایت گوناگون غایت به هایی واقعیت از لفظی اشتراک رغم به دارند، کاربرد

 از تطبیقی مطالعات متخصصان از برخی شده موجب موضوع این. کنند می

 از گذر با مفاهیم این چراکه بگویند، سخن انسانی علوم در «مفاهیم بحران»

 و "بدیع برتراند". گیرند می خود به جدیدی معانی اجتماعی و فرهنگی مرزهای

 مطالعات در را بومی های زبان با آشنایی که اند محققانی جمله از "هرمه گی"

 باور به. دانند می ضروری ای جامعه هر در غالب گفتمان فهم برای ای مقایسه

 و باشند انداز غلط توانند می التین زبان از شده برگردانده های واژه آنها

 .کنند گمراه را پژوهشگر

 است رازی و رمز پر حال عین در رایج بسیار مفاهیم از یکی قطعاً یاسیس حزب

 ی واژه که است ای نامه فرهنگ کمتر. هاست زبان سر بر گوناگون جوامع در که
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 از عاری ای جامعه کمتر و باشد نداده جای خود در را سیاسی حزب معادل

 .است نامیده سیاسی حزب را خود که است تشکلی

ت ر لغدفارسی و عربی از پیشینه زیادی برخوردار است. حزب  حزب در ادبیات 

مده به معنای جماعتی از مردم، پیروان و هم مسلکان شخص، بهره و قسمت آ

ه زب باست. راغب اصفهانی در تبیین مفهوم قرآنی آن بر این باور است که ح

فاع جماعتی اطالق می شود که با شور و حماسه از آرمان های مشترک خود د

ت و ادبیا و گفته شده است که با توجه به« .اِلزب َجاعه فیها ِغَلظ»نند: ک

حزب تجمع گروهی است که بر اندیشه و هدف واحدی »مفاهیم قرآن کریم 

 .»توافق داشته باشند و از آن با حمیّت دفاع کنند

ع و تجم با تأمّل در معنی و مفهوم لغوی حزب می توان دریافت که حزب بیانگر

ترک ت. دسته بندی و تجمع درباره آرمان ها، باورها و منافع مشتفرّق اس

 ز بودهت سا)اشتراک ها( و تفرّق پیکار و مبارزه است. نقاط اشتراک در حزب هوی

ای اورهبو موجب جدایی و پیکار آن با گروه ها و تشکل های دیگری می شود که 

ل ر مقابن دیی مؤمناهویت ساز دیگری دارند. از این رو، در قرآن کریم به صف آرا

 .کفار اشاره رفته، و از آن به حزب تعبیر شده است

 های گرایش دارای که است گروهی هر معنای به عربی شناسی واژه در حزب

 سیاسی سازمان از عبارت حزب ، روز سیاسی دانش اصطالح باشنددر واحدی

 نداشت وبا است شده تشکیل آرمان یک داران طرف و فکران هم از که است

 یابی دست برای مدت بلند و مدت کوتاه سیاسی های برنامه و منظم تشکیالت
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 گرفتن دست به برای معمول طور به احزاب. کند می کوشش اهدافش و آرمان به

 .کنند می مبارزه آن در شرکت یا و دولتی قدرت

 منافع و مشترک های آرمان که شود می اطالق مردم از گروهی به حزب

 با و ندک می متمایز ، است ملی جامعه که تر بزرگ گروه از ار آنان,  خاصشان

 را لتیدو قدرت تا کنند می تالش مردم یاری و منظم برنامه و تشکیالت داشتن

 هایشان نآرما و برنامه و گردند شریک ملی قدرت در که این یا و گیرند دست به

 .گیرند می اریی ونیقان وسایل از ویژه به راه این در و سازند عملی وسیله بدین را

 زهایمر و حد تبیین برای بدانیم، ها تشکل دیگر سان به تشکلی را حزب اگر

 به یدبا منظور بدین. هستیم آن اساسی های ویژگی بیان به ناچار آن مفهومی

 میان زا بتوان تا پرداخت سیاسی احزاب های کارویژه و اهداف ساختار، بررسی

 کلیتش سیاسی حزب نگاه، این از. زشناختبا را حزبی تشکل مختلف های تشکل

 :است زیر های ویژگی دارای که است

 مریع بتواند تا است بادوام و مستمر سازمانی دارای ساختاری نظر از. 1

 عباتیش کشور، سیاسی مرکز بر فزون و داشته گذارانش بنیان از تر طوالنی

 باشد. داشته کشور کل سطح در نیز

 ولتید های سمت به یابی دست برای افراد بسیج ددرصد کارکردی، نظر از. 2

 باشد.
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 خواهان نهاآ نام به که باشد هایی طرح و ها برنامه دارای اهداف، نظر از. 3 

 .کند توجیه را خود طلبی قدرت و باشد دهندگان رأی بسیج

 این و کنند می توجیه عامه منفعت نام به را خود های برنامه احزاب معموالً

 خالف بر زاباح نظر این از. دانند می عمومی منافع تأمین راه تنها را ها برنامه

 مقطعی و خاص منافع تحقق دنبال به که فشار، های گروه یا و منفعت های گروه

 ی همه احزاب مخاطبان و کنند می اعالم را ملی و عمومی منافعی هستند،

 را هایی هبرنام کوشند می احزاب آنکه حاصل. جامعه مردم از گروهی نه اند مردم

 .درآورند اجرا به جامعه ی همه برای

 ست،نی خود ی گسترده و لغوی مفهوم با ارتباط بی اگرچه معنا این به حزب

 ریختا در ریشه که است جدیدی یپدیده و دارد آنها با بنیادین های تفاوت

 در سیسیا مدرنیسم های گام آخرین از را آن برخی و دارد غربی جوامع سیاسی

 نپژوهشگرا بررسی و بحث موضوع معنی، این به سیاسی حزب .دانند می غرب

 ضوعمو ترین اصلی از که است درازی سالیان و است سیاسی علوم در فراوانی

 . است سیاست علم های

 :مفهوم حزب بر اساس آموزه های اسالمیب( 

 اگر سیاست را مدیریت جامعه بر اساس مصالح مادی و معنوی در نظر بگیریم، 

طبعاً برای آنکه مؤلفه های نظام سیاسی و از جمله حزب با مفهوم سیاست 

حزب در »سازواری و انسجام داشته باشد، می توان در تعریف حزب گفت: 
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اندیشه اسالمی به گروهی از انسان ها اطالق می شود که دارای انسجام و تشکّل 

و یا در جهت « بوده و در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی تالش می کنند

تأمین سعادت و ارزش های دینی می کوشند. طبیعی است تعریف فوق درون 

دینی بوده و بر تشکّل های حزبی در جامعه اسالمی قابل انطباق است. البته می 

توان تصوّر کرد که در جامعه اسالمی احزابی شکل گرفته باشند که حتی معتقد 

ت اعتقادی از ادیان به رسمیت یعنی به جه ;به ارزش های اسالمی نباشند

شناخته شده باشند. طبیعی است چارچوب فعالیت این احزاب قانون اساسی 

حاکم در جامعه، که الهام گرفته از اسالم است، می باشد. یعنی برآیند فعالیت 

آنان از سویی، نباید به تضعیف نظام اسالمی منجر شود و از سوی دیگر، می 

جهت گیری فعالیت آنان به تأمین معاش و معاد  بایست مستقیم و غیرمستقیم

عالوه بر تعریف مزبور، می توان تعریف دیگری از حزب ارائه کرد که  .کمک کند

حزب به گروهی از انسان های متشکل »یعنی  ;در اندیشه غربی نیز مطرح است

در اسالم نگاه به « اطالق می شود که در جهت نیل به قدرت تالش می کنند.

دو منظر قابل توجه است: گاه از آن به عنوان یک وسیله برای برپایی قدرت از 

 آموزه های دینی یاد می شود که تالش در جهت نیل بدان در اسالم واجب است

و گاه به عنوان هدف یاد می شود که در اسالم پذیرفته نیست. در هر حال، نیل 

ی اسالم و نه به قدرت در اسالم هدف میانی است در جهت نیل به اهداف غای

 .خود هدف غایی

به نظر می رسد حزب در اندیشه اسالمی سازوکاری در جهت عملیاتی ساختن 

اصول و قواعد دینی است هدف حزب یافتن راهکارهای اجرایی احکام و 
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دستورات دینی است و همواره در چارچوبی که به مثابه خط قرمز فعالیت هایش 

کند. از این رو، حزب مولّد راهکارهای  قلمداد می شود، فعالیتش را تنظیم می

اجرایی و اندیشه در چارچوب منافع ملی و احکام و قواعد اسالم می باشد. حد و 

 مرز آزادی آن در چارچوبی فرهنگی تعریف می شود

 مختلف نسبت به حزب در اسالم: یارزیابی دیدگاه ها( ج

و  مانریک بر گفتدرباره جایگاه حزب در اسالم دیدگاه های گوناگونی، که ه 

ه سبه  رهیافت خاصی استوار است، قابل طرح می باشد. در این زمینه می توان

 :دیدگاه اشاره کرد

تبیین تحزب در گفتمان درون دینی و بی توجهی به مفهوم معاصر آن:  .1

احمدحسین یعقوب در تبیین حزب در اسالم نخست آیاتی را که دربردارنده 

ده مورد در « احزاب»کند و می افزاید: واژه واژه حزب هست یادآوری می 

به کار رفته است. « حزبین»قرآن آمده، و تنها در یک مورد به صورت تثنیه 

شود و در مقابل، در قرآن یافت می« حزب الشیطان»ح دو مرتبه اصطال

در دو آیه قرآنی به کار رفته است. وی پس از تبیین مفهومی « حزب اللّه»

کند. نویسنده ایز حزب اللّه و حزب الشیطان اشاره میآیات یاد شده به تم

در جهان معاصر به بررسی معنا و مفهوم « حزب»بدون اشاره به اصطالح 

حزب در ادبیات دینی و قرآنی اشاره کرده و معتقد است در اسالم حزب 

کند. برخی از وجود دارد و شاخص های حزب را بر اساس آیات قرآن بیان می

ل کشور نیز در تبیین مقوله حزب در اسالم به این امر بسنده نویسندگان داخ
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و مشتقات آن در قرآن کریم و متون روایی « حزب»کرده اند که کاربرد واژه 

  :در ارزیابی نگرش یادشده می توان گفت .بیانگر وجود حزب در اسالم است

ر این امر استوار متدلوژی فقهای شیعی در تبیین مسائل اسالمی ب -1-1

از  وگو را مورد مداقّه قرار دهند و پسست که نخست موضوع مورد گفتا

ون  بدبررسی ابعاد گوناگون مسئله احکام مربوط را بیان می کنند. طبعاً

 أکیدبررسی دقیق مفهوم حزب و سیر تطور مفهومی آن در گذر تاریخی و ت

 صرف بر کاربرد آن در متون دینی موجب داوری درباره وجود حزب یا

 .ان آن در اسالم نخواهد شدفقد

ه عربی و اسالمی معنا و مفهوم حزب در ادبیات شرعی و فقه اللغ -2-1 

این  . ازخاص خود را دارد که با آنچه امروزه رایج است تمایز اساسی دارد

 نمی رو، برای وجود حزب در اسالم و تجویز فعالیت های حزبی در جامعه

لکه ر قرآن کریم استناد جست، بتوان صرفاً به کاربردهای واژه حزب د

از  تبیین دقیق مفهوم و جایگاه حزب در اسالم، منوط به تعریفی روشن

ر حزب و شاخصه هایی است که عالمان علوم اجتماعی در عصر کنونی ذک

باره ی درکرده اند. پس از آن می بایست بر اساس آیات و روایات به روشنگر

ن است که نخست کلید واژه آن پرداخت. طبیعی است، راهکار عملی آ

ا بر روجو و سپس منابع روایی و قرآن  هایی را که گویای حزب باشد جست

 .اساس آن مورد توجه قرار دهیم
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مل گوناگون و از چنین رویکردی در تجویز حزب ناشی از عوا  -3-1 

ی بیگر جمله ساده اندیشی و یا انگیزه های دیگری است. یک انگیزه مهم د

خی وم امروزین آن در ادبیات سیاسی است. به عالوه، برتوجهی به مفه

یج م رانویسندگان صرفاً در پی مباحث درون دینی بوده و توجهی به مفاهی

رآن قدر  در جوامع ندارند. طبعاً آن ها در پی پاسخ به جایگاه حزب معاصر

 عاصرمو دین نیستند، بلکه درصدد بررسی آیات قرآنی بدون توجه به حزب 

 .دمی باشن

کوالرها با سرویکرد سکوالریستی به دین اسالم و نفی حزب در اسالم:  -2

نگاهی سکوالریستی به اسالم مدعی گسست میان سنّت و مدرنیته می 

م فاهیمباشند. آنان بر این عقیده اند که مقوله هایی همچون حزب و دیگر 

دعی استا مین رامشابه ناشی از مدرنیته بوده و با سنّت و ادیان بیگانه اند. در 

این  د درسکوت دین در برابر مفاهیم جدید بوده و یا به فرض اگر دین بخواه

ی با ایستباره اظهارنظر کند نگاه و متدلوژی سنّتی فقها ناکارآمد است و ب

 .رویکردی مدرن به دین به تبیین آن ها همت گماشت

 :در ارزیابی نگرش فوق توجه به نکات زیر مناسب است

سندگان سکوالر بر مدرنیته و مبانی فکری آن تأکید داشته و نوی  -1-2 

آن را اصالت می بخشند. آنان با مبانی معرفت شناختی غرب نگاهی 

شیءانگارانه به دین و مقوله های اسالمی داشته و بر پایه مدرنیته به توجیه 

 .و تأویل آن می پردازند
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 ودر رابطه انسان  در نگرش فوق، اسالم بر منوال مسیحیت و صرفاً -2-2

، تصادیاق، نظامات سیاسید و، اسالم فاقخداوند خالصه می شود و از این ر

 .اجتماعی تلقّی و معرفی گردیده است

کریم سروش، محمد ارکون و نویسندگانی نظیر شبستری، عبدال -3-2 

الم ه اسبحامد ابوزید بر پایه مبانی معرفت شناختی خود، رویکردی تاریخی 

ر ئل دین اساس، فقه جواهری و اجتهادی را که پاسخ گوی مسادارند. بر ا

ر وق دگذار تاریخی است پذیرا نیستند. از این رو، می توان گفت نگرش ف

ه بچارچوب گفتمان سکوالر و با اصالت بخشیدن به ارزش های مدرنیته 

 ده وشاسالم می نگرد. در این رویکرد، از اسالم رویکردی سکوالر عرضه 

عه می جام م فاقد نظامات تلقّی شده و آن را ناکارآمد در ادارهطبعاً اسال

یشه داند. در حالی که همه پیش فرض های نگرش فوق بر پایه مبانی اند

 .اسالمی قابل نقد و ارزیابی است

ر روشنگری شکل گرفت، و اسالم مدرنیته گفتمانی است که با عص  -4-2 

یخ تار عی اداره بشر در طولدینی است که بر اساس آیات و متون روایی مد

می باشد. برخورد این دو موجب جذب و دفع هایی است که در خالل 

ند دهد. فرهنگ ها هریک نقاط ضعف و قوّتی داروگوی آن دو، رخ میگفت

ا، یازهکه در این راستا اسالم بر پایه مبانی خود، ضمن پاسخ گویی به ن

 .هددمؤلفه های فرهنگی را مورد ارزیابی قرار می



 حزب همدلی مردم تهران )همت(               آن                          کار گروهی و حزب در قر

 

 
56 

ز تأویل مبانی اندیشه اسالمی در توجیه حزب در اسالم: برخی ا -3

ف ا هدبنویسندگان معاصر نیز در توجیه جایگاه حزب در اسالم در نوشتاری 

 ب باتبیین مبانی آزادی و حزب در مذهب شیعه کوشیده اند نسبت میان حز

دگی مبانی کالمی و فقهی شیعه را بررسی و از آن مشروعیت احزاب در زن

ظیر نسیاسی شیعیان را نتیجه گیری کنند. اینان از کالم شیعه و اصولی 

یف، اصل عدم تکل ،عدل و امامت و از مبانی فقه سیاسی نظیر عقل گرایی

 اصل خطاپذیری و تمسّک به مقدمه واجب در ضرورت حزب در تبیین حزب

 کنند. بهره گیری می

 ب:سالم و ضرورت حزا( د

ختار نظام سیاسی به شمار می رود که امروزه مطرح، و حزب از مؤلفه های سا 

هم اکنون نیز با چالش هایی در جوامع غربی مواجه شده است. در حقیقت، 

اسالم در چگونگی مدیریت جامعه اصول، مبانی و رعایت احکامی را خواستار 

گردیده، اما سازوکار تحقق و اجرای آن را به شهروندان جامعه اسالمی واگذار 

است. در این راستا، چگونگی ساختار جامعه و همچنین مؤلفه هایی نظیر  کرده

به خواست و اراده مجریان جامعه باز می گردد که می بایست بر اساس « تحزب»

اجتهاد در متون به پاسخ آن دست یافت. برای تبیین جایگاه حزب در اسالم 

قه تاریخی آن نخست ضروری است از آن تعریف دقیقی ارائه کنیم، سپس به ساب

توجه و سیر تطور مفهومی آن را مدّنظر قرار دهیم. آن گاه با توجه به مفهوم 

دقیق، که قاعدتاً در بیان ویژگی ها و شاخص های آن بهتر قابل تبیین است، 
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گونه های مختلف حزب را، که در عینیت خارجی نیز وجود دارند، مورد توجه 

کنیم و در پایان با توجه به شاخصه  قرار داده، جایگاه شرعی هریک را تبیین

های دین اسالم و جامعه ایرانی، به ارائه راهکار نایل شویم. برای تبیین حزب می 

 :نظیر ;توان به دالیل و شاخصه هایی در قرآن اشاره کرد

 وفای به عهد:  -1 

 (1)مائده:  ﴾أَْوُفوْا بِاْلُعُقودِ ﴿

 لهی: همیاری و تعاون در جهت تحقق ارزش های ا -2 

 (2)مائده:  ﴾َوتَ َعاَونُوْا َعَلی اْلربِّ َوالتَّْقَوی﴿

 :نظیر ;برای فعالیت احزاب سیاسی نیز می توان شرایطی را برشمرد

 اطاعت از رهبران حزبی در چارچوب اسالم. .  1 

 »ْل طاعه ملخلوق فی معصیه اْلالق»

 پای بندی به باورها، احکام و آموزه های دین اسالم.  .2

يَن ِعنَد الّلِه اِْلْسًَلمُ )ِإنَّ   (19()آل عمران:  الدِّ

ا بانسجام و هماهنگی گروه های اسالمی در درون جامعه و مقابله  .3 

 ی.های انحرافجریان
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 کمیت وتالش در حوزه کارآمدی جامعه و حکومت اسالمی و اعتقاد به حا .4 

 .مشروعیت الهی

از  ی در جامعه و پرهیزنظارت مستمر احزاب بر تحقق احکام اسالم . 5 

 .مناقشه های تضعیف کننده نظام

 .جبهه بندی در مقابل جریان های الحادی و غیر اسالمی .6 

 قرآن: سیاسی فرهنگ در حزب( و

 است؛ نشده تدوین هدف این به و نیست معارف و علوم دانشنامه قرآن گمان بی

 اطالعات شریب معارف و علوم درباره تا باشیم داشته انتظار آن از نباید بنابراین

 های دانش از برخی کم دست تا کند کمک ما به و دهد ارایه خاص شناختی

 .سازد آشنا حوزه این در نظریاتی با را ما یا و فراگیریم آن از را انسانی

 ایه آموزه در سیاسی صرفا اصطالحی معنای به حزب از گفتن سخن رو این از

 گزاره ای و آیات بر آن اصطالحات و یاسیس دانش تطبیق و بیهوده تالشی قرآنی

 این از آن مولف که است قرآنی متن بر عقاید تحمیل و نادرست امری قرآنی های

 خود اراتانتظ از آغاز همین از بایست می رو این از. شد نخواهد خشنود ما کار

 .باشیم داشته توجه قرآن وتدوین تالیف از مولف هدف به تنها و بکاهیم

 اصلی هدف و جنبه جهت به وحیانی هدایتی کتاب عنوان به قرآن همه این با

 های راه بیان و های روش آموزش و مطلق کمال سوی به انسان گری هدایت

 و ویژگی این از توان می که باشد می برخوردار دربرگیرندگی نوعی از رسیدن
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 دو. جست بهره ها حوزه همه در مسایل از برخی شناخت برای آن خصیصه

 نخستین. است کرده فرد به منحصر را وحیانی و آسمانی کتاب این یویژگ

 های گزاره از تا بخشد می را امکان این ما به که است تحریف از دوری آن ویژگی

 منطقی وسط حد عنوان به التزامی حتی و تضمنی یا مطابقی داللت شرط به آن

 .بریم کار به قیاسات در و گیریم بهره

 داللت که یافتیم دست قرآن در مطلبی به اگر که است آن معنای به ویژگی این

 ستفادها علمی و قطعی نظریه یک عنوان به توان می باشد تمام و تام مراد بر

 قرآن ومد ویژگی. کرد استنباط را خاصی احکام و داده تطبیق مصادیق بر و کرده

 از هک است برخوردار خاصی بردارندگی در از آن هدایتی جنبه جهت به که است

 می موجب امر این. است شده تعبیر آیات از برخی در "شی کل تبیان" به آن

 و نیاد در کمال سوی به بشری هدایت مساله با مرتبط که چیزی آن هر تا شود

 تفریطی بنابراین. است نشده کوتاهی آن در و گرفته قرار نظر مورد باشد آخرت

 .شود نمی یافت تیهدای مسایل از ایمساله به نسبت قرآن آیات در

 و دنیوی مسایلی همه به نیست آخرت خاص سوی به هدایت که جایی آن از

 اخروی و دنیوی سعادت سوی به هدایت مساله با تنگاتنگی ارتباط که بشری

 کلیاتی توانمی که روست این از. است شده پرداخته آن کلیات به و اشاره ، دارد

 از برخی حتی و شناسی روان تماعی،اج ، فرهنگی اقتصادی، سیاسی، مسایل از

 از که کلیاتی. یافت دست آن مانند و فیزیک شیمی، ریاضی، مانند پایه علوم

 این به شکی و تردید و باشد می برخوردار تمامی قطعی صحت استثنایی ویژگی
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 از قیاس کبرای عنوان به توان می و کند نمی پیدا راه قطعی و کلی های گزاره

 .برد بهره آن

 در حزب لهمسا به قرآنی هایگزاره درباره نظریه و منطق این پایه این بر نوناک

 و بینش به تا افکنیممی نظری سیاسی علوم اصطالح به توجه با قرآنی هایآموزه

 بهره خود روزمره گرایش در آن از و یافته آگاهی مساله این در قرآنی نگرش

 .گیریم

 د شایدشخصوص حزب ارائه  این بخش در تعاریفی که در ابتدای این به توجه با

 آن الحیاصط و سیاسی مفهوم و معنا به حزب از اثری قرآنی هایگزاره در نتوان

 هایگروه معنای یافت قرآن در حزب واژه نص از بتوان که را چه آن تنها و یافت

 سوره رد شده بیان احزاب یا و شیطان وحزب اهلل حزب و گیردمی بر در را هفکر

 الحیاصط معنای به توجه با توان می ولی داد؛ نسبت معنا این به را باحزا

 نظر دمور را اصطالحی و اخیر معنا همین که یافت قرآن در را دیگری واژگان

 .است کرده اشاره آن کیف و کم به و داده قرار

 منافقان حزب یافت قرآن در اخیر مفهوم برای توان می که مصادیقی جمله از

 و شده پدیدار قدرت کسب تالش در همفکر جریان یک وانعن به که است

 می نظر به. آوردند عمل به قدرت کسب برای را مهمی و جدی های کوشش

 نه که کرد شناسایی و ردگیری نیز دیگری مصادیق از آیات از برخی در که رسد

 حزب عنوان به بلکه اپوزیسیون و مخالف نیروهای و داخلی برانداز جریان عنوان
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 چنگ به داخلی رقیب های گروه از را قدرت تا داشتند تالش آن واقعی مفهوم به

 .گیرند دست در را امور زمام خود و آورده

 حزبی یها روش گیری کار به با ولی بودند( ص)پیامبر کنار در که آن با آنان

 و سالیق یهپا بر و باشند گذار تاثیر دولت رویه تغییر در کم دست تا کوشیدندمی

 این زا. پذیرد صورت کارها آنان سیاسی و نظامی فرهنگی، اقتصادی، های روش

 و تتشکیال با امروزین حزب یک همانند تا کردند تالش نیز رحلت از پس رو

 دست از را قدرت اسالمی شهرهای از برخی در محلی و مرکزی های سازمان

 این هب وممفه دو هر به توجه با توان می رو این از. آورند بیرون رقیب حزب

 .پرداخت مساله

 ایمعن به حزب ، گیرد می قرار تحلیل و بررسی مورداینجا  این در چه آن

 و یسیوناپوز و برانداز حزب عنوان به منافقان شکل دو در که است آن اصطالحی

 را اسالم امت از بخشی امت حزب. است کرده پیدا ظهور و بروز امت حزب

 تشکل این مهم اهداف از آن کسب و دهبو قدرت پی در که دادندمی تشکیل

 مه های گروه معنای به قرآن آیات در امت. است بوده بعثت عصر در سیاسی

. باشد ماسال بزرگ امت از بخشی تواند می که است رفته کار به مقصد هم و فکر

 هب حزب)  چندی های امت به خود اسالم امت که بود خواهد معنا بدان این

 های روش دارای کدام هر که شدند می بندی دسته(  آن اصطالحی مفهوم

 .اند بوده ای ویژه اهداف و خاص
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 دیگری هایامت و شاهد امت مقتصده، امت وسط، امت از سخن قرآنی آیات در

 اسالم زرگب امت در براین افزون. دارد اشاره نکته این بر که است اسالم امت از

 از یدشد اختالف جهت به قرآن که بود شده پدیدار متعددی هایگروه و هادسته

 و ها کنش و مسایل و پرداخته آنان به کنشی و گرایشی ، نگرشی ، بینشی نظر

 برخی که این از 53 و 52 آیه در. است کرده تبیین و تحلیل را آنان های واکنش

 و دستجات به و گرفته پیش در را دیگری منش و رفتار اسالم بزرگ امت از

 ایه منش و ها روش و ها داشته ایشان از یک هر و شده تقسیم خرد هایگروه

 می قرار جهتو مورد ، کندمی شادمانی و کرده افتخار بدان و یافته برتر را خویش

 .کندمی سرزنش روش این به را آنان و دهد

 از ار خود پارچگی یک اسالم بزرگ امت که این از نیز روم سوره 32 آیه در

 دانب و اند شده تقسیم مختلف هایگرایش با عددیمت هایگروه به و داده دست

 دهدیم نشان همه این. دهدمی قرار سرزنش و نکوهش مورد ، کندمی افتخار نیز

 و عناوین با قرآنی تآیا در آن امروزین و سیاسی اصطالح به حزب که

 هب قرآن در خداوند و گرفته قرار نظر و توجه مورد دیگری خاص اصطالحات

 .است پرداخته گرایی تحزب گونه این پیامدهای و آثار یلتحل و تبیین

 نفاق: حزب -1

. است نفاق حزب ، است شده توجه بدان قرآن در که سیاسی مهم احزاب از یکی

 نفاق. است قدرت اهداف با سیاسی و دینی گرایش یک قرآنی اصطالح در ، نفاق

 اند گرفته قرار یقدرت حوزه در که هاییگروه و افراد که گیرد می شکل زمانی در
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 مقاصد نتوانند سیاسی و اجتماعی ضعف موضع در گرفتن قرار و ناتوانی جهت به

 دادن نشان و ظاهری همگرایی با رو این از ، دهند بروز را خود افکار و اهداف و

 و جامعه در را خود کوشند می زبانی همدلی و همراهی و اجتماعی وفاق

 را خویش مقاصد و اهداف دورویی با و دهند جا اجتماعی و سیاسی نهادهای

 به نفاق بدانیم اساسی نگرش و بنیش دو ایمان مقابل در را کفر اگر. برند پیش

 شهادت با منافق. دهد می نشان را خود ایمان شکل به که است نهان کفر معنای

 حریم و گیرد قرار امان در ها تهدید و فشارها از تا کوشد می ایمان به ظاهری

 ایمانی دولت قدرت گاه هر رو این از. آورد پدید خود دور را اصیخ امنیتی

 از برخی و گیردمی دیگری چهره منافقان های واکنش و ها کنش یافت کاهش

 اسالم پوستین دوباره خطر هنگامه در و کنندمی بیان آشکارا را خود نهان اهداف

 تغییر و قدرت کسب اندیشه در همواره منافق. کنندمی تن به حفاظت برای را

 منافق که است این در نفاق و کفر میان تمایز تنها. است کفر نفع به معادالت

 نرم قدرت از و گیردمی پیش در را نرم های روش و سازد می نهان را هدفش

 آید؛می پدید کفر قدرت و اقتدار زمان در نیز تقیه در حالت هم. گویدمی سخن

 ، تقیه پوشش گرفتن پیش در با قدرتمندان مظل و کفر اقتدار زمان در مومن زیرا

 .دهدمی قرار امنیت حریم در را خود

 و متعدد های شیوه و ها روش از قدرت کسب هدف به نفاق سیاسی رهبران

 سوره در نیز و منافقان و بقره سوره آیات در قرآن که گرفتندبهره می چندی

 به طلبی قدرت افراد غازآ در را گروه این رهبری. است پرداخته بدان دیگر های

 و ملک و پادشاهی داعیه مدینه به پیامبر هجرت از پیش که داشتند عهده
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 های پایگاه ایجاد با اینان. بود شده فراهم نیز کار این مقدمات و داشتند سلطنت

 ایجاد به کرد می ظهور و بروز مساجد قالب در به زمان آن در که مرکزی

 مسجد به قرآنی آیات در که کردند اقدام اهپایگ عنوان به مدینه در مسجدی

 ابی جمله از نفاق رهبران برای پایگاهی عنوان به مسجد این. است شده یاد ضرار

 حکومت و اسالم جغرافیایی و سیاسی نفوذ دامنه گسترش از پس. است بوده

 به توان می ایشان ترین مهم از که پیوستند گروه این به نیز دیگری افراد مدینه،

 .کرد اشاره سفیان ابو

 بعثت: عصر در سیاسی حزب -2

 طلبی قدرت جریان داشت، وجود بعثت عصر در که سیاسی قوی جریان دومین

 این. بود شده ایجاد هاشم بنی حزب خودشان قول به زدن کنار هدف به که بود

 به اقدام موارد در و کردند می عمل فشار گروه شکل به گاه سیاسی جریان

 چندی قرآنی آیات در. کردند می مخالفان ضد فیزیکی بار تخشون و تند حرکات

 قوی سیاسی حزب این. است شده اشاره امروزی مفهوم به حزب و گروه این به

 مساله در. بودند موثر اقدامات از برخی تاخیر یا و رفتارها از برخی تغییر در

 وارد خود نظامی و اقتصادی, اجتماعی ، سیاسی وزنه همه با حزب این خالفت

 حزب این های حرکت به اشاره با قرآن. داد تغییر خود سوی به را کفه و شد

 انزل ما بلغ الرسول ایها یا: فرماید می مائده سوره 67 آیه در طلب قدرت سیاسی

 اهلل ان الناس من یعصمک واهلل رسالته بلغت فما تفعل لم ان و ربک من الیک

 اگر و کن ابالغ را شده وحی تو به چه آن پیامبر ای ؛ الکافرین القوم الیهدی
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 حفظ مردمان از را تو خداوند.  ای نرسانده سرانجام به را رسالتش نکنی چنین

 .کند نمی هدایت را کافر قوم خداوند که راستی به کند می

 ربارهد الهی دستور و حکم ابالغ از پیامبر که بود قوی چنان آن جریان این

 به اسیسی حزب این از خداوند.  هراسید می خود از پس قدرت انتقال و جانشین

 پذیرش عدم که معنا این به. کند می یاد کافرین و(  مردمان)  الناس نام دو

 از ترس. اوست آیات و خدا به کفر مفهوم و معنا به پیامبر از پس سیاسی والیت

 سیسیا جریان سوی از اندازه آن تا پیامبر به نسبت فیزیک خشونت و ترور

 و گوید می سخن شفافیت و صراحت به آن از قرآن که داشت وجود طلب قدرت

 نجریا این. سازد می دلگرم خود سوی از داشت نگه و حفظ به را پیامبرش

 و ینتبی هایشان گیری موضع و مسایل و مطرح قرآن از دیگری آیات در سیاسی

 .است شده داده توضیح

 امت به توان می کرد می یفاا را مثبتی نقش که دوره این سیاسی احزاب دیگر از

 و نگرش و بینش در هم و روش در هم سیاسی گروه این. کرد یاد اهلل حزب

 مورد نمونه امت عنوان به بزرگ امت از بخش عنوان به و بوده اعتدال بر گرایش

 یاد امت از بخشی عنوان به که بودند کسانی اینان. گرفتند قرار تجلیل و تمجید

 دارند می باز ناشایسته از و دعوت شایسته به آنان که این زا آیاتی در و اند شده

 امت عنوان به توان می را دسته این. اند گرفته قرار حمایت و تشویق مورد

 به و دادند می تشکیل را اهلل حزب که کرد یاد شاهد و وسط امت و مقتصد

 و ممستقی حزب این به زیادی آیات. کردند می عمل پیامبر واقعی انصار عنوان
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 و امت تقویت راستای در آنان ریزی برنامه که این از و کند می اشاره معتدل

 .گیرند می قرار خداوند تایید مورد است مرکزی دولت قدرت

 نوانع به سیاسی احزاب مساله به توان می قرآن سیاسی اندیشه در حال هر به

 دولت نورایا نیز و سیاسی و دینی جریانات از برخی طلبی قدرت از های نمونه

 .یافت دست محور والیت و پرور عدالت و صالح

 گروه و گرایی حزب با خدا پیامبر آخرین و قرآن موضع( ه

 اسالمی: جامعه در بندی

 شناسی روان و اجتماعی علوم و شناسی عناصرجامعه و مفاهیم در تدقیق

 یهمعل مهائ و پیامبر سیره و قرآن شریفه آیات از برگرفته که اسالمی اجتماعی

 دیدگاه اساس بر حکومتی منسجم نظام یک وجود نشانگر باشد؛ می السالم

 نسانی؛ا جوامع پیشرفت میزان و اقتضائات با متناسب و اسالم؛ خدا دین آخرین

 با عدالت حکومت؛ این بنای زیر و شالوده که هست؛ متعدد  های حوزه و ابعاد در

 .هست اسالمی جامعه یک خاص های ویژگی

 اقتصادی عدالت جمله از آن انواع در آن تداوم و عدالت گیری شکل الزمه

 در فرد نقش و جنسیت لحاظ به)فردی و سیاسی و قضایی وعدالت واجتماعی

 همه سازی نظام دارد؛ مسلمانان؛ امور در را نقش بیشترین که( اجتماع و خانواده

 هست قرآن نومعلما قرآن های آموزه براساس جامعه؛ نیاز مورد ابعاد و ها حوزه

 از ؛(السالم علیهم بیت اهل و وآله علیه اهلل صلی) پیامبر وسیره قرآن در که
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 انجام کامل طور به اسالم دیدگاه و... و اجتماعی و اقتصادی هاینظریّه جهت

 .است شده

 قرآن: در سیاسی و اجتماعی سازی نظام -1

 کلیه رد رخداغی حاکمیّت و ظلم و تبعیض بدون نظامی اسالم؛ تأئید مورد نظام

 در یاسالم امّت واژه کریم؛ درقرآن که طوری به. هست برمردم زندگی؛ شئون

 نموده یانب را اسالمی امّت ویژگی و شده مقیّد " هواحد" واژه با زیادی؛ آیات

 .است

 اعالم و امّت ویژگی بیان در انبیاء سوره 92 آیه در حکیم خداوند جمله؛ از

 می ماعال خدا پرستش کوتاه بیانی در را هاحدو امّت وظیفه خود؛ پروردگاری

 :فرماید

ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبح ﴿ ُتُكْم أُمَّ  ﴾ْعُبُدونِ  فَاُكمْ ِإنَّ َهِذِه أُمَّ

 تقبیح و تمذمّ به یگانه؛ امّت به عارضی ویژگی دربیان بعد؛ آیه در بالفاصله؛

 اشاره با و رتذکّ خدا سوی به بازگشت به و پرداختهوتفرقه  گرایی گروه عمل

 :فرماید می سوره همین 93 آیه در وعذاب حسابرسی به غیرمستقیم

 ﴾ نَ ُعو َوتَ َقطَُّعوا أَْمَرُهم بَ ْیَنُهْم ُكلٌّ ِإلَْیَنا رَاجِ ﴿

 "گردندبازمى ما سوى به همه کردند پاره پاره خود میان را شان دین و"
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 امّت را تامّ ویژگی دیگر بار مؤمنون؛ سوره 52 آیه در حکیم؛ خداوند همچنین؛ 

 اعالم تقوا را امّت این وظایف از یکی و تکرار را خود پروردگاری و بیان ؛هواحد

 :نماید می

ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبح ﴿ ُتُكْم أُمَّ  ﴾ ات َُّقونِ ْم فَ كُ َوِإنَّ َهِذِه أُمَّ

 گانهی آیینی که حالی در شماست[ حقیقی] آیینِ[ اسالم] این تردید بی و "

 ". کنید پروا من از بنابراین شمایم؛ پروردگار من و است،

 و دهنمو مذمّت را گرایی حزب و گرایی گروه عمل 53 آیه در بالفاصله سپس؛

 :فرماید می بیان را گرایان حزب باور و روحی وضعیّت

 ﴾ ُحونَ ْيِهْم َفرِ َلدَ  اِبَِ فَ َتَقطَُّعوا أَْمَرُهم بَ ْیَنُهْم زُبُراً ُكلح ِحْزب  ﴿

 د؛شدن دسته دسته[ و] کردند قطعه قطعه خود میان را شان[دین] کار تا "

 برحقّ شان آئین که)  هستند خوش دل هست نزدشان آنچه به اىهردسته

 "(هست

 این رد را آنها واگذاشتن دستور گرایان؛ حزب گمراهی اعالم با 54 آیه در 

 به مرگشان؛ هنگام تا گمراهی

 " نيٍ  حِ ْم َحىتَّ َفَذْرُهْم ِف َغْمَرتِِ  ": مایدفر می وآله علیه اهلل صلی پیامبر

 اعالم را حقایق درک و فهم عدم و باطل را گرایان حزب تصوّرات 56 و 55 درآیه

 در آنان بیشتر رفتن فرو خاطر به اوالد و مال افزایش فرماید؛ می اشاره و نموده
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 و رایانگ حزب همه عملی و اخالقی ویژگی که است سرکشی و طغیان و تفرقه

 :باشد می هست؛ گرایی گروه و تفرقه دائمی نتیجه

ُهم ِبِه ِمن مَّاٍل َوبَنِ  ﴿ َا َّنُِدح ُنَسارُِع ََلُْم ِِف اْلَْْيَاِت َبل ْلَّ  (55) نيَ َأحَيَْسُبوَن أَّنَّ
 (56)﴾ َيْشُعُرونَ 

 واحده: امّت از هایی ویژگی معرّفی -2

 سوره 61 ات 57 آیات از گرایی؛ وهگر و گرایی حزب در قرآن مواضع بیان ادامه در

 مایدفر می بیان هستند؛ مؤمنان همان که "هواحد امّت" صفات برخی مؤمنون؛

 و ورزیدندن شرک و آوردند ایمان پروردگارشان آیات به که هستند کسانی آنها که

 ایپروردگاربر سوی به بازگشت از ها؛ انفاق دیگر و زکات پرداخت علیرغم

 خیردرکار کننده جزوشتاب را؛ افرادی چنین خداوند.  دهستن ترسان محاسبه

 .فرماید می معرّفی دیگران از گیرنده وسبقت خیر ودرانجام

 قرآن: در گرایی حزب و تفرقه علت -3

 حکم در فاختال در را ها اختالف تمام ریشه و اصلی علت 213 آیه بقره سوره در

 خدا کتاب و پیامبر و خدا وجود بر بیّنه و دالیل از آگاهی از بعد خدا کتاب و

 :فرماید می و نموده عنوان

ريَن َو ُمْنِذريَن َو أَنْ َزَل َمَعُهُم ﴿ کاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فَ َبَعَث اللَُّه النَِّبیِّنَي ُمَبشِّ
 الَّذيَن اْلِکتاَب بِاِلَْقِّ لَِیْحُکَم بَ نْيَ النَّاِس فیَما اْخَتَلُفوا فیِه َو َما اْخَتَلَف فیِه ِإْلَّ 
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أُوُتوُه ِمْن بَ ْعِد ما جاَءتْ ُهُم اْلَبیِّناُت بَ ْغیاً بَ ْیَنُهْم فَ َهَدى اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا 
 ﴾ ِصراٍط ُمْسَتقیمٍ  فیِه ِمَن اِلَْقِّ بِِإْذنِِه َو اللَُّه يَ ْهدي َمْن َيشاُء ِإل

 :  آیه ترجمه

 و] بودند دست یک و واحد گروهی[ ماعاجت تشکیل ابتدای در] مردم "

 و فاختال آمدن پدید از] پس ،[نداشتند زندگی امور در تضادی و اختالف

 به نانآ با و برانگیخت، رسان بیم و دهنده مژده را پیامبرانی خدا[ تضاد

 تالفاخ هم با آنچه در مردم میان تا کرد، نازل را کتاب راستی و درستی

 را فاختال و[ شد پدید اختالف کتاب خود در گاه آن. ]کند داوری داشتند،

[ ختالفا این] شد، داده کتاب آنان به که کسانی مگر نیاوردند؛ پدید آن در

 سبب و] آمد، آنان برای که بود آشکاری و روشن های برهان و دالیل از بعد

 هب را ایمان اهل خدا پس.بود خودشان میان در حسد و جویی برتری[ آن

 را که هر خدا و. کرد راهنمایی کردند، اختالف آن در که حقّی هب خود، توفیق

 " کند می هدایت راست راهی به بخواهد

 بغی اثر بر ؛امّتّ این میان اختالف و بودند توحیدی و واحده امّت مردم بنابراین؛

 هب  حسادت و دشمنی طغیان، سرکشی، و تجاوز حقّ، از وعدول فساد، و وظلم

 . آمد وجود

 و مدیر خداوند ازسوی اجتماعی؛ و سیاسی سازی نظام در شریفه آیات نای آیا 

 اله و علیه اهلل صلّی محمّد حضرت خود؛ جانشین آخرین به جبّار و قهّار و مدبّر
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 مانع و شده؛ مشخص مردم برای اسالمی نظام چارچوب تا است؛ نشده نازل

 عنوان تحت .. .و خواری ویژه و خواهی سهم و طلبی قدرت و زورگویی هرگونه

 گردد؟ دینی مشروع حکومت در ای دسته و گروه و حزب هر

 و تفرقه به منجر کهمتعدد آیات در بندیگروه و گراییحزب هرگونه صریح ردّ آیا

 دیبن دسته و گروه و حزب تشکیل به اقدامشود  می مردم بین در وحدت حذف

 ست؟نی قرآن آیات صریح نص خالف اسالم نظر ازحاکمان  و مردم

 و یکپارچگی و وحدت حفظ به قرآن مؤکّد تأکید و عینی و اصلی دلیل آیا

 تابک و خدا دستور در اختالف هرگونه از پرهیز و مردم بین اتحاد و همدلی

 در هک نیست اسالمی امّت شدن قطعه قطعه از ممانعت خاطر به اسالم پیامبر

 ومتحک و طلبی رتقد و گرایی حزب از ناشی فجایای شاهدقرون  اعصارو تمام

 یم؟ ا بوده فاسد های

 . نمائیم عمل و پذیرفته را قرآن ایات کلمه به کلمه بایدداریم  قبول را اسالم اگر

 یاتآ آشکار نقض بر عالوهگروهی  و هرحزب تشکیل با سطحی هر در فردی هر 

 ابداع یا و تکمیل ادعای و نموده ردّ قرآن نیزدر را خدا سیاسی سازی نظام خدا،

 بردن بین از برای اسالم دشمنان نقشه گراییگروه و تفرقه که دارد؛ جدید ظامین

 .آنهاست ملیّ ثروت دغدغه بی چپاول و مسلمانان؛ اتحّاد

 از میکال مسلمانان و غیرمؤمنان فقط و بوده مشخص کامال اسالم سیاسی نظام

 .گریزانند آن
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 اقوال صاحب نظران:( ی

 ،مقام معظم رهبری)دامت برکاته( -1

 انقالب معظم رهبر نگاه از نامطلوب و مطلوب حزب 

 هاییچالش ترینمهم از یکی تکثرگرایی و تحزب کنار در وحدت ایجاد موضوع

 از یکی در ایخامنه اهللآیت حضرت. است گرفته قرار توجه مورد که است

: کردند اراظه رابطه این در و داشتند اشاره اشکال این به خود هایسخنرانی

 نبیند؛ ایمهصد هم وحدت حال عین در بگیرد، انجام جامعه در تواندمی تحزب»

 از است تعبار ماست، نظر مورد که حزبی آن منتها. ندارد منافاتی هم با اینها

 یک سمت به را مردم آحاد هدایت و راهنمایی نقش که تشکیالتی یک

 .کندمی ایفاء هاییآرمان

 نظام گفت توانمی گرایی،حزب مورد در انقالب معظم رهبر مواضع به توجه با

 و هاتشخصی دست بلکه ندارد، مسئله این با مخالفتی تنها نه اسالمی جمهوری

 .است گذاشته باز حزب تشکیل برای را سیاسی نخبگان

 و حزب با ما کنند خیال که این. نیستیم مخالف مطلقاً تحزّب با ما»

 یک هایپایه انقالب، یروزیپ از قبل. نیست اینطور نه، مخالفیم، تحزّب

 را حزب این هم انقالب اول ریختیم؛ ما خود را فعال و بزرگ حزب

 مشغول جدیت با هم سال چند کردند، تأیید هم امام دادیم، تشکیل

 (1390/07/24 کرمانشاه دانشجویان دیدار در بیانات)« ...بودیم
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 نقالبا معظم هبرر. نیستند رویکردی هر با حزبی هر موافق ایشان حال این با

 :اندکرده بندیتقسیم گروه دو در را احزاب

 چه حاال فکری؛ هایهدایت برای کشیکانال از است عبارت حزب یک»

 اگر. عقیدتی و دینی معنای به فکری چه سیاسی، معنای به فکری

 ستنی این از عبارت قصد. است خوب بکنند، را کار این کسانی چنانچه

 از حیسط یک به را جامعه خواهندمی یرند؛بگ دست در را قدرت که

 چیز این برسانند؛ عقیدتی و سیاسی دانائی از سطحی یک به معرفت،

 طور هب باشند، داشته ایتوانائی چنین یک که کسانی البته. است خوبی

 رأی صاحب آنها هم قدرت انتخابات در قدرت، مسابقات در طبیعی

 کی این. نیست هدفشان این نلیک شد؛ خواهند برنده آنها شد، خواهند

 خواهدمی کس هر است؛ باز میدان. است تأیید مورد این است؛ حزب جور

 (1390/07/24 کرمانشاه دانشجویان دیدار در بیانات). «بکند بکند،

 : گویندمی احزاب از نوع این هایویژگی دیگر با رابطه در ایشان

 و نشینندمی ایمانی ای و اعتقادی یا سیاسی فکرصاحبان از ایمجموعه»

 کشیکانال مردم آحاد و خودشان میان و کنندمی درست تشکّلی

 آنها به را خود فکر تا کنند،می همراه خودشان با را مردمی و کنندمی

 تشکیل حزبی هایهسته شود،می تشکیل حزبی هایکانون. برسانند

 نشینندمی مرکز این در اینها و شودمی تشکیل حزبی هایسلّول شود،می

 چه - اندایستاده آن پای و دارند اعتقاد آن به خودشان که را افکاری و
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 در - غیردینی فکر چه دینی، فکر چه غیرسیاسی، فکر چه سیاسی، فکر

 که مردمی آن و رسدمی افراد تکتک به افکار این و ریزندمی هاکانال این

 سبک این من، نظر به. ندکنمی پیدا پیوند اینها با کنند،می قبول را اینها

 تشکیل اساس این بر «اسالمی جمهوری حزب». است منطقی تحزّب،

 مدیران پاسخ و پرسش جلسه در بیانات. )بود طورهمین و بود شده

 (1377/12/04 دانشجویی نشریات دبیران سر و مسئول

 عرصه رد پای غربی سبک به که هستند هاییگروه احزاب، از دیگری نوع اما

 : فرمایندمی اساس این بر انقالب معظم رهبری. اندگذاشته تحزب

 همراه هم با گروهی یک. قدرت کسب برای ایمجموعه یعنی حزب اصالً»

 یا شوند،می مندبهره خودشان مالىِ امکانات و پول و سرمایه از شوند،می

 اینکه برای کنند،می سیاسی هایبندوبست یا کنند،می کسب دیگران از

 را اینها مشابه کارهای اینهاست؛ رقیب هم گروه یک. برسند تقدر به

 االن. جایگزین بشود خودش بکشد، پائین قدرت از را آنها تا دهدمی انجام

 در نوبت به آمریکا در که حزبی دو این. انداینگونه غالباً دنیا در احزاب

 کسب یهاباشگاه واقع در اینها قبیلند؛ همین از گیرند،می قرار کار رأس

 این با ما کشور داخل در کسانی اگر. ندارد وجهی هیچ نه، این. قدرتند

 کند ادعا کسی اگر. گیریمنمی را جلویشان ما روند،می تحزّب دنبال شیوه

 گفته؛ واضحی دروغ یک است، گرفته را احزاب تشکیل جلوی نظام که

 اینجور. نمیکنم تأیید را حزبی اینجور من اما نیست؛ چیزی چنین
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 قدرت؛ کشمکش از است عبارت معنایش بازیحزب اینجور سازی،حزب

 کرمانشاه دانشجویان دیدار در بیانات) «ندارد وجهی هیچ این

1390/07/24) 

 . گیردمی صورت ستدها و داد و معامالت اساس بر روابط احزاب نوع این در

 تعریف خودشان بین که مشترکی منفعت یک با خواص، از ایمجموعه»

 گاهی نیستند؛ هم همفکر یکدیگر با مسائل از خیلی در ولو - کنندمی

 و گذارندمی قرارداد همدیگر با نشینندمی –! مخالفند هم با هم خیلی

 اما است؛ معروف مردم میان در حزب این. آورندمی وجود به حزب یک

 عضو. جاستاین اساسیش تفاوت. فکری عضو نه دارد، مصلحتی عضو

 فالن کاسب، فالن دار،سرمایه فالن کهاین یعنی چه؟ یعنی مصلحتی

. کندمی حمایت حزب این از روحانی، فالن احیاناً فیلسوف، فالن استاد،

 به که دهممی دستور خودم مریدهای به من گویدمی روحانی فالن مثالً

 یا مسجد به فرضاً باید شما مقابلش در اما بدهند، رأی شما کاندیدای

 که مردمی آن! کنندمی قبول هم آنها بدهید؛ را امتیاز این من کلیسای

 را او بر حاکم فکر نه میشناسند، را کاندیدا آن نه میدهند، رأی

 آن دانندمی نه شناسند،می درست را حزب مؤسّسان نه شناسند،می

 گفته مسجد جماعت امام کهاین صرف به. بکند خواهدمی کار چه کاندیدا

« !دهندمی رأی هم اینها بدهید، رأی هند در «کنگره حزب» به مثالً
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 نشریات دبیران سر و مسئول مدیران پاسخ و پرسش جلسه در بیانات)

 (1377/12/04 دانشجویی

 دهند،می قرار اشاره مورد تحزب از قسم این در انقالب معظم رهبر آنچه

 نارک باید و بوده مذموم اسالمی جامعه در که است غربی حزب هایویژگی

 شود؛ ذاشتهگ

 دنبال به سیاسی، دارانداعیه از ایعدّه که دانمنمی این را تحزّب من» 

 با و - فرن بیست نفر، پانزده نفر، ده - شوند جمع هم دور قدرت، کسب

 مردم از هاییگروه یا مردم دروغین، هایجذّابیت و هیجان ایجاد و شعار

 و ندازندبی راه اختالف و دعوا مرتّب و بکشانند طرف آن و طرف این به را

 یزچ یک کنند؛ بزرگ را کوچک مسئله یک نمانند، بیکار کهاین برای

 و بحث اشدرباره هاهفته و روزها و دهند جلوه پُراهمیت را اهمیتکم

 نفال کس، فالن کنند؛ معیّن دشمن و دوست آن، اساس بر کنند؛ تحلیل

 دوست پس ،است طرفی فالن کس، فالن است؛ دشمن پس است، طرفی

 که است سیسیا غلط روشهای اینها. دانمنمی تحزّب را اینها بنده. است

 اصفهان استان جوانان دیدار در بیانات. )است رایج هم دنیا در

1380/08/12) 

 منافع ققتح جدی مانع شود،می مطرح «حزبی والیت» عنوان به که مسئله این

 :است کشور و جامعه عمومی مصالح و ملی
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 در چرا و چونبی بودن تسلیم و غرب در رایج گروهی و حزبی والیت»

 و ندارد واقعی ساالریمردم از نشانی هیچ ،جناحی و حزبی مواضع برابر

 ناممکن را کشور و جامعه عمومی مصالح و ملی منافع تحقق عمل در

 انقالب ررهب با تهران شهر اسالمی شورای اعضای دیدار. )سازدمی

1379/04/27) 

 که است حزبی است، انطباق قابل و قبول مورد اسالمی جامعه در آنچه بنابراین

 عزت کمال، سیرم در را جامعه بتواند و باشد اسالمی هایآموزه با همراه و آغشته

 و حزب به گرایش هرچند حزب یک اعضای ترتیب این به. دهد قرار تعالی و

 و میاسال نظام مصالح به رسیدن را خود غایت و مسیر اما دارند، خود جناح

 .داد خواهند قرار امت بین وحدت ایجاد

 اصفهان موقت جمعه امام رهبر: محمدتقی -2

 اهللحزب غلبه وعده تا فرعون سیاست مزمت از قرآن؛ در حزب کارکرد 

 اقدام تواندمی احزاب و هاگروه تشکیل:  اسالمی نظام در احزاب جایگاه 

 .شود رعایت آن در اسالمی هایمالک باید منتها اشدب ارزشمندی

 احزاب، سوره در احزاب؛ هم و داریم حزب هم قرآن در ما: تحزب به قرآن نگاه

 ایجاد حق و  اسالم برابر در که بودند تجمعاتی که چرا است؛ شده مزمت حزب

 با که تشکلی لذا ؛«ِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغالُِبونَ »: فرمایدمی دیگر سوی از شدند،
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 شده ایجاد همراهی و همدلی ایجاد منظور به و مقدس هدف با و الهی آرمان

 .است اسالمی جامعه پسند مورد باشد،

 ینتدو را اساسی قانون که افرادی: حزب تشکیل برای اساسی قانون دیدگاه

 مطرح نیز حزب مورد در آنچه و اندرفته پیش اسالمی مفاهیم اساس بر کردند،

 .است دهدا قرار توجه مورد مسئله این به نسبت را اسالم دیدگاه اندردهک

 اگر اما دندار منعی هیچ کنند، فعالیت قانون و اسالم چارجوب در احزاب چنانچه

 استاند مصداق باشند، یکدیگر تخریب دنبال به و گیرند قرار معارضه مقام در

 ؛«شِیَعًا هْلَهَاأَ وَجَعَلَ»: تاس آمده قصص سوره در که همانطور شوند؛می فرعون

 .ندک سوءاستفاده آنها میان اختالف از تا کرد گروه گروه را مردم فرعون

ند، ک فعالیت دین و قانون چارچوب در و الهی اهداف با تشکیالت و حزب اگر

 با عارضهم مقام در باشد قرار اگر اما ندارد، اشکالی هم تعددش ندارد؛ اشکالی

 .بود خواهد شیطان حزب قطعا باشد، اسالمی نظام یا دین حق،

 هم هاآن اهداف به رسیدن در دین و نظام پشتیبان عنوان به حزب دادن تشکیل

 هک است شده تأکید قرآن در اساس همین بر قانون، در هم و آمده دین در

یًعا»  و رندبگی را هیال یسمانر تشکل و تجمع اگر یعنی ؛«َواْعَتِصُموْا ِِبَْبِل الّلِه َجَِ

 به خاصی هدافا با احزاب بینیدمی گاه اما ندارد مانعی کنند حرکت حق راه در

 .است نظام با ضهمعار اصل، در اما کنندنمی آشکار چند هر که آیندمی میدان
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 حزب هک کسانی: حزب یک دهندگانتشکیل سوابق و گذشته به توجه ضرورت

 گذشته و دهپرون باید قانون و باشند داشته خوبی سابقه باید دهندمی تشکیل

 قصد یتین و هدف چه با  افراد این شوند متوجه تا کند نقد و صرافی را اینها

 .دارند را حزب تشکیل

 حفظ را خود انسجام و وحدت باید دارند اعتقاد نظام مبانی به که هاییجریان

 وحدت و همدلی امروز شود؛ واقع مؤثر جامعه در نتواند هاافکنیتفرقه تا کنند

 ترضروری یدیگر زمان هر از دارند، خوبی سابقه که افرادی و دلسوز هایگروه

 قبع صحنه از اجتماعی و سیاسی مسائل سایر و رو پیش انتخابات در تا است

 .نمانند

 باشد خوب هاسابقه اگر لذا ندارد؛ حزبیتک به اصراری و است آزاد ما کشور

 برای مسئله ینا طبعاً کنند، طلبیرصتف بخواهند ایعده اگر اما نیست مانعی

 .است بارزیان نظام

  اسالمی مؤتلفه حزب عضو :منشآرین جواد -3

 عمل حزب نقش در نخبگان /نیست احزاب اصلی کارکرد اخالق ترویج 

 کنند.می

 به یرانا اسالمی جمهوری اساسی قانون که مناسبی جایگاه رغمعلی متأسفانه

 طرحم احزاب برای که فعالیتی و آزادی نوع و مترقی اساسی قانون یک عنوان

 .اندنگرفته شکل ما کشور در اساساً فراگیر و بزرگ احزاب اما کرده،
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 کشور: در فراگیر احزاب گیریشکل عدم دالیل 

 خیتاری پیشینه کشور در فراگیر و بزرگ احزاب نگرفتن شکل دالیل از یکی

 تحزب هک چرا است؛ اسالمی بانقال پیروزی از بعد و قبل کشور در حزبی فعالیت

 .است نبوده برخوردار مناسبی جایگاه از

 امعهج نخبگان و نیست مثبت احزاب به نسبت مردم ذهنی هایزمینه همچنین

 گاه بلکه دهند،نمی نشان مثبتی رویکرد گونههیچ احزاب توسعه به نسبت

 جناحی و بحز چهی به وابسته که کنندمی افتخار نخبگان و مسئوالن ها،دولت

 ونقر از و نگرفته قرار حمایت مورد کشور در احزاب دلیل همین به نیستند،

 .نیستند هنوز و نبوده برخوردار مناسبی

 احزاب: جای به نخبگان سیاسی هایفعالیت 

 نظام در ایمفقوده ندارند. حلقه جدی و مناسب حمایت احزاب از هادولت هنوز

 و بزرگ احزاب دنبو دلیل به اینکه آن و اردد وجود ما ساالرمردم و دموکراتیک

 ریاست اندیداهایک و افراد خود باید و شوندنمی شناسایی نخبگان معموالً فراگیر

 و کنند اپید حزبی کارکرد هاانتخابات سایر و اسالمی شورای مجلس و جمهوری

 .کنند معرفی را خودشان

 جامعه به را کاندیداها و نندک بیان را خود حزبی هایبرنامه احزاب اینکه جای به

 و شوندمی سیاسی هایفعالیت وارد شخصا که هستند نخبگان این کنند، معرفی

 .کنندمی بازی را احزاب نقش
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 باشند: اسالمی ـ ایرانی تفکرات مروج احزاب 

 قانون ساسا بر احزاب که است این انتظار: اسالمی جامعه در احزاب هایویژگی

 ـ یرانیا تفکرات گرفته، شکل اسالم بر مبتنی که ایران اسالمی جمهوری اساسی

 شده، ینتعی اساسی قانون در که معیارهایی چارجوب در و دهند رواج را اسالمی

 .کنند حرکت

 ضروری هجامع برای را مختلف هایگروه و احزاب بین در سلیقه اختالف وجود

 نیز منظا کلی اهداف است؛ داشته وجود همواره جامعه در سلیقه اختالف: است

 .دباش متفاوت تواندمی اهداف این تحقق هایراه اما است مشخص

 و دهند پیشنهاد را مختلفی هایراه کشور اهداف پیشبرد برای توانندمی احزاب 

 تنهانه سلیقه اختالف صورت این در که کنند مطرح را گوناگونی هایطرح

 است، ضروری و شودمی هجامع تکامل و توسعه باعث گاه بلکه نیست، ناپسند

 .باشد جامعه رد تفرقه ایجاد معنای به تواندنمی متعدد احزاب وجود بنابراین

 اشد:ب داشته اخالقی نتیجه تواندمی احزاب سیاسی رفتارهای 

 که داشت هتوج نکته این به جامعه: باید در اخالق توسعه حوزه در احزاب کارکرد

 اصلی کارکرد اما دارند نقش و هستند مؤثر اخالق توسعه در جامعه آحاد همه

 .نیست اسالمی اخالق ترویج احزاب
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 ینهادها اصلی رسالت و است جامعه آحاد همه وظیفه اسالمی اخالق رعایت

 ترویج دست این از مراکزی و دانشگاهی نهادهای علمیه، هایحوزه فرهنگی،

 .است جامعه در اخالق

 .باشد داشته قیاخال نتیجه تواندمی رفتارهایشان اما است سیاسی احزاب کارکرد

 در حرکت برای منشور این تهیه: احزاب اخالقی منشور تدوین و تهیه ضرورت

 باحزا اینکه و هاشخصیت تخریب از جلوگیری و اصولی و صحیح مسیر یک

 آن به نسبت بندیپای اینکه شرط به باشد مؤثر تواندمی باشند داشته سالم رقابت

 .باشد داشته وجود

مشاور سیاسی رئیس نهاد نمایندگی مقام : مصطفی نوروزی -4

 هامعظم رهبری در دانشگاه

 «تفکر و ایده یک مثابه به ؛«اهللحزب 

 حزب مفهوم از قرآن تعبیر: 

 ستا مصطلح غرب در که ایواژه با البته که داریم حزب دو قرآن در ما 

 .دارد هاییتفاوت

 شمردبرمی را مخالف احزاب و آوردمی عنوان این تحت را جریان و گروه دو قرآن

 فرمایدمی و
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 به[ مخالف] هاىهگرو از کس هر و ؛ُدهُ َوَمن َيْکُفْر ِبِه ِمَن اَْلْحزَاِب فَالنَّاُر َمْوعِ ﴿

 ؛(هود سوره 11 آیه) ﴾اوست گاهوعده آتش ورزد کفر آن

  شود؛می ختم آتش به مسیرشان که هستند احزابی

 بخشى که دهستن کسانى هادسته از برخى و ؛يُنِکُر بَ ْعَضهُ  َوِمَن اَْلْحَزاِب َمن﴿

 (رعد سوره 36 آیه)﴾ کنندمی انکار را آن از

 : یا و

  ﴾؛ُکلح ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ ﴿

 (.روم سوره 32 آیه) «شدند دلخوش آنهاست پیش بدانچه حزبى هر »

 در کند ریزیبرنامه «ِبا لديهم» اساس بر باید که کندمی تصور حزبی هر

 که هستند هاملت ابزار یعنی شوند،می تلقی «آلی» مقوله یک در احزاب کهحالی

 ابطهر این در بهشتی شهید ندارند؛ اهمیتی نفسهفی بهشتی شهید قول به

 ؛«معبود نه باشیم، اشتهد معبد خواهیممی مانحزبی هایفعالیت در ما» فرمودند

 چنین خواهدمی قرآن و شدند معبود احزاب و افتاد هابار اتفاق این کهحالی در

 .نیفتد اتفاقی

 نگاه با قرآن اما نیست غربی مصطلح عبارت بر منطبق دقیقاً قرآن در حزب واژه

 ابزار به قدرت و قدرت به حزب تا بردمی بین از را ناگوار اتفاق این راهبردی

 .کشاندمی نار سمت به را حزب مسیر که ابزاری نشود؛ تبدیل
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 را قدرت که جریانی فرمایدمی قرآن: تفرقه نه باشد وحدت ساززمینه باید حزب 

 و باحزا که همانطور کند؛می حرکت آتش سمت به دهدمی قرار محور

 همان که کنندمی حرکت بهشت و حقیقت سمت به که هستند هاییجریان

 .هستند اهللحزب

: گفت برسیم اهللحزب به خواهیممی اسالمی انقالب تئوری در اینکه بیان با وی

 و مادی درتق بین وحدتی و بلند تفکر و ایده یک بلکه نیست گروه یک اهللحزب

 و متعالی آرمان دنبال به اهللحزب ؛ است انسانی بلند هایمقوله با آن آشتی

 .معناست و ماده بین وحدت

 رهبری خبرگان مجلس عضو :هریسی زادههاشم اهللآیت -5

 باشد. «ىوَالتَّقْوَ الْبرِّ عَلَى تَعَاوَنُواْ» مصداق حزابا رفتار 

 غیر و الهی هایتشکل از نمادی عبارات این: «الشیطان حزب» و «اهللحزب»

 .است الهی

 ماا است، متفاوت جامعه در مصطلح حزب با قرآن در «حزب» اصطالح چند هر

 .کرد تفادهاس حزبت مشروعیت عنوان به توانمی آن از یعنی هست؛ نیز متناسب

 از کنند؛می کار هم با که هستند هدفیهم هایجمعیت و هاگروه قرآن در حزب

 در مثالً ندارد؛ اشکال هاییتشکل چنین که شودمی استنباط اینگونه قرآن آیات

 صورت به مردم که است شده توصیه منکر از نهی و معروف به امر اجرای

 : است آمده که انطورهم کنند، پیدا ورود نیز جمعیدسته
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ٌة يَْدُعوَن ِإَل اْلَْْيِ ﴿ نُکْم أُمَّ  ﴾ َعِن اْلُمنَکرِ ْعُروِف َويَ ْنَهْونَ وَن بِاْلمَ ُمرُ يَأْ وَ َوْلَتُکن مِّ

 ارک به و کنند دعوت نیکى به[ را مردم] گروهى شما میان از باید و »

 (عمرانآل سوره 104 آیه از بخشی) «بازدارند زشتى از و وادارند شایسته

 :که است آمده یا و 

 ﴾َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى﴿

 2 آیه از بخشی) «کنید همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوکارى در و

 (مائده سوره

  است آمده مقابلش در که دانست حزب همان توانمی را امت و گروه این 

 ﴾َوانِ َوَْل تَ َعاَونُوْا َعَلى اِْلثِْ َواْلُعدْ ﴿

 2ز آیه )بخشی ا «کنید پروا خدا از و نشوید هم دستیار تعدى و گناه در و»

 سوره مائده (

 .شود پرهیز آن از باید که است تشکلی نیز این،

 احزاب: بودن الهی غیر یا بودن الهی کنندهتعیین هدف؛ 

 نای از و آمده حزب از غیر یا حزب عبارت با روایات و آیات در هاتشکل نوع این

 و مرامنامه است مهم آنچه ندارد؛ اشکالی اسالم نظر از تشکل و تحزب جهت

 .گیردمی شکل اهدافی چه با داشت توجه باید که است هاتشکل اساسنامه
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 الهی یرغ باشد، شر اهدافشان اگر و الهی باشد، خیر اهدافشان هاتشکل اگر

 مطرح لفمخت هایسلیقه است ممکن اجتماعی مسائل شود، درمی محسوب

 با مباهاتی بلکه نباشد؛ هاگناه غیر و هاگناه ها،حرام ها،حالل به مربوط و باشد

 متفاوت را مقصد به رسیدن هایراه که است مطرح متفاوتی هایروش و هاسلیقه

 و حقیقت نیافت برای اگر و دارند مشروعیت احزاب نیز صورت این در کند؛می

 .است ممدوح باشند، حق

 را خاصی روش و راه نیست شر و خالف که اهدافی به رسیدن برای هاتشکل

 این در افراد گیرند؛می شکل ایاندیشه و افکار اساس بر و کنندمی تعیین

 و باشد یکین و خیر باید شاننیت نباشد، خواه باشد، متفاوت خواه هاتشکل

 .کنند نتخابا یکدیگر با برخورد در را اسالمی و انسانی اخالق و آداب ها،روش

 سیاست گروهمدیر ایزدهی:حجت االسالم سید سجاد  -6

 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

 «معناست؟ چه به قرآن در «حزب 

 کریم قرآن در آنچهاما  داریم «الشیطان حزب» و «اهلل حزب» تعبیر قرآن در

 که شوندمی شامل را هاییگروه و نیستند امروزی مصطلح معنای به آمده

 در قبالش در. روندنمی کار به امروزی معنای به و هستند دارجهت و رداهدف

 چنین شودمی گروه معنای به «فئه» مانند هاییواژه از شاید قرآن آیات

 بر دلیلی آیات و روایات در «حزب» واژگان به توجه صرف اما داشت استنباطی
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 محتوایی ما نیست؛ نیز آن نافی طرفی از نیست امروزی معنای به حزب وجود

 به را فضا این باید که سیاسی تکثرگرایی فرضپیش با حزب معنای به داریم

 .کنیم استنباط آن از را مصطلح معنای به حزب و کنیم عرضه دینی مبانی

 سبز حزب دبیرکل :مقدم کنعانی حسین -7

 راستای در شدهسازماندهی تشکیالت بهشتی شهید نگاه در حزب 

 است. «اهللحزب»

 حزبی: گویدمی معبد به حزب از بهشتی شهید تعبیر درباره مقدم انیکنع حسین

 راستای در شدهسازماندهی تشکیالت یک کردمی صحبت آن از بهشتی شهید که

 بر و بود وضوعم به فقاهتی نگاه و اسالمی ایدئولوژی و اندیشه با ،«اهللحزب»

 .دانستمی خود معبد را حزب اساس همین

 ایشان اندیشه باید ،«است من معبد حزب» که بهشتی شهید تعبیر این فهم برای

 شکیالتیت کار به معتقد و فقیه که گویدمی شخصیتی را سخن این. شناخت را

 ساختارسازی برای اساسی قانون تدوین در را زحمت بیشترین شاید و بود

 .کشید کشور تشکیالت

 حزب: به بهشتی شهید قرآنی نگاه 

 پرتو در و بود اسالمی اندیشه از برآمده که شد یانب شخصیتی طرف از سخن این

 شهید نگاه تفکر، و اندیشه این براساس. داشت قرار( ره)امام حضرت هایاندیشه

 و «اهلل حزب» قرآن در که گونههمان و بود قرآنی نگاه یک حزب به بهشتی
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 اسالمی امت تشکیالت عنوان به حزب به ایشان نگاه داریم، «الشیطان حزب»

 دیدگاه و تعریف در حزب براساس نه و دید می چارچوب این در را حزب و دبو

 .غربی

 هدست را قدرت بازی در شرکت و قدرت کسب نگاه با حزب تعریف آسیب قرآن

 است؛ کرده بیان جامعه شدن دسته

 وَن﴾َدْيِهْم َفرِحُ ٍب ِبَا لَ زْ حِ  لح کُ ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِديَنُهْم وََکانُوا ِشَیًعا  ﴿

 زبىح هر شدند فرقه فرقه و کردند قطعه قطعه را خود دین که کسانى از »

 روم (سوره  32)آیه « شدند دلخوش آنهاست پیش بدانچه

 ره نگاه، درآن نیست؛ زیرا جامعه انشقاق عامل بهشتی شهید نگاه در حزب

 . ودش می جامعه در شکاف و انشقاق سبب این و داند می برتر را خودش حزبی

 لگوهایا با بهشتی شهید اندیشه در  حزب الگوی رسدمی نظر به اساس راینب

 در ایشان هایصحبت و تفکرات از. بود متفاوت سیاسی عرصه در مطرح حزبی

 تیحاکمی نظام بود معتقد ایشان که آید برمی اساسی قانون خبرگان جلسات

 و  اشدب اندهیسازم و هدف ،ایدئولوژی، تشکیالت، دارای منسجم، نظام یک باید

 .دانستمی خودش معبد را حزب مبنا براین
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  نتیجه گیری:

 شواهد به استشهاد و شده ذکر مطالب تمام به توجه با

 کار ارتقای برای احزاب تشکیل تایید بر هم که قرآنی

 نص با مخالفت بدلیل احزاب تشکیل عدمبر  هم و گروهی

 که کرد اشتبرد توان می اینگونه است، کرده اشاره قرآنی

 وجود دارد، که مثبتی آثار و آمدها پی تمام به توجه با حزب تشکیل در منعی

 و هادیدگاه با افراد اگر که است این نمود توجه بدان باید که ای نکته اما ندارد

 بوجود را سیاسی احزاب گوناگون، حزبی هایشیوه اتخاذ و مختلف هایبرداشت

 از هرکسی و بگیرند واحدی تصمیم جامعه و ردمم منافع برای نتوانند که آورند

 از حزب این صورت این در ،کند عمل حزبی منافع اساس بر و خود سلیقه و نگاه

 وعده قرآن یاتآدر تشکیالت نوع این بر نیز خداوند و بود خواهد تفرقه مصایق

 دین چارچوپ در و الهی اهداف اساس بر که حزبی حقیقت در. است داده عذاب

 و دین با تعارض مقام در اگر اما ،ندارد اشکالی کند فعالیت و شود ایجاد نقانو و

 در. بود خواهد شیطان حزب مصادیق از و باشد نمی اسالم قبول مورد باشد حق

 نظرات و سالیق اختالف تمام از فارغ که است احزاب اساسنامه و مرامنامه اصل

 باشد الهی دافشاناه اگر که کندمی مشخص را حزب مشی خط و منش روش،

 غیرالهی حزبی باشد الهی غیر اهدافشان اگر اما( اهلل حزب)است الهی حزبی

 اساسنامه در اختالف ولی است حزب ناقض مرام در اختالف(. شیطان حزب)است

 .است ضروری و الزم امری
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 بر و اسالمی اخالق و فطرت پایه بر احزاب گیریشکل اگر بیان دیگر به

 به سندیدهپ امری بلکه نیست مذموم قرآن از تنها نه باشد( راتفاستبقوالخی)پایه

 چراکه هستند؛ رستگار و غالب حزب همان اهلل حزب حقیقت در. رودمی شمار

 خداوند کردن خشنود بدنبال دائما خود جویانهخدا فطرت اساسبر احزاب اینگونه

 خداوند با میزآمحبت دوسویه رابطه یک و( عنه رضوا و عنهم اهلل رضی)باشندمی

 (.یحبونه و یحبهم)دارند

 در الهی ورن دریافت و تعالی سمت به دائما اخالق جانب رعایت با دیگر طرف از و

 زیرا ست؛ا پسندیده امری تشکالت اینگونه گیری شکل اساس، اینبر و حرکتند

 تطبیق الهی دستورات و قرآن در شده ذکر معیارهای برمبنای را خود اهداف که

 رجیحت خود قدرتی و حزبی برمنافع را خداندی رضای خاطر همین به نداداده

 هدف و کندمی یاد آن از قرآن در خداوند و است اهلل حزب همان این که اند داده

 نظام پشتیبان حقیقت در و است همراهی و همدلی وحدت، ایجاد اهلل حزب

 حزب هلل،ا زبح برابر در. باشدمی متعالی اهداف به رسیدن در ودین اسالمی

 ایجاد البدنی و داده قرار خود کار اساس را شیطان والیت که دارد وجود شیطان

 در گرایی حزبت عدم بر که آیاتی لذا باشدمی اسالمی جامعه در اختالف و تفرقه

 چراکه باشدمی شیطان حزب تشکیل از جلوگیری برای است آمده قران

 .باشد مین اسالم و الهی اهداف بر مبتنی اهدافشان
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 منابع:

 قرآن کریم 

 ،و المنجد از ملخص فارسی به عربی فرهنگ خلیلی 

 .122 ص علمی، اکبر علی کتابفروشی االرب، منتهی

 المرتضویه، المکتبه تهران، المفردات، اصفهانی، راغب 

 .15 ص ،1362

 375 ص 1 ج ، فراهیدی خلیل ، العین 

 ،هرانت غرب، در سیاسی زاباح پایایی و پیدایی ،(1390) اهلل؛ حجت ایوبی :

 سوم چاپ ،( ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا انتشارات) سروش

 و ها ضرورت: کارگروهی) 274 شماره - 13888 اسفند 8  حوزه پگاه  مجله 

 (ها مزیت

  ،1384تحزب و تشکل، جعفر حاجی کریم نظری 

  i.irhttp://farsi.khamene 

  http://www.samamos.com 

  http://iqna.ir/fa/news 

  http://mansurevatani.ir 

  https://hawzah.net 

  https://library.tebyan.net 

  https://library.tebyan.net 

  http://www.quran.porsemani.ir 

 

http://farsi.khamenei.ir/
http://www.samamos.com/
http://iqna.ir/fa/news/
http://mansurevatani.ir/
https://hawzah.net/
https://library.tebyan.net/
https://library.tebyan.net/
http://www.quran.porsemani.ir/

