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دين به صورت خالص و پاك از هر گونه آلودگى   بر اساس سخن صريح قرآن فطرت       
  :ستادر درون جان آدمى وجود دارد، و انحرافات يك امر عارضى 

»   ينِ حلدل كهجو مالَّتي   فَأَق اللَّه طْرَتنيفاً ف          كذل خَلْقِ اللَّهديلَ لها ال تَبلَيع فَطَرَ النَّاس 
ـ نُ الْقَيم و لكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعلَ       الدي ه آيـين خـالص            ــ   ونَ  م پـس روى خـود را متوجـ

اين فطرتى اسـت كـه خداونـد، انـسانها را بـر آن آفريـده دگرگـونى در                   ! پروردگار كن 
  )30/روم(»!دانند آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى

ران اين است كه اين امور عارضى را زايل كنند و بـه فطـرت               بنا بر اين وظيفه پيامب    
  .اصلى انسان امكان شكوفايى دهند

اى بـر   دوام اعتقاد مذهبى و ايمان به خدا در طول تاريخ پرماجراى بشر خود نـشانه    
فطرى بودن آن است، چرا كه اگر عادت بود نه جنبه عمومى و همگـانى داشـت، و نـه                    

كـه ريـشه     ن دليلـى اسـت بـر ايـن        موميت و جاودانگى آ   دائمى و هميشگى بود، اين ع     
  .فطرى دارد

طـور كلـى، و      هنه تنها خداشناسى، بلكه دين و آئين ب       نكته مهم ديگر اين است كه       
در تمام ابعاد، يك امر فطرى است، و بايد هم چنين باشد، زيرا مطالعات توحيـدى بـه                  

چه در شـرع     الزم است، آن  هماهنگى   "تشريع " و "تكوين " گويد ميان دستگاه   ما مى 
چه در تكوين و نهاد آدمى اسـت مكملـى           اى در فطرت دارد و آن       ريشه وارد شده حتماً  

  .براى قوانين شرع خواهد بود

ازگشت به فطرتب
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فرمايد به جز  اما آن دين و آيين فطري هم اسالم است به همين دليل هم قرآن مي           
  .تساسالم دين ديگري قابل قبول ني

) و تسليم بودن در برابر حق     (دين در نزد خدا، اسالم      ـ  الم  لَّه الْإِس إِنَّ الدينَ عنْد ال    «

  )19/عمران آل(».است
رينَ  «  نَ الْخاسـ رَةِ مـخĤْي الف وه و نْهلَ مقْبالمِ ديناً فَلَنْ يرَ الْإِستَغِ غَيبنْ يم و هـر   ـ   و

د انتخـاب كنـد، از او       آيينـى بـراى خـو     ) و تسليم در برابر فرمان حق،     (كس جز اسالم    
  )85/عمران آل(».پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت، از زيانكاران است

الم          الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم و أَتْممت علَيكُم نعمتـي        «  الْإِسـ لَكُـم ضـيتر ــ  ينـاً   د و

 اسالم را به عنوان     امروز، دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و              
  )3/همائد(».شما پذيرفتم) جاودان(آيين 

قدر در تباهي و گمراهي غرق شده است كه خود را در آستانه نابودي                بشر امروز آن  
آويـز هـم بـا نـداي          آن دسـت  . آويزي براي نجات است       رو به دنبال دست     بيند از اين    مي

انسان به فطـرت الهـي خـويش بـازگردد          فطرت بازگشت به معنويات خواهد بود و اگر         
رو شاهد اقبال روز افزون جوامـع بـشري بـه             از اين . كند  ديني به جز اسالم اختيار نمي     

هـاي ايجـاد      معه بشري به اسالم حقيقي زمينـه      دن جا راما رو آو  . اسالم حقيقي هستيم  
انع اين رشد مـ . كند و رشد فكري بشر را به دنبال خواهد داشت         دولت حق را ايجاد مي    

واضـح اسـت كـه      . از رفتن به زير بار ظلم و جهالت و غرق شدن در شهوات خواهد بود              
چنين اتفاقي باعث رفع سلطه شياطين جن و انس بر عـالم هـستي اسـت، بـه همـين            

جاي معنويت حقيقي، يك دسـتاويز دروغـين را    ند تا بهدسران ظلم و جور درصد   دليل  
بايد دين حقيقي زشـت جلـوه كنـد تـا رغبـت      براي اين امر   . در اختيار بشر قرار دهند    

  . جوامع انساني به آن كم شود و يا حتي از بين برود
سـو و قداسـت       هراسي از يـك     استكبار جهاني در پي آن است كه با ايجاد جو اسالم          

  .رسدب اين هدف شوم خود ، بهزدايي از امور مذهبي از سوي ديگر
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حقيقي، يك جاي معنويت  سران ظلم و جور درصددند تا به
براي اين امر . دستاويز دروغين را در اختيار بشر قرار دهند

بايد دين حقيقي زشت جلوه كند تا رغبت جوامع انساني 
  .به آن كم شود و يا حتي از بين برود

  
هـاي صهيونيـستي بـه مقدسـات جوامـع و             يكي از داليل اهانت گاه و بيگاه رسـانه        

سلم هم همـان قداسـت        و  آله  و  عليه  اهللا  ظم صلي ويژه اسالم و باالخص شخص پيامبر اع        به
  .زدايي است

  :ستاه البته دليل ديگر آن هم بغض نسبت به خوبي
»هِمنْ أَفْواهم غْضاءالْب تدب 118/عمران آل( »شان آشكار شده دشمنى از دهانـ   قَد(  

  :دوش هاي آنان با شكست روبرو مي زيرا نقشه
  )54/عمران آل(»  رينَلَّه و اللَّه خَيرُ الْماكو مكَرُوا و مكَرَ ال «

اخـتالف  ) به نظر خودشان دقيق و حساب شده      (ريزي    به همين دليل در يك برنامه     
افكني در جهان اسالم، تزريق خرافات به دين اصيل، ايجاد جو خشونت و وحـشيگري               

بـه خرافـات    هاي جديد و پاي بنـدي         مداري و ايجاد مذاهب و دين       توسط مدعيان دين  
اي اسـتكبار و      كمي تأمل در فضاي رسانه    . قديمي را در دستور كار خود قرار داده است        

رد پاي اين اقـدامات را بـر        ) نه فقط جهان اسالم   (ها در سطح جهان       اقدامات عملي آن  
  .سازد اي آشكار مي هر صاحب انديشه

يـن مـوارد    در اين شماره از نشريه سعي شده با انـسجام در مطالـب بـه مجموعـه ا                 
گـشاي مـا بـراي ادامـه راه در            ويژه انتقادات شـما راه      نظرات، پيشنهادات و به    .بپردازيم
  .هاي آينده خواهد بود شماره
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  توضيح ابتدايي

گلچينـي از مجموعـه مبـاحثي از عالمـه شـهيد            خالصـه و    خوانيد    چه در پي مي     آن
باشد كه سعي نمـوديم بنـا بـه تناسـب بـه        عليه مي   اهللا  اهللا مطهري رحمت    حضرت آيت 

را در    بـه همـين دليـل در پايـان هـر بـرش از مطالـب نـشاني آن                  . دنبال هم بيـاوريم   
نين سعي نموديم تا نشاني آيات و رواياتي را كه ايشان           همچ. ايم  ها ذكر كرده    نوشت  پي

بـه همـين دليـل در مطالعـه ايـن           . نوشت بياوريم   اند با برخي توضيحات در پي       فرموده
  .شاءاهللا مفيد خواهد بود ها هم ان نوشت  دقت در پي،مطلب

   فكر آزاديلزوم 
اگر به مـردم  . ها آزاد گذاشت رشد فكرى است از جمله امورى كه بايد بشر را در آن   

ـ از ترس اين كه مبادا اشـتباه كننـد  ـ ها فكر كنند   در مسائلى كه بايد در آن  بـه هـر    
شـان را بترسـانيم كـه در فـالن موضـوع دينـى و                طريقى آزادى فكرى ندهيم يـا روح      

مذهبى مبادا فكر كنى كه اگر فكر كنى و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سـر                   
كنـد و     ى، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل دينى رشد نمى         رو  در آتش جهنم فرو مى    

  1.رود پيش نمى
تواند بگويد بشر حق تفكر ندارد؟ نه، ايـن عملـى             آيا اسالم يا هر نيروى ديگرى مى      

اسالم در مسئله تفكر نه تنهـا آزادى تفكـر          .  بشريت است  ي  است الزم و واجب و الزمه     
  2.ها در اسالم تفكر است ادتداده است بلكه يكى از واجبات و يكى از عب

                                            
  391ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-ى آثاراستادشهيدمطهر مجموعه. 1
  369ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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 در اسالم اصلى است راجع به اصول دين كه وجه امتياز مـا و هـر مـذهب ديگـرى                   
گويـد اصـول عقايـد را جـز از طريـق تفكـر و اجتهـاد فكـرى                     اسالم مـى  . همين است 

يعنى جنابعالى بايد موحد باشـى، خداشـناس باشـى؛ امـا چـرا خداشـناس                . پذيرم  نمى
ويد دليلش را خودت بايـد بفهمـى، ايـن يـك مـسئله علمـى         گ  باشم، به چه دليل؟ مى    

گوينـد ايـن      آموز مى   طور كه به يك دانش     همين. است، يك مسئله فكرى و عقلى است      
خـورد،    مسئله حساب را خودت بايد بروى حل كنـى، مـن حـل كـنم بـه دردت نمـى                   

  .خورد كه اين مسئله را خودت حل كنى وقت به دردت مى آن
ا فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعنى مانعى نـدارد،              از نظر اسالم نه تنه    

 فكر كردن در اصول دين در حدود معينى كه الاقل بفهمـى خـدايى دارى و                 بلكه اصالً 
 اسـت، پيغمبـر از      آن خدا يكى است، پيغمبرانى دارى، قرآن از جانب خدا نـازل شـده             

  1. بر تو واجب استجانب خداست، عقالً
از پيغمبـر اكـرم     . ل اصـول ديـن، امـر واجـب و الزمـى اسـت             سؤال كردن در مسائ   

كردند، از ساير ائمه      السالم سؤال مى   كردند، از على عليه     سؤال مى سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
ايـن  . دادنـد   هـا هـم جـواب مـى        كردنـد و آن     كردند، زياد هم سؤال مى      اطهار سؤال مى  

دهد در زمينه اصول دين در     شان مى ن) ها و غير آن  (هاى احتجاجاتى كه ما داريم       كتاب
تا وقتـى كـه انـسان    . قدر حق آزادى بيان و حق آزادى سؤال داده شده است          اسالم چه 

واقع تحقيـق و كـاوش و فكـر كـردن         بهاش    روحش روح تحقيق و كاوش است و انگيزه       
گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كنى، هر چه بيشتر برايت                 است، اسالم مى  

  2.رسى رسى، بيشتر به واقعيت مى پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مىشك 
و تحقيق يعنى به دست آوردن      (خواهد    دينى كه از مردم در اصول خود تحقيق مى        

 [اسـالم ]. فكرى قائـل اسـت      خواه ناخواه براى مردم آزادى    ) مطلب از راه تفكر و تعقل     
                                            

  370ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
 371ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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كـار   اى و منطقـت را بـه        ى را كه در آن فكر نكرده      » للَّها الَّا اله ال«گويد اصال من از تو        مى
اى و    پذيرم، نبوت و معادى را كه تو از راه رشد فكرى انتخـاب نكـرده                اى نمى   نينداخته

مـردم را   . دهد  پس ناچار به مردم آزادى تفكر مى      . پذيرم  اى من از تو نمى      به آن نرسيده  
ا در فالن مسئله فكـر كنـى كـه ايـن،            گويد مباد   ترساند، نمى   شان هرگز نمى   از راه روح  

  .وسوسه شيطان است
در اين زمينه احاديث زيادى هست، از آن جمله است اين حديث كه پيغمبر اكـرم                

  : ها اين است  يكى از آن1از امت من نُه چيز برداشته شده است؛: فرمود
   »الْوسوسةُ فى التَّفَكُّرِ فى الْخَلْق«

خاطر آن معذب نخواهند كرد اين است        مت مرا هرگز به   يعنى يكى از چيزهايى كه ا     
مـادام  .  خلقت، خدا و جهان فكر كند و وساوسى در دلش پيدا شـود ي كه انسان درباره  

ها در دلش پيدا شود، خدا او      جوست، هرچه از اين شك     و كه او در حال تحقيق و جست      
  2.شمارد را گناه نمى كند و آن را معذب نمى

دئولوژى خـودش ايمـان و اعتمـاد دارد ناچـار طرفـدار آزادى              هر مكتبى كه بـه ايـ      
هر مكتبى كه ايمان و اعتمادى به خود ندارد جلو آزادى انديـشه             . انديشه و تفكر است   

خواهد مردم را در يك محدوده خاصى نگـه دارد و نگـذارد كـه                 گيرد، مى   و تفكر را مى   
  3.تفكر كنند يا فكر خود را ابراز كنند

                                            
وضع عنْ أُمتي تسع خصالٍ الْخَطَأُ و النِّسيانِ و ما لَا يعلَمونَ و ما لَـا                : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  صليرسول خدا   . 1

 و الْحـسد مـا لَـم يظْهِـرْ      لْقِ الْخَ  التَّفَكُّرِ في   يطيقُونَ و ما اضْطُرُّوا إِلَيه و ما استُكْرِهوا علَيه و الطِّيرَةُ و الْوسوسةُ في             
چـه بـدان    چـه نتواننـد، آن   چـه نداننـد، آن   خطا، فراموشى، آن: بِلسانٍ أَو يد ـ نه خصلت از امت من برداشته شده 

در آفـرينش، و    ) و انديـشه  (بر آن وادار شوند، فال بد، وسوسه در تفكـر           ) و زور (چه بناخواه     توانائى ندارند، آن  
   463 ؛ ص2 ؛ ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . زبان يا دست آشكار نشود در صورتى كه به) ك بردنو رش(حسد 

اين روايت معـروف بـه      . با تفاوت بسيار اندك نيز نقل شده است       » ...رفع عنْ أُمتي  « البته اين روايت با عبارت      
 .اند است و فقها به تفصيل درباره اين حديث سخن گفته» حديث رفع«
  392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
 123ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 3



  زنجير تفكر

 

 

9 

:  كه يك عرب بدوى آمد خدمت رسول خدا و عرض كـرد            1استدر حديث معروفى    
  . تباه شدم» هلَكْت! يا رسولَ اللَّه«

خـواهى بگـويى،      فهميدم چه مى  :  مقصود او را درك كرد، فرمود      يپيغمبر اكرم فور  
؟ تو هم در جوابش گفتى كه مرا خدا         منْ خَلَقَك : گويى شيطان آمد به تو گفت       البد مى 

؟ خدا را كى آفريـده اسـت؟ تـو ديگـر نتوانـستى              منْ خَلَقَه : ن گفت شيطا. آفريده است 

  .جواب بدهى
  .همين است! يا رسولَ اللَّه: گفت

  .ك محض الْايمانِاذ: پيغمبر فرمود

  اين عين ايمان است؛ ! چرا تو فكر كردى كه هالك شدى؟: فرمود!) عجبا(
چنين فكرى  . اول مطلب است  رساند، اين تازه      يعنى همين تو را به ايمان واقعى مى       

شـك  .] بايد براى رفع آن تـالش كنـى       [كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه پيدا شد            
زمانى بد است كه تو در همـين منـزل          . منزل بدى است ولى معبر خوب و الزمى است        

خـدا را   : گفت. خدا :تو را چه كسى خلق كرده است؟ گفتى       : شيطان به تو گفت   . بمانى
ايـن، شـك    . دانم، بعد هم سر جايـت نشـستى         ديگر نمى : ؟ گفتى چه كسى خلق كرده   

اما تو كه چنـين آدمـى هـستى كـه وقتـى چنـين شـك و                  . هاست، هالكت است   تنبل
نكردى و نگفتـى     اى در تو پيدا شد در خانه ننشستى، از مردم هم رودربايستى             وسوسه

                                            
فقالَ ! يا رسولَ اللّه ِ، هلَكت      : جاء رجلٌ إلَى النَّبي صلى اهللا عليه و آله فقالَ           «: امام صادق عليه السالم فرمود      . 1
: اللّه ُ من خَلَقَه ؟ فقالَ : اللّه ُ ، فقالَ لَك      : من خَلَقَك ؟ فقُلت     : أتاك الخَبيثُ فقالَ لَك     : سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  ه صلي لَ

ردى ذاك و اللّه ِ محض اإليمـانِ ـ مـ   : إي و الّذي بعثَك بِالحقِّ لَكانَ كَذا ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صلى اهللا عليه و آله 
آن : پيـامبر بـه او فرمـود      . هـالك شـدم   ! اى رسول خدا  : سلم آمد و عرض كرد      و  آله  و  عليه  اهللا  خدمت پيامبر صلي  

خـدا را چـه   : خـدا و او گفـت  : چه كسى تو را آفريده است؟ و تو گفتى : به سراغ تو آمد و گفت     ) شيطان(خبيث  
كـه  [گونه است     حق برانگيخت، مطلب همين   كه تو را به       آرى، سوگند به آن   : كسى آفريده است؟ مرد عرض كرد     

 -ط  (الكـافي   » .به خدا سوگند كه اين ايمان محض است       : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  ]. فرماييد  مى
 425 ص2 ج)  اإلسالمية
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كامل نيـست،   گويند پس تو ايمانت       ام مى   كه اگر من به مردم بگويم چنين شكى كرده        
 آمدى نزد پيغمبرت سـؤال      يشود كه يك حس و طلبى در تو هست كه فور            معلوم مى 

كنى كه اگر من چنين شكى پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد كـنم                    
  1.ين عين ايمان استايا با يك فكر؟ 

   تفكر از نظر قرآن و حديث
هـاى ديگـر را مطالعـه        ابكنـيم و كتـ      ما چون فقط قرآن خودمـان را مطالعـه مـى          

شـما هـيچ    . بـريم   كنيم، كمتر به ارزش اين همه تكيه كردن قرآن به تفكر پى مى              نمى
كنيد كه تا اين انـدازه بـشر را بـه تفكـر               پيدا نمى ) نه مذهبى و نه غير مذهبى     (كتابى  

تاريخ، خلقت، خدا، انبيا و     : گويد فكر كنيد؛ در همه مسائل       سوق داده باشد؛ همواره مى    
  .وت، معاد، تذكرات و تعليمات انبيا و مسائل ديگرنب

ايد احاديث زيـادى را كـه بـه ايـن             مكرر شنيده . شود  تفكر حتى عبادت شمرده مى    
  :عبارت است

   2،تَفَكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ عبادةِ سنَةً

نَةًكْفتّينَ سةِ سبادنْ عرٌ مةٍ خَي3،رُ ساع   

   4. عبادةِ سبعينَ سنَةًتَفَكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ

يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت كردن افضل است، از شصت سال عبـادت     
  . كردن افضل است، از هفتاد سال عبادت كردن افضل است

ـ اند طور كه بسيارى از علما گفته  همانـ  اين تغيير تعبيرات  به واسـطه ايـن اسـت     
                                            

 392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
  208، ص2 تفسير العياشي، ج. 2
 590نهج الفصاحة ص. 3
 و 302 ص   بــه نقــل از مفــاتيح الغيــب370ص  3 ج الــساجدين  الــسالكين فــي شــرح صــحيفة ســيد ريــاض. 4

  444  ص3  ج البحرين مجمع
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ك تفكر است كه انسان را به اندازه يـك سـال            ي: كند  كه نوع و موضوع تفكرها فرق مى      
بـرد،    جلو مـى    برد، يك تفكر است كه او را به اندازه شصت سال عبادت             عبادت جلو مى  

در احاديـث مـا وارد      . بـرد   يك تفكر است كه او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو مـى             
   1.ذر فكر كردن بود واكثر عبادت اب :شده است
شماريد و بلكه شايد بشود او را همرديف          او را تالى سلمان مى    ذرى كه شما      ويعنى اب 

هـا در   توان گفت بعـد از معـصومين، مـردى نظيـر ايـن       مىيعنى تقريباً(سلمان شمرد  
كرده اسـت ولـى بيـشترين عبـادت           خيلى خدا را عبادت مى    ) درجه ايمان نيامده است   

  2.ابوذر فكر كردن بود
  ها تفاوت عقيده

اسـت، بـستن    ... اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و        . است» اعتقاد«عقيده در اصل لغت،     
  .اند حكم گرهى را دارد است، منعقد شدن است، بعضى گفته

دل بستن انسان به يك چيز دو گونه است؛ ممكن است مبناى اعتقاد و دل بـستن                 
  .اش بر مبناى تفكر است در اين صورت عقيده. و انعقاد روح انسان همان تفكر باشد

كنـد و ايـن اعتقـاد بيـشتر كـار دل و                گاهى انسان به چيزى اعتقاد پيـدا مـى         ولى
كنـد، روحـش      به يك چيز دلبستگى بسيار شديد پيدا مى       . احساسات است نه كار عقل    

كنيد كه اين عقيده      اش را دقت مى     شود، ولى وقتى كه شما پايه       به او منعقد و بسته مى     
د و دلبستگى چيست، آيا يك تفكر آزاد اين         او از كجا پيدا شده است، مبناى اين اعتقا        

عنـوان مثـال تقليـد از     به ـ آدم را به اين عقيده و دلبستگى رسانده است يا علت ديگرى  
ـ  پدر و مادر يا تأثر از محيط و حتى عاليق شخصى و يا منافع فردى و شخصى در كار است                   

كننـد    پيـدا مـى   بينيد به صورت دوم است؛ و اكثر عقايـدى كـه مـردم روى زمـين                   مى
  .عقايدى است كه دلبستگى است نه تفكر

                                            
 الاعتبـار ـ بيـشتر    ذَر رحمةُ اللَّه علَيه خَـصلَتَينِ التَّفَكُّـرَ و   كَانَ أَكْثَرُ عبادةِ أَبِي« : السالم فرمود امام صادق عليه. 1

 42  ص1    الخصال ج» .ذر؛ خدايش رحمت كند؛ تفكر و عبرت گرفتن بود عبادت ابى
 370ص 24   آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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هـا   آيا بشر از نظر دلبـستگي      
ــن   ــد؟ ايـــ ــد آزاد باشـــ بايـــ

هاسـت كـه در انـسان        دلبستگي
تعصب و جمود و خمود و سكون       

اســاس در آورد و  بــه وجــود مــى
اغلب، عقيده دست و پاى فكر را       

عقيـده كـه پيـدا شـد،        . بندد  مى
اولين اثرش اين اسـت كـه جلـو         

اليت فكر و آزادى تفكر انسان      فع
چيزى كه انسان بـه آن   1ء يعمى و يصم حب الشَّى. گيرد چون به آن دل بسته است      را مى 

كنـد، ديگـر انـسان        كند، گوش بـصيرت را كـر مـى          دل بست، چشم بصيرت را كور مى      
  .تواند حقيقت را ببيند و بشنود نمى

                                            
ـ    المثل است و به اين معني است كه محبت چيزي باعث مي             اين عبارت مانند ضرب   . 1 ه آن شود تا انسان نـسبت ب

  .كر و كور شود
  .السالم آمده است اين مضمون در روايات زير از اميرالمؤمنين علي عليه

 ـ چشم حبيب از ديدن معايب محبوب كور    و أُذُنُه صماء عنْ قُبحِ مساوِيه  الْمحبوبِ  معايِبِ  عميةٌ عنْ  الْمحبِ عينُ«
  465غرر الحكم و درر الكلم، ص» .و كرهاى ا است، و گوشش از شنيدن زشتي

ميعةٍ قَـد خَرَقَـت                         بصرَه   شَيئاً أَعشَى    عشقَ  منْ رِ سـ بِـأُذُنٍ غَيـ عمس يـ ةٍ ويحح رِ صـنٍ غَيينْظُرُ بِعي وفَه هقَلْب رَضأَم و 
       هلو و ها قَلْبنْيالد اتَتأَم و قْلَهع اتوالشَّه          شَي هيدي ينْ فمل ا ولَه دبع وفَه ها نَفْسهلَيع ا        تهالَ إِلَيز الَتا زثُميا حنْهم ء

 ظاعبِو نْهظُ متَّعلَا ي بِزَاجِرٍ و نَ اللَّهنْزَجِرُ ما لَا يهلَيلَ عأَقْب لَتا أَقْبثُميح و 
بيند   عاشق با چشمى نادرست مى    .  خود را كور و قلب خود را بيمار كرده است          كسى كه عاشق چيزى شود، چشم     

كـشد، و نفـس او خواسـتار     اندازد، و دنيا قلب او را مـى  شنود، شهوات عقل او را از كار مى و با گوشى ناشنوا مى  
دست دارند، دنيا بـه  شود، و بنده كسانى كه چيزى از دنيا در      عاشق دنيا بنده دنيا مى    . شود  چون و چراى آن مى      بى

اى خـدايى؛ او   كند، هيچ بازدارنـده  جا رو مى رود، و به هر جا رو كند به آن هر طرف رود او نيز به همان طرف مى  
 160، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . را از بدى باز نتواند داشت، و از هيچ اندرزگويى اندرز نتواند گرفت
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آيـا ايـن را مـا       . كنند  كردند و مى     پرستش مى  ها را  هايى بت   پرست  عنوان مثال بت    به  
ها را يك اعتقاد زاييده از فكر و         ها تفكر حساب كنيم و عقيده و اعتقاد آن         بايد براى آن  

عقل آزاد تلقى كنيم، يا يك دلبستگى و يك جمود و يك خمودى كـه ناشـى از يـك                    
ت؟ شما هيچ   ها رسيده اس   سلسله تعصبات و تقليدهايى است كه طبقه به طبقه به اين          

جا برسـد كـه بـت را         توانيد باور كنيد كه يك بشر با فكر و عقل آزاد خودش به اين               مى
  ايـن  الحتمـ اتوانيـد     آيا شما هـيچ مـى     ! بايد پرستش كرد، هبل را بايد پرستش كرد؟       

اى، همان فكـرى      يعنى فكر مدرسه  (قضيه را بدهيد كه يك بشر، از فكر آزاد و منطقى            
   1جا برسد كه گاو را بايد پرستش كرد به اين) قايد خواسته استكه اسالم در اصول ع

                                            
ـ  در مكتب هندو،   . 1  محبـت بـه بنـدگان، خـشم و     :هـاي مختلفـي از قبيـل    وهشيوا خدايي است كـه جل

نـام دارد    هاي شيوا، ناندي    يكي از مصاحب   گيرند؛  برايش در نظر مي    نابودگري، بارورسازي و خلّاقيت   
ماهنامـه معرفـت   . (گاوهاي سفيد در عالم، نمايندگان اين گاو هـستند . كه به صورت گاوي سفيد است   

، يكي از خدايان به شكل گاو درآمده تا با شيطان مبارزه كند،              ها ر اساس يكي از افسانه    ب) 121شماره  
هاي فلسفي هنـد     اديان و مكتب  . (لذا خوردن گوشت گاو و آزار گاوها براي هندوها اكيداً ممنوع است           

داننـد و مجـسمه آن را در منـازل و معابـد و                ترين حيوانـات مـي      هندوان گاو را مقدس   ) 282 ص 1ج
و هنگـامي كـه     . خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است         . ندكن  ميادين شهرها نصب مي   

برخي شهرها خوردن تخـم مـرغ        سپارند و در   به خاك مي   را با مراسم مذهبي خاصي       ميرد آن   گاوي مي 
اي بـين هنـدوان       ولي از طرف ديگر خـوردن ادرار و سـرگين گـاو، از اهميـت ويـژه                . نيز ممنوع است  

درار گاو وخوردن سرگين آن براي تبرّك و تطهيـر درونـي معمـول اسـت و     برخوردار است؛ نوشيدن ا 
افتند و    ار گرم و تازه گاو، قابلمه به دست در مراتع دنبال گاوها راه مي             رهندوان گاهي براي تحصيل اد    

مقـداري از آن ادرار      . مانند تا موفق شوند ادرار و سرگين گاو تازه به دست آورند             ها منتظر مي    ساعت
 آن خـود را     ي  ريزنـد و بـه وسـيله        هاي خود مي   لباس نوشند و مقداري را هم به سر و صورت و           را مي 

مركـز  : علـي موحـديان عطـار، ناشـر       : يـتمن، متـرجم    سيمن و : آيين هندو، نويسنده  ( . كنند متبرّك مي 
 لـب ) در هنـد  : (گفـت     داماد شهيد جهرمى مى   ) 1382: مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، تاريخ نشر       

، ]گرفـت [راننده پياده شد و دست زير ادرار گـاو          . چهار راه با اين كه چراغ سبز بود، ماشين ما ايستاد          
افـزار آثـار      نـرم . (به سر و صورت ماليد و كمـى نوشـيد بعـد آمـد سـوار ماشـين شـد و مـا را بـرد                         

 نفـر در جهـان داراي       ميليـارد   در حال حاضر بـيش از يـك       ) خاطرات سفر به هند   االسالم قرائتي،     حجت
 )12  جمشيدي بروجردي ص نوشتهها و هندوها لل درگيري مسلمان عكتاب( . چنين عقايدي هستند
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آيا ممكن است يك عده از افراد بـشر از روى فكـر آزاد و بـاز و بالمـانع و منطقـى                       
وقـت عقـل و     نه، هـيچ 1!جا برسند كه اعضاى تناسلى را بايد پرستش كرد؟        حتى به اين  

هـا   ايـن . رسـاند   جـا نمـى    را بـه ايـن    ترين عقل و فكر بشر باشد، او          فكر بشر ولو ابتدايى   
   . هايى غير از عقل و فكر دارد ريشه
خواهنـد   شـوند كـه مـى    عنوان مثال در ابتدا افرادى سودجو و استثمارگر پيدا مى      به

. وجود آورند، و اين در دنيا زياد بوده و هست          افراد ديگر را به زنجير بكشند و رژيمى به        

                                            
در  پرستان هنـدو مجـسمه آلـت مردانـه را          آلت هاي آيين هندو است      پرستي يكي از فرقه    كيش آلت . 1

آسـايي از    بـزرگ و غـول      ي بـسيار   دارند و هر ساله مجسمه     ها نگه مي   كنند و در خانه    معابد نصب مي  
بـه نمـايش    ) پايتخـت هندوسـتان   (هـاي دهلـي       بر روي كاميوني سوار و در خيابان        آلت مردانه ساخته  

ط            با چهار گنبد طال و خزانـه         اي معبد سومنات كه بتخانه   . ارندذگ مي اي پـر از جـواهرات بـود و توسـ
در ميان پيروان     همچنين در ژاپن   پرستي آلت. پرستان بود  ، بتخانه آلت   تخريب شد  سلطان محمد غزنوي  

 1980نيـز از سـال      )  ويـژه آمريكـا و كانـادا        به(در آمريكاي شمالي    .  رواج داشته است   دين شينتويي 
تاسيس شده است كه همين آيـين       »  سنت پرياپوس  كليساي«اي تحت عنوان      هاي زنجيره   كليساميالدي  

 ) 33تا31حسين توفيقي، ص آشنايي با اديان بزرگ، : ك.ر(    .كنند را ترويج مي
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. پـذير نيـست     گاه اعتقادى امكان    واهد، بدون تكيه  خ  گاه اعتقادى مى    اين رژيم يك تكيه   
كنـد،    فهمد كـه چـه مـى        كند، خودش مى    تأسيس مى ] آن اعتقاد را  [آن كسى كه اول     

ـ كند؛ موضوعى را دهد، يعنى دانسته خيانت مى دانسته كارى را انجام مى  بتى، گاوى،  
ـ اژدهايى را اول هم . شوند مىاين مردم اغفال . كند  به شكلى در ميان مردمى رايج مى 

آيند،   ها به دنيا مى    هاى اين   گذرد، بچه   خيلى به آن دلبستگى ندارند ولى چند سالى مى        
كننـد، همـان كـار پـدر و مادرهـا را تعقيـب                بينند پدر و مادرها چنين مـى        ها مى   بچه
كنـد، جـزء سـنن و مـĤثر           گذرد و سابقه تاريخى پيدا مى       نسل به نسل كه مى    . كنند  مى

  1.شود آن را از افراد بشر گرفت شود و ديگر نمى ور و افتخارات ملى مى جزء غروملى 
را بـه   شود ماده شُـلى اسـت، آن   درست مثل گچى كه در ابتدا كه با آب مخلوط مى       

بـه  آوريد، ولى وقتى كه باالخره بـه يـك شـكلى درآمـد                هر شكلى كه بخواهيد در مى     
بعـد بـه حـالتى     . شـود    مـى  تر  گردد، سفت   تر مى  شود و هر چه خشك      تدريج خشك مى  

  2.شود آن را خرد كرد رسد كه با كلنگ هم نمى مى
                                            

كردنـد كـه      نمودند، همواره مشركان تاكيد مي      هنگامي كه پيامبران الهي مشركان را به راه حقيقت دعوت مي          . 1
قرآن كـريم در آيـات متعـددي بـه ايـن            . هاست و حاضر نبودند در اين خصوص تفكر نمايند          اين دين پدران آن   
  :مانند. فرمايد حقيقت اشاره مي

 لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَ و لَو كـانَ آبـاؤُهم ال يعقلُـونَ شَـيئاً و ال                و إِذا قيلَ  
نـه، مـا تنهـا آن را پيـروى     : گوينـد  چه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى و چون به ايشان گفته شود آنـ يهتَدونَ  

فهميدنـد و راه      داشـتند و هـيچ چيـز نمـى           آيا اگر پدران ايشان عقل نمى      .يم كه پدران خود را بر آن يافتيم       كن  مى
  )170/بقره(كردند؟  بردند باز هم پيرويشان مى جايى نمى هب

لَيه آباءنا أَ و لَو كـانَ آبـاؤُهم ال           ما أَنْزَلَ اللَّه و إِلَى الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا ع            و إِذا قيلَ لَهم تَعاَلوا إِلى     
چه خـدا نـازل كـرده و بـه رسـول،       شود كه روى آوريد به آن و زمانى كه گفته مىـ يعلَمونَ شَيئاً و ال يهتَدونَ  

دانـستند و هـدايت       شان چيـزى نمـى     مان را بر آن يافتيم اگر چه پدران        گويند كافى است ما را روشى كه پدران       
  )104/مائده (.پذيرفتند نمى

 عـذابِ    و إِذا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيه آباءنا أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يدعوهم إِلى                     
، تنهـا آيينـى را كـه    )نـه : (چيزى را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد، گوينـد : ها گفته شود و چون به آنـ السعيرِ  

به سـوى عـذاب     ) شان در نتيجه پيروى از پدران    (كنيم، حتى اگر شيطان       ايم پيروى مى    پدران خود را بر آن يافته     
 )21/لقمان(كنند؟  شان كند، باز هم آنان را پيروى مى سوزان دعوت

  373ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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  اسارت تفكر
اش به جاى اين كه باز باشد بـسته           اين عقيده نوعى انعقاد است يعنى فكر و انديشه        

و منعقد شده و بر عكس، آن قوه مقدس تفكر به دليل اين انعقاد و بستگى در درونش                  
  . اسير شده

 يا نه، عقل و فكر اين شـخص         ؟ باشد براى اين كه بت را بپرستد       پرست بايد آزاد    بت
 كارى  ؟اسير است، بايد كارى كنيم كه عقل و فكر او را از اسارت اين عقيده آزاد كنيم                

  1.شكن كرد را بكنيم كه ابراهيم خليل اللَّه و بت
پرستى مبـارزه     هاى متمادى با عقيده بت     االنبياء است؛ سال    عمل صحيح عمل خاتم   

ماند همان بـت      اگر عرب جاهليت هزار سال ديگر هم مى       . رد تا فكر مردم را آزاد كند      ك
 امـا پيغمبـر   . داشـت   كرد و يك قـدم بـه سـوى ترقـى و تكامـل برنمـى                 را پرستش مى  

هـا بـاز كـرد و        آمد اين زنجيـر اعتقـادى را از دسـت و پـاى آن             سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
  : فكرشان را آزاد نمود

 ضَعي الْأَغْاللَ الَّتيو و مرَهإِص منْههِم علَيع 2)157/اعراف(    كانَت  
گويد بشر را بايد در آن آزاد گذاشت، زنجيـر            قرآن اسم آن چيزى را كه اروپايى مى       

وسيله اين پيغمبر ايـن بارهـاى گـران          گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به         گذارد؛ مى   مى
برداشت، اين زنجيرهايى را كه خودتان به دست و پـاى           ها را از دوش شما        يعنى خرافه 

  3.خودتان بسته بوديد برداشت
                                            

 121ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه .1
و براى ما، در اين دنيا و سـراى ديگـر، نيكـى مقـرّر      [:موسي گفت]:  سوره اعراف  157 و   156ترجمه آيات   . 2

اتم را مجـاز » :فرمـود ) خداوند در برابر اين تقاضا، به موسى     (« ! ايم  سوى تو بازگشت كرده    كه ما به   فرما چه اين  
ها كه تقوا پيشه كنند، و زكـات را          رسانم و رحمتم همه چيز را فراگرفته و آن را براى آن             به هر كس بخواهم مى    

، پيـامبر   )خـدا (ها كـه از فرسـتاده        همان* ! آورند، مقرّر خواهم داشت     ها كه به آيات ما ايمان مى       بپردازند، و آن  
هـا را بـه      يابنـد آن     تورات و انجيلى كه نزدشـان اسـت، مـى          كنند پيامبرى كه صفاتش را، در       پيروى مى » امى«

هـا را تحـريم      شمرد، و ناپاكي    ها حالل مى   دهد، و از منكر باز ميدارد أشياء پاكيزه را براى آن            معروف دستور مى  
و ايمـان  ، پـس كـسانى كـه بـه ا    دارد ىبر م) از دوش و گردنشان  (و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود،           كند   مى

 .آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند
 377ص  24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 3
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 مردم  در يك روز عيد كه همه    [بينيم كه   السالم هم مي    درباره حضرت ابراهيم عليه   ]
تبـر را   . بتخانه هـم خـالى بـود      . شدند او از شهر خارج نشد       از شهر خارج مى   پرست    بت

ا خرد كرد الّا بت بزرگ و تبر را به گـردن بـت بـزرگ       ها ر  برداشت و رفت تمام اين بت     
جا برود با خـودش فكـر كنـد كـه ايـن خـداها بـا يكـديگر                    انداخت تا اگر كسى به آن     

اند و اين بت بزرگ چون از همه نيرومندتر بوده بـاقى ديگـر را خـرد و خميـر                      جنگيده
به يعي است كه    طباين فكر براى مردم پيدا شود، بعد        . كرده و تنها خودش مانده است     

هـا   فكر اين ] امر[همين  . توانند از جايشان بجنبند     ها كه نمى   گويند اين   حكم فطرت مى  
چنان ديدند داد  وقتى كه مردم برگشتند و وضع را آن     . اين كار را كرد   . كند  را عوض مى  

و فرياد كردند كه چه كسى اين كار را كرده است؟ يادشان افتـاد كـه جـوانى در ايـن                     
ابـراهيم  .  مخالف با اين كارهاست، نكند كار او باشد؟ رفتند سراغ ابراهيم           شهر است كه  
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گوييد؟ مجرم آن كسى است كه زنده مانده          ها گفت چرا شما به من مى       در پاسخ به آن   
هـا گفتنـد از او كـه ايـن كـار سـاخته                اين 1 »بلْ فَعلَه كَبيرُهم  «  .و تبر به گردن اوست    

هـايى   حاجـت ]  روا كردن [خورد از او ساخته نيست ولى       طور كار زد و      هگفت چ . نيست
عنوان مثال زنـى نازاسـت او     به  اند ساخته است كه       ها درمانده  ها در آن حاجت    كه انسان 

 اين سبب شد كـه بـه خـود بـاز            2» انْفُسهِم  فَرَجعوا الى « : گويد  را زاينده كند؟ قرآن مى    

  .گردند
  مـاركس اصـطالح      گران بالخـصوص كـارل     و بعد از فلسفه هگل دي      3در فلسفه هگل  

                                            
   )58(عونَفَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهُم لَعلَّهم إِلَيه يرْجِ:  سوره انبياء. 1

 .و بتان را قطعه قطعه كرد، مگر بزرگشان را شايد به او مراجعه كنند
 )59(قَالُواْ من فَعلَ هاذَا بَِالهتنَا إِنَّه لَمنَ الظَّلمينَ

 .چه كسى با خدايان ما چنين كرده كه هر كه بوده از ستمگران بوده است: گفتند
مذْكُرُهي نَا فَتىعمقَالُواْ سيمرَاهإِب قَالُ لَه60( ي( 

 .كند گفتند شنيديم جوانى هست كه ابراهيمش نامند و او بتها را به بدى ياد مى
 )61( النَّاسِ لَعلَّهم يشهَدونَ قَالُواْ فَأْتُواْ بِه على أَعينُ

 .او را به محضر مردمان بياوريد شايد گواهى دهند: گفتند
فَع أَنت قَالُواْ ءيمرَاهإِبنَا يذَا بَِالهَِته 62(لْت( 

 اى؟ اى ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كرده: گفتند
 )63(قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرُهم هذَا فَسَلُوهم إِن كَانُواْ ينطقُونَ

 .يدتوانند سخن گويند از خودشان بپرس بلكه اين بزرگشان چنين كرده است ببينيد اگر مى: گفت
 )64(فَرَجعواْ إِلى أَنفُسهِم فَقَالُواْ إِنَّكُم أَنتُم الظَّلمونَ:  سوره انبياء. 2

 .شما خودتان ستمگرانيد: در اين هنگام مردم به ضميرهاى خويش مراجعه كردند و گفتند
  ميالدي 1770  اوت27 فيلسوف آلماني در »گئورگ ويلهلم فريدريش هگل«. 3

  از كودكي. به دنيا آمدلوترياي مؤمن به تعليمات  در اشتوتگارت، در خانواده
  به ديگر، دبيات، فلسفه، و موضوعات مختلفگوناگوني مانند ا هاي در زمينه

 .و گوته بود  آثار اسپينوزا، كانت، روسوه هگل شيفت.پرداخت  مطالعه مي
  . رسيد در دانشگاه ينا به مقام پروفسوري 1805در سال 

   .، لودويگ فيشر به دنيا آمدنامشروعشدر همين سال فرزند 
   به سبب 1831 رئيس دانشگاه برلين شد و به سال 1830هگل در سال 
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گويند انسان از خود بيگانه       مى) 1ويژه كارل ماكس    اينان به (اند،    آورده» از خودبيگانگى «
                                                                                         
 

هاي زيـادي بعـد از        نوشته  دستهگل در دوران زندگيش فقط  چهار كتاب منتشر كرد ولي            . شيوع وبا فوت كرد   
  .هاي مختلف انتشار يافت جاي مانده بود كه به مرور تنظيم شد و به صورت كتاب مرگ از او به

روح و تفكر    ده بود كه روزي    در نوشته هايش آرزو كر     فاشيستي هيتلر  دولت   تشكيلهگل صد سال قبل از      
ـ آريايي اش را بـه   راعملـي نمايـد و وظيفـه تـاريخي     قول او حقيقت مطلق ه ژرمن، روح جهان جديد گردد تا ب 

هـايي   تئوري دولت و تئوري تكامل تاريخ هگل از جملـه مقولـه              صاحبنظران، عقيده بسياري از  به  . انجام رساند 
دولـت   هگل به دليل شـرايط تـاريخي خـاص زمـان خـود خواهـان              . تنداستفاده فاشيسم قرارگرف   بودند كه مورد    

كـرد   اليزال و روح مطلق ناميد و افتخار مـي         او دولت پروس راعملي شدن اراده خداي      . مركزي قدرتمندي بود  
  .كه مزدبگير و فيلسوف آن دولت است

 ».ف كند يا بشناسديك انسان كبير، بشريت را محكوم نموده تا او را توصي« :گفت هگل درباره خود مي
 1883 متولـد و در      پروس ،ترير در   1818در   »ماركسهاينريش  كارل  «.1
يـل  فرزند سوم هـاينريش مـاركس لـوي، يـك وك          وي  .  درگذشت ،لندن در

هـاي معـروف شـهر محـسوب           خاخـام  هدادگستري يهودي بود كه از خانواد     
هايي كه دولت پـروس       به خاطر محدوديت  » هاينريش ماركس لوي  «. شد  مي

خاطر اين كه بتواند شغل خـود را         دانان يهودي قائل شده بود و به        براي حقوق 
 مسيحيت گرويد و از آن پس       پروتستان ◌ٔ در دادگستري حفظ كند، به شاخه     

 فرزندان وي نيز به مسيحيت      1824در سال   . خود را هاينريش ماركس ناميد    
 .گرويدند

  اش به پاريس و  كارل عاشق دختري شد و با پدرش قهر كرد و با معشوقه
  . جا درگذشت  سال آخر عمر را در لندن و در تبعيد گذراند و همان30او بيش از . ن رفتلندبه سپس 

همراه دوست نزديكش، فردريك انگلس، آغاز كـرد و بـا او بـود          عملي سياسي و فلسفي را به      ◌ٔ ماركس مبارزه 
مـاركس  . است   است را منتشر كرده    سوسياليستي تاريخ جنبش    ◌ٔ كه مشهورترين رساله   انيفست كمونيست كه م 

همراه ساير تأليفات او و انگلس، بنيـان و           اين آثار به  . ترين كتاب اين جنبش است      مهم» سرمايه «همچنين مؤلّف 
  .داد را تشكيل مي ماركسيسم اصلي تفكّر ◌ٔ جوهره

اى دست يازيده  ماترياليسم در ايران به نيرنگ تازه    :  گويد  ستيزي ماركس مي    شهيد مطهري درباره نوع دين    
طرحـى   ايـن . ريف آيات قرآن كريم و تفسير مادى محتواى آيات با حفظ پوشش ظاهرى الفـاظ اسـت                و آن تح  

طرح مـاركس ايـن اسـت       . هاى معتقد داده است    است كه كارل ماركس براى ريشه كن كردن دين از اذهان توده           
د، به اين صورت كـه       معتقد بايد از خود مذهب عليه مذهب استفاده كر         ي  كه براى مبارزه با مذهب در ميان توده       

مفاهيم مذهبى از محتواى معنوى و اصلى خود تخليه و از محتواى مادى پر شود تا توده مـذهب را بـه صـورت         
  ».پس از اين مرحله، دور افكندن پوسته ظاهرى آن ساده است. مكتبى مادى دريابد
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قرآن اين تعبير را قبل از . اش برگردد شود و بايد كارى كرد كه انسان به خود واقعى      مى
تعبير عجيبـى  .  انْفُسهِم  الىفَرَجعوا. جاست ها در موارد زياد دارد، يكى همين      اين ي  همه

خود واقعى انسان عقل و فكر و منطـق         (ها از خودشان جدا و دور شده بودند          اين! است
سوى خودشان بـاز گـشتند و    گويد اين سبب شد كه دومرتبه به     ، قرآن مى  )انسان است 

  .گويد خودشان را دريافتند، گفتند كه او راست مى
 ها را از آنان گرفت     با اين عمل، از خودبيگانگى آن     السالم     عليه ابراهيمحضرت  يعنى  

  .ها بازگرداند و آزادى آنان را به آن
ها را   پس از فتح مكه، به عنوان آزادى عقيده بت        سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليپيغمبر اكرم   

صدها سال بود كه فكر اين       .اند  ها سمبل اسارت فكرى مردم     باقى نگذاشت زيرا اين بت    
تمـام  .  كعبـه آويختـه بودنـد     ي  هاى چوبى و فلزى بود كه بـه خانـه          ن بت مردم اسير اي  

  . مردم را آزاد كرددر واقعيتها را در هم ريخت و  اين
هـا را محتـرم       جا را فـتح كـرد تمـام بتخانـه          كوروش وقتى به بابِل رفت و آن      ) ولي(

را خواهـد مـردم       اين كار از نظر يك فاتح كه سياست اسـتعمارگرى دارد و مـى             . شمرد
گفت اين اعتقاد، مردم را بدبخت كرده ولى در عين             كوروش مى  .شود  بفريبد توجيه مى  

ايـن  . هـا در زنجيـر بماننـد    خواسـت كـه آن   ها نزد، چون مـى  حال دست به تركيب آن   
  1.خيانت بود نه خدمت

بينـد قـومش      اسـت كـه وقتـى مـى       الـسالم     عليهعمران   بن موسىعمل  انسانى   لمع
: گويد  كنند، مى   اند و دارند پرستش مى       يك بت انتخاب كرده    عنوان گوساله سامرى را به   

زنم، به خدا خاكسترش را هـم بـر           به خدا آتشش مى    2 لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه في الْيم نَسفاً     
  » دهم باد مى

                                            
  121ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
 إِلهِـك الَّـذي ظَلْـت        قالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياةِ أَنْ تَقُولَ ال مساس و إِنَّ لَك موعداً لَنْ تُخْلَفَه و انْظُرْ إِلى                  . 2

برو كه نصيب تو در زندگى : فتگ [السالم به سامري موسي عليه]ـ علَيه عاكفاً لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه في الْيم نَسفاً  
مرتب بگويى با من تمـاس نگيـر، و موعـدى دارى كـه هرگـز از آن      ) هر كس به تو نزديك شود(اين است كه   

اش  آن را بسوزانيم و به دريا بريزيم و پراكنده        تخلف نكنند، خدايت را كه پيوسته به خدمتش كمر بسته بودى بنگر كه              
 ).97/طه ( كاملىكنيم پراكندگ
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 .كـرد  د مردمى را در زنجير يك خرافه گرفتار مىمان راى اين كه اگر آن گوساله مى      ب
هايى دارند   شان به مردمى افتاده بود كه بت       سى از دريا بيرون آمده بودند، چشم      قوم مو 

شـان   كنند، و تا آن وقت بت سجده كردن را نديده بودنـد، خـوش               ها را سجده مى    و آن 
هـاى   سـرگرمي ]  پرسـتان   گفتنـد بـت   [ 1 يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلهةٌ       . آمده بود 

طور   همان! آيد؛ موسى   مان مى  ها خوش  ها خوب چيزهايى است، از اين      خوبى دارند، اين  
يـك زمينـه خوشـايند بـشرى        . ها چنين چيزهايى دارند، براى ما هم قرار بـده          كه اين 

  2.]ها بود علت اين درخواست آن[
  

  اشتباه اعالميه جهانى حقوق بشر
 محتـرم  اعالميه حقوق بشر اساس فكر را اين قرار داده اسـت كـه حيثيـت انـسانى               

است، بشر از آن جهت كه بشر است محترم است و چون بشر محترم است، پس هرچه                 
اى كه خودش بـراى خـودش انتخـاب           را خودش براى خودش انتخاب كرده، هر عقيده       

  !كرده محترم است
ممكن است بشر خودش براى خودش زنجير انتخاب كند و به دسـت و پـاى                ! عجبا

الزمـه  !] او را در اين كار آزاد بگذاريم؟      [شماريم    م مى خود ببندد، ما چون بشر را محتر      
محترم شمردن بشر چيست؟ آيا اين است كه ما بشر را در راه ترقى و تكامـل هـدايت                   
كنيم؟ يا اين است كه به او بگوييم چون تو بشر و انسان هستى و هـر انـسانى احتـرام                     

مـن هـم بـراى تـو        دارد، تو اختيار دارى، هرچه را كه خودت بـراى خـودت بپـسندى               
دانم كه دروغ و خرافه است        را قبول ندارم و مى     پسندم و برايش احترام قائلم ولو آن        مى

                                            
 أَصنامٍ لَهم قالُوا يا موسى اجعلْ لَنـا إِلهـاً كَمـا لَهـم                 قَومٍ يعكُفُونَ على     إِسرائيلَ الْبحرَ فَأَتَوا على     و جاوزنا بِبني  . 1

يش را هـاى خـو   و پسران اسرائيل را از دريا گذرانديم و بر قومى گذشتند كه بـت ـ آلهةٌ قالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ  
كردند، گفتند اى موسى براى ما نيز خدايى بساز، چنان كه ايشان خدايانى دارند، گفت شما گروهـى                    پرستش مى 
 )138/اعراف (.ايد جهالت پيشه
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را قبول   اى من آن    و هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت براى خودت انتخاب كرده            
او بـراى دسـت و      . آن چيزى كه خودش براى خودش انتخاب كرده زنجير است         ! دارم؟

اين ! شمارى؟  طور اين زنجير را محترم مى      هنجير انتخاب كرده، تو چ    پاى فكر خودش ز   
حيثيت انسانى اوست كه فكـر كـردن         احترامى به استعداد انسانى و      محترم شمردن بى  

  1.تو بيا اين زنجير را از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد. باشد
گوييـد    فرهنگ هرگز مى   آيا شما در مسئله بهداشت و يا در مسئله           [عنوان مثال   به]

زنيد كه اعتقاد هر مردمى راجع به         كه عقيده آزاد است؟ آيا شما هرگز اين حرف را مى          
 داشـته باشـند،     2خواهد كه تراخم    شان مى  اى دل   اگر مردم منطقه  ! بهداشت آزاد است؟  

رويـد از   انـد، شـما مـى      ها تراخم دارند و خودشان تراخم را انتخاب كـرده          نود درصد آن  
دهيد كه تراخم شما را معالجه كنيم؟ يـا از        گيريد كه آيا به ما اجازه مى        اجازه مى ها   آن

شـان بزنيـد، ولـو دسـت و          ها را اغفال كنيد و گـول       هر طريق ممكن كه بتوانيد ولو آن      
هـا خـدمت    گوييـد مـن بـه ايـن     كنيد و مى  شان را معالجه مى    پايشان را ببنديد، تراخم   

  .فهمند كردم، خودشان نمى
آيند   رويد برايشان مدرسه باز كنيد، مى       شما مى . خواهند   ديگر، فرهنگ را نمى    مردمِ

اعالميه جهانى حقوق بشر چرا ضد تعليمـات        . كنند  بندند و مبارزه مى     درِ مدرسه را مى   
گويد بشر آزاد است و به همين جهت كسى حق ندارد             كند؟ چرا نمى    اجبارى قيام نمى  

ت اجبارى ضد آزادى بشر است؟ بر عكس، همين         تعليمات را اجبارى كند چون تعليما     
دانـد    ، تعليمات در حدود ابتدايى را اجبارى مـى        26اعالميه جهانى حقوق بشر در ماده       

حـق آزادى را از بـشر در ايـن قـضيه سـلب              [طبـق تعريـف خودشـان از آزادي       ]يعنى  

                                            
 374ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
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گردد و عاقبت منجر بـه        هاي شديد مي    سازد و اگر معالجه نشود موجب ناراحتي        تر مي   را از حالت معمول ضخيم    
 )فرهنگ معين. (شود كوري مي
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گويـد مـن      كـه مـى    گويد براى ايـن كـه راه سـعادت بـشر اسـت؛ آن               كند، چرا؟ مى    مى
فهمد، به زور بايد      خواهم باسواد شوم، او نمى      خواهم جهالت را انتخاب كنم، من نمى       مى

  .باسوادش كرد، به زور بايد به او خدمت كرد
انـد    زنند، براى اين كه چنين فرض كرده        اما در باب دين و مذهب اين حرف را نمى         

ما ديـن   كه بهداشت يا فرهنگ يك واقعيتى است و سعادت بشر در اين واقعيت است ا              
يك سليقه فردى و شخصى است، يك احتياج درونى است، مثل يك عطشى است كـه               

ها انسان نيـاز بـه       به قول آن  . اى تسكين پيدا كند     كند كه بايد به وسيله      انسان پيدا مى  
ايـن  . كند كه بايد پرستش كند      كند، يك وقت در خودش احساس مى        پرستش پيدا مى  

كند، يك    فرق نمى  فع كند، هرچه را پرستش كند     نياز خودش را با يك پرستشى بايد ر       
گويند عقيده محترم اسـت       جاست كه مى   اين. تقديس و پرستشى بايد بكند، هرچه شد      

  1.گذارند و فرقى ميان عقيده و تفكر نمى
خواهند به واقعيتى بـراى ديـن و نبـوت            ها نمى  در مسائل مذهبى و دينى چون آن      
اند و يك راه       پيغمبرانى از طرف خدا آمده     ر واقع داعتراف كرده باشند و قبول كنند كه        

اند و سعادت بشر در اين است كه آن راه واقعى را طـى كنـد،                  واقعى به بشر نشان داده    
فهميم كه انسان     قدر مى   دانيم واقع و ريشه مذهب چيست ولى همين         گويند ما نمى    مى

ن اسـت كـه انـسان    تواند زندگى كند؛ يكى از شرايط زندگى انسان اي بدون مذهب نمى  
عنوان مذهب سـرگرمى داشـته باشـد و بـه عبـارت ديگـر يكـى از                   به يك موضوعى به   

عنـوان معبـود گرفتـه       هاى زندگى انسان مذهب است، خواه آن چيزى كه بـه           سرگرمي
كند،   خداى يگانه باشد يا انسانى به نام عيساى مسيح يا گاو يا فلز و يا چوب، فرق نمى                 

انتخـاب   فراد شد، هر كسى به ذوق و سـليقه خـودش هرچـه را             بنابراين نبايد مزاحم ا   
  .كند همان خوب است مى
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آن . گوييم طرز تفكر شما در باب ديـن غلـط اسـت             ما مى . ايراد ما هم همين است    
من ديـن را    .  من قبولش ندارم   گويى عقيده به آن دين آزاد است، اصالً         دينى كه تو مى   

در راه واقعى براى سعادت بشر نبايد       . معتقدمعنوان يك راه واقعى براى سعادت بشر         به
  1.گفت عقيده يك انسان ولو آن عقيده بر مبناى تفكر نباشد آزاد است

  آزادي بيان عقيده
دهم كـه يـك وقـت خيـال نكننـد كـه        من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار مى  

يـال  برخـى جوانـان خ    .] يابـد   با سلب آزادى بيان تحقـق مـى       [حفظ و نگهدارى اسالم     
بينـى اسـالمى ايـن اسـت كـه نگـذاريم              نكنند كه راه حفظ معتقَدات اسالمى و جهان       

  .نه، بگذاريد بزنند؛ نگذاريد خيانت كنند. هايشان را بزنند ديگران حرف
شـود از اسـالم       پس چنين تصور نشود كه با جلوگيرى از ابـراز افكـار و عقايـد مـى                

 پاسـدارى كـرد و آن منطـق و آزادى           شود  از اسالم فقط با يك نيرو مى      . پاسدارى كرد 
  2.دادن و مواجهه صريح و رك و روشن با افكار مخالف است

   آزادى بحث در تاريخ اسالم
ايـد كـه در حكـومتى كـه الاقـل بـه ظـاهر خيلـى                   شما در كجاى تاريخ عالم ديده     

 ها   مردمش احساسات مذهبى دارند، به غير مذهبى       ي  هايش مذهبى بوده و همه     قسمت
ــدا ــه در    آن ان ــر و در مك ــسجد پيغمب ــه در م ــد در مدين ــه بياين ــد ك زه آزادى بدهن

مسجدالحرام بنشينند و آزادانه اصول دين را انكار كنند؛ فردى برود در مسجد مدينـه               
 خدا بحث كند و بگويد من خـدا را قبـول نـدارم؛              ي  بنشيند و خدا را انكار كند، درباره      

 مسخره كند، بگويـد مـن ايـن عمـل را            ديگرى بيايد در مسجدالحرام بنشيند و حج را       
ولـى در تـاريخ اسـالم، مـا         . قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پيغمبر را قبول نـدارم           

اگـر در   . ها بود كه اسالم توانست باقى بمانـد        بينيم و به دليل همين آزادي       ها را مى   اين
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گفتند بزنيد،    ىگفت من خدا را قبول ندارم، م        آمد در مدينه مى     صدر اسالم تا كسى مى    
اسالم به اين دليل باقى مانـده كـه بـا شـجاعت و           . بكشيد، امروز اسالمى وجود نداشت    
  1.صراحت با افكار مختلف مواجه شده

  هاي آزادي بيان در اسالم نمونه
آمده در مسجد پيغمبر دو ركعـت      السالم     عليه مفضّل يكى از اصحاب امام صادق     ـ  1

بينـد يكـى از مـاديين          يك وقت مى   2.ماز پيدا كرده  نماز بخواند و حال عبادت و حال ن       
آنگاه شروع كردند   . بعد رفيقش آمد نشست و بعد يك رفيق ديگر        . آمد كنارش نشست  

يكى . شنيد  هايشان را مى   زدند كه او در نماز حرف       با هم صحبت كردن و بلند حرف مى       
جـود  ها چيست، خدا يعنى چه، مگـر جـز طبيعـت چيـز ديگـرى و                گويد اين حرف    مى

بعـد صـحبت پيغمبـر      . طبيعت اسـت و دسـت طبيعـت، چيـز ديگـرى نيـست             ! دارد؟
خـودش هـم   اى بـود و       مرد نابغـه   [گويند  مي]: كنند  را مطرح مى  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

خواست در جامعه خودش تحولى ايجاد كند،         مىولي  اعتقاد به خدا و به قيامت نداشت        
  .  از راه مذهب وارد شودفكر كرد بهترين راه تحول اين است كه

  .پرخاش كردها  آن به  ومفضّل آتش گرفت
   هستى؟ السالم  عليهها گفتند آيا تو از اتباع امام جعفر صادق آن

  .بله: گفت
گوييم، يـك     گوييم، ده درجه باالتر هم مى       ها را مى    ما در حضور او اين حرف      :گفتند

او هـم   . شـود   مـان خـالى مـى       دل زنيم تا   هايمان را مى   حرف. شود  ذره هم عصبانى نمى   
وقتـى كـه     .هاى ما معتقـد شـده      كنيم به حرف    كند كه اول فكر مى      چنان گوش مى   آن

  3.آييم كند و بيرون مى ها را يكى يكى رد مى هايمان تمام شد آن حرف
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فرمود   شان مكرر اين جمله را مى      السالم در زمان خالفت     اميرالمؤمنين على عليه   ـ2
 هر سؤالى داريد از من بپرسيد كه اگـر بميـرم و در ميـان شـما                  كه تا من زنده هستم    

گونـه از شـما بخواهـد كـه از او سـؤال              نباشم ديگر كسى را پيدا نخواهيد كرد كه ايـن         
  . سلونى قَبلَ انْ تَفْقدونى: كنيد

اند يك مرتبـه شخـصى از پـاى منبـر بلنـد شـد و بـا يـك تجاسـر و بيـان                           نوشته
اى ــ   ا الْمدعى ما ال يعلَم و الْمقَلِّد ما اليفْهم، انَا السائلُ فَاجِب             ايه«: آميزى گفت   جسارت

كـنم   من سؤال مـى ! زنى  جاهل و اى كسى كه نفهميده حرف مى ـ  العياذ باللَّهـي ِمدع
فقـط  . خـورد   اش نگاه كردند ديدنـد بـه مـسلمين نمـى            وقتى به قيافه   1».تو جواب بده  

                                            
 231 ؛ ص54 ؛ ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 1

سـيده  بپرسيد از من كه از هر چه زير عرش است اگـر پر            : السالم در سخنرانى خود فرمود      اميرالمؤمنين عليه 
  شوم پاسخ گويم، نگويد اين سخن را پس از من جز نادان پر مدعا يا دروغگوى ياوه سرا، 

يك مردى گندم گون، و ظريف، بلند قد با موى تابيده كه گويا از مرتاضان عرب بود و كتابى چون قـرآن                      
چيـزى را كـه   كه مـدعى هـستى    اى على اى آن: بگردن آويخته بود از گوشه مسجدش برخاست و آواز برآورد        

  گيرى چيزى را كه نفهمى، منم پرسش كن پس پاسخ ده  ندانى و بگردن مي
  ياران و شيعيان على از هر سو بر جستند و قصد او كردند، 

يـازى و     او را وانهيد و شتاب بر او نكنيد كه حجج خدا با دسـت             : ها را تشر زد و فرمود       السالم آن   على عليه 
  .راهين خدا روشن نگردندزور برپا نشوند و بدان وسيله ب

با همه زبانت و نهاد دلت هر چـه خـواهى بپـرس كـه خـدا تعـالى دچـار                     : سپس بدان مرد رو كرد و فرمود      
  شكوك نگردد و چرتش نگيرد،

  ميان مشرق و مغرب چه اندازه است؟ : آن مرد گفت
  اندازه مسافت هوا، به: على عليه السالم فرمود

  مسافت هوا چند است؟ : گفت
  باندازه چرخش فلك، : فرمود

  اندازه چرخش فلك چيست؟: آن مرد گفت
  يك روز سير خورشيد، : فرمود

  :راست گفتى قيامت كى باشد؟ فرمود: آن مرد گفت
  راست گفتى،: اندازه كوتاهى آرزو و رسيدن مرگ؟ آن مرد گفت به

  عمر دنيا چه اندازه است؟ : آن مرد گفت
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د و درازى داشـت،                    دادهاش را توضيح      قيافه اند كه آدم الغـر انـدامى بـود و مـوى مجعـ
اش شـبيه بـود       يعنى قيافه » كَأنَّه منْ مهودةِ الْعرَب   «كتابى را هم به گردنش آويخته بود        

  .هايى كه يهودى شدند به عرب
گونه جسارت كرد، اصحاب اميرالمؤمنين با نـاراحتى بپاخاسـتند و خواسـتند              تا اين 
 :اى دارد، فرمود    على عليه السالم جمله   ! كند؟  اين كيست كه جسارت مى    :  كنند اذيتش

                                                                                         
 

  راست گفتى، : دى برآورد نشده آن مرد گفتگويند هفت هزار سال سپس ح: فرمود السالم  عليهعلى 
  پس بكّه كجاى مكه است؟ 

  مكه از حدود حرم است مجموع سرزمين حرم و بكه جاى خود خانه كعبه است،: على عليه السالم فرمود
  گفت چرا مكه را مكه گفتند؟ 

  كه خدا بركشيد زمين را از زير آن، براى آن: فرمود
  ميدند؟گفت پس چرا جاى خانه را بكه نا

  كه خم كرد گردن جباران و ديده گنهكاران را، براى آن: فرمود
  .كه عرش خود را بيافريند گفت راست گفتى، كجا بود خدا پيش از آن

هـاى آنـان    كه گـروه  كه در نيابد كنه وصفش را حامالن عرشش با اين منزه است آن: السالم فرمود  على عليه 
كجـا  : هاى كرامتش، واى بـر تـو، نبايـد گفـت            هاى نزديك به جلوه     شتههاى كرامتش، و نه فر      نزديكند به كرسي  

باشـد، و نـه چگونـه         جاست؟ و نه در چيست؟ و نه از چيست؟ و نه از كجا آمده، و نه كجـا مـي                     است؟ و نه آن   
  است، 

كـه زمـين و آسـمان را          آن مرد گفت راست گفتى، بگو چه اندازه درنگ كرد عرش خدا بر آب پيش از آن                
  ؟بيافريند

  .آرى: توانى حساب كنى؟            گفت تو خوب مي: فرمود
  توانم حساب كنم،      چرا، راستش خوب مي: شايد نتوانى،        گفت: فرمود

گاه بماننـد     اگر دانه خردل بريزند در روى زمين تا هوا و ميانه مشرق و مغرب را پر كند، و آن                  : على فرمود 
تـو     و آن اندازه عمر كنى و نيرو بـه          مغرب نقل كنى    ن را در مسافتى از مشرق به      تو ناتوانى اجازه دهند تا دانه آ      

هائى كه پيش از      گيرى سال   تر است از شماره     جا كنى و بشمارى البته كه اين آسان         ها را دانه دانه جابه      دهند تا آن  
رخـى از يكـدهم دهـم       چه را برايت شرح دادم ب       آفرينش زمين و آسمان عرش او بر آب مكان داشت، و همانا آن            

  گيرى اندك، دهگان است از يك جزء صد هزار جزء، و از خدا آمرزش خواهم از اين اندازه
اللَّـه    گواهم كه نيست شايسته پرستشى جز خدا و راستى كه محمـد صـلّى             : آن مرد سرش را جنبانيد و گفت      

 .سلّم رسول خدا است، و مسلمان شد و آله و عليه
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 اين شـخص سـؤال      ».انَّ الطَّيش اليقوم بِه حجج اللَّه و التَظْهرُ بِه براهينُ اللَّه           ،بنشينيد« 

خواهيد خشونت به خرج بدهيـد،        خواهد، شما خشم گرفتيد، مى      دارد، از من جواب مى    
شـود ديـن خـدا را قـائم و            دهيد، با عصبانيت نمى     ديد، عصبانيت به خرج مى    غضب كر 

  ! شود، بنشينيد سر جايتان راست كرد، با عصبانيت برهان خدا ظاهر نمى

ـ اسئَلْ بِكُلِّ لسانك و ما فى جوانحك« : بعد رو كرد به آن مرد و فرمود  بپـرس بـا    

.  بگـو، هرچـه در درون دل دارى بگـو          خواهـد دل تنگـت       يعنى هرچه مى   »تمام زبانت 
. شروع كرد به سؤال كـردن     . همين يك جمله كافى بود كه اين آدم را از ابتدا نرم كند            

: مرتبه ديدنـد آن شـخص گفـت        در آخر يك  . چندين سؤال كرد و حضرت جواب دادند      

  1.اشْهد انْ ال اله الَّا اللَّه و انَّ محمداً رسولُ اللَّه
  

  متگزاردشمنان خد
ام كه من هرگـز از پيـدايش افـراد شـكاك در         هاى خودم نوشته    من مكرر در نوشته   

شوم، از يـك      اجتماع كه عليه اسالم سخنرانى كنند و مقاله بنويسند نه تنها متأثر نمى            
شود كه چهره اسالم      ها سبب مى   دانم پيدايش اين    شوم، چون مى    نظر خوشحال هم مى   

كنند وقتـى   د شكاك و افرادى كه عليه دين سخنرانى مى     وجود افرا . بيشتر نمايان شود  
روح باشند كه در مقام جواب برنيايند  قدر مرده و بى    خطرناك است كه حاميان دين آن     

اما اگر همين مقدار حيات و زندگى در ملت اسـالم وجـود             . العمل نشان ندهند    و عكس 
مئن باشيد كه در    العمل نشان بدهد، مط     داشته باشد كه در مقابل ضربت دشمن عكس       

طور كه در طول سى چهـل سـال اخيـر، كـسروى              نهايت امر به نفع اسالم است؛ همان      
هـا آمدنـد در    اى  عليه اسالم چيزها نوشت، توده پيدا شد عليه شيعه بالخصوص و احياناً      

ها زدند و به اساس اسالم اعتـراض كردنـد، افـراد ديگـرى پيـدا                 مسائل ماديگرى حرف  
هـا بـدون ايـن       يت از مليت ايرانى عليه اسالم سخنانى گفتند؛ اين        شدند كه به نام حما    
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قدر به اسالم خـدمت      مستقيم آن  طور غير  كه خودشان بخواهند و قصد داشته باشند، به       
ها را نوشت، تازه دست علمـاى اسـالم           آن كتاب  1وقتى كسروى . داند  كردند كه خدا مى   

                                            
  .هاي جنجالي تاريخ معاصر ايران و موضوع مناقشات بسياري است از چهره احمد كسروي تبريزى. 1

بـه   نگاري،  نخست از منظر تاريخ   : كسروي از دو جنبه اهميت يافته است      
ي   ههايي كه با تشيع وائم      ويژه تاريخ مشروطيت، و ديگر از منظر دشمني       

بـر   روحانيـت  كه در جوانى لباس    او با آن  . السالم داشت  معصومين عليهم 
عنـصرى ضـد     بعدها بـه  با تحصيل و مراوده در مدارس غربي        تن داشت   

را  ترين حمالت   شديدترين و غير منطقي    ودين و ضد روحانى مبدل شد       
  .آغاز كرد... و) ع(عليه اسالم و قرآن و رسول اكرم و امامان معصوم

هـا و مقـاالت متعـدد پاسـخ           كـه علمـاي اسـالم در كتـاب          از اين    پس  
، به جـاي بحـث هـاي منطقـي، ناسـزاها و سـخنان               اشكاالت او را دادند   

  كسروي.  آورد به زبان مي رسول اكرم و امامان شيعهي  ركيكي درباره
 اسـت،  گمراهي كه قرآن كالم خدا نيست، حضرت رسول پيامبر نبوده است، اسالم مايه   كرد  علناً اظهار مي  

ايرادهاي وي به اسـالم بيـشتر از كتـب          ... آمدن فرشتگان نزد حضرت رسول چيزي غير از افسانه نيست و          
سـاخت، از   هايي را كه متوجه مذهب تشيع مـي  اشكالاكثر مبلغين آمريكايي و مستشرقين، اخذ شده بود و       

كـرد كـه خـودش را پيـامبر و           هـايي مـي    كسروي در حالي چنين هتاكي    .  گرفته بود  وهابيعلماي متعصب   
كرد ديني به نام پاكديني آورده است و مردم بايـد از ديـن او پيـروي                  دانست و اعالم مي    فرستاده خدا مي  

 نيز تعيين كرده بود و اول آذرماه       )بعثت(روز برانگيختگي    او حتي براي خود سال    . كنند تا به سعادت برسند    
سـوزان   ن اول دي ماه هر سال را نيز روز جـشن كتـاب            يچندانست، هم   را روز برانگيختگي خود مي     1312

كرد و به كمك دوستان و پيـروانش بـه    هاي مذهبي را جمع مي   اعالم كرده بود و در اين روز، انواع كتاب        
چـون  «:  كـرد و گفـت     شـاره سوزان به سوزاندن قـرآن ا       در مراسم جشن كتاب   تا جايي كه    . كشيد آتش مي 

جـشن  . اسـت    است، اين اسـت كـه داسـتان كتـاب سـوزان پـيش آمـده               ها كتاب     ديديم سرچشمه گمراهي  
الـدعوات و ماننـد اينهـا را     الجنـان و جـامع   ماه است و يك دسته سوزاندن مفاتيح سوزان در يكم دي  كتاب

كننـدگان    قرآن هم هر زمان كه دسـتاويز بـدآموزان و گمـراه           . اند  گري راه انداخته    دستاويز گرفته و هوچي   
احمـد كـسروي    (» .گرچه نابود گردانيـدن آن باشـد      . ر راهي قرآن را از دست آنان گرفت       گرديد، بايد از ه   

  ) شركت سهامي چاپاك، 13 ص،دادگاه
براي پاسخ به شكاياتي كـه مـردم عليـه وي مطـرح كـرده                كسروي   1324وز بيستم اسفند    سرانجام ر 

  سـيد حـسين امـاني و سـيد        (م  به كاخ دادگستري تهران وارد شد كه دو نفر از اعضاي فدائيان اسـال             بودند  
امامي وقتي كـه از دادگـاه بيـرون آمـد            . او را اعدام انقالبي كردند    به وي حمله كرده و      ) محمد امامي   علي

اكثر علما و مراجع    » .سوزاند  همان كسي كه قرآن مي    . من كسروي را كشتم   «: اكبر سر داد و گفت     فرياد اهللا 
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ر اثر اين كه اعتراض و تـشكيك و        رفت روى كاغذ و مسائلى را كه در طول چند قرن د           
كم خرافات و اوهـامى       ها را گرفته بود و كم      هايى از ابهام روى آن      ايرادى نشده بود پرده   

عنوان مثـال     به  دانستند     مردم نمى  اصالً. ها پيدا شده بود، تشريح كردند       آن ي  هم درباره 
ـ               اب تقيـه چـه بايـد    در باب امامت چه بايد بگويند، در باب تشيع چه بايد بگويند، در ب

وقت علمـا شـروع كردنـد بـه آشـكار سـاختن              آن. بگويند، در باب بداء چه بايد بگويند      
هاى اوهامى كه در طـول چنـد قـرن در اثـر نبـودن شـكاك و ايـن           حقايق از زير پرده   

  .وجود آمده بود، و يك سلسله از مسائل خيلى بهتر روشن شد دشمنان خدمتگزار به
مستقيم و بدون اين كه خودشان بخواهنـد، بـه منطـق     طور غير قدر به ها چه  اى  توده

هـاى   يعنـى سـبب شـدند كـه دسـت         ! فلسفى و منطق اجتماعى اسالم خدمت كردنـد       
  .علماى اسالم از آستين بيرون آمد و آثار نفيسى در اين زمينه منتشر شد

وقـت بـيم دارد كـه ملـتش          ها بيم نـدارد، آن     گونه حرف  يك دين زنده هرگز از اين     
العمل نشان ندهند و متأسفانه ما در گذشته گاهى چنـين     قدر مرده باشند كه عكس     آن

قـوانين  : اى آمدنـد گفتنـد      عنوان مثال در اوايـل مـشروطيت عـده          به  . ايم  حالتى داشته 
ما نديديم يك نفـر پيـدا شـود كـه يـك كتـاب               . خورد  ى اسالم به درد امروز نمى     يجزا

اى  اى روى غـرض و عـده   بعـد عـده   . ه حمايت كند  اسالم در اين زمين     بنويسد از منطق  
باره بوسيدند و كنـار گذاشـتند،    ى اسالم را يكيروى جهالت و نادانى آمدند قوانين جزا  

                                                                                         
 

ضـاربين كـسروي    كردن تجمع مردمـي، خواسـتار آزادي          ا فراهم   با صدور بيانيه يا ارسال نامه به دربار ي        
  .نظر نظامي، حكم به برائت فدائيان اسالم داد چند روز بعد، دادگاه تجديد  و شدند

 آمـد و     بيند كـه كـسروى      دفعه آدم مى   يك«:ي كسروي فرموده است     درباره عليه  اهللا  رحمت امام خميني 
البتـه  . هـاى عرفـانى را هـم سـوزاند         هايى بود كه سوزاند، كتاب     الجنان هم جزو كتاب    مفاتيح! سوزى كتاب

 بـسيارى از    ـكسروى نويسنده زبردستى بود، ولى آخرى ديوانه شده بود يا يك مغزى است كه ايـن مغزـ                 
 .شـود   گيرند ادعاشان خيلـى بـاال مـى         اى ياد مى    طورى هستند كه تا يك چيزى، چهار تا كلمه         ها اين  شرقي

   ».آورد پايين جا را مى توانست به آن باال برسد آن  نمى ـكرد يغمبرى مىكسروى آخرى ادعاى پ
 )32 ص13 صحيفه نور، ج(
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ايـن،  . ى كشورهاى خارجى را ترجمه كردند     يشده تلقى كردند و رفتند قوانين جزا        نسخ
قـوق زن و  اسباب تأسف است والّا اكنون كه در مـسائل ديگـر حقـوقى اسـالم مثـل ح           

بينيم، هيچ جاى نگرانى نيست و        مسائل اقتصادى اسالم جنبشى در ميان مسلمين مى       
  1.در نهايت امر پيروزى با مسلمين است

   ضبط افكار ماديين در كتب علماى مذهبى
اند، يعنى ماديين روزى افكار خود را       افكار ماديين را فقط علماى مذهبى نگه داشته       

هـا   هـا را در كتـاب      كردند افكار ايـن     ها مباحثه مى   ها كه با اين    اند، مذهبي   عرضه داشته 
شـان از بـين رفتـه        هاي اند كتاب   هايى نوشته  اگر خود ماديين هم كتاب    . اند  ضبط كرده 

شـان   هاي كه حرف  ها را حفظ كند ولى به دليل اين        هاى آن  چون كسى نبوده كه كتاب    
عنـوان مثـال      بـه . ا بـاقى مانـده اسـت      ه هاى مذهبي  اند، در كتاب    را با اهل مذهب گفته    

هـاى قـديمى چـه كتـابى بـه انـدازه             در ميـان كتـاب    . احتجاجات طبرسـى را ببينيـد     
كتـاب  » احتجاجـات «ها را ضبط كـرده؟ در        احتجاجات طبرسى افكار ماديين آن زمان     

ـ بحار ـ هاى مختلف است كه در واقع يك مجموعه از كتاب   ها  قدر افكار اين  ببينيد چه 
مأمون مردى بود كه خودش عـالم بـود و          . الرضا را ببينيد   عيون اخبار ! عكس كرده را من 

ها،  هاى مختلف از ماديين، مسيحي     ورزيد و گروه    به مباحثات دينى و مذهبى عشق مى      
هـا   ها و زردشتي   ها بودند، مجوسي   كه در آن زمان   ) ها  پرست  ستاره(ها   ها، صابئي  يهودي

جـا   گفت اين   كرد و بعد مى     در يك تاالر بزرگ جمع مى     را  ) شيعه و سنى  (ها   و مسلمان 
ها چگونه آزادانه    ها ببينيد اين   در كتاب . هر كسى آزاد است عقيده خودش را بيان كند        

آميز به پيغمبر و اسالم دارند و حضرت          حتى تعبيرات اهانت  . اند  عقايد خودشان را گفته   
طـور بـوده كـه اسـالم بـاقى           نايـ . كردند  جا شركت مى   خودشان در آن  السالم    عليهرضا  
در آينده هم اسالم فقط و فقط با مواجهه صـريح و شـجاعانه بـا عقايـد و افكـار                 . مانده

  2.تواند به حيات خودش ادامه بدهد مختلف و متناقض با اسالم مى

                                            
 400ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
 130ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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   فكر آزاد است، فريبكارى ممنوع
د در هر حزبى اگر عقيـده غيـر اسـالمى هـم دار       . در حكومت اسالمى احزاب آزادند    

ما فقط  . خواهد بگويد   ابراز عقيده خودش آزاد است، فكرش آزاد است، هر چه دلش مى           
در حدى كه فكر و عقيده خودشان را صـريح          . دهيم  گرى و فريبكارى نمى     اجازه توطئه 

پذيريم اما اگر بخواهند در     ها را مى   گويند و با منطق ما در حال جنگ هستند ما آن            مى
ر اسالم افكار و عقايد خودشان را بگويند ما حق داريم از اسالم             زير لواى اسالم يا مظاه    

گويد، به نام اسالم ايـن كـار را نكـن، بـه نـام         خودمان دفاع كنيم كه اسالم اين را نمى       
  1.خودت بكن
اتحـاد، مبـارزه،    «گويد     اين شعارى كه مى    :گفتبه من   كرد    كه چپى فكر مى     جوانى

  چه عيبى دارد؟» آزادى
  .ى ندارد هيچ عيب:گفتم
  . پس اين، شعار مشترك هر دومان باشد:گفت
» اتحـاد، مبـارزه، آزادى    «گويى     لفظش ميان ما مشترك است اما شما كه مى         :گفتم

خواهى اين را در زير       اما تو مى  . گويى مبارزه با رژيم و مبارزه با مذهب         مى» مبارزه«در  
 طرفدار مذهب است زيـر      لفّافه و با يك عبارت مبهم بگويى، مردم و آن كس را هم كه             

» مبارزه«گويم    ولى من كه مى   . اين لوا جمع كنى، بعد كم كم و آرام آرام اغفالش كنى           
ولى تو فقـط    » آزادى«گويى    تو مى . گويم مبارزه با امپرياليسم و با كمونيسم        صريح مى 

خواهى مردم را از يـك رژيـم ظـالم آزاد كنـى و اسـير                  اى، مى   يك قلم آزادى را گرفته    
خواهى مـردم را از زيـر          مى 2»كَالْمستَجيرِ منَ الرَّمضاء بِالنّارِ   «. م ظالم ديگرى بكنى   رژي

ها را از زير     خواهم اين   ولى من مى  . آفتاب سوزان داغ بيرون بياورى و بيندازى در آتش        
  .آفتاب داغ آزاد كنم و ببرم در سايه
                                            

 128ص 24 ينده انقالب اسالمى ايران ج آ-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
 . برد از شدت گرما به آتش پناه مي: مصرعي از يك بيت شعر عربي يعني. 2
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واقع به  در  آن كسى كه تو     . يىخواهى به نام آزادى ابراز فكر و عقيده دروغ بگو           تو مى 
. كنـيم  گاه ما با تو مخالفـت نمـى   او اعتقاد دارى لنين است، پس عكس لنين را بياور، آن        

آورى   آورى؟ وقتى عكس پيشواى مـا را مـى          گويم چرا تو عكس پيشواى ما را مى         من مى 
 كـه   رود، در صـورتى     رويم كه اين پيشوا مى      خواهى به مردم بگويى كه ما راهى را مى          مى

ما آزادى فكـر را     ! دروغ گفتن چرا، اغفال چرا؟    . ها را از راه ديگرى ببرى      خواهى آن   تو مى 
  1.گرى كه نبايد اشتباه كنيم گرى و آزادى توطئه با آزادى اغفال و آزادى منافق

  خيانت به قرآن
يك ماركسيست نيايد تمسك به آيه قرآن بكند بگويد فالن آيه قرآن هم اشاره بـه                

اين خيانت بـه قـرآن اسـت كـه يـك          . ما با اين مخالفيم   . ماركسيستى است فالن اصل   
خواهـد    بينى ماترياليستى يا ماركسيستى را بگوييم قرآن هم همين مطلب را مى             جهان
  .خيانت آزاد نيست. بگويد

مـن در مقدمـه چـاپ    . شـود  هايى زير پوشش اسالمى منتشر مى    بيند نوشته  گاهى انسان مى  
هاى تفسير قرآن بـه       برخى جزوه  2. اين مطلب را نوشتم    »ش به ماديگرى  علل گراي «هشتم كتاب   
تمام آيات را برداشت ماركسيستى ـ ام   جا كه من خوانده تا آنـ از اول قرآن  ) ديدم(دستم رسيد 

  )3/بقره(» الَّذينَ يؤْمنونَ بِالْغَيبِ«: گويد عنوان مثال قرآن مى به . كرده

. د از غيـب چيـست؟ مقـصود غيـبِ انقـالب اسـت      دانى مقصو  گويد مى   نويسنده مى 
تا وقتى كه آن نظام امپرياليستى      . مرحله غيب و مرحله شهادت    : انقالب دو مرحله دارد   

واژگون نشده است انقالب بايد حالت استتارى داشته باشد، مخفى و غيب باشـد، بعـد                
                                            

 124ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
» اديگرىعلل گرايش به مـ    «مقدمه چاپ هشتم كتاب     عليه در     اهللا  اهللا مطهري رحمت    عالمه شهيد حضرت آيت   . 2
و طـى   را بـرمال نمـوده      ها در ايران     هاى جديد ماترياليست    نقشه» ماترياليسم در ايران  «اى تحت عنوان       مقاله در

تر تفسير مادى كردن قرآن توسط برخـى         ماترياليست خواندن برخى عرفاى تاريخ اسالم و از آن مهم          آن، توطئه 
ـ كار فرقان گروه جنايتها و افراد چپ و يا چپ زده خصوصاً گروهك ـ هر چند نام اين گروه ذكر نشده    آشـكار   
 .شمار آورد توان از عوامل مهم ترور و شهادت استاد به اين مقاله را مى. ده استنموو خنثى 
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 پارسال در   عنوان مثال ما تا     به  . وقت مرحله شهادت انقالب است     كه رژيم عوض شد آن    
بِ    ! ايم  مرحله غيب انقالب بوديم و امسال به شهادت انقالب رسيده          نونَ بِالْغَيـؤْمالَّذينَ ي

  !دانند انقالب مرحله غيب و مرحله شهادت دارد هايى كه مى يعنى آن
اين به آزادى عقيده و آزادى فكـر        . شود گفت كه عقيده آزاد است       جا ديگر نمى   اين

هاست، اغفـال و توطئـه و     ابزار قرار دادن كتاب مقدس مسلمانمربوط نيست، وسيله و  
فريب يعنى خيانت به ديگران، يعنى آزادى و سالمت و حيثيت ديگران را             . فريب است 

  .تواند آزاد باشد وسيله قرار دادن و اين نمى

لْ   . الَم تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِاصحابِ الْفيلِ   « : در قرآن آمده است   : مثال ديگر  عـجي الَـم
  )سوره فيل (» تَرْميهِم بِحجارةٍ منْ سجيلٍ. و ارسلَ علَيهِم طَيراً ابابيلَ. كَيدهم فى تَضْليلٍ

. خواهند مكه را بگيرند و كعبه را خراب كننـد           كنند، مى   ها به مكه حمله مى     حبشي
) هـايى   سنگ گل (جيل  هايى را فرستاد كه با س      كند كه خداى متعال مرغ      قرآن نقل مى  

ها به اين    انداختند و اين    روى اين مردم مى   ] ها را   سجيل[كردند و     اين مردم را رمى مى    
  . وسيله هالك شدند

دانيد قـضيه چـه بـوده؟ در مكـه در زمـان تولـد                 نويسند كه مى    ها مى   در اين جزوه  
. كردنـد   ه مـى  ها با استعمار جهانى مبـارز      پيغمبر يك گروه انقالبى وجود داشت كه اين       

ايـن گـروه    .بعد استعمار جهانى كه اين گروه انقالبى را كشف كرد به مكه حملـه كـرد    
گويد اين واقعـه را       بعد خودش مى  . ها را تار و مار كردند      انقالبى مثل مرغ پريدند و اين     

ما كه  . خواست بنويسد   گويد غلط كرده كه ننوشته، مى       گاه مى  آن! هيچ تاريخى ننوشته  
  1!ن كه تاريخ ننوشته نبايد از حرف خودمان دست برداريمخاطر اي به

                                            
 128 تا 126ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
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عليـه هـم خـالي از         اهللا  در اين خصوص توجه به مطلب حضرت امام خميني رحمت         
  :اند ايشان فرموده: لطف نيست

كـردم كـه اسـالم شناسـى         من فكر مى  
ــست[ ــه ] ؟چي ــك مقال ــا ي ــسى  قبلً اى ك

شـناس؛ چنـد تـا       شد اسالم  نوشت، مى  مى
نوشـت،   مه، در يك جـا مـى      مقاله در روزنا  

شد اسالم شناس؛ گاهى يك كسى يـك         مى
شد اسالم شناس، بعد  نوشت، مى تاريخى مى

شناسـى   اسالم. كرد كرد؛ مثل كسروى، بلكه دعوى نبوت هم مى        سوزى هم مى   كتاب
آقاى سادات هـم    ! شناس شده است   خوب، صدام هم اسالم   . تقريباً رو به تورم است    

دهد كه فالن امر موافق اسالم است، موافق          تشخيص مى  هاست كه  شناس جزء اسالم 
اى كـه    در يك جلـسه   ! هاست اخيراً آقاى كارتر هم جزء اسالم شناس      ! اسالم نيست 

كند اين موافـق     مسافرت كرده است، گفته است اين كارهايى كه در ايران، فالن مى           
شناسـى   مخوب معلوم شد كه ما اسالم شناس داريم كه به ابعاد اسال           ! اسالم نيست 

هـى  ! شـود و يـا شـده اسـت ايـن           شناس مى   هم اسالم   فردا بگين ! شود اضافه مى 
دانيد بـا    خوب، شما كه اسالم را نمى     . طور هاسالم چ  موافق اسالم نيست،  : گويند مى

نويسند، شما به اسالم چه كار داريد؟ يك كتـاب     مى» سين«نويسند يا با     مى» صاد«
يكى يك مقالـه    . شناسم  شناسم، اسالم را من مى     گويد من اسالم   نويسد، بعد مى   مى
و اشخاصى كه مثلًا، هـشتاد سـال زنـدگى          . گويد من اسالم شناسم    نويسد، مى  مى

داننـد،   ها نمى  اش هم در اسالم بودند، نه، اين       كردند، هفتاد سال زندگى كردند، همه     
  1.داند و رفقاى ايشان لكن آقاى كارتر مى

                                            
 189، ص15 صحيفه نور، ج. 1
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در آيات قرآن مكـرر بيـان شـده اسـت كـه             : اشاره

خداوند بر اثر گناهان بسيار، بر قلب برخي قفـل نهـاده و             
ــر مــتن. شــوند هــا ديگــر هــدايت نمــي  آن  گــزينش زي

 در كـه  اسـت  العـالي   ظلـه   مـد  اي  خامنـه  امـام  فرمايشات
در  .اسـت  شـده  بيـان  آن نتـايج  و گنـاه  تكـرار  خصوص

اي توضيح بيـشتر، مطـالبي      انتهاي فرمايشات ايشان هم بر    
 هـم  پـاورقي سـعي شـده در      . ايـم   دهآوراز علماي بزرگ    

  . شود ارائهقابل استفاده توضيحاتي
  

  نصيب بدترين
ذينَ  عاقبةَ كانَ ثُم« :فرمايد  مى قرآن ه  بĤِيـات  كَـذَّبوا  أَنْ  الـسواى  أَسـاؤُا  الـَّ  آن 1» اللـَّ
 تكـذيب  چيـست؟  ترين  بد آن .شد خواهد انش نصيب ترين  بد ،كردند بد كار كه كسانى
 تـاريخ  در شـما  كـه  هـم  هرجـا  ؛است اين اسالمى جامعه براى بزرگ خطر .الهى آيات
 اسـت  ممكـن  .اسـت  شـده  منحـرف  جـا   ايـن  از ،شده منحرف اسالمى جامعه بينيد  مى

 نـابود  توانـد   نمـى  اما ؛كند مار و تار و دهد شكست ،كند سركوب ،بيايد خارجى دشمن
 كـه  جايى  آن اما .شود  مى سبز و كند  مى بلند سر جايى در و ماند  مى ايمان خرهباال كند
 راه ،نمـود  خـالى  و تهـى  را انسان درون و كرد حمله انسان به درونى دشمن لشكرِ اين

  2.است اين منشأش ،دارد وجود انحراف هرجا .شد خواهد منحرف
                                            

ستَهزِؤُن       ينَ أَساؤُا السواىثُم كانَ عاقبةَ الَّذ. 1 كـانُوا بِهـا يـ و ه سـپس   ـ    أَنْ كَـذَّبوا بĤِيـات اللـَّ
سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكـذيب كردنـد و                   

 )10/روم! (آن را به مسخره گرفتند

 28/2/1380   تهرانعههاى نماز جم  در خطبهفرمايشات. 2
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  برگشت راه شدن بسته
 يا و زند  مى سر ما از كه است گناهانى خاطر به اي دارد، وجود كه هايى گمراهي اغلبِ

 گنـاه،  »...ثُم كانَ عاقبةَ    « 1.است نهفته ما وجود در كه است زشتى هاى خصلت خاطر به
 مـا  بـه  مـدام  كه  اين .بدرخشد انسان دل در توبه نور كه  اين مگر است؛ گمراهى عاقبتش

 پـشيمان  گناه، تكرار از .كنيد توبه گناه همان   سرِ پشت كرديد، گناه يك اگر« گويند  مى
 بـاتالق  در رفـتن  فـرو  كـه  است اين براى 2»نكنيد گناه ديگر كه بگيريد تصميم و شويد
  .ندارد برگشتى راه ديگر كه رسد مى جايى به انسان گاهى و است خطرناكى كار گناه،

                                            
اي آمـده     كه در انتهاي اين گزيده فرمايشات امام خامنه       » ها  بسته شدن دل   دو عامل «لب  مط. 1

 .است، نيز در همين موضوع است

 إِنَّ الْمؤْمنَ إِذَا أَذْنَب كَانَت نُكْتَةٌ سوداء في قَلْبِه          «: سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  پيامبر اعظم صلي  . 2
:   منْه و إِنْ زاد زادت فَذَلك الرَّينُ الَّذي ذَكَرَه اللَّه في كتَابِـه               قَلْبه  و استَغْفَرَ صقلَ     و نَزَع    تَاب  فَإِنْ

ــ مـؤمن هـر گـاه مرتكـب گنـاهى            ) 14/مطففـين (   قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْـسبون      كَلَّا بلْ رانَ على   
اگر توبه و استغفار كند و از گناه دست بـدارد، آن            . آيد شود، نقطه سياهى در دلش پديد مى       مى

شود  خورد و اگر بر گناه بيفزايد، آن نقطه هم افزوده مى           رود و قلبش صيقل مى     نقطه از ميان مى   
نـه چنـين    «و اين همان زنگى است كه خداوند در كتاب خود آن را ياد كرده و فرمـوده اسـت                    

الـواعظين و    روضـة ( ».گـار بـسته اسـت     شـان زن   هـاي  انـد بـر دل     چه كسب كـرده    است كه آن  
  )414، ص2 القديمة، ج بعط، ؛ نوشته فتال نيشابوريالمتعظين بصيرة

ـ كثرة الذنوب مفسدة للقلب«: همچنين فرمود » .كنـد   گناهان زيـاد قلـب انـسان را فاسـد مـى      
  )326 ص6 ج،درالمنثور(

نْ خَطيئَـةٍ إِنَّ      شَيما منْ «: فرمود  پدرم همواره مي  : السالم فرمود   و امام صادق عليه    لْقَلْـبِ مـل دأَفْس ء
چيزى براى قلب فساد آورتر  ـ   الْقَلْب لَيواقع الْخَطيئَةَ فَما تَزَالُ بِه حتَّى تَغْلب علَيه فَيصيرَ أَعلَاه أَسفَلَه

 .گرداند ش را پائين مى   ورزد تا باالي   شود و بر آن اصرار مى      از گناهش نيست، قلب مرتكب گناه مى      
 )268، ص2 اإلسالمية، ج بعط ،الكافي (»)كند شود و سخن حق در آن تأثير نمي وارونه مي(
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 ناپـسند  هـاى  خـصلت  هـم  يكى و گردد  مى شدن گمراه وسيله كه است گناه يكى 1
 در ما اگر .انجامد  مى انسان گمراهى به فعلى گناهان از بيشتر ،زشت هاى خصلت .است
 تخطئـه  را همـديگر  ،باشـيم  خـودرأى  و خودپرست ،اى  عقيده هر و حرف هر و كار هر

 هـيچ  به گاه  آن ،»كنم  مى عمل درست من و فهميدم درست من فقط« :بگوييم و كنيم
 اگـر  ؛نـسپاريم  گـوش  حقّـى  حرف هيچ هب و نكنيم اعتنا منطقى و استدالل و مشورت
 و ببينـيم  زشـت  را زيبـا  ،آن خـاطر  به كه باشد دوانيده ريشه چنان ما وجود در حسد
 مقام حب ،شهرت حب اگر ؛كنيم تصديق جايى در را درخشانى حقيقت نباشيم حاضر

 خطرنـاك  صـفات  پـذيراى  كه جاست  اين ،دارد باز حقيقت پذيرش از را ما ،مال حب و
  2.ايم شده كننده مراهگ

                                            
طور مكرر، و با صراحت مورد توجه قـرار    در بسيارى از آيات قرآن مجيد  اين معنى به         . 1

ارٍ  كُلِّ قَلْ كَذلك يطْبع اللَّه على« : فرمايد در يك جا مى .گرفته است بـرٍ جتَكَبـ بِ م گونـه    ايـن  
  ).35/مؤمن(»نهد خداوند بر قلب هر متكبر طغيانگرى مهر مى

ه علـى      « :فرمايد  گروهى از گنهكاران لجوج و عنود مى       ي  و در جاى ديگر درباره       خَـتَم اللـَّ
ها مهر  هاى آن  خداوند بر دل ـ عظيم أَبصارِهم غشاوةٌ و لَهم عذاب  سمعهِم و على قُلُوبِهِم و على

ها عذاب   اى فرو افتاده، و براى آن      شان پرده  هاي ها، و بر چشم    هاى آن  نهاده، و همچنين بر گوش    
  ).7/بقره(».بزرگى است

 فَلَـم   أَ فَإِنَّها ال تَعمى الْأَبصار و لكنْ تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الـصدورِ           «  :فرمايد  و همچنين مي  
آيا آنان در زمـين سـير    ـيسيرُوا في الْأَرضِ فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها  

هاى شنوايى كـه بـا آن        هايى داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند يا گوش            نكردند، تا دل  
هاست  هايى كه در سينه    شود، بلكه دل   ا نمى هاى ظاهر نابين   چرا كه چشم  ! بشنوند؟) نداى حق را  (

 )46/حج(» .شود كور مى

 14/11/1373   تهرانعههاى نماز جم  در خطبهفرمايشات. 2
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  دل روي بر اثر
 اثر ها  تربيت و خلقيات و ها  رفتار
 رفتـار  در اخـالق  هم 1؛دارند متقابل
 اخـالق  بر رفتار هم ،گذارد  مي تأثير
 ،كنيم  مي كه بد كار .گذارد  مي تأثير
ــا دل روى ــر م ــي اث ــذارد م  روى ،گ

 دلبـستگى  ؛گـذارد  مـي  ثرا ما هاى  تلقى و ها  برداشت روى گاهى ،گذارد  مي اثر ما اخالق
 يـك  از رفتـار  و اعمـال  .گذارد  مي اثر ما ذهنيات روى دلبستگى اين ،كنيم  مي پيدا كه

  2.دارند متقابل تأثير ها اين ؛طرف يك از تربيت و اخالق و ،طرف
                                            

لْ رانَ علـى      ]:فرمايد  قرآن مي [: گفته است خصوص    شهيد مطهري در اين   . 1 مـا      كَالَّ بـ قُلُـوبِهِم 
چـه   آن«خود  . ها را زنگ زده كرده است       اين اند دل  ها كسب كرده   چه كه اين   آن.  كانُوا يكْسبون 

اين يك منطق خيلى خوبى است در قرآن كه انسان در            .دهد خيلى معنى مى  » اند كه كسب كرده  
كند كه   انسان خيال مى  . آنى كه عامل فعل خودش هست مفعول و معمول فعل خودش هم هست            

رفه است يعنـى او فاعـل و        ط يك رابطه يك  ) با عملش به تعبير قرآن    (اش با كار خودش      رابطه
مبدأ است و فعلْ اثر، در صورتى كه در آنِ واحد كه انسان مبدأ و عامل فعلش هـست معمـول      

يك چيـزى هـم     ]  همان حال [كند، در    كند كار مى   فعلش هم هست، يعنى يك انرژى مصرف مى       
ب هميـشه بـا هـر كـارش انـسان كـس            .كنـد  در كار گناه، انسان كسب مى     . گيرد از آن كار مى   

آورد  دست مى معنوى دارد به كند در همان حال از نظر روحى و دائماً انسان كه كار مى   . كند مى
هاى خوب است، كار بد  هايش كسب كند كسب حال وقتى انسان كار خوب مى . كند و كسب مى  

ن و زنـگ را كـسب       هايش از همين قبيل است، قساوت را كسب مى         كند كسب  كه مى  كند، رِيـ
، 15 مطهـرى، ج   شـهيد  اسـتاد  آثـار   مجموعه (.كند  دل و امثال آن را كسب مى       كند، سياهى  مى
 )888ص

 3/4/1388  در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمىفرمايشات. 2
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  عقيده و عمل در انحراف
 هـاى  مـسئوليت  صـاحبان  ،قـدرت  صـاحبان  ،مـسئوالن  ،سياسى فعاالن كه اى      نكته
 فـسادپذيرى  و انحراف ى      مسئله ،باشند آن مراقب بايستى شدت هب متنفذين و گوناگون
 معـرض  در ،فـسادند  معـرض  در هـا  انـسان  .كنـيم  مراقبت بايد مان    همه ؛است شخصى
 بـه  گاهى و تر  بزرگ و بزرگ هاى لغزش به را انسان ،كوچك هاى لغزش گاهى .انحرافند

 هـشدار  قـرآن  .بـود  مراقب بايد خيلى ؛دكن  مي منتهى ىيها      دره اعماق در شدن بپرتا
   .دارد وجود هشدار اين قرآن در ،متعدد موارد در .است داده

 عاقبـت  » اللَّه بĤِيات كَذَّبوا أَنْ  السواى أَساؤُا الَّذينَ عاقبةَ كانَ ثُم« :فرمايد  مي جا يك
 الهى آيات تكذيب كه رسد  مي ترين  بد ى      خانه آن به انسان كه است اين ها  كار از بعضى
  1.است

                                            
هـا در    دهد كـه آن    يك نگاه به صفحات تاريخ زندگى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مى            . 1

تابيد ولى ارتكاب گناهـان      ها مى  يمان در قلب آن   اقل نور ضعيفى از ا     آغاز كار چنين نبودند حد    
پى سبب شد كه روز به روز از ايمان و تقوا فاصله بگيرند و سرانجام به آخـرين مرحلـه                     در پى

كه در شام در مقابل يزيد ايراد فرمود   عليها    اهللا   سالم در خطبه معروف حضرت زينب     .كفر برسند 
آن حضرت هنگامى كه ديد يزيـد بـا         . فتيم آمده است  نيز اين آيه با همان برداشتى كه در باال گ         

 كه بيانگر عـدم ايمـان او بـه     »... لعبت هاشم بالملك      «گفتن كلمات كفرآميز و اشعار معروف     
اســاس اســالم بــود همــه چيــز را بــه ســخريه گرفتــه، بعــد از حمــد الهــى و درود بــر پيــامبر 

يعنـى اگـر    ... ثم كان عاقبة الذين      :ك يقول صدق اللَّه كذل    :چنين فرمود سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
كنى و بـه نياكـان مـشركت كـه در            تو امروز با اين اشعار كفرآميز اسالم و ايمان را انكار مى           

گيـرى مـرا از       اى كـاش بوديـد و انتقـام        :گـويى  جنگ بدر به دست مسلمانان كشته شدند مى       
ت كـه خـدا فرمـوده كـه          جاى تعجب نيست اين همـان چيـزى اسـ          ؛ديديد هاشم مى  خاندان بنى 

 بـراى   .و در اين زمينه مطالب فراوانـى فرمـود        ... كنند مجرمان سرانجام آيات ما را تكذيب مى      
 )375، ص16 تفسير نمونه، ج. ( مراجعه فرمائيد133 ص45االنوار ج بحار توضيح بيشتر به
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ومِ   إِلـى  قُلُوبِهِم  في نفاقاً فَأَعقَبهم« :فرمايد  مي جا يك يـ  نَـهلْقَوأَخْلَفُـوا  بِمـا  ي  ه  مـا  اللـَّ
وهدعوجـود  بـه  شـان  هاي  دل در نفاق شد موجب ينا ،كردند خدا با ى      وعده خلف 1» و 
   .بيايد

 كـه  ؛كـشاند   مي نفاق وادى به را انسان گناه ناي ،دهد  مي انجام گناهى انسان يعنى
  .هستند هم كنار در منافقين و كافرين ،قرآن در جا همين .است باطنى كفر ،نفاق

 استَزَلَّهم إِنَّما الْجمعانِ الْتَقَى يوم منْكُم تَولَّوا الَّذينَ إِنَّ« :فرمايد  مي ديگر ى      آيه يك در
 منهـزم  دشـمن  مقابـل  در اى      عـده  يـك  بينيـد       مى كه اينى 2»كَسبوا ما بِبعضِ الشَّيطانُ

 كـه  اسـت  چيـزى  آن خاطر به ،كنند ايستادگى توانند  نمي ،آورند      نمى طاقت ،شوند  مي
 ها  لغزش .اند      كرده خراب خطا با و گناه با را خودشان باطن ؛است زده سر ها  اين از قبالً

 عقيـده  در انحـراف  بـه  گـاهى  و عمـل  در انحراف به ،فساد اين .كند  مي فاسد را انسان
 يك كنيم فكر ما كه آيد      نمى پيش دفعتاً ؛آيد      مى پيش مرور هب هم اين .شود  مي منتهى
 ذره ذره و تدريج هب ،نه ؛شود  مي بيدار خواب از منافق صبح ،خوابد  مي مؤمن شب نفرى
   3.آيد   مى پيش

                                            
ايـن   ـ   خْلَفُوا اللَّه ما وعدوه و بِما كانُوا يكْذبون يومِ يلْقَونَه بِما أَ  قُلُوبِهِم إِلى فَأَعقَبهم نفاقاً في. 1

ايـن  . شـان برقـرار سـاخت      هاي نفاق را، تا روزى كه خدا را مالقات كنند، در دل          ) روح(عمل،  
ـ            هب . گفتنـد  خـاطر آن اسـت كـه دروغ مـى          هخاطر آن است كه از پيمان الهى تخلّف جستند و ب
 )77/توبه(

2 .  إِنَّ الَّذينَ تَو               فَا اللَّهع لَقَد وا وبضِ ما كَسعطانُ بِبالشَّي متَزَلَّها اسعانِ إِنَّممالْتَقَى الْج موي نْكُما ملَّو
  ليمح غَفُور إِنَّ اللَّه منْهدر جنـگ  (كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعيـت بـا يكـديگر    ـ ع

ثر بعضى از گناهانى كه مرتكب شده بودنـد، بـه لغـزش             ها را بر ا    ، فرار كردند، شيطان آن    )احد
 )155/عمران آل. (خداوند، آمرزنده و بردبار است. ها را بخشيد انداخت و خداوند آن

 20/6/1388 تهران  ي هاي نماز جمعه خطبهفرمايشات در . 3
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  استقامت ضعف
 كـه  كنيم كارى بايستى ما

 رائـج  جامعه در اسالمى خالقا
 انقـالب  گـوئيم   مي وقتى .شود

ــالمى ــب ،اس ــالم ،خ ــك اس  ي
 پــس .اســت اخــالق بخــشش
 انقالب اخالقى رسالت بايستى

  .كند پيدا تحقق جامعه در
 بـه  مربـوط  هـم  بخش يك
 .كنـد  نفـوذ  و رسوخ ما مردم جان عمق در بايد ها  باور و عقايد اين .باورهاست و عقايد
 بايـد  عقايـد  اين .دارد  مي نگه ميدان در و آورد  مى ميدان به را ما كه است عقايد همين
 جامعه در بايد گناه .نباشد گناه ى  جامعه بايد ما ى  جامعه .بگذارد اثر ما رفتارهاى روى
 خودمـان  بزرگ دشمن مقابل در نتوانيم ما كه شود  مي موجب گناه .شود كم روز  روزبه

  .كنيم مقاومت ـ ماست دشمن ،جن و انس شيطان كه ـ
 پيـدا  دگرگـونى  افـراد  عقايـد  بينـيم   مـى  وقتـى  اوقـات  گاهى كنيم  مي تعجب ما ...
 روى گـاهى  انـسان  ؛نـدارم  كارى خيلى جامعه متن به و مردم ى  عامه به حاال .كند  مي

 شـود   مي مربوط اين كه بيند  مى ،كند  مي تفحص خرده يك وقتى ،كند  مي نگاه نخبگان
 در پوسـيدگى  يـك  .»كَـسبوا  ما بِبعضِ الشَّيطانُ استَزَلَّهم نَّماإِ« ى  شريفه ى  آيه همين به

 سـختى  چيـز  يـك  زيـر  بينـيم   مـى  وقت يك ،رسيم  نمي آن به ،آيد  مى وجود به دندان
 هـاى   شكستگى يك انسان .بوده پوك اما ،داشته خوبى ظاهر فهميم  مي ؛شكست دندان
   1.كند مي مشاهده را جورى اين

                                            
 23/3/1390در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي فرمايشات . 1
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  خواص لغزش
 در نفـاق  از يا  نـشانه  هـيچ  مطلقـاً  كار اولِ و بودند مؤمنين جزو كه هستند نيكسا

 هـا  آن دسـت  كـار  عوارض، اين .شدند عوارضي دچار مرور هب ليكن نداشت؛ وجود ها آن
 بعـد  آيـد،  مـي  وجـود   به كوچك زخم يك سالمي، جسم كه است اين مثل درست .داد
 چـرك  ــ  او بـدن  در او، پاي در او، انگشت در ـ كوچك زخم اين كنند، مي مراقبتي بي
 تبـديل  كننـد،  مـي  اعتنـايي  بـي  شـود؛  مي زياد چرك اين كنند، مي اعتنايي بي كند؛ مي
ـ  كننـد،  مـي  اعتنـايي  بـي  ببرند؛ را انگشت اين بايد كه اين به شود مي  بـاالتر  تـدريج  هب
 در .شـد  شـروع  كـوچكي  خراش از چيز همه .رود مي پيش و گيرد مي را دست آيد، مي

 منـافقين  آن بـه  ربطـي  هـا  ايـن  آمـد  پيش حادثه اين پيغمبر، زمان اسالمي ي  جامعه
 چيـزي  آن از غيـر  ــ  حقيقت لحاظ از ـ آمد پديد ها اين در چه آن ندارند؛ اول ي  دسته
 شـدند،  دچـار  بليـه  همـان  بـه  هم ها آن .آمد پديد اول صدر منافقين آن در كه نيست

 ي  دسته اين .گرفتند اسالم با دشمني ي  جبهه اول از ها آن اما بليه؛ همان به هم ها اين
 هـيچ  عظـيم،  انقـالب  آن بـا  و اسـالمي  حركـت  بـا  پيغمبـر،  با كه هستند كساني دوم

 حوادث در كردند، شركت هم هايي جنگ در احياناً بودند؛ هم دوست نداشتند، دشمني
  .نكردند عالج را آن آمد، پيش كوچكي خراش جا يك اما بودند، هم بزرگي

 چه يا كنيد، انفاق يا بدهيد، صدقه :گفت ها آن به شريفه ي  آيه آن در متعال خداي
  فَأَعقَبهم نفاقـاً فـي     «نكردند، و كرد خواهند را كار اين كه خوردند سوگند ها آن بكنيد؛

 يا وعـده  خلـف  1.»يكْـذبونَ   يومِ يلْقَونَه بِما أَخْلَفُوا اللَّه ما وعدوه و بِما كانُوا           قُلُوبِهِم إِلى 
 رساند جا آن به را ها آن كار گفتند، خودشان عمل با كه دروغي كردند، خدا با ها آن كه

                                            
. شان برقرار سـاخت    هاي  نفاق را، تا روزى كه خدا را مالقات كنند، در دل           )روح(اين عمل،   . 1

. گفتنـد  خاطر آن است كـه دروغ مـى   هخاطر آن است كه از پيمان الهى تخلّف جستند و ب      هاين ب 
 )77/توبه(
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 وجـود   بـه  را نفـاق  ها آن هاي دل در خدا ؛» يومِ يلْقَونَه    قُلُوبِهِم إِلى   فَأَعقَبهم نفاقاً في  « كه
  1.شود مي منافق بعداً نيست، منافق كه كسي .آورد

 ولـى  ؛زدنـد  هـا   شمـشير  سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي پيامبر ركاب در بودندكه ها  خيلي
 در كـه  كـسى  شمشير ى  درباره السالم  عليه اميرالمؤمنين .نگهدارند را سوابق نتوانستند

   :فرمود ،بود شده كشته جنگى در ايشان از پس ولى ،بود جنگيده پيامبر ركاب
 پيـامبر  ى  چهـره  از را كـدورت  غبـار  ،هـا   جنـگ  در هكـ  روزهايى چه ،شمشير اين«
 كـشيده  الـسالم   عليـه  طالـب   ابـى   بن  على روى كه بود شمشيرى ،شمشير همان »  .سترد
  2!بود شده

                                            
 26/7/1377  سيدالشهداء10در جمع سپاهيان و بسيجيان لشكر فرمايشات . 1

گـاه او را برهنـه كردنـد و           و زد كـه از پـاى در آوردش، آن         اى بـه ا     جرمـوز نيـزه    بـن  عمير. 2
آورد، الـسالم     عليـه  به درگـاه علـى       ، او سر او را بريد و با شمشيرِ       و   شمشيرش را هم برداشت   

به خدا سوگند چـه مـدت طـوالنى كـه ايـن             « :فرمودآن شمشير را به دست گرفت و         ضرتح
زدوده اسـت ولـى مـرگ و       سـلم     و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي ول خدا   شمشير غم و اندوه از چهره رس      

 الـسباع دفـن كردنـد و علـى         ، زبيـر را در وادى     »سرنوشت و كشتارگاه بـد او را چنـين كـرد          
 )83، ص 3 الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج  (.و يارانش نشستند و بر او گريستندالسالم  عليه
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  اعمال نابودي
 مـا  .نيست طور  اين ،الهى ى  پرونده

ــت « ،داريــم هــم حــبط ــك حبِطَ أُولئ
ممالُهحـبط  چه؟ يعنى ،حبطت 1»أَع، 
 بـين  از و شد هوا باد شان اعمال يعنى
 روز يـك  ما اگر كه نكنيد خيال .رفت
 هـم  بدى كار چه چنان ،نگهداشتيم و انداختيم انبان در را آن و داديم انجام خوبى كار

 در اعمـال  مـوازينِ  عالمِ در بد كار ،نخير .است باقى خوب كار آن باالخره ،داديم انجام
 ،بـد  حركـت  و كـار  گـاهى  .برد  مى ينب از را خوب كار كه است طورى  اين خدا پيشگاه
  .گيرد مى انسان از هم را ايمان اصل كه است طورى
 خـوب  كار صباحى چند كه شناسم  مى را كسانى من .داريم را افراد گونه  اين االن ما
 كه را چيزى و زيادى توقع يك و اشتباه يك و غفلت لحظه يك اثر بر بعد ،دادند انجام
 .اسـت  كرده پيدا يى  فاصله و گرفته دل در ،اند  نداده او به و است حقش كرده  مى خيال
 زاويـه  هـم  هرچـه  .اسـت  خطرنـاكى  خيلى چيز ،مستقيم صراط از شدنِ باز زاويه اين

 تـر   دور خـط  از ،رود  مـى  تـر   جلو هرچه و شود  مى باز شكاف اين تدريج هب ،باشد كوچك
 كـار  اسـالمى  نظـام  و انقـالب  و اسالم عليه كه رسيده جايى به كارشان امروز .شود  مى
  3.بودند 2انقالب همين و اسالم همين خدمت در هم روز يك ؛كنند مى

                                            
ــ   22/عمـران  آلــ    217/بقـرة : ه اسـت  موضوع حبط و نابودي اعمال در اين آيـات آمـد          . 1

ــ   105/كهـف  ـ  16/هـود  ـ  69/هتوبـ  17/هتوبـ  147/اعرافـ  88/نعام ـ ا 53و5/همائد
 2/حجراتـ  32و28و9/محمدـ  65/زمرـ  19/احزاب

 29/11/1369در ديدار با فرماندهان و جمعى از پاسداران سپاه فرمايشات . 2

كنند، بايد انقـالب     را بايد مالمت كرد؟ بعضي خيال مي      چه كسي   : اند  ايشان در ادامه فرموده   . 3
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  عالج راه
 مواظب حرف خود، ـيك مؤمن بر اثر عدم مراقبت، عدم دقت، مواظب خود نبودن  

 و از خـود مراقبـت معنـوي نكـردن،     ـكار خود، رفتار خود، معاشرت خود، فكـر خـود    
 .كند مي» اللَّه  آيات«دهد، تكذيب    ن خود را از دست مي     رسد كه ايما   كارش به جايي مي   

تقـوا  » تقوا، تقـوا  «: شود اسم اين مراقبت، همان تقواست؛ اين تقوايي كه دايم گفته مي          
يعني شما مراقب خودتان باشيد، در رفتار و گفتار و حرف، مواظب باشيد كـه شـيطان                 

همـه گنـاه    . ست؛ مگر معصومين  البته هيچ انساني از گناه بيرون ني      . در شما نفوذ نكند   
  .ي ما در اين جهت مثل هم هستيم؛ جز معصومين كنند، همه مي

تقوا خـودش را در مقابـل گنـاه،          تقوا اين است كه آدم بي      فرق آدم با تقوا با آدم بي      
كه شما يك برگ را در روي موجي و جريان آبي بيندازيـد، ايـن                 كند؛ مثل اين   رها مي 

 آدم بـا تقـوا مثـل آن         .، هيچ مقاومتي در مقابل جريان ندارد      برد جريان اين برگ را مي    
گذارد، خود   كند، نمي  كسي است كه اگر هم در يك جريان تندي افتاده است، شنا مي            

به فرض هـم  . گذارد كه او را آب ببرد كند؛ نمي كند، خود را اداره مي را جمع و جور مي 
  .ودش استكه يك قدم عقب رفت، يك جا هم پايش لغزيد، مراقب خ

ي كه روي آب افتـاده اسـت، يـا بيهوشـي كـه روي آب                ا فرق است بين جسد مرده    
كند؛ بر فرض كـه آب، يـك    برد، با يك نفر كه دارد تالش مي افتاده و آب دارد او را مي      

                                                                                         
 و لُوموا  فَال تَلُوموني« . طوري نيست نه، قضيه اين. ها را نگه نداشت را مالمت كرد كه چرا اين     

  كُمگويد كـه مـن را مالمـت نكنيـد، خودتـان را              ها مي  حتّي شيطان به آن   ). 22/ابراهيم(»أَنْفُس
خـاطر انقالبـي     كـسي بـه   .  مسلمان شدن، منتي بر سر اسالم نـدارد        خاطر كسي به . مالمت كنيد 

ــدارد    ــالب ن ــر انق ــر س ــي ب ــدن، منت ــود  . ش ــامبر فرم ــه پي ــد ب ــك أَنْ  «: خداون لَيــونَ ع يمنُّ
آن روزي كـه تـو كـسي را         : گوينـد  گذارند و به پيـامبر مـي       منت مي ). 17/حجرات(»أَسلَموا

» قُلْ ال تَمنُّوا علَي إِسالمكُم      «: فرمايد خداوند مي . منداشتي، به تو ايمان آورديم و مسلمان شدي       
خـدا بـر سـر     » بلِ اللَّه يمنُّ علَيكُم أَنْ هـداكُم للْإيمـان  «. تان را به رخ من نكشيد      مسلماني :بگو
 .ي ما منت دارد كه ما را هدايت كرد همه
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آن كسي  . گونه است   آيد، اين  گناهي كه براي متقي پيش مي     . مقدار هم او را عقب ببرد     
ةَ  كـانَ  ثُـم «معرض آن خطر اسـت كـه        كه اين رعايت را نكند، در        بـذينَ  عاق  أَسـاؤُا  الـَّ

  1.»اللَّه بĤِيات كَذَّبوا أَنْ  السواى
 .تقـوا  همـين  يعنـى  هـم  خـود  از مراقبـت  .اسـت  خود از مراقبت هم عالجش ،اين
 هـا   زن ؛كنند مراقبت افراد نزديكان .باشيم خودمان مراقب .ستا تقوا عالجش بنابراين

 بِـالْحقِّ  تَواصوا و« ؛همديگر از نزديك دوستان ،هايشان  زن از ها  شوهر ،شانهاي  شوهر از
ا وورِ تَواصبمسئولين مردم .نشويم دچار كه اين براى ،كنيم مراقبت يكديگر از  2»بِالص 
 بـراى  بگوينـد  ،هـا   آن براى بنويسند ،كنند خيرخواهى ،كنند نصيحت ،كنند موعظه را
 ،نظام براى هم مسئولين لغزش خطرات .بشوند لغزش دچار مبادا تا بدهند پيغام ،ها  آن

 از بعـضى  در ،هـا   حـرف  از بعضى در گاهى انسان .است بيشتر مردم براى و كشور براى
 انـسان  را انحرافـى  چنـين  يـك  هـاى    نشانه ؛كند مي احساس را اين ،تحركات و ها  اقدام

  4.خواست كمك بايد خدا از 3،برد پناه بايد خدا به .كند مي مشاهده
                                            

 26/7/1377 شهداء سيدال10در جمع سپاهيان و بسيجيان لشكر فرمايشات . 1

واْ بِـالْحقّ             * إِنَّ الْانسانَ لَفى خُسرٍ   . 2 اصـتَو و اتحاللُـواْ الـصمع نُـواْ وامينَ ءاْ   إِلَّا الَّذو اصـتَو و 
مگر افـراد و اقليتـى كـه ايمـان آورده و اعمـال      * ها همه در خسران و زيانند   انسان ـ  بِالصبرِْ

 )3و2/عصر. (اند  و يكديگر را به حق سفارش كرده و به صبر توصيه نمودهاند صالح انجام داده

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك منْ     : فرمايد  السالم در مناجات هشتم صحيفه سجاديه مي        امام سجاد عليه  . 3
قِّ، و       متَابعةِ الْهوى، و مخَالَفَةِ الْهدى، و سنَةِ الْغَفْلَةِ، و تَعاطي الْكُ          ...  لَـى الْحـلِ عاطإِيثَارِ الْب لْفَةِ، و

يصعغَارِ الْمصتاس أْثَمِ، ولَى الْمرَارِ عةِ ـ  الْإِصارِ الطَّاعكْبتاس بـرم از  بار خدايا، به تو پناه مىةِ، و... 
ترى پيروى از هواى نفس و مخالفت با هدايت و فرو رفتن به خواب غفلت و اختيار تكلف و بر                 

 . دادن باطل بر حق و اصرار بر گناه و خرد شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت

 20/6/1368 تهران  ي هاي نماز جمعه در خطبهفرمايشات . 4
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  ها  بسته شدن دلدو عامل
  .انسان در ابتداي تولّد، فاقد علم حصولي است

و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون ـ و اللَّه أَخْرَجكُم منْ بطُونِ أُمهاتكُم ال تَعلَمونَ شَيئاً  «
   )78/نحل(».دانستيد آورد در حالى كه چيزى نمى

   .بخشد م ابزار تحصيل علم حصولي را به انسان ميو خداي سبحان، ه
و بـراى شـما، گـوش و چـشم و     ـ و جعلَ لَكُم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ  «

   )78/نحل(».عقل قرار داد، تا شكر نعمت او را بجا آوريد
   .كند مند مي و هم فطرت او را ملهم و از علم حضوري بهره

و قسم به جان آدمى و آن كـس كـه آن    ـ  فَأَلهَْمها فجُورها و تَقْوئها * و نَفْسٍ و ما سوئها«
را بــه او الهــام كــرده ) شــرّ و خيــرش(مــنظّم ســاخته، ســپس فجــور و تقــوا  ) آفريــده و(را 

   )8و7/شمس.(است
 را از خـوب، زشـت را   انسان كه از يك سو با سرمايه الهام فطرت و شعور دروني، بد      

شناسد و از سويي ديگر ابزار مناسبي براي تحصيل علم           از زيبا و فجور را از تقوا باز مي        
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هاي خدا داد را شكوفا كند از مجاري ادراكي خـود بهـره              حصولي دارد، اگر اين سرمايه    
  . رسد ها به رستگاري مي برد و در پرتو شكوفايي آن صحيح مي

»نْ زم أَفْلَح 9/شمس(»هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شدهـ كَّاها قَد(   
 سـوره نحـل بـه آن اشـاره شـده            78و اين همان شكر نعمت است كه در پايان آيه         

ها و غرايز نفساني دفن كـرد    اما اگر جان خود را در گور شهوت    .»لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ « .است
 او كه بايـد معـارف الهـي و اسـرار عـالم را               سمع و بصر و قلب     و مجاري اداركي، يعني   

 جايي بـراي تـابش      ، اسير شهوات و هواهاي نفساني شد و با گناه آلوده گشت           ،بشناسد
  .ماند نور هدايت بر آن نمي

  : بنابراين، بسته شدن دل دو عامل عمده دارد
هواپرستي كه انسان پس از روشن شدن حقّ به جاي خدا محوري هوا محـور               : اول

گيرد و خداونـد سـمع و        دار باشد كه مشمول اضالل كيفري خداوند قرار مي        و هوس م  
افكنـد كـه پـس از آن حـق را            اي ستبر مي   كند و بر چشم او پرده      قلب او را مختوم مي    

  .فهمد؛ زيرا او عالمانه هواپرست شده است بيند و نمي شنود و نمي نمي
لَ علـى     علْمٍ و خَتَم على   لَّه اللَّه على  أَ فَرَأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَ       « عـج و قَلْبِـه و هعمس   

اللَّه دعنْ بم ديههنْ يةً فَمشاوغ رِهصآيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خـويش   ـ  ب
ته و بر گوش و گمراه ساخ) كه شايسته هدايت نيست بر اين(قرار داده و خداوند او را با آگاهى 

تواند غير از خدا او  با اين حال چه كسى مى     ! اى افكنده است؟   قلبش مهر زده و بر چشمش پرده      
  )23/جاثيه(»را هدايت كند؟

قلب ما، در   : گفتند ميسلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي  كافران به پيامبر اكرم   . گناه است  :دوم
شنويم و بين ما و تـو حجـابي    غالف و كنان، و گوش ما سنگين است و سخنانت رانمي      

   .بينيم است كه بر اثر آن تو را نمي
لْ             أَكنَّةٍ مما تَدعونا إِلَيه و في       و قالُوا قُلُوبنا في   « مـفَاع جابح كنيب نا ونينْ بم قْرٌ ونا وآذان 

  . )5/فصلت(»إِنَّنا عاملُونَ
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حجابي كه در اين آيه آمده، همان گناه است كه حجاب مستور اسـت، نـه حجـاب                  
   .مشهود

و هنگـامى   ـ  و إِذا قَرَأْت الْقُرْآنَ جعلْنا بينَك و بينَ الَّذينَ ال يؤْمنُونَ بِالĤْخرَةِ حجاباً مستُورا«
نـد، حجـاب ناپيـدايى قـرار        آور ها كه به آخرت ايمـان نمـى        خوانى، ميان تو و آن     كه قرآن مى  

  )45/اسراء(».دهيم مى
ها كسانى هستند كـه خداونـد از    آنـ  أَبصارهم   أُولئك الَّذينَ لَعنَهم اللَّه فَأَصمهم و أَعمى«

شـان را كـور كـرده        هـاي  شـان را كـر و چـشم        هـاي  رحمت خـويش دورشـان سـاخته، گـوش        
  )23/محمد(»!است

  .شده است تعبير) زنگار دل( به رينو در برخي آيات از آن 
»لىانَ علْ رونَ كالََّ  ببكْسا كاَنُواْ يونَ *  قُلُوبهِِم موبجَحلم ئذموي ِمبهن رع ُمچنين  ـ  كالََّ إِنه

چنين * ! شان نشسته است   هاي شان چون زنگارى بر دل     پندارند، بلكه اعمال   ها مى  نيست كه آن  
  )15و14/مطففين(»!ها در آن روز از پروردگارشان محجوبند پندارند، بلكه آن ه مىنيست ك

عقيده باطل و اخالق رذيله و عمل باطل و ناپاك به صورت چرك و غباري حجـاب                 
  .تابد شود و از آن پس، نور هدايت در آن نمي آيينه جان آدمي مي

  ». شب ندارمتوفيق نماز«: السالم عرض كرد عليه مردي به اميرالمؤمنين
  1».بند توست گناهان تو پاي«: آن حضرت فرمودند

  .شود قلب عاصي و تبهكار واژگون مي
» متَهدأَفْئ نُقَلِّب 110/انعام(». سازيم ها را واژگونه مى هاى آن و ما دلـ و(  

  .شود و از فهم حق بازداشته مي
)  در حـالي كـه  روند و بيرون مى(شوند  صرف مىسپس من ـ   ثُم انْصرَفُوا صرَف اللَّه قُلُوبهم«

                                            
1 .    يلينَ عنؤْميرِالْملٌ إِلَى أَمجر اءنِ جبٍ ص فَقَـالَ   أَبِي بطَال: »      ت رِمـح ي قَـد ؤْمنينَ إِنـِّ يرَالْمـا أَم يـ

، ) اإلسالمية -ط  (الكافي   »  ذُنُوبك   قَد قَيدتْك    رجلٌ  أَنْت« : فَقَالَ أَميرُالْمؤْمنينَ ع   » الصلَاةَ بِاللَّيلِ 
 450، ص3 ج
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  )127/توبه(». منصرف ساخته) از حق(شان را  هاي خداوند دل
  .پردازد و در نتيجه به تكذيب حق مي

كند كـه متجـاوز و گنهكـار     تنها كسى آن را انكار مىـ و ما يكَذِّب بِه إِالَّ كُلُّ معتَد أَثيمٍ  «
  )12/مطففين(»!است

شـود وگرنـه خـداي سـبحان         ه صحيفه نفس آدمي با قهر الهي مهـر مـي          و اين گون  
  .اضالل ابتدايي ندارد تا در ابتدا دل كسي را وارونه سازد و آن را مهر كند

بسته شدن و واژگوني دل، ويژه كافران و منافقان نيست، بلكه به هـر ميزانـي            ]اما[
 گشته، به همان اندازه از فهم       كه دل آدمي به زنگار گناه آلوده گردد، واژگون و مختوم          

شـود و    گردد و اين واژگوني دل از آلودگي به مكروهات آغاز مـي            آيات الهي محروم مي   
رسد و از اكبر كباير كه كفر بـه خداسـت، سـر              به گناهان صغيره و سپس به كبيره مي       

ا توجهي انسان به فهم آيات الهي يـ        معيار سنجش بيماري قلب نيز مقدار بي      . آورد برمي
محـروم  درقرآن و فهـم آيـات الهـي         انسان بسته دل از تدبر       ]زيرا[ .هاست انزجار از آن  

  .است
كننـد، يـا بـر     هـا در قـرآن تـدبر نمـى     آيا آنـ  قُلُوبٍ أَقْفالُها   أَ فَال يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على«
  1)24/محمد(»!شان قفل نهاده شده است؟ هاي دل

  عاقبتسوء 
                                            

 اهللا جوادي آملي  ـ حضرت آيت235 تا 232ات صفح2تسنيم، جاي از  خالصه. 1
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  :با دو چيز استر انسان در هنگام مرگ سوء خاتمه كا
ـ               : با كفر و انكار حق     ـ1 واسـطه   ه و اين در صورتى است كه در سـكرات مـرگ كـه ب

اضطراب روح بعضى از احواالت آخرت      
هـا   گردد و پرده   براى انسان مشهود مي   

ـ    كنار مي  هاندكى ب  واسـطه   هرود انسان ب
عقايد نادرست و ملكات ناپـسند، و يـا         

گذشـته بـرايش حـالتى      بر اثر اعمـال     
پديد آيد كه موجب شك و يا انكـار او          
شود و اين شك و انكار بر قلب او غلبه          

 كار او در همين حالت      ي  كند و پرونده  
بــسته شــود كــه ايــن ســبب خلــود و 

  .جاودانگى او در آتش خواهد گشت
 اين در صورتى است كه انسان بر انجام بعـضى از            :فسق و فجور نامه عمل انسان     ـ  2
 محبـت آن    ،هان اصرار داشته باشد و بر اثر اصرار بر آن گنـاه و تكـرار آن معـصيت                 گنا

گناه در دل او ريشه دوانيده و ياد آن گناه بر قلب او غلبـه كـرده باشـد چـون هنگـام                       
مرگ رسيد صورت آن گناه در نظرش مجسم شود و ميل به انجام آن در او پيدا شـود                   

ـ      و در همان حال كه وجه روحش به عالم ط          سـمت دنيـا اسـت      ه  بيعت و روى دلـش ب
طرف دنيا برگردانيده و قبض روح شده       ه  جانش گرفته شود چنين كسى كه سرش را ب        

است از لقاء پروردگار محجوب خواهد بود و آنگاه كه انسان از خدايش محجوب گـشت          
  1.گردد شود و آثار گناهانش ظاهر مي عذاب بر او نازل مى

                                            
 231ص ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى اهللا آيتأسرار الصالة اثر عارف كامل و عالم عامل . 1
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  : القَلب ثَالثَةُ أنواعٍ

  قَلب مشغولٌ بِالدنيا، 

  و قَلب مشغولٌ بِالعقبى، 

  .و قَلب مشغولٌ بِالمولى

   أما القَلب المشغولُ بِالدنيا 

،الءةُ و البالشِّد فَلَه  

  و أما القَلب المشغولُ بِالعقبى

  فَله الدرجات العلى،

  لمشغولُ بِالمولىو أما القَلب ا

  .فلَه الدنيا و العقبى و المولى

  
  

  
  : دل سه گونه است

  دلِ گرفتار دنيا، 

  دلِ گرفتار عقبى 

  . و دلِ گرفتار موال

  دلى كه گرفتار دنيا باشد، 

  سختى و رنج نصيب اوست،

  و دلى كه گرفتار عقبى باشد، 

  درجات بلند نصيبش شود،

  ، و دلى كه گرفتار مولى باشد

  1».دارد و هم عقبى را و هم موال را هم دنيا

                                            
 21382 ح52ص 13جالحكمه   ميزان1

  

  گانه گانه ؛ عبادات سه هاي سه قلب

  :اندسلم فرمودهوآلهوعليهاهللاپيامبر اعظم صلي
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  :اند و برخي گفته
  طالب دنيا رنجور است 
  و طالب عقبى مزدور است

  .و طالب موال مسرور

  دنيا طلبا تو در جهان رنجورى
  عقبى طلبا تو از حقيقت دورى

  موال طلبا تو داغ موال دارى
 1 اندر دو جهان مظفّر و منصورى

حـوي در سـوره     بندي به ن    همين دسته 
 گـروه واقعه انجـام شـده و مـردم بـه سـه             

  :اند تقسيم شده
  )7(َ كُنتُم أَزواجا ثَلَاثَةًو

  )8(فَأَصحاب الْميمنَةِ ما أَصحَْاب الْميمنَةِ

 )9(و أَصحَْاب المَْشَْمةِ ما أَصحَْاب المَْشَْمةِ     

  )41(و أَصحَْاب الشِّمالِ ما أَصحَْاب الشِّمالِ

  )10(و السابِقُونَ السابِقُونَ

                                            
؛ للكفعمي  محاسبةالنفس؛  محاسبة النفس كتاب   1

  35پاورقي صفحه

ر ايـن روايـت د    شايد بتوان گفت كـه      
  :خصوص اصحاب يمين و السابقون است

  :السالم فرمود اميرالمؤمنين علي عليه
  إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رغْبةً « 

  فَتلْك عبادةُ التُّجارِ 

   و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رهبةً

 بِيدةُ الْعادبع لْكفَت  

  و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه شُكْراً 

  فَتلْك عبادةُ الْأَحرَارِ 

  .و هي أَفْضَلُ الْعبادةِ

  مردمى خدا را به چشمداشتى پرستيدند،
  اين پرستش تاجران است،

  و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند،
  ست، و اين عبادت بردگان ا

  و گروهى وى را براى سپاس و شكر پرستيدند
  و اين پرستش آزادگان است، 

  2».كه از برترين نوع عبادت است

                                            
 246تحف العقول، النص، صفحه  2
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السالم نيز در روايتي بـه        امام صادق عليه  
  :اند همين مضمون فرموده

  إِنَّ الْعباد ثَلَاثَةٌ  
  قَوم عبدوا اللَّه عزَّ و جلَّ خَوفاً

لْكفَت ادبع  بِيدةُ الْع  
 وا اللَّهدبع مقَو الَىوتَع و كارابِتَبالثَّو طَلَب   

 رَاءةُ الْأُجادبع لْكفَت  
اً لَهبلَّ حج زَّ وع وا اللَّهدبع مقَو و  

  فَتلْك عبادةُ الْأَحرَارِ 
 و هي أَفْضَلُ الْعبادة

  :اند كنندگان سه دسته عبادت
ـ گروهـى كـه خـداى عـز و جـل را از              1

ــادت      ــن عب ــد و اي ــادت كنن ــرس عب ت
  بردگانست،

ـ مردمى كه خداى تبـارك و تعـالى را          2
به طمع ثواب عبادت كنند و اين عبادت        

  مزدورانست،
اى كه خداى عز و جل را بـراى           ـ دسته 3

دوستيش عبـادت كننـد و ايـن عبـادت          
  آزادگان است،

  1».و اين بهترين عبادت است
                                            

 84، صفحه 2 ، جلد) اإلسالمية-ط (الكافي  1

و در بعضى أحاديث اين مضمون از       « 
به عبـارت   السالم    اميرالمؤمنين علي عليه  

ديگــر نقــل شــده و آن ايــن اســت كــه  
  : فرموده

 نْ نَارِكفاً مخَو تُكدبا عم  
 كنَّتي جعاً فلَا طَم و  

  لَكنْ وجدتُك أَهلًا للْعبادةِ فَعبدتُك
عبــودا عبــادت و پرســتش مــن از جهــت 

  رس از آتش دوزخ نيستت
بهـشت     انگيزه طمـع و دسـتيابى بـه          و به 

  ،نيست
 فقط چون تو را سزاوار عبادت و پرستش        

  2» .پرستم دانم مي مي
اما اين روايات به ايـن معنـي نيـست          
كه نوع ديگر عبادات باطـل اسـت؛ بلكـه          
موضوع اهميت و ارزش عبادت نوع سوم        

عـارف   و    فقيه اصـولى    و عالم عامل . است
ميرزا جـواد   اهللا حاج      حضرت آيت  قىاخال
فرزنـد ميـرزا شـفيع       ملكـي تبريـزي      آقا

                                            
شرح آقا جمـال خوانـسارى بـر غـررالحكم و           2

 580، صفحه2 دررالكلم، جلد
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 در  الـشريف  اهللا سـره   ملكى تبريزى قدس  
ــاب  ــات«كت ــصوص  » المراقب ــن خ در اي
  :اند فرموده

  

كـسانى كـه بـه      : گوينـد   بعضى مى 
ـ       كمال رسيده  نيـت  ه  اند، حتى نبايـد ب

شوق يا ترس، يا پيوسـتن بـه خـدا و           
ــ  ــا ب ــزد او، ي ــام ن ــسب مق ــت  هك ني

خوشنودى او، عملى را انجام دهند، و       
بايد نيت آنان فقط شايستگى خداونـد       

ـ      . براى عبادت باشد   ه و عملى را كـه ب
خاطر شوق به وصال خداونـد انجـام        

دانند و بعـضى ايـن را         شود ناقص مى  
  . اند عبادت نفس دانسته
كـنم هـيچ يـك از         ولى گمان نمى  

پيــامبران و اوليــاى خــدا و فرشــتگان 
چه آنـان    اعمال خود را از آن    نزديك،  

اين افراط است   . گويند خالص كنند    مى
خـاطر رسـيدن بـه       هكه عملى را كه ب    

رضاى خدا و نزديكى و همـسايگى او       
ــدانيم   ــادت نفــس ب انجــام شــود، عب

چـه در سـخنان بعـضى از اهـل           چنان
  .باشد معرفت مى

بله اشكالى ندارد كه بگوييم اولياى      
گـر    وهها و جل   خدا در بعضى از حالت    

هاى خداوند بر آنان عملى را       شدن نام 
خاطر شايستگى خداوند متعـال      هفقط ب 

داده و نيت     و براى عبادت او انجام مى     
نزديك شدن به خدا و رضـايت او را         

: گـوييم   اند، ولى نمى    كرده  فراموش مى 
السالم هميـشه در ايـن       پيامبران عليهم 

اند چه رسـد بـه ايـن كـه            حالت بوده 
 يا گاهى با ايـن نيـت        ديگران هميشه، 

ـ   . عملى را انجام دهند    ه و مـن عمـل ب
نيت شايـستگى خداونـد را، برتـر از         

نيـت رسـيدن بـه همـسايگى        ه  عمل ب 
اين جهت كه مـا     ه  دانم، ب   خداوند نمى 

بـــاالتر از عبـــادت رســـول خـــدا 
و اميرالمــؤمنين  ســلم و آلـه  و عليــه اهللا صـلي 
نداريم و از روايات معلـوم      السالم    عليه
ها  ه بعض يا بيشتر اعمال آن     شود ك   مى
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ـ   هفقط ب  دسـت آوردن رضـاى      هخاطر ب
  . خدا و نزديكى به او بوده است

چــه اشــكالى دارد گــاهى اوقــات 
ترس از مجازات نيـز جزيـى از نيـت          

 تـرس   براى كـسى كـه از     . ها باشد  آن
كنـد، امكـان      مجازات خدا غـش مـى     

ندارد يا خيلى مشكل اسـت كـه ايـن          
ترس در نيت او هيچ تـأثيرى نداشـته         

  . باشد
  

هاى پيـامبران    رسد حالت   به نظر مى  
السالم و اولياى خدا حتى سرور       عليهم

، سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صليآنان پيامبر ما    
ــوده و علــت آن اخــتالف   مختلــف ب

 خداوند متعال براى    هاى  هاى اسم   جلوه
آنان بوده و خداوند به اين طريق آنان         
را تربيت و درجات آنان را باال برده و         

نمـوده    تـر مـى    آنان را به خود نزديك    
  . است

هـاى   خداوند براى كمال آنان قلب    
ــى ــشان را تربيــت م ــرده اســت،  اي ك

چــه در بعــضى از فرازهــاى آن  چنــان
  :خوانيم زيارت مى

ه        لَكُم الْ  ...موالى « ي تَـولَّى اللـَّ الَّتـ قُلُـوب
آقايان مـن   ـ   رِياضَتَها بِالْخَوف و الرَّجاء   

خداوند اختيار قلوب شما را داشـته و        
  1»كند با ترس و اميد آن را تربيت مى

  

هاى جمالى خود بـراى      گاهى با نام  
كنــد، آنــان نيــز بــا  آنــان جلــوه مــى

پروردگار خود انس گرفته و بـراى او        
  .نندك ناز مى

هايى كه نشانه غلبه و      و گاهى با نام   
گـر    جالل اوست در مقابل آنان جلـوه      

شده كه در اين حالت آنان به تـضرع،         
استغفار و گريه پرداخته، و با مناجاتى       
كه بيشتر آن استغفار و پنـاه بـردن بـه           
خدا و درخواست نجـات از جهـنم و         

  .كنند آتش است، با او مناجات مى
                                            

 ـ  المـؤمنين  زيارت جامعه أئمـة الجنان،  مفاتيح 1
، صــفحه 99 ، جلــد) بيــروت-ط (بحــار األنــوار 

164 



37شميم معرفت ـ شماره 

 

58 

ه كمـى بـا     و اين مطلب بر كسى ك     
احاديث آنان سـروكار داشـته باشـد،        

  . پوشيده نيست
 سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي رسول خدا    ي  درباره

روايت شده است كه بعـضى اوقـات        
بـرايم  «: فرمودنـد   خطاب به عايشه مى   

 و در عين حال در انتظـار        »بگو، حميرا 
: فرمـود   وقت نماز بود و به بـالل مـى        

ام  گـاهى نيـز هنگـ      »راحتم كن، بالل  «
فرود آمدن وحى رنگ و حالش تغييـر        

كرد، و گـاهى موقـع وزش بـاد از            مى
هـا    ترسـيد، تمـام ايـن       نزول بـال مـى    

. هاست دهنده مختلف بودن حالت    نشان
و اين مطلب، بـا انجـام تمـام اعمـال           

نيت شايستگى خداوند براى پرستش      هب
  . سازگارى ندارد

البته بعيد نيست منظور اين علمـاى       
يستگى خداوند متعال   بزرگ از نيت شا   

براى عبادت، معنايى باشد كه با نيـت        
نزديك شدن و رضايت او سـازگارى       
داشته باشد، زيرا گاهى انگيزه نزديـك       

ــوردارى از   ــت، برخ ــه دوس ــدن ب ش
ها يا فرار از مجـازات       بخشش و نعمت  

اين جهـت اسـت      هباشد، بلكه ب    او نمى 
و . باشـد   كه شايسته نزديك شدن مـى     

خاطر  ه عمل كردن ب   اين يكى از معانى   
ــراى پرســتش اســت،  شايــستگى او ب

ــان ــاء    هم ــرور اولي ــه از س ــه ك گون
آيـد،    السالم بـر مـى     المؤمنين عليه  امير
  :فرمايد جا كه مى آن

خاطر تـرس از آتـش يـا         هتو را ب  «
آرزوى بهشت عبادت نكردم، بلكه تـو       
را شايسته بندگى ديـدم آنگـاه تـو را          

  ».پرستيدم
الم، نيـت   الس زيرا آن حضرت عليه   

شايستگى بـراى عبـادت را در مقابـل         
نيت عبادت از ترس آتش يا خـواهش        
بهشت قرار داده، نه در مقابل رسـيدن        

  . به رضايت و نزديكى او
خواهيم كه قصد نزديكى      از خدا مى  

و رضايت خود را به ما عنايت فرمـوده      
و ما را بـه درك معنـى نيـت نزديـك            
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شدن به خود، يا دست كم به توانـايى         
طور اجمال، موفـق نمايـد،       هقبول آن ب  

اى از علمــاى بــزرگ درك  زيــرا عــده
معنى نزديكى به خدا را منكـر شـده و          

معناى قصد نزديكى چيـزى     «: گويند  مى
نيـت دسـتور خـداى       هجز انجام عمل ب   

متعال نيست و نيتى كـه بـيش از ايـن           
باشــد، مخــالف تنزيــه خــداى متعــال 

  . ، گرچه اين سخن درستى نيست»است
فى نماند كه بعـضى از بزرگـان        مخ

عبـادتى كـه    «: اند  از روى غفلت گفته   
خاطر ترس از مجازات يا خـواهش        هب

 و ايــن ».بهــشت باشــد، باطــل اســت
هــا از بزرگــان و  هــا و لغــزش غفلــت

ها شـگفتى نـدارد، زيـرا در         شخصيت
هـا   گونه لغـزش   مبتال شدن آنان به اين    

  . حكمتى الهى وجود دارد
ظور سيد مـا    مطلب ديگر اين كه من    

در كتاب اقبـال از سـخن        1قدس سرّه 
                                            

منظور سيد رضى الدين، على بن موسـى بـن           1
 .جعفر بن طاووس است

كـسى كـه خـدا را فقـط         «: خود كـه  
خاطر فرار از مجازات عبادت كنـد،        هب

طور كه خـود     همان» .بنده پستى است  
نيز تصريح كرده، منظورش كسى است      
كه اگر ترس از مجازات نبود عبـادت        

كرد، كـه چنـين چيـزى مخـالف           نمى
انى و او كس  . صفات عالى انسانى است   

گويد كه خدا را سزاوار خـدمت        را مى 
 از بنـدگان    دانند، كه قطعـاً     كردن نمى 

پست بـوده و ايـن اعتقـاد خـارى در           
  . چشم ايمان و اسالم است

گاهى مخلـصين بـر خـود سـخت         
گرفته و عالوه بر مشغول نبودن به غير        
محبوب، با تمام توانايى بـه كارهـاى        
سخت روى آورده و اگر فـضيلت دو        

 بـود، هـر كـدام را كـه          كار يكـسان  
هـا   آن. دهنـد   تر است انجام مـى      سخت

چـه   بندگان نزديك خدا هستند، چنـان     
  2.گونه بود السالم اين المؤمنين عليه امير

                                            
 ابـراهيم  : ـ متـرجم  203المراقبـات ص   ترجمـه 2

 .محدث بندرريگى
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  اشاره

 كه آيـا اسـالم       يكي از موضوعاتي كه از دير باز تاكنون مورد بحث بوده اين است            
توانـد در مـسير       يك دين فردي است يا اجتماعي؟ و آيا بدون اصالح جامعه فرد مـي             

طور كلي آيا دين و فرستادگان الهي بـراي اداره جامعـه              تعالي قرار گيرد يا خير؟ و به      
  ؟د؟ يا دين صرفاً يك دستور خصوصي براي مؤمنان است و دارن اي داشته برنامه
) 253  تـا  212 اتصـفح  (جامعه در قرآن  خوانيد برشي از كتاب       چه در پي مي     آن
وار آيـات     صـورت فهرسـت    اهللا است كه به      حفظه اهللا جوادي آملي   حضرت آيت نوشته  

را بـا    نظر به اهميت موضوع تصميم گرفتيم اين متن          .اجتماعي اسالم را برشمرده است    
به همـين دليـل ايـن       . كمترين حذفيات و اضافه كردن برخي توضيحات منتشر نماييم        

  .مقاله در روند نشريه كمي طوالني شده اما در عوض از غناي خوبي برخوردار است
  

  يك اشتباه يا توطئه بزرگ
با نگاه سطحي شايد پنداشته شود كه تعليمات و دستورهاي اسالم تنها ويژه شأن فـردي                

ن ماننـد نمـاز و روزه، تـرك دروغ و اجتنـاب از معاصـي اسـت و بـه ابعـاد اجتمـاعي او                          انسا
اعتناست؛ يعني غايت اسالم، تكامل فردي است و اقتصاد، اجتماع، اخالقِ جمعي، سياست               بي

شود، بلكه اسالم خواسته است كه مسلمان خـود را            و حكومت در قاموس اسالم مشاهده نمي      
  . خودسازي بپردازداز گناه دور ساخته و به

نـشيني در متـون اسـالمي هـست و نيـز بـا        اين پندار با برخي احاديثي كه درباره گوشـه     
اين نوع قشرگرايي كه از قرون . تمسك به سيره برخي از عرفا و اهل تصوف تقويت شده است           

د داشت، ابتدايي اسالم پيدا شده و تا امروز ادامه داشته است و قطعاً در آينده نيز تداوم خواه            
گيرد و گروهي از دشمنان اسالم با اهداف معـين ايـن              براي منزوي ساختن اسالم صورت مي     

  .دهند تفكر را تعقيب و برخي دوستان ناآگاه آن را رواج مي

اجتماعيآيات 
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دانشمندان اسالمي در طول تاريخ، هدفمند بودن اين انديشه را به خوبي ادراك كرده و با    
شـان را بـه    گونه افراد را واهـي و اسـتدالل    و ادعاي ايناستدالل و منطق در برابر آن مقاومت  

ويـژه خـويش     بـا درايـت   عليـه     اهللا   رحمت امام خميني . اند  تر دانسته   خيالبافي شاعرانه نزديك  
ترين وظيفه و رسالت خود را از ميان برداشتن اين مانع بزرگ پيشرفت مسلمانان دانسته       مهم

  . ابعاد اجتماعي اسالم دسيسه دشمنان اسالم استشدند كه ناديده گرفتن و بارها يادآور مي
ها شروع كردنـد و       نهضت اسالم در ابتدا گرفتار يهود شد و تبليغات ديني را نخست آن            « 

. تـر از يهودنـد      ها نوبت به گروهي رسيد كه شيطان        بعد از آن  . دامنه آن تا به امروز ادامه دارد      
بيـشتر بـه كـشورهاي اسـالمي راه پيـدا           ها به صورت استعمارگر از سيصد سال پيش يـا             اين

هايي فـراهم سـازند تـا         كردند و براي رسيدن به مطامع استعماري خود الزم ديدند كه زمينه           
مبلّغيني . ديدند آنان احكام اسالم را سدي در مقابل منافع مادي خود مي. اسالم را نابود كنند

. ها، تا اسالم را تحريـف نماينـد         هاي روحانيت درست كردند و عمالي هم در دانشگاه          در حوزه 
تبليـغ كردنـد كـه اسـالم        . كاري كردند كه بسياري از افراد تحصيل كرده دچار اشتباه شدند          

دين جامعي نيست؛ براي جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ اسالم فقـط احكـام حـيض و نفـاس                  
   1».اخالقياتي هم دارد؛ اما راجع به زندگي و اداره جامعه چيزي ندارد. است

) كتـاب و سـنت  (ترين شاهد براي اجتماعي بودن اسالم اين است كه در متون ديني              مهم
كه خداونـد بـه مؤمنـان         مسائل اخالقي و احكام به صورت اجتماعي تشريع شده است، چنان          

  .دهد كه نسبت به يكديگر صابر بوده و با هم رابطه داشته باشند دستور مي
  :كند خداوند مؤمنان را چنين وصف مي

» والَّذينَ استَجابوا لرَبهِم وأقاموا الصلَاةَ وأمرُهم شوري بينَهم ومما رزقْنَـاهم ينفقـون            «
  )38/شوري(

كنند و نماز     برخي از اوصاف مؤمنان اين است كه دعوت پروردگار خود را اجابت مي            يعني  
ات، نـاظر بـه اوصـاف        ايـن صـف    ي  همـه . برنـد   مـي   را برپا داشته و كارشان را با مشورت پيش        

نكته دقيق در اين آيه و آيات قبل از آن، اين است كه ايـن آيـات بـا                   . اجتماعي مؤمنان است  
اند و در آن ايام هيچ خبري از حكومـت و جامعـه اسـالمي                  در مكه نازل شده    رظاهدر  كه   اين

  .نبود، شارع اسالم مقدمات و تمهيدات آن را براي مسلمانان فراهم ساخته است

                                            
 10 ـ 8 فحات صاي از خالصه، ]امام خميني[واليت فقيه . 1



37شميم معرفت ـ شماره 

 

62 

تمسك و اعتصام   ) 103/عمران  آل(» وأْعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جميعاً والتَفَرَّقوا    « آيه  ساس  بر ا 
به دين خدا بايد گروهي باشد نه فردي؛ يعني اگر همه مسلمانان به دين الهي تمسك كننـد؛       

اين تمسك به گونه فردي صورت گيرد نه جمعي، به اين آيه عمـل نـشده اسـت؛ ماننـد                   ولي
 نمازگزاران نماز را به تنهايي بخوانند، گرچه اصـل نمـاز را اقامـه               ي   كه اگر همه   نماز جماعت 

  .اند اند؛ ولي نماز جماعت را برپا نداشته كرده
ترديد تعاليم اسالم حتي در مسائل اعتقادي و اخالقي و احكام فقهي و حقوقي به                 پس بي 

  . بوده و به استدالل نياز نداردابعاد اجتماعي نظر دارد و شئون اجتماعي اسالم از امور بديهي
  زواياي اجتماعي اسالم

توان ابعاد اجتمـاعي آن را بـا سـه منظـر       با نگاه به تعاليم و دستورهاي آسماني اسالم مي        
  :كلي بررسي كرد

گيـري    شـكل   ها بـي    اي است كه اجرا و اقامه آن        بخشي از احكام و تعاليم اسالم به گونه       . 1
جتماعي، مقدور و ميـسور نيـست؛ نظيـر جهـاد، حـج، نمـاز               جامعه و حضور مردم در عرصه ا      

جمعه، اداي امانت، امر به معروف و نهي از منكـر، كـه ايـن دسـته از تعـاليم اسـالمي صـرفاً                        
  : اند اجتماعي

»            تُؤْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْه و رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي كُنْتُم  نُونَ بِاللَّه
امر به معروف و نهى ) كه چه اين(اند  شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شدهـ 

  )110/عمران آل(» كنيد و به خدا ايمان داريد از منكر مى
ـ          إِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانات إِلى      « ينَ النَّ بـ تُم كَمـإِذا ح ها ولوا     أَه كُمـاسِ أَنْ تَح
و هنگـامى كـه     ! ها را به صـاحبانش بدهيـد       دهد كه امانت    خداوند به شما فرمان مى     ـ بِالْعدلِ

  )58/نساء(» كنيد، به عدالت داورى كنيد ميان مردم داورى مى
ـ       و أَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجاالً و على        «    ــ   لِّ فَـج عميـق     كُلِّ ضامرٍ يأْتينَ منْ كُ

و مردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از هر راه دورى بسوى                    
  )27/حج( »تو بيايند

اند و تنهـا بـا وجـود جامعـه، محقّـق              اين دسته از تعاليم و احكام اسالم، اجتماعي محض        
  .ها، جامعه انساني است خواهند شد، پس بستر اجراي آن
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برخي تعاليم اسالم به اجتماع تصريح نشده است؛ لـيكن شـارع نامـستقيم حـضور                در  . 2
مردم را الزم شمرده است؛ مانند نماز جماعت، رسيدگي به مشكالت ديگران، عيادت بيماران، 
برآوردن حاجات مسلمانان، پرهيز از تعاون بر اثم و عدوان، تعاون بر قـسط و عـدل، تـشييع                    

 يكديگر و بسياري از امور و احكام اخالقـي كـه تجلّـي و ظهـور                 الحسنه به   جنازه، دادن قرض  
  : ها فقط در جامعه است آن

»                    قَـد تُّم نـوا مـا عدخَبـاالً و أْلُونَكُمال ي كُموننْ دذُوا بِطانَةً منُوا ال تَتَّخا الَّذينَ آمهيا أَي
 ـ   ورهم أَكْبرُ قَد بينَّا لَكُم الĤْيات إِنْ كُنْتُم تَعقلُون صد بدت الْبغْضاء منْ أَفْواههِم و ما تُخْفي

ها از هر گونه شرّ      آن! محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد      ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    
. ها دوست دارند شما در رنج و زحمـت باشـيد           آن. كنند  شما، كوتاهى نمى   ي  باره و فسادى در  

شـان پنهـان    هـاي  چـه در دل  شـان آشـكار شـده و آن   ) و كالم(دشمنى از دهان    ) هاى نشانه(
را بـراى شـما بيـان    ) هـا  هاى پيشگيرى از شـرّ آن  و راه(ما آيات   . تر است  دارند، از آن مهم    مى

  )118/عمران آل(» ! كرديم اگر انديشه كنيد
ي الـس      «: درباره احسان، رفق و مدارا فرمود      قُـونَ فـنْفمينَ       الَّذينَ يالْكـاظ و الـضَّرَّاء و رَّاء

ها كـه در تـوانگرى و تنگدسـتى،          همانـ    الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ و اللَّه يحب الْمحسنين        
گذرند و خدا نيكوكـاران را       برند و از خطاى مردم درمى      كنند و خشم خود را فرو مى       انفاق مى 

  )134/عمران آل(» دوست دارد
  )83/بقره(»و به مردم نيك بگوييدـ  و قُولُوا للنَّاسِ حسناً«: اجع به خوب سخن گفتنو ر

رَ بِـصدقَةٍ أَو      ال خَيرَ في«: و راجع به صدقه و نيكي كردن       نْ أَمـ إِالَّ مـ مواه نْ نَجـكَثيرٍ م 
آنهـا،  ) و جلسات محرمانـه   ( در بسيارى از سخنانِ درِگوشى       ـ معرُوف أَو إِصالحٍ بينَ النَّاسِ    

امر به كمك به ديگران، يا كـار نيـك، يـا    ) به اين وسيله،(خير و سودى نيست مگر كسى كه   
  )114/نساء(»اصالح در ميان مردم كند 

يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا ال تَقُولُـوا راعنـا و قُولُـوا انْظُرْنـا و                «:  حسن سلوك و رفتار    ي  و درباره 
مـا را  : مراعاتمان كن، بلكه بگوييد  : نگوييد) به پيامبر ! (ايد كسانى كه ايمان آورده   اى  ـ   اسمعوا

  )104/بقره(»بشنويد) اين توصيه را(در نظر بگير، و 
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هر گاه به شما تحيت گوينـد، پاسـخ         ـ   و إِذا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيوا بِأَحسنَ منْها أَو ردوها        «
  )86/نساء(»!گونه پاسخ گوييد به همان) ال اقل(د يا را بهتر از آن بدهي آن

وجود جامعه هرچنـد      كند و بي    ظهور اين دسته از تعاليم الهي، اجتماع انساني را طلب مي          
  .تحقق دارند، جلوه و ظهور كامل ندارند

ترين بخش دين است كـه        دستورها و تعاليم كلي اسالم يعني خطوط كلي اسالم، مهم         . 3
  .اجتماعي است

تماعي بودن خطوط اصلي و كلي دين بدين معناست كـه بـر مبنـاي فطـرت انـساني،                   اج
كه بخش عظيمـي از      گذشته از اين  . اساس اسالم، اجتماعي يعني در جامعه اجرا شدني است        

هاي عبادي و اخالقي آن نيز در اين راستا تـشريع             اصول و كليات دين، اجتماعي است، جنبه      
  .اند شده

شود كه بيشتر به جنبه اعتقادي و اخالقي پرداختـه            الم مشاهده مي  اگر در آثار علماي اس    
شود، نابرابري در تعاليم اسالم نيست، بلكـه          شده است و ابعاد اجتماعي در آن كمتر ديده مي         

  .  به دست علماي دين انجام گرفته است1اين غثّ و سمين
  :اند فرموده) سره قدس(حضرت استاد امام خميني

شود تا  چه به عنوان اسالم معرفى مى علوم شود فرق ميان اسالم و آنكه كمى م براى اين«
هـاى   دهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حـديث، بـا رسـاله              چه حد است، شما را توجه مى      

هاى  هاى حديث، كه منابع احكام و دستورات اسالم است، با رساله  قرآن و كتاب  : عمليه هست 
شود، از لحاظ جامعيـت و اثـرى كـه در            ع نوشته مى  عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراج      

نسبت اجتماعيات قـرآن بـا آيـات    . كلى تفاوت دارد تواند داشته باشد به   زندگانى اجتماعى مى  
از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجـاه         !  هم بيشتر است     يك  عبادى آن، از نسبت صد به     

ار كتاب مربوط به عبـادات و وظـايف    است و همه احكام اسالم را در بردارد، سه ـ چه 2 كتاب
انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخالقيـات اسـت؛ بقيـه همـه                   

  3».مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است
                                            

 بِه گُزيني. 1
ها احاديث مربوط بـه يـك موضـوع     شود كه در آن    در اصطالح اهل فقه و حديث به ابوابى گفته مى         » كتاب«. 2

ـ «،  »التوحيـد   كتـاب «ماننـد   . آورى شده، يا احكام خاص يك موضوع مورد بحث قرار گرفتـه اسـت               جمع اب كت
و يـا  . است» كتاب «35فى المثل دوره كافى ـ در حديث ـ شامل   . و مانند آن» كتاب الصالة«، »االيمان و الكفر

 .دارد» كتاب«شرائع االسالم ـ در فقه ـ پنجاه 
 11، ص]امام خميني[واليت فقيه .3
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ترديد، افراط و تفريط در سير مطالعات متون دينـي و تبليـغ نادرسـت علمـاي ديـن،                     بي
رسـد كـه درك صـحيح از ديـن       تلقّي ناصواب از اسالم شده است، بنابراين به نظر مي        موجب

  .نيازمند اصالح ديدگاه و بازنگري است
  فهرستي از مسائل اجتماعي اسالم

تـوان آموخـت كـه     در رابطه با مسائل اجتماعي اسالم از قرآن و سنت، مطالب فراواني مي        
  .شود اي آشنايي، فهرستي ارائه ميگنجد؛ ولي بر تفصيل آن در اين اجمال نمي

  اقتصاد. 1
انسان، مركب از جسم و روح است و براي ادامه حيات، اهتمام به تـأمين نيازهـاي آن دو                   

بر همين اساس، قرآن هم به امر معاد و نيازهاي روحاني او            . جنبه، امري ضروري و الزم است     
  .هاي جسماني او پرداخته است و هم به معاش و حاجت

براي روشن شدن موضـوع  . هتمام قرآن بر حفظ تعادل انسان در نشئه طبيعي است     تمام ا 
  .شود به برخي از آيات الهي در اين زمينه اشاره مي

  گيري از مواهب طبيعي بهره) 1/1
پندارند اهتمام اسالم تنها به آخرت است و به دنيا و امور مادي     خالف گمان برخي كه مي    
  : از دنيا تأكيد داردنگاهي ندارد، قرآن بر استفاده

»     ففيها د خَلَقَها لَكُم الْأَنْعام نْها تَأْكُلُونَ      وم و عنافم و و چهارپايان را آفريد در حالى      ـ   ء
ــه در آن ــرى اســت و از گوشــت آن    ك ــافع ديگ ــيله پوشــش، و من ــما وس ــراى ش ــا، ب ــا  ه ه

  )5/نحل(»خوريد مى
»      ونَ ومالٌ حينَ تُريحفيها ج لَكُم ون  ورَحها براى شما زينت و شـكوه        و در آن  ـ     حينَ تَس

بـه  ) گاهان صبح(گردانيد، و هنگامى كه  شان بازمى ها را به استراحتگاه است به هنگامى كه آن   
  )6/نحل(»فرستيد صحرا مى

هـا را   هـا و اسـترها و االغ   همچنين اسب ـ  و الْخَيلَ و الْبِغالَ و الْحميرَ لتَرْكَبوها و زينَة«
  )8/نحل(»ها سوار شويد و زينت شما باشد آفريد تا بر آن

  :قدر به شما نعمت داديم كه توان شمارش آن را نداريد فرمايد كه آن گاه مي
توانيـد   هاى خدا را بشماريد، هرگز نمـى    و اگر نعمت  ـ   و إِنْ تَعدوا نعمةَ اللَّه ال تُحصوها      «
  )18/نحل(»ها را احصا كنيد آن
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داند تا    را الزم مي   خواند، تدبير عاقله آن     چند دلبستگي شديد به امور مادي را رهزن مي        هر
  .جامعه از نياز به بيگانه آزاد گردد

  :توان گفت كه از منظر اسالم رعايت دو عنصر محوري مطلوب است جا مي از اين
  سعي در توليد براي رفاه جامعه :اول
  . ترقّي روحقناعت در مصرف و مناعت طبع براي: دوم

گيـري از دنيـا و مواهـب آن، بـه             براي رفع توهم، تذكر اين نكته ضروري است كـه بهـره           
مقام، زينت و شهرت دنيـا نيـست، زيـرا حـرص و ولـع، حيـات                  معناي حريص بودن به مال،    

خداوند، اهل كتاب و گروهي از قوم يهـود را وصـف كـرد كـه                . تابد  اجتماعي مؤمنان را برنمي   
  :كنند هزار سال در آن زندگي كنند رص دارند كه آرزو ميچنان به دنيا ح

رُ أَلْـف               و لَتَجِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ على    «  مـعي لَـو مهدأَح دونَ الَّذينَ أَشْرَكُوا يم ياةٍ وح 
ـ ترين مردم ها را حريص و آنـ  سنَةٍ ـ تر از مـشركان   حتى حريص  ايـن دنيـا، و   ( بـر زنـدگى    

ها آرزو دارد هزار سـال عمـر بـه او            كه هر يك از آن    ) جا تا آن (خواهى يافت   ) اندوختن ثروت 
  )96/بقره(».داده شود

 اسـت و هرگـز نظـام عـدل          2زايد كه مقابـل ايثـار ميمـون          منحوس مي  1آزمندي، استيثار 
آوا نخواهـد     كه با خصلت رذل اسـتكبار هـم         اجتماعي با خوي استيثار هماهنگ نيست، چنان      

  .ودب
  درمان فقر اجتماعي) 2/1

اسالم بـراي   . هاست  ها و طبقاتي است كه قشر فقير و محروم يكي از آن             جامعه داراي اليه  
هـا صـدقه، انفـاق، اطعـام، زكـات و             تـرين آن    رفع مشكل اين طبقه راهكارهايي دارد كه مهم       

  : خمس است
ساكين   « الْمـ و لْفُقَـراءل قاتدا الصـ  ـ   ...إِنَّم ، بـراى نيازمنـدان و   )زكـات (ا صـدقات  همان

  )60/توبه(».است ...گان درمانده
هـر خيـر و     : بگـو ـ     و الْمساكين   قُلْ ما أَنْفَقْتُم منْ خَيرٍ فَللْوالدينِ و الْأَقْرَبينَ و الْيتامى         « 
ديكان كنيد، بايد براى پدر و مادر و نز        كه انفاق مى  ) و سرمايه سودمند مادى و معنوى     (نيكى  

  )215/بقره(».باشد ... وو يتيمان و مستمندان
                                            

 برگزيدن خود به جاي برگزيدن ياران و ديگران ـ مقابل ايثار. 1
 كتمبارك و داراي بر. 2
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 مستمند) همچنين حق(و حقّ نزديكان را بپرداز، و  ـ  آت ذَا القُربي حقَّه والمسكين و« 
  )26/اسراء(».را

 »     نْ شَيم تُمموا أَنَّما غَنلَماع ي الْقُرْبـى          وذل ولِ ولرَّسل و هسخُم لَّهفَأَنَّ ل تـامى    ءالْي و   و 
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و               ـ   ... الْمساكين

  )41/انفال(». است... وبراى ذى القربى و يتيمان و مسكينان
  تشويق به انفاق عمومي) 3/1

ـ   نزول بركات براي فرد و جامعه، بازتاب اعمال افراد است، از اين         راي افـزايش  رو خداونـد ب
  : كند نزول بركات خويش، مؤمنان را به انجام دادن اعمال خير تحريص مي

و اگـر  ــ    منَ السماء و الْأَرض   آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات      و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى     «
، بركات آسـمان و زمـين را بـر    كردند آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى اهل شهرها و آبادي   

  )96/اعراف(» .گشوديم ها مى آن
  :آورد در ميان اعمال خير، انفاق به ديگران بيش از ساير كارها فزوني بركت مي

نْبلَةٍ      سبيلِ اللَّه كَمثَلِ حبةٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ في         مثَلُ الَّذينَ ينْفقُونَ أَموالَهم في     « كُلِّ سـ 
كننـد،   كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفـاق مـى           ـ    و اللَّه يضاعف لمنْ يشاء      ٍ مائَةُ حبة 

همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد و خداوند آن                 
  )261/بقره(».كند ، دو يا چند برابر مى)و شايستگى داشته باشد(را براى هر كس بخواهد 

  : ولي در انفاق نيز الزم است همانند ساير اعمال، تعادل حفظ گردد
و در راه خدا انفـاق كنيـد، و         ـ    سبيلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ         و أَنْفقُوا في  « 

  )195/بقره(».خود را به دست خود به هالكت نيفكنيد
  : گردد  كننده بازميآثار و نتايج انفاق به خود انفاق

»     نْ شَيقُوا مما تُنْف في  و ء       كُمإِلَي فوي بيلِ اللَّهو هر چه در راه خدا انفاق كنيـد بـه           ـ   س
  )60/انفال(».شود تمامى به شما بازگردانده مى

كنيـد، بـراى     مىها و اموال انفاق      چه را از خوبي    و آن ـ    و ما تُنْفقُوا منْ خَيرٍ يوف إِلَيكُم       «
  )272/بقره(» .خودتان است
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  پليدي ربا در جامعه) 4/1
بـار آن، از قبيـل       هاي حرمت آن، آثار زيان      ربا در اسالم حرام است و شايد يكي از حكمت         

كارگيري مفيد سـرمايه در      ايجاد فاصله طبقاتي، تراكم ثروت در دست افراد محدود و عدم به           
  .جامعه باشد

  :سازد ز تعادل خارج ميربا شخص و جامعه را ا
 »                   س نَ الْمـ طانُ مـالـشَّي طُـهتَخَبذي ي ــ  الَّذينَ يأْكُلُونَ الرِّبا ال يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الـَّ

خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شـيطان،           برنمى) در قيامت (خورند،   كسانى كه ربا مى   
خـورد، گـاهى بپـا       حفـظ كنـد گـاهى زمـين مـى         توانـد تعـادل خـود را         و نمـى  (ديوانه شده   

  )275/بقره(»).خيزد مى
نزد مردم در ربا به ظاهر افزايش و در صدقه كاهش سرمايه است؛ . ربا در برابر صدقه است

  : اما نزد خداوند باطن ربا كاهش و فروهش و باطن صدقه رويش و افزايش است
 »    قاتدرْبِي الصي الرِّبا و قُ اللَّهحمكنـد و صـدقات را افـزايش     خداوند، ربا را نابود مىـ  ي

  )276/بقره(».دهد مى
ـ   آنــ    أَموالِ النَّاسِ فَال يرْبوا عنْد اللَّه و ما آتَيتُم منْ رِباً ليرْبوا في   «  عنـوان ربـا    هچـه ب

  )39/روم».پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت مى
  :سازد ربا دوري از حق است كه جامعه را از مسير سعادت منحرف مي

لِ و أَعتَـدنا للْكـافرينَ                   «  اسِ بِالْباطـ و أَخْذهم الرِّبوا و قَد نُهوا عنْه و أَكْلهِم أَموالَ النـَّ
 از آن نهـى شـده   خاطر ربا گرفتن، در حالى كه هب)  براي يهودهمچنين(و ـ  منْهم عذاباً أَليما 

  ()».ايم ها، عذاب دردناكى آماده كرده باطل و براى كافران آن هبودند و خوردن اموال مردم ب
  حراست از اموال يتيمان) 5/1

رو در نظام اجتماعي اسالم بر دو نكتـه در      جامعه بشري از وجود ايتام خالي نيست، از اين        
  : باره تأكيد شده است اين

  : ز اموال ايشانحراست ا محافظت و: اول
ـ  حتَّى إِذا بلَغُوا النِّكاح فَإِنْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم              و ابتَلُوا الْيتامى  « 

شان را  يافتيد، اموال) كافى(ها رشد  اگر در آن  ! و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد        
  )6/نساء(».ها بدهيد به آن
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  :پرهيز از خوردن مال يتيم: دوم
  :خواري است قرآن كريم تأكيد دارد كه خوردن مال ايتام در حقيقت همان آتش

كسانى كه اموال   ـ    بطُونهِم ناراً    ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في     إِنَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    « 
  )10/نساء(».خورند تنها آتش مى) حقيقت،در (خورند،  يتيمان را به ظلم و ستم مى

  .المال در جامعه اسالمي را مشمول اين دو تأكيد قرار داد شايد بتوان بيت
  امور اجتماعي. 2

به برخي . شناختي و علوم اجتماعي بسيار توجه شده است       در قرآن كريم به مسائل جامعه     
  .شود باره اشاره مي آيات در اين

  افرادمالك امتياز اجتماعي  )1/2
فرمايد كه شما را از يك مرد و زن آفريـديم؛ سـپس در حيـات اجتمـاعي بـه                      خداوند مي 

هايي قرار داديـم تـا يكـديگر را بـشناسيد و نيـز بدانيـد كـه برتـري در                       صورت اقوام و قبيله   
كسي در جامعه برتر اسـت كـه پـرواي الهـي او بـيش از          . خداترسي است نه به قوميت و نژاد      

  : ديگران باشد
لَ لتَعـارفُوا إِنَّ             يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثى        «  قَبائـ وباً وشُـع لْنـاكُمعج و 

   أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُمهـا و    ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيـره             ! اى مردم ـ   أَكْرَم
تـرين شـما نـزد       گرامى) اينها مالك امتياز نيست،   (شناسيد  ها قرار داديم تا يكديگر را ب       قبيله

  )13/حجرات(» .خداوند با تقواترين شماست
امتياز در اين آيه، امتياز اجتماعي است؛ يعنـي در جامعـه انـساني، تقـوا محـك اسـت و                     

شود، بنابراين در صورت عدم وجـود         جايگاه اجتماعي مردم با همين مالك و معيار تعيين مي         
  .اعي، مصداقي براي اين سخن خداوند نخواهد بودحيات اجتم

  اهداف اجتماعي انبيا  )2/2
ها   ترين اهداف انبيا، دعوت مردم به سوي خدا، دور ساختن بندگان از پرستش بت               از مهم 

  : و قيام به عدالت و اجراي قسط بوده است
مـا در هـر امتـى     ـ   ه و اجتَنبوا الطَّاغُوت كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّ و لَقَد بعثْنا في« 

  )36/نحل(».خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد: رسولى برانگيختيم كه
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مـا   ـ  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط« 
شناسايى حقّ از   (و ميزان   ) آسمانى( را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب           رسوالن خود 

  )25/حديد(».نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) باطل و قوانين عادالنه
دنا آب        و كَذلك ما أَرسلْنا منْ قَبلك في      «  جـا و اءنـا   قَرْيةٍ منْ نَذيرٍ إِالَّ قالَ متْرَفُوها إِنـَّ
و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پـيش از تـو پيـامبر    ـ   آثارِهم مقْتَدونَ    أُمةٍ و إِنَّا على     على

ما پدران خود را بـر      : مگر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند         اى نفرستاديم  انذاركننده
  )23/زخرف(».كنيم آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى

وجـود    اند و بي    راي هدايت مردم و ارتقاي اجتماع انساني از جانب خداوند آمده          پس انبيا ب  
جامعه، رسالت و اهداف ايشان ناقص و شايد عبث باشد، بنابراين محدود ساختن هدف بعثت               

  .انبيا به آخرت و لقاي خدا به استناد آيات مذكور، نادرست است
  انبيا الگوهاي اجتماعي )3/2

  .اند ي الهي بهترين الگو و برترين نماد انسانيت معرفي شدهدر قرآن كريم، انبيا
الگو گرفتن از بندگان صالح خداوند و انبياي الهي به صـورت مطلـق آمـده اسـت؛ يعنـي                    

تـرين     آنان در زندگي فردي و حيات اجتماعي، بهتـرين الگـو اسـت و چـون از مهـم                   ي  سيره
شري بوده است بر پيروان آنان چنين       وظايف ايشان هدايت اجتماعي و ارتقا و تكامل جوامع ب         

  : اي فرض است وظيفه
براى شما سرمشق خوبى در زنـدگى ابـراهيم         ـ   إِبراهيم    قَد كانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في     « 

  )4/ممتحنه(». وجود داشت
ول خـدا   مسلّماً براى شـما در زنـدگى رسـ        ـ    رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة     لَقَد كانَ لَكُم في   « 

  )21/احزاب(».سرمشق نيكويى بود
  سيره اجتماعي انبيا )4/2

 توان به دو بخش فردي و اجتمـاعي بخـش           سيره و سنت انبياي الهي را از يك جهت مي         
اند كه قرآن برخي      هاي اجتماعي نيز بوده     آنان افزون بر اخالق و رفتار فردي داراي سيره        . كرد
  : ها را برشمرد از آن

آمده است كه وقتي امين بودن او براي پادشاه مـصر            السالم  عليه پيامبردر داستان يوسف    
الـسالم فرمـود كـه وي را بـه            عليـه  روشن شد، خواست به او مقامي بدهد و حـضرت يوسـف           
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  : داري مصر نصب كند كه او در نگهداري دارايي امين، دانا و بصير است خزانه
مـرا سرپرسـت   «: گفـت ) يوسـف ( ـ   ي حفيظٌ علـيم  خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّ  على قالَ اجعلْني« 

  )55/يوسف(». قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم) مصر(خزائن سرزمين 
  :السالم آمده است كه او از خداوند دو چيز خواست عليه و در داستان ابراهيم خليل

  : ها بيت خود از پرستش بت دوري اهل:     دوم     امنيت شهر مكه: اول
به يـاد  ( ـ    و بني أَنْ نَعبد الْأَصنام  قالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً و اجنُبنيو إِذْ« 
و مـن و    ! را شهر امنى قـرار ده     ]  مكّه[اين شهر   ! پروردگارا«: زمانى را كه ابراهيم گفت    ) آوريد

  )35/ابراهيم(».فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار
  :ها را براي مردم خواست مندي از بركات و ميوه كه امنيت اجتماعي و بهره چنان

رات    «  نَ الثَّمـ مـ لَـهقْ أَهزار نـاً ولَداً آملْ هذا بعاج بر راهيمإِذْ قالَ إِب بـه يـاد   (و  ـ   و
و ! ر دهاين سـرزمين را شـهر امنـى قـرا      ! پروردگارا«: هنگامى را كه ابراهيم عرض كرد     ) آوريد

، روزى )گونـاگون ( از ثمـرات  )انـد  ها كه به خـدا و روز بازپـسين، ايمـان آورده       آن( اهل آن را  
  )126/بقره(». ده

پيام آيات ياد شده اين است كه پيامبران الهي پس از خودسازي و تهذيب نفس، رسـالت                 
معه هزينه اصلي خويش را هدايت و ارشاد جامعه دانسته و سرمايه وجودشان را در بيداري جا

  .كردند مي
  ها شيوه انبيا در بيداري ملت )5/2

آور بـوده و بـر اسـاس توحيدمـداري            گمراهي ملت و امت براي پيامبران خدا بسيار مالل        
انـد توجـه دادن مـردم بـه خـدا و دور               ها برگزيده   اي كه براي رشد و بيداري آن        بهترين شيوه 

  : ساختن از طاغوت بوده است
! اى مـردم  ـ   اس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم و الَّذينَ منْ قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونيا أَيها النَّ« 

پروردگار خود را پرستش كنيد آن كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد، تا                   
  )21/بقره(».پرهيزكار شويد

ي و ربكُـم        إِسرائيلَ اعب   و قالَ الْمسيح يا بني    «  بـر ه اى بنـى   : مـسيح گفـت   ــ    دوا اللـَّ
  )72/مائده(».خداوند يگانه را، كه پروردگار من و شماست، پرستش كنيد! اسرائيل
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» هـود «و به سوى قوم عاد، برادرشان       ـ     عاد أَخاهم هوداً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه         و إِلى « 
  )50/ و هود65/اعراف(».خدا را پرستش كنيد) تنها(! اى قوم من«: گفت) فرستاديم(را 

  )61/ و هود73/اعراف(»  ثَمود أَخاهم صالحاً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه و إِلى« 
ه       و إِلى «  دوا اللـَّ بـمِ اعباً قالَ يا قَـويشُع منَ أَخاهيدو شـبيه  84/ و هـود 85/اعـراف (»   م 

  )36/عنكبوت
كند كه انبياي الهي تمامي تالش خويش را در           قرينه اين مدعا را همراهي مي     دو شاهد و    

  :اند خدمت به جامعه و سعي در انتخاب بهترين شيوه براي آن مصروف داشته
   1هاي مختلف؛ نخست تكرار برخي از آيات ياد شده در سوره

 حاكمـان و  و ديگري مبارزه و جهاد مسلّحانه و شهادت بسياري از انبياي الهي بـه دسـت              
  : سالطين و طاغوتيان زمان خويش

  )61/بقره(».كشتند پيامبران را به ناحق مىـ  يقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ الْحقِّ« 
  )155/نساء(». كشتن پيامبران بناحقـ  قَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ« 
ه و مـا     نَ كَثيرٌ فَما وهنُوا لما أَصـابهم فـي       و كَأَينْ منْ نَبِي قاتَلَ معه رِبيو      «  بيلِ اللـَّ سـ 

چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانـى بـه همـراه آنـان جنـگ                ـ   ضَعفُوا و ما استَكانُوا   
و تـن  (رسيد، سست و ناتوان نشدند     آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مى           ! كردند

  )146/عمران آل(»)به تسليم ندادند
  عدم استعانت از كافران )6/2

هاي زندگي اجتماعي، نياز افراد به يكديگر است و در رفع اين نيازها، الزم است                 از ويژگي 
  .كه افراد به كمك يكديگر بشتابند

تـرين    قرآن كريم تصريح دارد كـه هرگـز از كـافران اسـتمداد و اسـتعانت نكنيـد و مهـم                    
بـدترين   كـه اسـتمداد فرهنگـي و فكـري نيـز از      ياسي است، چناناستمداد همانا استعانت س  

  :. ..هاي كافر به مسلمان است و در درجه بعد ياري اقتصادي، اجتماعي و كمك
بلكـه ولـى و   ) گـاه شـما نيـستند     تكيـه كافران ( ـ  بلِ اللَّه موالكُم و هو خَيرُ النَّاصرين« 

  )150/عمران آل(». استسرپرست شما، خداست و او بهترين ياوران
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، دوسـت و يـار و يـاورى         )كافران (ها و از ميان آن   ـ   َ ال تَتَّخذُوا منْهم وليا و ال نَصيراً       و« 
  )89/ءنسا(».اختيار نكنيد

و الْعلـيم الْحكـيم   «  هـ و الكُموم اللَّه خداونـد مـوالى شماسـت و او دانـا و حكـيم       ـ   و
  )2/تحريم(».است

! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده  ـ   يها الَّذينَ آمنُوا ال تَتَولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِميا أَ« 
  )13/ممتحنه(».با قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد

  اطاعت نكردن از كافران )7/2
ز كافران استعانت و نـه از       دستور رسمي قرآن در حيات اجتماعي اسالم، اين است كه نه ا           

  : ها اطاعت كنيد آن
ــ   أَعقابِكُم فَتَنْقَلبوا خاسرينَ      يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تُطيعوا الَّذينَ كَفَرُوا يرُدوكُم على         « 

انـد اطاعـت كنيـد، شـما را بـه         اگر از كـسانى كـه كـافر شـده         ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    
  )149/عمران آل(».گردانند و سرانجام، زيانكار خواهيد شد ن بازمىهايتا گذشته
تقواى الهـى پيـشه     ! اى پيامبر ـ   يا أَيها النَّبِي اتَّقِ اللَّه و ال تُطعِ الْكافرينَ و الْمنافقينَ          « 

  )1/احزاب(».كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن
 »     هنْ أَغْفَلْنا قَلْبم عال تُط واه     وه عاتَّب كْرِنا ونْ ذشـان را از يـاد       و از كسانى كه قلـب     ـ     ع

  )28/كهف(».ها كه از هواى نفس پيروى كردند همان! خود غافل ساختيم اطاعت مكن
  )48/احزاب(» .و از كافران و منافقان اطاعت مكن ـ  و ال تُطعِ الْكافرينَ و الْمنافقين« 

  .لزم بازگشت به جاهليت فكري و كفر اعتقادي استزيرا پيروي از كافران مست
  عوامل فساد در جامعه )8/2

. گوينـد   مـي  برخي آيات، ضمن ضرورت و لزوم وجود جامعه، از عوامل فتنه و فساد سخن             
كند تا با شناسايي  خداوند براي تطهير و تحكيم جوامع انساني عوامل بروز فساد را معرفي مي            

  :ان جامعه صالح و سالمي پديد آوردها بتو ها و بركندن آن ريشه
  :شناساند برخي از افراد جامعه ميعمل ، عارضه فساد اجتماعي را اي در آيه

فساد، در خشكى و دريا بخاطر  ـ   ظَهرَ الْفَساد في الْبرِّ و الْبحرِ بِما كَسبت أَيدي النَّاس« 
  )41/مرو(» اند آشكار شده است كارهايى كه مردم انجام داده
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  : اي ديگر، پادشاهان سركش در آيه
پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادى شـوند        ـ   إِنَّ الْملُوك إِذا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسدوها     « 

  )34/نمل(».كشند آن را به فساد و تباهى مى
  : اي منافقان و در آيه

و هنگامى كه به آنان  ـ   نَّما نَحنُ مصلحونو إِذا قيلَ لَهم ال تُفْسدوا في الْأَرضِ قالُوا إِ« 
  )11/بقره(» ايم ما فقط اصالح كننده: گويند  مى،در زمين فساد نكنيد: گفته شود

  اماكن عام عبادي  )9/2
ها سخن به ميان آمده كه بدون وجود جامعه و حيات           در قرآن كريم از مساجد و عبادتگاه      

سـخن گفـتن از محـل عبـادت اهـل كتـاب يـا        . بـود ها نخواهـد   اجتماعي، ضرورتي براي آن   
اي نباشد سـخن گفـتن از امـاكن عـام              بر وجود جامعه است، زيرا تا جامعه       1مسلمانان متفرع 

  : عبادي روا نخواهد بود
مساجد خدا را تنهـا كـسى آبـاد     ـ  إِنَّما يعمرُ مساجِد اللَّه منْ آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ« 

  )18/توبه(».  كه ايمان به خدا و روز قيامت آوردهكند مى
 »             ساجِد مـ و لَوات صـ و ع بِيـ و عوام صـ تمدضٍ لَهعبِب مضَهعب النَّاس اللَّه فْعال د لَو و

و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگـر دفـع نكنـد،     ـ  يذْكَرُ فيها اسم اللَّه كَثيرا
شـود،   ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مـى                 ها و صومعه  دير

  )40/حج(».گردد ويران مى
سجِدا  قالَ الَّذينَ غَلَبوا على«  مـ هِملَيذَنَّ علَنَتَّخ مرِهمـا مـسجدى در كنـار    : گفتنـد  ـ   أَم

  )21/كهف(».) فراموش نشودتا خاطره آنان(سازيم  مى) اصحاب كهف(ها  آن) مدفن(
  غفلت اجتماعي )10/2

توجه، مبدأ سعادت و كمال است و غفلـت، منـشأ شـقاوت و              . غفلت در مقابل توجه است    
قـرآن كـريم در مباحـث    . هالكت و اين مطلب، هـم در فـرد و هـم در جامعـه صـادق اسـت                 

جامعـه، نتيجـه    ثباتي و هزيمت در       شود كه هرگونه بي     اجتماعي خود، به مسلمانان يادآور مي     
  : هاست غفلت آن

                                            
 نتيجه شده يا فرعي از. 1
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ـ   أُخْراكُم فَأَثابكُم غَما بِغَم      أَحد و الرَّسولُ يدعوكُم في      إِذْ تُصعدونَ و ال تَلْوونَ على     « 
و جمعى در وسط بيابان پراكنده شـدند        (رفتيد   به خاطر بياوريد هنگامى را كه از كوه باال مي         

كرديد، و پيـامبر از پـشت سـر، شـما را صـدا               اندگان نگاه نمى  به عقب م  ) و از شدت وحشت،   
  )153/عمران آل(».ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد سپس اندوه. زد مى

يعني غم و اندوه شما به جهت غفلتي بود كه از رسول خدا داشتيد، در نتيجـه از دسـتور                    
  . آن حضرت سرپيچي كرديد

اگر غفلت جامعـه بـر اثـر نرسـيدن      .اند  مع بشري آمده  زدايي جوا   رسوالن الهي براي غفلت   
  : تبليغ الهي به آنان باشد، مردم معذورند و هرگز خداوند آنان را كيفر نخواهد كرد

) فرستادن رسوالن(اين  ـ    بِظُلْمٍ و أَهلُها غافلُون ذلك أَنْ لَم يكُنْ ربك مهلك الْقُرى« 
شـان   هاي خاطر ستم  هها را ب   شهرها و آبادي  ) مردم(ت هيچ گاه    خاطر آن است كه پروردگار     هب

ــى   ــت و ب ــال غفل ــى   در ح ــالك نم ــرى ه ــد خب ــراى آن  . (كن ــوالنى ب ــا رس ــه قبلً ــا  بلك ه
  )131/انعام(» .)فرستد مى

  :شان ساخت اسرائيل به جهت غفلت، انتقام گرفته و غرق خداوند از قوم بني
 »  مفَأَغْرَقْناه منْهنا ملين         فَانْتَقَمنْها غافكانُوا ع نا وياتĤِوا بكَذَّب مبِأَنَّه مي الْيسـرانجام  ـ     ف

از آنها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرديم زيرا آيـات مـا را تكـذيب كردنـد، و از آن                        
  )136/اعراف(».غافل بودند

گي آن، ثمـره غفلـت      مانـد   پويايي جامعه وامدار توجه و تذكر افراد است و انحطاط و عقب           
  .آن جامعه

   سعادت جامعه)11/2
اطاعت و   بسياري از آيات تصريح دارند كه سعادت و رستگاري در جامعه اسالمي، مرهون            

جامعه، زماني روي رستگاري را خواهد ديد كه به حـق روي آورد  . پيروي از تعاليم الهي است    
  .و از باطل بيزاري جويد

  : استفالح اجتماعي در طلب فضل الهي 
و از فضل خـدا بطلبيـد، و   ـ    و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه و اذْكُرُوا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تُفْلحون          « 

  )10/جمعه(».خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد
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ها كه رضاى   براى آناين ـ   ذلك خَيرٌ للَّذينَ يريدونَ وجه اللَّه و أُولئك هم الْمفْلحون« 
  )38/روم(».طلبند بهتر است، و چنين كسانى رستگارانند خدا را مى
آورد و    اي كه در راه خدا مجاهده كند، خيرات و بركات را براي افراد به ارمغان مـي                  جامعه

  : اي سعادتمند است چنين جامعه
 »       والوا بِأَمدجاه هعنُوا مالَّذينَ آم ولُ ونِ الرَّسلك        رات الْخَيـ ملَه كأُولئ و هِمأَنْفُس و هِم

شان  هاي ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و جان            ـ    و أُولئك هم الْمفْلحون   
  )88/توبه(».ها همان رستگارانند هاست و آن ها براى آن  نيكي جهاد كردند و همه

  دشمنان جامعه اسالمي )12/2
ند متعال براي حفظ امنيت و استقرار و بقاي جامعه اسالمي، دشمنان را در قرآن به                خداو

، )هـا  صهيونيـست (كافران يك طيف و از ميان اهـل كتـاب يهوديـان    . آنان معرفي كرده است   
  .دهند طيف ديگري از دشمن را تشكيل مي

  : فرمايد ان ميدرباره كافر. اند مسلمانان نترين دشم كافران دشمنِ آشكار و يهود سرسخت
ــاً «  ــدوا مبين ع ــم ــانُوا لَكُ ــ  إِنَّ الْكــافرينَ ك ــراى شــما دشــمن آشــكارى  ـ ــافران، ب ك
  )101/نساء(»هستند

  : و راجع به يهود
 »        ود هـنُـوا الْيلَّذينَ آمةً لداوالنَّاسِ ع نَّ أَشَدذينَ أَشْـرَكُوا  لَتَجِد ـ ــ   و الـَّ طـور مـسلّم،    هب
  )82/مائده(» . بت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافتترين مردم نس دشمن
 جايگاه مفسدان در جامعه اسالمي )13/2

 بيان صريح قرآن درباره مفسدان اين اسـت كـه آنـان در ميـان مـسلمانان هـيچ جايگـاه                    
  :اي ندارند و دستور خداوند در رفتار مسلمانان با مفسدان بسيار روشن است ارزشي
بلد و كشتن آنان از جمله فرامين قرآن است و سبب شدت واكـنش برابـر     اعتنايي، نفي  بي

  : آنان، شيوع فسادشان در جامعه اسالمي است
 »                  م لَهـ نَةُ واللَّع ملَه كضِ أُولئي الْأَرونَ فدفْسي لَ ووصأَنْ ي بِه رَ اللَّهونَ ما أَمقْطَعي و

كننـد، و در روى   ه خدا دستور به برقـرارى آن داده قطـع مـى   و پيوندهايى را ك ـ  سوء الدار
  )25/رعد(». سراى آخرت) و مجازات(نمايند، لعنت براى آنهاست و بدى  زمين فساد مى
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 »                   قَتَّلُـوا أَوضِ فَـساداً أَنْ يي الْـأَر نَ فـوعسي و ولَهسر و ونَ اللَّهحارِبالَّذينَ ي زاءإِنَّما ج
ها كه با خدا و      كيفر آن ـ    ا أَو تُقَطَّع أَيديهِم و أَرجلُهم منْ خالف أَو ينْفَوا منَ الْأَرض           يصلَّبو

و با تهديـد اسـلحه،   (كنند،  خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى پيامبرش به جنگ برمى   
شوند يا به دار آويختـه    فقط اين است كه اعدام      ) برند، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى        

عكس يكديگر، بريده شـود و       هها، ب  آن) چپ(و پاى   ) راست(دست  ) چهار انگشت از  (گردند يا   
  )33/مائده(».يا از سرزمين خود تبعيد گردند

  )142/اعراف(». و از روش مفسدان، پيروى منماـ   و ال تَتَّبِع سبيلَ الْمفْسدين «
  زوال فساد اجتماعي )14/2

انـد،    در جوامع انساني، افرادي بر اثر معرفت محدود خويش، خواهان زندگي حيـواني      غالباً
  .كشند كه اگر آزاد باشند، جامعه را به فساد مي

سنت الهي اين است كه مردم در جامعه با اراده خود راه خير و شر را برگزينند؛ اما زماني                   
ي از اهل ايمان را براي نابودي آنـان         كه فساد مفسدان از مرز امكان عفو بگذرد، خداوند گروه         

  : ي از سنت الهي نباشد، قطعاً از الطاف پروردگار استياگر چنين كاري جز. سازد مأمور مي
و اگر خداوند، بعضى از مـردم   ـ   و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض« 

  )251/بقره(». گرفت رد، زمين را فساد فرامىك را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى
و  ـ  و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِيع و صلَوات و مساجِد« 

ها، و معابد يهـود      اگر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه             
  )40/حج(».گردد شود، ويران مى دى كه نام خدا در آن بسيار برده مىو نصارا، و مساج

  پاداش مهاجرت )15/2
در نظام اجتماعي اسالم، بر هجرت از مكاني به مكان ديگر براي دفع يا رفع ظلم يا براي كـسب                    

  : خداوند پاداش فراواني به اين گروه از مؤمنان وعده داده است. معرفت، بسيار تأكيد شده است
 سبيلِ اللَّه بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم أَعظَم درجةً عنْد اللَّه           لَّذينَ آمنُوا و هاجرُوا و جاهدوا في      ا« 

شـان در   هـاي  ها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جان آن ـ   و أُولئك هم الْفائزُون
  )20/توبه(».ها پيروز و رستگارند ا برتر است و آنشان نزد خد راه خدا جهاد نمودند، مقام
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سنَةً و لَـأَجرُ الْـĤخرَةِ             «  نْيا حـي الدف مئَنَّهووا لَنُبمما ظُل دعنْ بم ي اللَّهرُوا فالَّذينَ هاج و
 )و مقـام (ها كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت كردند، در اين دنيـا جايگـاه      آنـ   أَكْبر

  )41/نحل(» .تر است دهيم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگ ها مى خوبى به آن
براي حفظ و ارتقاي جهات علمي و فرهنگي بـه مؤمنـان فرمـان داده شـده اسـت كـه از                     

  : سرزمين و موطن خويش هجرت كنند
چـرا از هـر گروهـى از آنـان،      ـ   فَلَو ال نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقَةٍ منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدين« 
) و معـارف و احكـام اسـالم       (، تا در ديـن      )اى در مدينه بماند    و طايفه (كند   اى كوچ نمى   طايفه

  )122/توبه(».آگاهى يابند
  رسالت اجتماعي مؤمنان )16/2

امتياز جامعـه   .ترين وظايف مسلمانان در عرصه جامعه، كار فرهنگي و عبادي است   از مهم 
ارتباط مردم بـا پروردگارشـان بـر اثـر رفتـار            . ر جوامع، صبغه خدايي آن است     اسالمي بر ساي  

رو حاكمـان   هاي ديني در جامعـه متجلّـي اسـت، از ايـن           نمادها و سمبل  . عبادي محكم است  
  : كوشند تا بدان ابزارها جامعه را ارتقا بخشند اسالمي مي

 »      وا الصضِ أَقامي الْأَرف مكَّنَّاها          الَّذينَ إِنْ مو نَهـ و رُوفعرُوا بِالْمأَم ا الزَّكاةَ وآتَو الةَ و
هـا قـدرت بخـشيديم، نمـاز را برپـا       همان كسانى كه هر گـاه در زمـين بـه آن    ـ  عنِ الْمنْكَر

  )41/حج(».كنند دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى دارند، و زكات مى مى
بقيـه اعمـال     شمرد، زيرا در سـايه آن       را برمي  آيه مزبور، چهار وظيفه مهم حكومت ديني      

  .صالح ظاهر خواهد شد
  هدف منافقان از خدمات اجتماعي )17/2

  :سازد قرآن براي محافظت مسلمانان از فريب و خدعه منافقان درون آنان را آشكار مي
 از انجام دادن اعمال خير، هدف خير ندارند و تا ريشه نفاق را از درون خـود دور نـسازند،                   

نبايد كار عبادي آنان را بر صحت و قصد قربت حمـل كـرد، بلكـه ايـشان از بهتـرين اعمـالِ                       
  : ظاهر كارشان خدمت؛ ولي باطن آن خيانت است. كنند ظاهري پليدترين اهداف را دنبال مي
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 »    جِداً ضسالَّذينَ اتَّخَذُوا م و            بنْ حـارمصاداً لإِر نينَ وؤْمنَ الْميتَفْريقاً ب كُفْراً و راراً و
سنى             نـا إِالَّ الْحـدفُنَّ إِنْ أَرلحلَي لُ ونْ قَبم ولَهسر و ون          اللَّهبلَكـاذ م إِنَّهـ دشْه يـ ه ــ    و اللـَّ

، )به مسلمانان (ند براى زيان    كسانى هستند كه مسجدى ساخت    )  منافقان گروهى ديگر از آن   (
گاه براى كـسى كـه از پـيش بـا خـدا و               افكنى ميان مؤمنان، و كمين     كفر، و تفرقه  ) تقويت(و  

، نظـرى   )و خـدمت  (جـز نيكـى     : كننـد كـه    ها سوگند يـاد مـى      پيامبرش مبارزه كرده بود آن    
  )107/توبه(».ها دروغگو هستند دهد كه آن اما خداوند گواهى مى.  ايم نداشته

  : آنان نه با خلق بلكه با خالق خود قصد خدعه دارند
خواهند خدا را فريب دهند در  نافقان مىم ـ   إِنَّ الْمنافقينَ يخادعونَ اللَّه و هو خادعهم« 

   )142/نساء(».دهد ها را فريب مى حالى كه او آن
بـه نفـس خـود      گردد و آن خدعه      گانه به يك خدعه بازمي     هاي سه  گفتني است كه خدعه   

  : رو خداوند فرمود  از اين.است
شْعرُون «  ما يـ و مهونَ إِالَّ أَنْفُسعخْدامـا (دهنـد   جـز خودشـان را فريـب نمـى    و  ـ   ما ي (
  )9/بقره(».فهمند نمى

  غايت فضايل اجتماعي )18/2
 در جايگاه اجتماعي  ... برخي افراد از جهات فكري و فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و          

برتري قرار دارند و پيدا است كه منزلت اجتماعي افراد يكسان نيست و شايد مشيت الهي در                 
. شـود  رو مي  با مشكل روبه   همين اختالف مراتب افراد در اجتماع باشد، وگرنه، حيات اجتماع         

هاي زندگي برخوردارند نبايـد فرامـوش كننـد     آنان كه از فضايل اجتماعي در هر بعد از جنبه       
   .رتري، توفيق الهي است و بايد آن را در جهت هدف الهي به كار گرفتكه اين ب

  : خداوند خدمت به مردم را غايت فضيلت قرار داد و فرمود
بعـضى را بـر بعـضى       ـ  و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِيا           « 

برترى داديم تا يكديگر را م32/زخرف(».)و با هم تعاون نمايند(ر كرده خّس(  
  .اين تسخير متقابل، سبب تكامل جامعه است و تسخير يك جانبه ممنوع
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  سرپرستي سفيهان )19/2
قرآن كـريم   . برخي با داشتن اموال و سرمايه از عقل كافي و رشد فكري برخوردار نيستند             

بالغ و عاقلي سرپرستي اموالـشان      كند كه اموال را به دست آنان ندهيد، بلكه فرد            سفارش مي 
  :را بر عهده گيرد

ــ    جعلَ اللَّه لَكُم قياماً و ارزقُوهم فيها و اكْـسوهم           و ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي     « 
اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دسـت سـفيهان نـسپاريد و از                  

  )5/نساء(».و لباس بر آنان بپوشانيد! ها روزى دهيد آن، به آن
يابـد،   مغزي و خفّت عقل را گويند كه در ابعاد مختلـف ظهـور و بـروز مـي            سفاهت، سبك 

توان آن را در امور اقتصادي محدود كرد، پـس واژه سـفيه، معنـاي عـامي دارد،                   بنابراين نمي 
  : ل شد و حضرت فرمود سفيه سؤاي السالم درباره عليه كه از امام صادق چنان
   1» سفيه كسي است كه مورد اعتماد نباشد ـ بِه  لَا تَثقُ منْ «

  .پس اموال عمومي در جامعه اسالمي نبايد در دست افراد غير معتمد قرار گيرد
نيـست، نبايـد     كه هر كس واجد دو عنصر محوري تخصص علمي و تعهد دينـي             غرض آن 

ي بـه او                پذيرد، چنان مسئوليت كارهاي كليدي جامعه را ب      كـه ديگـران نيـز نبايـد كـار مهمـ
  .واگذارند

  قرآن و امور نظامي. 3
گريـزي و دارا بـودن        ستيزي و تظلّم    امنيت در جامعه، دفاع از هر گونه تهاجم بيگانه، ظلم         

خصوص قدرت دفاعي براي جلوگيري از هرگونه تهـاجم         به  هاي زندگي     قدرت در تمام زمينه   
  .اي زندگي اجتماعي است كه خداوند مسلمانان را بدان توجه داده استنظامي، شرط الزم بر

  ستيزي ظلم) 1/3
  .زير بار ظلم نرفتن: دوم     .ظلم نكردن: اول  : ستيزي اسالم دو بخش دارد ظلم

ظلـم  (حكم آن را سـه قـسم        . ظلم به معناي هرگونه تجاوز از حق، در اسالم مذموم است          
اند كه يـك بخـش آن اجتمـاعي           دانسته) س او، بين او و مردم     ميان انسان و خدا، انسان و نف      

  : است
                                            

ــول اهللا     . 1 ــي ق ــد اهللا ع ف ــا عب ــألت أب ــال س ــوب ق ــن يعق ــونس ب ــن ي ــوالَكُم «: ع أَم فَهاءــس ــوا ال   » و ال تُؤْتُ
 )220ص 1 تفسير العياشي ج (.  بِه  لَا تَثقُ  منْ:قال
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  )140 و 57/عمران آل( ».دارد و خداوند، ستمكاران را دوست نمىـ  و اللَّه ال يحب الظَّالمينَ« 
  : خداوند مردم ظالم را در مسير هدايت و كمال قرار نخواهد داد

 258/هبقـر (».كند و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى ـ  اهللاُ اليهدي القَوم الظّالمينَ و« 
  )5/هجمعو  7/ صفو 109/ه توبو 19/هتوبو  86/عمران آلو 

  : كند بلكه آنان را نابود مي
وحى فرسـتاد   ) پيامبران(ها   پروردگارشان به آن  ـ     إِلَيهِم ربهم لَنُهلكَنَّ الظَّالمين     فَأَوحى« 

  )13/ابراهيم(» .كنيم مىما ظالمان را هالك : كه
  : ستيزي بلند شود اي را كه براي ظلم فرياد فرد يا گروهي را مدح نكرده، مگر فرياد ستمديدهخداوند 

 »         منْ ظُللِ إِالَّ منَ الْقَوم وءرَ بِالسهالْج اللَّه بحخداونـد دوسـت نـدارد كـسى بـا          ـ   ال ي
 كنـد مگـر آن كـس كـه مـورد سـتم واقـع شـده                  را اظهار ) ى ديگران (ها   سخنان خود، بدي  

  )148/نساء(».باشد
   قدرت دفاعي) 2/3

يكي از عوامل حفظ جامعه انـساني، دارا بـودن قـدرت بـاالي دفـاعي و نظـامي اسـت، از                
رو قرآن كريم مسلمانان را از وجود هرگونه سستي در اين باره برحذر داشته و آنـان را                    همين

  : واندخ به قدرت و توان نظامي فرامي
»                   كُمودع و اللَّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَي نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع ـ و

) همچنـين (و  ! ، آمـاده سـازيد    )دشـمنان (هـا    هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابلـه بـا آن          
 آن، دشـمن خـدا و دشـمن خـويش را            ي  سـيله ، تا بـه و    )براى ميدان نبرد  (هاى ورزيده    اسب

  )60/انفال(».بترسانيد
  :كار گيرند بايد مسلمانان در مقابلِ دشمنان خدا و دين، سالح و انديشه خود را به خوبي به

همانا خداوند  . مواظب خود باشيد  ـ   و خُذُوا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكافرينَ عذاباً مهينا         «
  )2/نساء(».بار آماده كرده است ن عذابى خفّتبراى كافرا

  :طوري كه دشمنان در آنان مقاومت، ستبري، نفوذناپذيري، صالبت و استواري را حس كنند به
ــة   و«  ــيكُم غلظَ ــدوا ف ــا ن آ ـ   ليجِ ــافران (ه ــت    )ك ــدت و قاطعي ــما ش ــد در ش  باي
  )123/توبه(».بيابند
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مـال خـشونت و بـدرفتاري بـا ديگـران           گونه آيـات، إع     الزم است عنايت شود كه پيام اين      
جامعه اسـالمي   نيست، بلكه پايداري و پايمردي كامل است كه دشمنان هرگز طمع تجاوز به          

  .را در سر نپرورانند
  مقابله به مثل ) 3/3

عدالتي فرد يا افراد به يكديگر وجـود دارد،           گونه ظلم و بي    در روابط اجتماعي، احتمال هر    
ان را به برخورد متعـادل و مقابلـه بـه مثـل و در صـورت عـدم سـوء        رو خداوند مسلمان  از اين 

  : خواند استفاده گروه مقابل به صبر فرامي
و هـر گـاه    ـ   و إِنْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه و لَئنْ صبرْتُم لَهو خَيرٌ للصابِرين« 

و اگـر شـكيبايى     !  به شما تعدى شده كيفر دهيـد       مقدارى كه  هخواستيد مجازات كنيد، تنها ب    
  )126/نحل(» .كنيد، اين كار براى شكيبايان بهتر است

  تشويق به جهاد و شهادت) 4/3
كردن دست دشمنان اسالم و جلوگيري از هرگونـه تعرّضـي بـه جامعـه                 گاهي براي كوتاه  

دد، زيـرا جامعـه     گـر   اسالمي، جهاد كه نوعي حالت دفاعي در برابر مخالفان است واجـب مـي             
هميشه حالت يكنواخت ندارد، به همين جهت خداونـد مـسلمانان را در جامعـه اسـالمي بـه        

  :جهاد و شهادت تشويق كرده است
اگر هم  ـ    سبيلِ اللَّه أَو متُّم لَمغْفرَةٌ منَ اللَّه و رحمةٌ خَيرٌ مما يجمعونَ             و لَئنْ قُتلْتُم في    «

چه  آمرزش و رحمت خدا، از تمام آن      ) ايد زيرا  زيان نكرده (دا كشته شويد يا بميريد،      در راه خ  
  )105/عمران آل(» .كنند، بهتر است آورى مي جمع) در طول عمر خود،(ها  آن

دوا فـي           «  جاهـ سـيلَةَ والْو هتَغُوا إِلَياب و اتَّقُوا اللَّه   هبيل خـدا  ) مخالفـت فرمـان   (از  ــ     سـ
  )35/مائده(».و در راه او جهاد كنيد! اى براى تقرب به او بجوئيد و وسيله! بپرهيزيد

بنا بر ايـن از كـافران اطاعـت مكـن، و            ـ   فَال تُطعِ الْكافرينَ و جاهدهم بِه جِهاداً كَبيراً       « 
  )52/فرقان(». با آنان جهاد بزرگى بنما)قرآن(وسيله آن  هب

شوند،  ها كه در راه خدا كشته مى و به آن  ـ    سبيلِ اللَّه أَموات     في و ال تَقُولُوا لمنْ يقْتَلُ    « 
  )154/بقره(».مرده نگوييد

  )169/عمران آل(»... سبيلِ اللَّه   و ال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في« همچنين آيه مشهور 
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  پيروزي مسلمانان بر كافران) 5/3
كه در مقام احتجاج  سازد، چنان حق مسلط نمي  هرگز در جوامع بشري خداوند باطل را بر       

  :و مناظره هرگز كافر حجت و دليلي در برابر مسلمان آگاه ندارد
و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنـان        ـ  و لَنْ يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى الْمؤْمنينَ سبيالً         « 

  )141/نساء(».تسلّطى نداده است
بند باشند نفي      بر مؤمنان را تا وقتي كه مؤمنان به لوازم ايمان پاي           آيه مزبور، غلبه كافران   

تر، حاكميت بـراي       متشكل از كافران و مؤمنان، برتري و به سخن روشن          ي  در جامعه . كند  مي
مؤمنان است و در صورت برتري كافران بر مؤمنان، بايد علت را در فقدانِ شرط ايمان، و نيـز                   

  : در رويكرد به دنيا جست
 »                  رِ وي الْـأَم فـ تُمعتَناز و لْتُمتَّى إِذا فَشح هبِإِذْن مونَهسإِذْ تَح هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَد و

                       رَةَ ثُـمخĤالْـ ريـدنْ ي مـ نْكُم مـ نْيا والـد ريدنْ يم نْكُمونَ مبما تُح ما أَراكُم دعنْ بم تُميصع
تحقـق  )  پيروزى بر دشمن در احـد،      ي  باره در(خداوند، وعده خود را به شما،       ـ   م عنْهم صرَفَكُ

و ايـن  (رسانديد  دشمنان را به فرمان او، به قتل مى     ) كه در آغاز جنگ،   (بخشيد در آن هنگام     
در كار خود به نزاع     ) بر سر رهاكردن سنگرها،   (كه سست شديد و      تا اين ) پيروزى ادامه داشت  

بـه شـما نـشان داد،       ) از غلبه بر دشمن   (داشتيد   چه را دوست مى    كه آن  د و بعد از آن    پرداختي
سـپس خداونـد    . بعضى از شما، خواهان دنيا بودند و بعضى خواهـان آخـرت           . نافرمانى كرديد 

  )152/عمران آل(».)و پيروزى شما به شكست انجاميد(شما را از آنان منصرف ساخت 
 الهي آن بود كه شما را بر دشمنان غلبـه داد و بـه اذن                فرمايد كه صدق وعده     اين آيه مي  

همواره چنين بود تا وقتي كه اختالف و سستي را برگزيديـد و    . خداوند كافران را نابود كرديد    
خداوند شما را از غلبـه      سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي به جهت تفرقه و نافرماني از دستورهاي پيامبر       

اي حفـظ جامعـه اسـالمي، دوري از شـرايط ايمـان را تحـريم                خداوند بر . داشت بر كافران باز  
  : فرمود
و غمگـين   ! و سست نـشويد   ـ    و ال تَهِنُوا و ال تَحزَنُوا و أَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ كُنْتُم مؤْمنين           « 
  )139/عمران آل(».و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد! نگرديد
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  پايداري) 6/3
يكـي از    رو خداونـد    رسـد، از ايـن      ملِ مشكالت، به رشد و تعالي نمي      تح  اي بي   هيچ جامعه 

  .داند ها و ناماليمات مي عوامل مهم استقرار و پيشرفت جامعه را پايداري افراد در برابر سختي
چه بسا در جنگي، بسياري از پيروان او به شهادت          سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي زمان رسول خدا  

  :كردند افتادند؛ اما مقاومت مي ختي و تعب ميرسيدند و مؤمنان به س مي
ه و مـا     و كَأَينْ منْ نَبِي قاتَلَ معه رِبيونَ كَثيرٌ فَما وهنُوا لما أَصـابهم فـي             «  بيلِ اللـَّ سـ 

چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانـى بـه همـراه آنـان جنـگ                ـ  ضَعفُوا و ما استَكانُوا     
رسـيد، سـست و نـاتوان        چـه در راه خـدا بـه آنـان مـى            گـاه در برابـر آن      هـا هـيچ    نآ! كردند
  )146/عمران آل(».نشدند

در تعاليم وحياني، شرط پيشرفت نظام اجتماعي، ايستادگي اسـت و در حقيقـت، سـببِ                
  : فرمايد رو خداوند جامعه اسالمي را به آن امر مي بالندگي، پايداري است، از همين

هنگـامى كـه   ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده ـ  الَّذينَ آمنُوا إِذا لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُوايا أَيها « 
  )45/انفال(».شويد، ثابت قدم باشيد با گروهى رو به رو مى) در ميدان نبرد(

  قرآن و اخالق اجتماعي. 4
انسجام و  ها و آداب، توجه به        رعايت حقوق افراد، دارا بودن محاسن اخالق، دقت در منش         

اتحاد و اهتمام به كمال و سعادت در حيات و اجتناب از هرگونـه اخـتالف و نفـاق، از جملـه                  
اجمـال آن را    . كنـد   اند كه اسالم براي زندگي از مسلمانان خواسته و بر آن تأكيد مـي               مسائلي

  .توان تحت عناوين ذيل برشمرد مي
  سيره تقوا پيشگان) 1/4

 هرگز از غير خدا نلرزيدند و مكان خلوت بـراي خـود             آنان كه از خداي خويش ترسيدند،     
 .ترين وظيفه خود دانـستند      آنان كه تقوا را اختيار كردند، بيداري خلق خدا را مهم          . برنگزيدند

پيونـد خـدا و اجتمـاع، خـالق و          . شود  اعتنايي به اجتماع سازگار نمي      در اسالم، ياد خدا با بي     
س و درون و توجه به جامعـه و مـردم، پيونـد             خلق، عبادت حق و خدمت به خلق، تهذيب نف        

  .ميمون و مباركي است
در فرهنگ ديني و تعاليم اسالمي از انسان خواسته نشده كه به بهانه خداترسـي از خلـق                  

تر  اش در برابر جامعه سنگين خدا فاصله بگيرد، بلكه هر كه ترسش از خدا بيشتر باشد، وظيفه
  .است
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  : بگوينددهد كه  را تعليم ميخداوند به تقواپيشگان اين سيره
ا       ربنَا هب لَنَا منْ أَزواجِنَا و ذُريتنَا قُرَّةَ أَعينُ        «  امـينَ إِم تَّقـلْملْنَا لعاج از ! پروردگـارا ــ     و

همسران و فرزنـدانمان مايـه روشـنى چـشم مـا قـرار ده، و مـا را بـراى پرهيزگـاران پيـشوا                         
  )74/فرقان(». گردان
خودسـازي بـراي حركـت و       . است» ديگرسازي«براي  » خودسازي«نيز به معناي    » زهد«

زهـدي كـه در برابـر ديگـران مـسئوليت نيـاورد مطلـوب و                . تحول و تكامل و بيداري جامعه     
  .پذيرفته نيست

آيد كه ضرورت تـصدي امامـت ديگـران و رهبـري جامعـه، بعـد از                   گونه آيات برمي    از اين 
دگي است؛ يعني كسي كه همسر و نيز فرزندانش بر اثر ايمـان و        نزاهت فردي و قداست خانوا    

  .اند، شايسته است رهبري پرهيزگاران را درخواست كند روشني او شده عمل صالح، مايه چشم
  نيكوكاري در جامعه) 2/4

قوام شخصيت فردي، وابسته به اعتقادات و عبادات فردي است؛ ولي پايداري جامعه و نيز            
اد، به اموري ديگر چون بخشش به ديگران و دستگيري از خويـشان و              شخصيت اجتماعي افر  

  .نيز پيوند خورده استمحرومان 
فراواني بـه    زماني كه قبله مسلمانان به امر الهي تغيير كرد، يهوديان و مسيحيان شايعات            

ها فرمود كه معيار شخصيت انساني، تنها قبله نيست، بلكه  راه انداختند و خداوند در پاسخ آن
  :قوام شما و اجتماع انساني به امور ديگري چون نيكوكاري وابسته است

 »                    و ه نَ بِاللـَّ نْ آمـ نَّ الْبِـرَّ مـلك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا والْبِرَّ أَنْ تُو سلَي
 و    و الْيتامى    حبه ذَوِي الْقُرْبى    تَى الْمالَ على  الْيومِ الĤْخرِ و الْمالئكَةِ و الْكتابِ و النَّبِيينَ و آ         

نيكى، اين نيـست كـه روىِ خـود را بـه            ـ   الْمساكينَ و ابنَ السبيلِ و السائلينَ و في الرِّقابِ        
كسى است كه به خدا، و روز رسـتاخيز، و          ) و نيكوكار (سوى مشرق و مغرب كنيد بلكه نيكى        

اى كـه     عالقه ي  را، با همه  ) خود(، و پيامبران، ايمان آورده و مال        )سمانىآ(فرشتگان، و كتاب    
به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمـان و مـسكينان و وامانـدگان در راه و سـائالن و بردگـان،                      

  )177/بقره(».كند انفاق مى
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 آداب پيامبران با اسيران) 3/4
ـ     . نفس جهاد، نشان وجود جامعه است      ه مفـروض دانـستن جامعـه و        قرآن كريم با توجه ب

شود كه در صورت وقوع جنگ، همانند آداب انبيـا بـا             هاي آن، به مسلمانان يادآور مي      ويژگي
  :اسيران رفتار كنند

هـيچ پيـامبرى حـق نـدارد      ـ    حتَّى يثْخنَ في الْـأَرض  ما كانَ لنَبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى«
و جاى پاى خود را در زمـين محكـم   (ها پيروز گردد  بر آنبگيرد تا كاملًا ) از دشمن(اسيرانى  

  )67/انفال(»)كند
هـاي اصـلي حكومـت هرگـز         اسيرگيري و آزاد كردن آن در برابر مال، قبل از تحكيم پايه           

مطابق مصلحت نيـست، زيـرا بـا گردهمـايي مجـدد همـان آزادشـدگان دوبـاره مـوج فتنـه                      
كـه   و گرسنه نگه داشتن آنان روا نيست، چنـان   داري اسرا براي قتل      همچنين نگه . خيزد برمي

  1» واجِب   حقٌ  إِلَيه  الْأَسيرِ و الْإِحسانُ إِطْعام «: السالم فرمود عليه امام علي
 اجتناب از گمان زياد در حيات اجتماعي) 4/4

و  يـد  حيات اجتماعي سالم از نگاه اسالم، پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در عقا               ي  هالزم
  :هاي انسان جاهل است رفتار است، زيرا داشتنِ نيت و فعلِ مفْرطانه و مفَرّطانه از نشانه

  :السالم فرمود اميرالمؤمنين علي عليه
  2». ـ نادان جز به افراط و تفريط ديده نشودال تري الجاهل إالّ مفْرطاً أو مفَرّطاً« 

گمـان   كـه خـوش    دارد، چنـان   مت بازمي بدگماني زياد در رفتار اجتماعي، جامعه را از سال        
بودن افراطي نيز آثار زيانبار دارد، پس حيات مؤمنانه، پرهيز از هرگونـه برخـورد مفْرطانـه و                  

  : مفَرّطانه است
 »             الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا كَثيراً مبتَننُوا اجا الَّذينَ آمهاى كسانى كـه ايمـان   ـ يا أَي
  )12/حجرات(». ها گناه است ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان از بسيارى از گمان! ايد آورده

  :سند اصلي بحث اين است
  .اسالم دين پژوهش و تحقيق است .1

                                            
 87صمتن ) /  الحديثة-ط (قرب اإلسناد . 1
 480 ، ص)للصبحي صالح(البالغة   ـ نهج70كمت البالغه، ح نهج. 2
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  .دليل، منزّه است نظام مبتني بر تحقيق، از تصديق بدون برهان و تكذيب بي .2
  . پشتوانه تحقيق برخوردار نيستگمان، از آن جهت كه با جزم عملي همراه نيست، از .3
  .رهيافت گمانِ عاري از تحقيق، كژراهه است .4
كژروي، گذشته از حرمان از مقصد و محروميت از مقصود، سبب راهبندي نـسبت بـه                 .5

  .ديگران خواهد بود
   :توان از آيه مطالب ياد شده را مي

ــم  «  ــه علْ ــك بِ ــيس لَ ــا لَ ــف م ــه آ از آن ـ    و ال تَقْ ــروى  چــه ب ــدارى، پي ــاهى ن ن آگ
  )36/اسراء(» .مكن

   :و آيه
 »     تَأْويلُه هِمأْتا يلَم و هلْمحيطُوا بِعي وا بِما لَملْ كَذَّببلكه چيزى را تكذيب كردنـد كـه   ـ ب

  )39/يونس(» .آگاهى از آن نداشتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است
  .و آيات ديگر استنباط كرد

 قد رفتار اجتماعي منافقانن) 5/4
كنـد و    در بسياري از آيات قرآن، خداوند به شدت از رفتار اجتماعي منافقـان انتقـاد مـي                

  : دارد مؤمنان را از دوستي با آنان باز مي
ردم گروهـى از مـ   ـ   و منَ النَّاسِ منْ يقُولُ آمنَّا بِاللَّه و بِالْيومِ الĤْخرِ و ما هم بِمؤْمنين« 

در حـالى كـه ايمـان       . ايـم  به خدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورده        : گويند كسانى هستند كه مى   
  )8/بقره(».ندارند

  :كنند منافقان با خدا و مؤمنان خدعه مي
خواهنـد   مـى ــ     يخادعونَ اللَّه و الَّذينَ آمنُوا و ما يخْدعونَ إِالَّ أَنْفُسهم و ما يشْعرُون            « 

) امــا(دهنــد  ؤمنــان را فريــب دهنــد در حــالى كــه جــز خودشــان را فريــب نمــى خــدا و م
  )9/بقره(»فهمند نمى

  : بندند نه با مسلمانان و با كافران پيمان دوستي مي
ها كـه كـافران را بـه جـاى           همانـ   الَّذينَ يتَّخذُونَ الْكافرينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ      « 

  )139/نساء(».كنند ب مىمؤمنان، دوست خود انتخا
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  :آورد به همين جهت خداوند آنان را با كافران در جهنم گرد هم مي
خداونـد، منافقـان و كـافران را        ــ    جهنَّم جميعاً     إِنَّ اللَّه جامع الْمنافقينَ و الْكافرينَ في      « 

  )140/نساء(».كند همگى در دوزخ جمع مى
رتبه بودن نيست، زيرا دركات منافقـان         ه معناي هم  اين اجتماع در جهنم، موقت است و ب       

  : تر است از كافران پايين
ترين دركـات دوزخ قـرار       منافقان در پايين  ـ   إِنَّ الْمنافقينَ في الدرك الْأَسفَلِ منَ النَّار       «
  )145/نساء(».دارند

  : هاست  متعلق به آندر مدينهسلم  و آله و عليه اهللا  صليهاي پيامبر بدترين خيانت در جنگ
و هنگامى كه خبرى از پيـروزى يـا    ـ   و إِذا جاءهم أَمرٌ منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه «

  )43/نساء(».سازند آن را شايع مى) بدون تحقيق،(ها برسد،  شكست به آن
  : رو خداوند به پيامبرش دستور جهاد خاص با آنان را صادر فرمود از اين

با كفّـار و منـافقين      ! اى پيامبر ـ    يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار و الْمنافقينَ و اغْلُظْ علَيهِم         « 
  )9/ و تحريم73/توبه(».پيكار كن و بر آنان سخت بگير

 تشويق به وحدت ) 6/4
 و تفرقه   از عوامل مهم پايداري جامعه، اتحاد و انسجام افراد است و در مقابل آن، اختالف              

رو خداونـد متعـالي،    و فروپاشي جامعه خواهـد انجاميـد، از همـين     ) سستي(به تزلزل و فشل     
  : كند  ميمسلمانان را به حفظ اتحاد دعوت

ؤْمنين           «  مـ إِنْ كُنْـتُم ولَه سـر و ه وا اللـَّ أَطيعـ و كُمن يـب وا ذاتحلأَص و از ــ    فَاتَّقُوا اللَّه
 و خـدا     هايى را كه در ميان شماست، آشتى دهيد        و خصومت ! خدا بپرهيزيد ) مخالفت فرمان (

  )1/انفال(».و پيامبرش را اطاعت كنيد اگر ايمان داريد
  :كند و از تنازع و اختالف نهي مي

خـدا و  ) فرمـان (و  ـ   و أَطيعوا اللَّه و رسولَه و ال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا و تَـذْهب ريحكُـم  « 
) و شـوكت  (نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت       ) و كشمكش (و نزاع   ! برش را اطاعت نماييد   پيام

  )46/انفال(».دشما از ميان نرو
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  :در دعوت جامعه به اتحاد چنين فرمودهم السالم  عليه طالب حضرت علي بن ابي
ا      خَيرٌ منْ    الْحقِ   منَ  ونَ جماعةً فيما تَكْرَه    فَإِياكُم و التَّلَونَ في دينِ اللَّه فَإِنَ      «  يمـفُرْقَةٍ ف 
 ـ بر    و إِنَّ اللَّه سبحانَه لَم يعط أَحداً بِفُرْقَةٍ خَيراً ممنْ مضَى و لَا ممنْ بقي  الْباطلِ  منَ تُحبونَ

چـه كـه از       فاق در آن  از تلون و رنگ به رنگ شدن در دين خدا بپرهيزيد، زيرا اتّ            : شما باد كه  
هـيچ    چه از باطل دوست داريد بهتر است، و خداوند پـاك بـه              حق ميل نداريد از تفرقه در آن      

  1».ها بر اثر تفرقه خيرى عطا نكرده است يك از گذشتگان و فعلى
آيد كه مقتضاي سنّت الهي كه در گذشته، حال و آينـده             از اين سخن ساطع چنين برمي     

  .خير در وحدت است و شرّ در تشتّتجريان دارد اين است كه 
  شكني در روابط اجتماعي عدم پيمان) 7/4

قرآن كريم ضـمن تـذكر بـه    . هاي زندگي اجتماعي، ارتباط افراد با يكديگر است       از ويژگي 
ها ميان خويش و حتي در برابـر كـافران    عدم وفاداري كافران، مؤمنان را به وفاداري به پيمان    

  .كند سفارش مي
  : فرمايد شكني كافران مي اندرباره پيم

 »ممانَ لَهال أَي م12/توبه(».ها پيمانى ندارند آنـ  إِنَّه(  
  :فروشند آري آنان عهد الهي را به ثمن بخس مي

ه و أَيمـانهِم ثَمنـاً قَلـيال      «  د اللـَّ هـشْتَرُونَ بِع كـسانى كـه پيمـان الهـى و      ـ  إِنَّ الَّذينَ يـ
  )77/عمران آل(».فروشند را به بهاى ناچيزى مى) مقدس اوبه نام (سوگندهاى خود 

  : ولي به مؤمنان تأكيد دارد كه به عهد خويش وفادار باشيد
 » مانَكُمفَظُوا أَياح 89/مائده(».سوگندهاى خود را حفظ كنيدـ و(  
ــدها   «  ــد تَوكي عــانَ ب ــضُوا الْأَيم ــ و ال تَنْقُ ــاختن   ـ ــم س ــد از محك ــوگندها را بع و س

  )91/نحل(».نشكنيد
  : پيمان مايه ننگ انسان است و بدانيد كه خدعه و نيرنگ در

سوگندهايتان را وسيله تقلّـب و خيانـت در ميـان           ـ    و ال تَتَّخذُوا أَيمانَكُم دخَالً بينَكُم     « 
  )94/نحل(»خود قرار ندهيد

                                            
 176 ـ خطبه 255، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1
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 به وفاداري در عهد     رسد كه در روابط جوامع انساني، قوانين بشري، تا اين حد           به نظر نمي  
تر از تعـاليم     بنابراين در اين زمينه هيچ قانوني، متعالي      . و پيمان اجتماعي اهميت داده باشند     

  .قرآني نيست
  وساطت در صلح و دوستي) 8/4

وظيفه مسلمانان در جامعه اسالمي، پيوند و همدلي، صفا و صميميت و دوستي، بخـشش     
  :آمده است السالم عليه ه در وصيتنامه عليك  يكديگر است، چناني و خطاپوشي درباره

 »كُملَيلِ عاصاذُلِ  بِالتَّوالتَّب و  اكُمإِي التَّقَاطُع  و رَ وابالتَّد ر شما باد به پيونـد بـا هـم و    ب ـ    و
 1 ».بخشش مال به يكديگر، و بپرهيزيد از دورى و قطع رابطه با هم

ظيفه را كنار نهادند، رسالت ديگر مسلمانان وسـاطت در     اما اگر گروهي از مسلمانان اين و      
  : فرمايد صلح و دوستي ميان آنان است، زيرا خداوند از اختالف مؤمنان نهي مي

و هر گاه دو گـروه از مؤمنـان بـا           ـ   و إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما       « 
  )9/حجرات(».ها را آشتى دهيد آنهم به نزاع و جنگ پردازند، 

مؤمنان بـرادر يكديگرنـد پـس دو بـرادر          ـ    إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أَخَويكُم     « 
  )10/حجرات(».خود را صلح و آشتى دهيد

اختالف و تفرقـه بـه تقـوا و خداترسـي            اي بي  برقراري صلح ميان مؤمنان و داشتن جامعه      
  : ستتر ا نزديك
و خـصومتهايى   ! خدا بپرهيزيـد  ) مخالفت فرمان (از  ـ    فَاتَّقُوا اللَّه و أَصلحوا ذات بينكُم     « 

  )1/انفال(».را كه در ميان شماست، آشتى دهيد
  :نگرد خداوند به چنين افرادي با ديده رحمت و مغفرت مي

و اگر راه صالح و پرهيزگارى پيش       ـ  وراً رحيماً   و إِنْ تُصلحوا و تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُ          «
  )129/نساء(».گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است

 آثار اجتماعي ترك اوامر الهي) 9/4
كسي كه در زندگي فردي، واجبات الهي را ترك كند از سـخط الهـي در امـان نيـست و                     

  .كمترين كيفرش، ناآرامي در انديشه شخصي اوست
                                            

 47، شمارهالسالم المؤمنين عليه رسائل أمير ـ 422، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1
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اگر مسلمانان در جامعه به يكـديگر مـسائل دينـي را        :  نيز چنين است   در حيات اجتماعي  
  : متذكر نشوند و تعاليم الهي بر زمين بماند، بالي عمومي دامنگير آن جامعه خواهد شد

اى بپرهيزيد كـه تنهـا بـه         و از فتنه  ـ  و اتَّقُوا فتْنَةً ال تُصيبنَّ الَّذينَ ظَلَموا منْكُم خَاصةً          « 
بلكه همه را فرا خواهـد گرفـت چـرا كـه ديگـران سـكوت اختيـار                  (رسد    شما نمى  ستمكاران

  )2/انفال(».)كردند
 1» فَيولَّى علَيكُم شرَاركُم « :و حاكميت نيز به دست اشرار خواهد افتاد

 نهي از خوي استكباري) 10/4
أ اش جهـل و غفلـت و منـش         هـاي اخالقـي اسـت كـه ريـشه          تـرين بيمـاري    تكبر از مزمن  

ها و از اسباب مهم طغيان انـسان در برابـر خداونـد              ها و ناسپاسي   ترين گناهان، بدبختي   بزرگ
  :تكبر و استكبار از اصول كفرند. سبحان و عاملِ اصلي سقوط آدمي و جوامع بشري است

» دسالْح و اركْبتاسال و رْصولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْح2».أُص  
اند، بنابراين جاهالن مغرورند و مغروران جاهل        ناپذير دانسته   ف جدا كبر و جهل را دو وص     

  :دارد و قرآن مسلمانان را از اين صفت به شدت باز مي
  )18/ و لقمان38/اسراء(».و روى زمين، با تكبر راه مروـ  و ال تَمشِ في الْأَرضِ مرَحاً «

  :و مؤمنان از آن دورند
  1)15/سجده(».كنند  تكبر نمىها و آنـ و هم ال يستَكْبِرُونَ « 

                                            
 47، شمارهالسالم المؤمنين عليه رسائل أمير ـ 422، ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 1

 أُصولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحرْص و الاستكْبار و الْحـسد فَأَمـا الْحـرْص فَـإِنَّ آدم ع                  «: السالم فرمود    عليه امام صادق . 2
السجود آلدم فَأَبى و أَما     حينَ نُهِي عنِ الشَّجرَةِ حملَه الْحرْص علَى أَنْ أَكَلَ منْها و أَما الاستكْبار فَإِبليس حيثُ أُمرَ بِ                

هباحا صمهدثُ قَتَلَ َأحيح منَا آدفَاب دسالم فرمود الْححـرص  : هاى كفر سه چيز است ريشه:  ـ امام صادق عليه الس
السالم است زمانى كه از خوردن آن درخت نهى شد و حـرص او   اما حرص در داستان آدم عليه.  و تكبر و حسد 

سـجده آدم شـد سـرپيچى    ه ست كه چون مأمور ب ا و اما تكبر در داستان شيطان . ا برانگيخت كه از آن بخورد     ر
 -ط  (الكافي  » .است، زمانى كه يكى ديگرى را كشت      ) هابيل و قابيل  ( و اما حسد در داستان دو پسر آدم           . كرد

 289: ، ص2 ، ج)اإلسالمية
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  سياست. 5
اسالم، تنها ديني است كه تعاليم آن بيشترين تأكيد را در امر سياسـت و حكومـت ارائـه                   

وجوي امورِ يكديگر و رفع معضالت و بـه           بر همين اساس، ديانت مسلمان با جست      . داده است 
ا كه از مشكل برادران ديني خـود        توان كسي ر    زبان ديگر با سياست پيوند خورده است و نمي        

باره اشاره   هاي قرآني در اين     نمونه به برخي . تفاوت باشد مسلمان ناميد     و تالش در حلِ آن بي     
  :كنيم مي

  عدم نگراني از سلطه كافران) 1/5
اند گاهي به جهت اختالف و تفرقه يا عوامـل            در جوامع اسالمي كه بيشتر مردم مسلمانان      

شـك    بـي . گيرنـد    قدرت آن جامعه را به صورت مقطعي در دست مي          ديگر، كافران حكومت و   
ا ايـن قـدرت مقطعـي كـافران نبايـد سـبب غـرور و                   حاكميت آنان دوامي نخواهد داشت؛ امـ

خداونـد بـه    . بلندپروازي آنان و عامل پيـدايش تـرس و وحـشتي در ميـان مـسلمانان شـود                 
  : فرمايد پيامبرش مي

كافران در شـهرها،  ) پيروزمندانه(رفت و آمد ـ ذينَ كَفَرُوا في الْبِالد ال يغُرَّنَّك تَقَلُّب الَّ   « 
  )196/عمران آل(».تو را نفريبد

  :ترس و نگراني براي پيروان شيطان است نه براي مؤمنان
اين فقط  ـ   إِنَّما ذلكُم الشَّيطانُ يخَوف أَولياءه فَال تَخافُوهم و خافُونِ إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ           « 

و ! از آنها نترسيد  . ترساند مى) اساس، با سخنان و شايعات بى    (شيطان است كه پيروان خود را       
  )175/عمران آل(».تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد

 امور فردي و    ي   همه ي  اگر مسلمانان تابع تعاليم دين الهي باشند و توحيد خدا را سرلوحه           
پيمايد، وگرنـه، مـسير جامعـه در           مسير تعالي و رشد را مي      اجتماعي خود قرار دهند، جامعه    

  .اين سنت تغيير ناپذير الهي است. گيرد سراشيبي سقوط قرار مي
   نفي احزاب) 2/5

قرآن به شدت . گيري احزاب و حزبگرايي است از موانع مهم در طريق تكامل جامعه، شكل    
  .واندخ كند و تعدد حزب را حجاب وحدت مي از تشكيل آن نهي مي

                                                                                         
 . سجده واجب انجام دهداگر كسي تمام اين آيه را بخواند بايد. 1
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اين به معناي نفي نظم و انضباط اجتماعي يا عدم سـازماندهي افـراد در جامعـه نيـست،                   
جامعه تأكيد دارد و از      سو بر نظم در    بلكه اين دو مطلب از يكديگر جداست، زيرا اسالم از يك          

  .داند گرايي را تهديد كننده تكامل جامعه مي سوي ديگر پديده حزب
هاي جامعـه     گرايي حجاب ادراك واقعيت     رشد نظام و حزب    در فرهنگ اسالم، نظم نردبان    

  : است
 »   تُكمأُم هاذإِنَّ ه فَاتَّقُونِ       و كُمبأَنَا ر ةً وداحةً ورًا  كـلُ         *  أُم بـز ُمنه يـم برَهواْ أَمفَتَقَطَّع  

ت واحـدى     ـ   حينٍ ىفَذَرهم فىِ غَمرَتهِم حت * حزْبِ  بِما لَديهِم فَرِحونَ ت شـما امـو اين ام
ا آن  * ! است و من پروردگار شما هستم پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد            هـا كارهـاى     امـ

) كه و عجب اين  (خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند               
شان بگذار تا زمـانى      ل و غفلت  ها را در جه    آن* ! چه نزد خود دارند خوشحالند     هر گروه به آن   

  )54تا52/مؤمنون(»).كه مرگشان فرا رسد يا گرفتار عذاب الهى شوند(
  خيانت رهبران جامعه) 3/5

قرآن كريم با توجه به ضرورت جامعه و وجـود حاكميـت در آن، بـه رهبـران و حاكمـان                     
ده و خيانـت    يابي به قدرت، مغرور نش      شود كه با رسيدن به حكومت و دست         جامعه يادآور مي  

يك از پيامبران الهـي، خـائن بـه جامعـه خـود نبودنـد، چـون         را پيشه خود نسازند، زيرا هيچ 
  :شود خيانتكار با همان دسيسه خائنانه خود در معاد محشور مي

ة           «  يامـالْق مو بِما غَلَّ يـ أْتغْلُلْ ينْ يم غُلَّ وأَنْ ي نَبِيما كانَ ل ممكـن نيـست هـيچ    ــ   و
چه را در آن خيانت كـرده، بـا          و هر كس خيانت كند، روز رستاخيز، آن       ! مبرى خيانت كند  پيا

  )161/عمران آل(»آورد خود مى
و هـر   ـ     سواء إِنَّ اللَّه ال يحب الْخـائنين  و إِما تَخافَنَّ منْ قَومٍ خيانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم على« 

كه عهد خود را شكسته، حمله      (يانت گروهى بيم داشته باشى      از خ ) هايى، با ظهور نشانه  (گاه  
شان لغو شده است زيرا خداوند،       ها اعالم كن كه پيمان     طور عادالنه به آن    ه، ب )غافلگيرانه كنند 

  )58/انفال(».دارد خائنان را دوست نمى
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  آرزوي كافران )4/5
 به كـافران و منافقـان       شود كه   قرآن به لحاظ شرايط اجتماعي افراد، به مؤمنان يادآور مي         

اعتنا نكنند، زيرا آرزوي آنان اين است كه مؤمنان از ايمان خود دست برداشته و مانند ايشان                 
  :راه كفر و الحاد در پيش گيرند و در عقيده و عمل در يك مسير سير كنند

نْ            «  ذُوا مـ فَـال تَتَّخـ واءتَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ س وا لَودو    يـاءلأَو مآنـان آرزو   ــ   ه
هـا   بنـا بـر ايـن، از آن    . كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد            مى

  )89/نساء(».دوستانى انتخاب نكنيد
بنابراين بر مؤمنان الزم است براي نااميدي كافران پيش از انفعـال، اثرگـذار بـوده و آثـار                   

لت مؤمنان در مقابل كافران و منافقان، فعال بودن است نه           خص. ديني از خود بر جاي گذارند     
  .اثرپذيري

  زدودن منازعات اجتماعي )5/5
اي طبيعي است؛ اما اگر در مسيرِ  هاي اجتماعي تا اندازه     منازعات و مشاجرات افراد و گروه     

  .سعادت و رشد جامعه سدي ايجاد كند، بايد پايان يابد
دهد، زيرا حـاكم جامعـه اسـالمي،      حكمِ حاكم را ارائه ميقرآن كريم راه منطقي رجوع به  
الخطاب همـه اختالفـات و مـشاجرات و منازعـات فـردي،              مجري احكام الهي و حكم او فصل      

  :اي است گروهي، حزبي و طايفه
تيد، هر گاه در چيزى نزاع داش     پس  ـ   ء فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسولِ       شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في  « 

  )59/نساء(».)و از آنها داورى بطلبيد(را به خدا و پيامبر بازگردانيد  آن
خداونـد بـسياري از ايـن      . شقاق و اختالف عميق، عامل ايـستايي جامعـه اسـالمي اسـت            

دانـد و مـسلمانان را بـه شـدت از آن نهـي                اختالفات را از كتمان حق و تفرّق بعد از علم مي          
  : كند مي

و ماننـد كـسانى    ـ   كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا و اخْتَلَفُوا منْ بعد مـا جـاءهم الْبينـات   و ال تَكُونُوا « 
هـاى روشـن     كـه نـشانه    پـس از آن   ) آن هـم  (نباشيد كه پراكنـده شـدند و اخـتالف كردنـد            

  )105/عمران آل(».به آنان رسيد) پروردگار(
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رو  از همـين   باشد، آگـاهي اسـت،    كه ناداني    عامل اختالف در بسياري از موارد، بيش از آن        
  : عامل تضعيف جامعه است

ها اختالف نكردنـد مگـر بعـد از     آنـ   فَما اخْتَلَفُوا إِالَّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم  « 
  )17/جاثيه(».جويى آنان بود علم و آگاهى و اين اختالف بخاطر ستم و برترى

سته از جهل باشد، اميد زوال و حل آن هست؛ ولي اگـر ريـشه          شبهه و شقاق، هرگاه برخا    
  :سازد علمي داشته باشد، چون هدفمند است، شالوده و اساس اجتماع را سست مي

كننـد، در    ها كه در آن اختالف مـى       آنـ   شقاقٍ بعيد     إِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا في الْكتابِ لَفي     « 
   )176/بقره(».عميقى قرار دارند) پراكندگى(شكاف و 

 »               منَهيغْياً بب لْمالْع مهما جاء دعنْ بإِالَّ م تابالَّذينَ أُوتُوا الْك ا اخْتَلَفم و كسانى كه   ـ  و
ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن         ) در آن (كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختالفى        

  )19/عمران آل(».هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود
 »               منَهيغْياً بب ناتيالْب متْهما جاء دعنْ بم إِالَّ الَّذينَ أُوتُوه فيه ا اخْتَلَفم گروهى (تنها  ـ  و

هاى روشن به آنها رسيده بود، به خـاطر          كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه        ) از
  )213/بقره(».ندانحراف از حق و ستمگرى، در آن اختالف كرد
 اهل كتاب است، اين تطبيـق از بـاب ذكـر            ي  هرچند شأن نزول برخي از اين آيات درباره       

  .بعضي از مصاديق است
  عدم حمايت از خائنان )6/5

برخي مواظـب   : ها و رفتارهاي متفاوتي هست      در حيات اجتماعي و جامعه انساني، ديدگاه      
هدند؛ ولي براي بعضي رعايت حق و عدل        رفتار خويش و در رعايت حقوق خود و ديگران متع         

  .و عدم تعدي به حقوق ديگران نامفهوم است
  : دارد خداوند رهبران و مردم مسلمان را از حمايت اين گروه در جامعه اسالمي باز مي

ذينَ يخْتـانُونَ أَنْفُـسهم   «  هـايى كـه بـه خويـشتن خيانـت       و از آن ـ   و ال تُجادلْ عنِ الـَّ
  )107/نساء(». ع مكنكنند، دفا مى

گونـه تعبيـر     مراد از خيانت به خويش در اين آيه همان خيانت به ديگران است و راز ايـن                
آن است كه در فرهنگ قرآن، آثار خيانت به ديگران و هر عمل خوب يا بد                ) خيانت به نفس  (

  .رسد به خود عامل مي افراد قبل از هر كس
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  : فرمايد كه جانبدار خائنان مباش نيز مي
و از كـــسانى مبـــاش كـــه از خائنـــان حمايـــت ـ و ال تَكُـــنْ للْخـــائنينَ خَـــصيماً    « 
  )105/نساء(». نمايى

  :اگر گروهي خيانت را پيشه خود ساختند، مسلمانان نبايد از عدل و حق تعدي كنند
و هر گاه  ـ  ائنينإما تَخافَنَّ من قَومٍ خيانَةً فَانبِذ إلَيهِم علي سواء إنَّ اهللاَ اليحب الخ و« 

كه عهـد خـود را شكـسته، حملـه          (از خيانت گروهى بيم داشته باشى       ) هايى، با ظهور نشانه  (
شان لغو شده است زيرا خداوند،       ها اعالم كن كه پيمان     طور عادالنه به آن    ه، ب )غافلگيرانه كنند 

  )58/انفال(».دارد خائنان را دوست نمى
تواننـد پيمـان    المللي خيانت كننـد، مـسلمانان مـي    اي يا بين اگر كافران در حقوق منطقه 

  .را عملي نكنند ها بيندازند و آن سوي آن متقابل را نقض و تعهد قبلي را به
كنـد؛ ولـي احكـام        هرچند در برخي از اين آيات خداوند متعال به رسـولش خطـاب مـي              

  .خداوند عمومي است
  خالفت مؤمنان در جامعه )7/5

آورد و پيداسـت كـه        داوند از خالفت خود سخن بـه ميـان مـي          در برخي از آيات الهي، خ     
اي   جامعـه، اصـطالح خالفـت در زمـين، واژه            بر تشكيل جامعه است، زيرا بـي       1خالفت متفرع 

  .نامفهوم خواهد بود
  : فرمايد درباره خالفت مي» نمل«در سوره 

و شما را خلفاى زمين قـرار       ـ   تَذَكَّرُونَ   و يجعلُكُم خُلَفاء الْأَرضِ أَ إِله مع اللَّه قَليالً ما         « 
  )62/نمل(».شويد كمتر متذكّر مى! دهد آيا معبودى با خداست؟ مى

  :السالم نيز چنين آمده عليه خطاب به داود پيامبر
ا مـا تـو ر    ! اى داوود ــ   يا داود إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ            « 

  )26/ص(». در زمين قرار داديم پس در ميان مردم بحق داورى كن) نماينده خود(خليفه و 
  : فرمايد و نيز به مؤمنان مي

 »    جـاترضٍ د عـقَ بفَو ضَكُمعب فَعر ضِ والْأَر فخَالئ لَكُمعالَّذي ج وه و او كـسى  ــ  و
مين ساخت، و درجـات بعـضى از شـما را    خود در ز) و نمايندگان(است كه شما را جانشينان     
  )165/انعام(».باالتر از بعضى ديگر قرار داد

                                            
 نتيجه شده يا فرعي از. 1
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 بسيار روشن است كه در آيات مزبور وقتـي سـخن از خالفـت مؤمنـان يـا حـضرت داود                    
  .آيد با فرض وجود جامعه است وگرنه خالفت، مصداقي نخواهد داشت السالم به ميان مي عليه

  شرايط حاكم جامعه )8/5
شمرد شـايد بـراي بـسياري از افـراد            كه اسالم براي زمامدار جامعه اسالمي برمي      اوصافي  

 حاكميت يا استبدادي است يا دمكراسي يـا مـوروثي؛           ،امروزه در دنياي غرب   . ناشناخته باشد 
شـرايط اسـالم بـراي زمامـدار بـا        ولي حاكميت در اسالم هيچ يك از اين اقسام نيست، زيـرا           

 ثروت، شهرت و    ؛گرا چون جاهليت قبل از اسالم      دنياي ماده . داردمعيارهاي دنياي امروز فرق     
داند؛ ولي قرآن علم، قدرت، سالمت جسم و نفس، ايمان، طهارت و             ، شرايط حاكم مي    نَسب را 

  : محبت به خلق را
:  گفـت  )مبرشـان و پيا (ــ     قالَ إِنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً في الْعلْمِ و الْجِسم           « 

  )247/بقره(».را بر شما برگزيده، و او را در علم و جسم، وسعت بخشيده است )طالوت(خدا او 
خاطر اعمـال آنـان، خـود را از          هخواهى ب  گويى مى ـ   آثارِهم    فَلَعلَّك باخع نَفْسك على   « 

  )6/كهف(» .غم و اندوه هالك كنى
داوند است و ثانياً و بالعرض براي انبيا و ائمه و در            حاكميت و واليت، اوالً و بالذات براي خ       

  : شرايطال  عصر غيبت به دستور همان ذوات قدسي براي فقيه جامع
  )9/شوري(»فَاللَّه هو الْولي« 
سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر       ـ   إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا       « 
  )55/مائده(».اند ها كه ايمان آورده او و آن

رو هر حكومتي كـه بـه حكومـت          زيرا مالك اصلي در نظام هستي، خداوند است، از همين         
 الهي ختم شود، مشروعيت دارد، بنابراين اطاعـت مـردم در جامعـه اسـالمي از انبيـا و ائمـه                    

  .ها پرتوي از فرمان بردن از خداوند است جانشينان آنو السالم  عليهم
ام عناوين و موارد مذكور، بخشي از موضـوعاتي اسـت كـه نـاظر بـه نظـام                   تم

گيري خود به همه اين امور نيازمند است،         اجتماعي اسالم بوده و جامعه در شكل      
توان استخراج كـرد كـه متـون دينـي بـه             كه عناوين و موارد ديگري را مي       چنان

  .اند هيماحكام آن پرداخته و همگي در ساختار نظام اجتماعي اسالم س
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  مارقين پيشينه

برقرار بـود مـن در      ) شش نفره تعيين خليفه   (روزى كه شوراى    : عامر بن واثله گويد   
  : فرمود السالم خطاب به اعضاي شورا مي همان محل  بودم، شنيدم كه على عليه

رِي قَـالُوا                 ... « ي غَيـ تـمتُبِرُّ ذ ي ونَّتلَى سلُ عص تُقَات ولُ اللَّهسر لَـا قَـالَ      قَالَ لَه م اللَّهـ
ارِقينَ       تُقَاتلُ  نَشَدتُكُم بِاللَّه هلْ فيكُم أَحد قَالَ لَه رسولُ اللَّه ص          الْمـ ينَ وطالْقَاس ينَ وثالنَّاك 

خدا قسم آيا در ميان شما كسى هـست جـز    شما را به: فرمود...  ـ  ...غَيرِي قَالُوا اللَّهم ال
به او فرموده باشد تو بـر طبـق سـنت مـن             ) سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي(ا  من كه رسول خد   

شـما را   : فرمـود   . خـدا نـه     به:  گفتند   .جنگ خواهى كرد و ذمه مرا برى خواهى نمود        
 او   جز من در ميان شـما كـسى هـست كـه رسـول خـدا بـه                   دهم آيا به    خدا قسم مى    به

 جنـگ   گـان   شـده    و از ديـن بيـرون      شكنان و تفرقه اندازان     بيعت باشد تو با      فرموده
  1»... خدا نه به:  گفتند.  خواهى نمود

                                            
 ـ البته اين روايت طوالني است و اين جمله در ميـان   558 تا 554، صفحات 2 ج) لصدوق(الخصال . 1

سلم در خصوص نبرد اميرالمؤمنين بـا ايـن           و  آله  و  عليه  اهللا  موضوع پيشگويي پيامبر اسالم صلي    . آن است 
  .نماييم سه گروه در روايات متعددي آمده است كه فقط به چند نمونه اشاره مي

  ـ كفايـة   602 ص2  ـ كتاب سليم بن قـيس الهاللـي ج   201 ص1 شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ج
 ـ  222 ص1 الـشرائع ج    ـ علـل  558 ص2  ـ الخصال ج 117األثر في النص على األئمة اإلثني عشر ص

 -ط (الورى بأعالم الهـدى    ـ إعالم 152الكتاب العتيق ص) للعلوي( ـ المناقب  175 ص2 كنزالفوائد ج
 ـ اإلحتجـاج   109 ص1 ج) البن شهرآشوب(السالم   ـ مناقب آل أبي طالب عليهم 33النص ص) القديمة

الـسالم الـنص    ي فضائل أمير المـؤمنين عليـه   ـ كشف اليقين ف 125 ص1 ج) للطبرسي(على أهل اللجاج 
 ـ عوالي اللئالي العزيزيـة فـي األحاديـث     260 ص2 ج) للديلمي( ـ إرشاد القلوب إلى الصواب  424ص

)  بيـروت -ط ( ـ بحـاراألنوار   310 ص1  ـ إثبات الهداة بالنـصوص و المعجـزات ج   87 ص4 الدينية ج
 174 ص1  ـ رجال الكشي ج119 ص18 ج

نبرد با مارقين



  نبرد با مارقين 

 

99 

 بـا  نهـروان  در كـه  كـساني  بـه  كـه   آن دليـل  و .ديـن  از شـده  خارج يعنى » مارق«
 خروج با آنان كه است اين شده، گفته مارقين جنگيدند السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

  .گرفتند نام خوارج و ندشد خارج دين از او با نبرد و خويش امام بيعت از
 و الشيخ ابو حاتم، ابى ابن منذر، ابن جرير، ابن نسايى، بخارى، كه آمده الدرالمنثور در

   :گفت كه اند كرده روايت خدرى سعيد ابى از مردويه ابن
 ناگهـان  بـود،  غنيمت تقسيم مشغول سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول كه بينى در

  .بده خرج به عدالت !اللَّه رسول يا :گفت و رسيد اهر از تميمى الخويصره ذو
 رعايـت  كـسى  چـه  پـس  نكـنم  رعايـت  را عدالت من اگر تو بر واى :فرمود حضرت

  كند؟ مى
   .بزنم را گردنش بده اجازه !اللَّه رسول يا :گفت خطاب بن عمر

 را هايتـان  روزه و نمـاز  شماها كه دارد اى دسته و دار او كن، رهايش :فرمود حضرت
 آن هـا  عبـادت  اين ي   همه با ليكن پنداريد، مى ناچيز و هيچ آنان روزه و نماز مقابل در

 و آن پـر  از نه كه طورى هب رود، مى بيرون كمان از تير كه روند مى بيرون دين از چنان
 همه و نماند باقى اثرى آن نقطه هيچ از و آن سر برآمدگى از نه و آن پيكان آهن از نه
 پـستان  مانند پستانش دو از يكى كه است سياهى مرد ايشان از د،باش گذشته هدف از

 اخـتالف  و تفرقـه  دچـار  را مـردم  وقتـى  است، آويزان گوشت تكه يك مانند يا و زنان
  .كنند مى خروج بينند مى

ي الـصدقات         «آيه :گويد مى راوى فـ زُك لْمـنْ يم منْهم و شـخص  ايـن  بـاره  در ،1»...و 
  .گرديد نازل باشند خوارج همان كه اصحابش
 خــدا رســول از را ســخنان ايــن كــه دهــم مــى شــهادت مــن :گويــد مــى ســعيد ابــو

                                            
1 .منْهم خَطُونَ  وسي منْها إِذا ها مطَوعي إِنْ لَم ضُوا ونْها رطُوا مفَإِنْ أُع قاتدي الصف زُكلْمنْ يبرخـى  ـ  م

گيرند اگر از آن عطايشان كنند راضـى شـوند، و اگـر از آن                بر تو خرده مى   ) تقسيم زكات (از آنان در    
 )58/توبه (.شوند عطايشان نكنند آن وقت خشمگين مى
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 علـى  كـه  آن از بعد نهروان جنگ در كه دهم مى شهادت و شنيدم، سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 بـودم،  او با من كرد مى سركشى كشتگان به و گذراند شمشير دم از را خوارج السالم  عليه

  1.ديدم بود فرموده سلم و آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه صفتى همان به ار مردى و
  ادامه خوارج

نابودي خوارج، يكي از اصحاب به گمان اين كه با كشته            پس از پايان نبرد نهروان و     
طرز تفكّر براي هميشه پايان پذيرفتـه اسـت خطـاب بـه              شدن خارجيان اين جريان و    

ـ هلَك َ القوم بأجمعهِم! يا اميرالمؤمنين«: كرد السالم عرض امام عليه  همه خوارج هالك  
الِ و              «: ولي حضرت در جواب فرمود    »  .شدند لَابِ الرِّجـ ي أَصـ فـ نُطَـف م إِنَّهـ اللَّه كَلَّا و

 خير، به خدا    ـ  ابِينقَرَارات النِّساء كُلَّما نَجم منْهم قَرْنٌ قُطع حتَّى يكُونَ آخرُهم لُصوصاً سلَّ           
هايي در پشت مردان و رحم زنان خواهند بـود و هـر              ها نطفه  آن چنين نيست؛ ! سوگند

شان به دزدي و     ها سر برآورد، قطع خواهد شد تا اين كه سرانجام          آن زمان كه شاخي از   
  2».پيوند خواهد خورد راهزني

  مارقين اعتقاد ترين اصلي
 و نجاتنـد  اهـل  كـه  هستند كساني تنها ها  آن كه است اين مارقين اعتقاد ترين  مهم
 رو  ايـن  از 3.مرگنـد  اليـق  نيز كفار و كافرند همگي كنند  نمي فكر ها  آن مثل كه كساني

 و داده عـدالتي  بـي  نـسبت  سـلم  و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  پيامبر به حتي ها  آن كه بينيم  مي
 در و نمودنـد  نبـرد  حـضرت  آن بـا  و دانستند  مي كافر را السالم  عليه علي اميرالمؤمنين

  .زدند السالم عليه علي امام ترور به دست هم نهايت
 تنها بلكه را، پيامبر نه و دارند قبول را دين نه اينان كه دارد اين در ريشه تفكر اين

                                            
 250ص 3ج الدرالمنثور از نقل به ـ 429ص ،9 ج الميزان، ترجمه. 1

 60خطبه 93ص) للصبحي صالح(نهج البالغة . 2

 .ها نيز وجود دارد ويژه صهيونيست توجه بفرماييد كه اين اعتقاد در يهود و به. 3
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 هـواي  هـا   آن خـداي  واقـع  در و كننـد   مـي  پيروي نفس هواي از و دارند قبول را خود
 او بـراي  هـدايتي  اميـد  ديگـر  رسيد سقوط از هدرج اين به كسي اگر و .است نفسشان
  .نيست
 هواى كه را كسى ديدى آيا ـ وكيالً علَيه تَكُونُ فََأنْت أَ هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ رأَيت أَ «

 او از دفاع به يا( كنى هدايت را او توانى مى تو آيا !است؟ برگزيده خود معبود را نفسش
  )43/فرقان( »!؟)برخيزى

لَ  و قَلْبِه و سمعه  على خَتَم و علْمٍ  على اللَّه أَضَلَّه و هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ فَرَأَيت أَ« عـج 
 معبـود  كـه  را كسى ديدى آيا ـ تَذَكَّرُونَ فَال أَ اللَّه بعد منْ يهديه فَمنْ غشاوةً بصرِه  على
 هدايت شايسته كه اين بر( آگاهى با را او خداوند و داده ارقر خويش نفس هواى را خود

 !است؟ افكنده اى پرده چشمش بر و زده مهر قلبش و گوش بر و ساخته گمراه )نيست
ــا ــد مــى كــسى چــه حــال ايــن ب ــا !كنــد؟ هــدايت را او خــدا از غيــر توان  متــذكّر آي

  )23/هجاثي(»!شويد؟ نمى
 و عصمت بيت اهل از جلوتر بخواهد كسي اگر كه است آمده روايات در همينراي  ب

 بدانـد؛  ايـشان  از مـدارتر   ديـن  و تر  شناس  دين را خود تعبيري به و كند حركت طهارت
  .است »مارق«
 » متََقدالْم مارِقٌ لَهم  تَأَخِّرُ والْم منْهقٌ  عاهز و اللَّازِم مق لَهلَاح  
 هـر  و گـشته،  رجخـا  دين از گيرد پيشى آنان بر كس هر ـ

 هالكت به ننمايد، تبعيت ايشان از و ماند عقب آنان از كس
 باشـد  آنـان  همراه پيوسته كه كسى تنها و گردد، مى مبتال

  1».پيوندد مى ايشان به

                                            
 صلوات شعبانيه. 1
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»بفَالرَّاغ نْكُمارِقٌ عم  و اللَّازِم قٌ لَكُملَاح رُ وقَصي الْمف قِّكُمقٌ حاهاز كـه  كـسى  ــ  ز 
 شـما   بـه  گـردد  شـما  مـالزم  كـه  كسى و شود، مى خارج دين از برتابد روى شما وىس

  1».افتد مى مهلكه به دارد روا تقصير شما حقّ در كه كسى و پيوندد، مى
  :كردند آلوده ظلم به را آن داشتند هم ايماني اگر كه بودند كساني اينان زيرا

ذينَ  " آيه معناى از السالم  عليه صادق امام از گفت بصير  ااب  يلْبِـسوا  لَـم  و آمنُـوا  الـَّ
موذُ « :فرمود نمودم، پرسش "بِظُلْمٍ إِيمانَهنَع ا بِاللَّها ييرٍ بصنْ  تَكُونَ  أَنْ بمم   سلَـب   انَـهإِيم  
 از كه اين از خدا هب بريم مى پناه ـ !بصير ابا اى ـ أَصحابهم و الْخَوارِج أُولَئك قَالَ ثُم  بِظُلْمٍ

 همـان  هـا  ايـن  :فرمـود  گـاه  آن ساختند، تباه ظلمى به را خود ايمان كه باشيم كسانى
  2».ايشانند اصحاب و خوارج

                                            
 زيارت جامعه كبيره. 1

 معني ظلم در اين آيه روايات ديگري نيز نقل شده است كه  ـ البته در  367ص ،1 ج العياشي، تفسير. 2
 كـار  به تفننى ظلم تفسير در،  روايات اين در: ها فرموده است    عالمه طباطبايي در الميزان بعد از نقل آن       

 و خـوارج  ضـاللت  بـه  را آن يكـى . نمـوده  تفـسير  شك به را آن ديگرى و شرك به را آن يكى :رفته
 ظلـم  گفتيم كه است ما گفتار شواهد از خود اين و است، كرده معنا بيت لاه دشمنان واليت به ديگرى

 .شـود  مـى  شـامل  مردم فهم مراتب اختالف حسب به را ظلم مراتب همه اطالقش و است، مطلق آيه در
 )299ص ،7 ج الميزان، ترجمه(
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  قديمي طرح يك
 دو مانند مارقين و قاسطين صفين، جنگ در كه دهد  مي نشان اسالم تاريخ بررسي

 دور اصـيل  اسـالم  از را نمـسلمانا  تـا  نمودند تالش دو هر و كرده عمل قيچي يك لبه
در عـين  ولـي   داشـتند  اميـه   بنـي  بازيادي   دشمنيدر ظاهر    خوارج نيز ادامه در .كنند
 حـسن  امـام  نبـرد  جريان در و پرداختند دشمني بهنيز   السالم  عليهما بيت اهل باحال  

 شـدند  عمـل  وارد الـسالم   عليه مجتبي امام عليه بر خوارج از برخي السالم  عليه مجتبي
   .ن امر در نهايت به نفع معاويه تمام شدكه اي

 پـردازان   نظريه با اميه  بني عقايد ميان) شايد ناخواسته  (پيوند در را تاريخي سير اين
  .يافت توان مي مسلمانان هاي فرقه ي همه  دانستنفراكها، در  تكفيري
 زيـارت  حرمـت  وهابيت اعتقادى مبانى ترين شاخص از يكى كه بينيم مى امروز اگر

 بـه  نگـاهى  بـا  باشـد،  مـى  السالم عليهم اطهار ائمه و وآله عليه اهللا صلى گرامى پيامبر قبر
 انحرافـى  تفكـر  اين بلكه نيست؛ جديدى پديده يك موضوع اين كه يابيم درمى گذشته
  .است داشته سابقه تاريخ در مسلمانان، سيره و اصيل اسالم مخالف

 شـديم،  وارد معاويه بر پدرم با :فتگ كه كند مى نقل شعبه بن ةمغير بن مطرف ـ1
 گفتگـو  بـه  وى بـا  بود او نزد كه اى جلسه هر در و داشت آمد و رفت او نزد مرتباً پدرم
 او از و نمـود  مى بازگو برايم و گشت بازمى من نزد به مجلس ترك از پس و پرداخت مى
 بـه  كـه  اهـ   شـب  از يكـى  در .گفت مى آفرين او درايت و عقل بر و كرد مى ياد خوبى به

 او نـه  كـه  گذشـت  سـاعتى  كـرد  امتناع شام خوردن از و بود ناراحت خيلى آمد، خانه
 سكوت شايد كردم فكر نبود، علت بى نظرم در سكوت اين ولى من، نه گفت، مى چيزى

 خـود  بـه  رو ايـن  از بوده من سوى از ادب خالف بر حركتى يا ناپسند، عملى خاطر به
 و پليدترين نزد از امشب فرزندم :گفت جوابم در   يدم،پرس او ناراحتى از و دادم جرات
 چـرا؟  :گفـتم    !معاويـه  :گفت كيست؟ او :گفتم   !ام آمده زمين روى مردم ترين خبيث
 كـه  اكنـون  المـؤمنين،   اميـر  يا پرسيدم كردم، مى صحبت او با كه ساعتى از پس :گفت
 گسترش را عدالت مندا است، خوب چه است رسيده عالى حد به و گرفته باال تو عزت
 منظـورت  :گفـت  معاويـه   بپـردازى؟  خيـر  اعمـال  بـه  و كنى نيكوتر را رفتارت و داده
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 تـو  حكومـت  در اسـت  زمـانى  مدت كه هاشم  بنى از برادرانت اين اگر :گفتم  چيست؟
 و جا  به بسيار آورى جا  به رحم صله و دهى قرار مرحمت و لطف مورد اند، زيسته مظلوم
 !ندارنـد  باشـى  داشته هراس آن از كه پناهگاهى حاضر حال در نانآ زيرا !است مناسب
 از فردى زيرا نيست، قبول قابل من نزد پيشنهادى چنين هيهات هيهات :گفت معاويه
 بايـد  كه را چه  آن كرد و نمود رفتار عدل با و گرفت دست به قدرت )بكر  ابو( تيم قبيله
 و شـد  پنهـان  خـاك  زيـر  و رفـت  دنيـا  از كه نگذشت ديرى سوگند خدا به ولى بكند،
 چنين بكر ابو :گويند مى فقط شود، مى ياد او از گهگاهى اگر و گرديد مدفون نيز نامش

 وى رسـيد؛  )عمـر ( عـدى   بنـى  تيـره  از يكى دست به حكومت اين سپس كرد، چنان و
 خدماتى مستمر، تالش و جديت با حكومتش سال ده مدت در و زد باال را همت دامن
 اگر و نماند او از نشانى و نامى كه نگذشت ديرى !سوگند خدا به ولى داد، امانج ارزنده
 دست به امر زمام سپس .كرد چنان و چنين عمر :گويند آمد، ميان به نامى او از گاهى
 اما كرد، چه  آن كرد و !رسيد نيست او مانند نسب در كسى كه اميه  بنى قبيله از عثمان

 بـاقى  عملكـردش  و او از نـشانى  و نـامى  و رفت نياد از كه نگذشت ديرى قسم خدا به
 بـار  پنج روز هر آمد دستش به ملك كه خدا رسول يعنى هاشم  بنى برادر اين اما .نماند

 رسـول  محمـداً  ان اشـهد « مردم و شود مى ياد عظمت به او، نام مساجد، هاى مأذنه بر
 نـشود،  شـنيده  نام اين كه است باقى من براى اميدى آيا !كنند مى جارى زبان بر »اللَّه
 آرام هرگـز  سـوگند  خـدا  بـه  نـه  !دادى مـن  به پيشنهادى چنين كه مباد مادرى را تو

  1.نماند باقى آن از اثرى و گردد دفن نام اين كه زمانى مگر شوم، نمى
                                            

س  يومٍ كُلِّ في بِه يصاح شمٍها بني أَخَا إِنَّ و ... شُعبةَ بنِ الْمغيرَةِ بنُ مطْرَف قَالَ. 1 خَمـ  ـرَّاتم  دأَنَّ أَشْـه 
  .دفْناً دفْناً إِلَّا اللَّه و لَا لَك أُم لَا هذَا بعد يبقَى عملٍ فَأَي اللَّه رسولُ محمداً

 في المسترشد ـ 124 ص الكافيه، النصائح ـ 454 ص ،3 ج الذهب مروج ـ 576 ص بكار بن زبير موفقيات
 ــ  130ص 5 ج الحديـد  أبـي  البـن  البالغـة  نهـج  شـرح  ــ 680ص الـسالم  عليـه  طالب أبي بن علي إمامة
 المـؤمنين  أميـر  فـضائل  فـي  اليقـين  كـشف  ــ  419ص 1 ج) القديمـة  - ط (األئمـة  معرفة في الغمة كشف
 3 ج المعجـزات  و صبالنـصو  الهـداة  إثبات ـ 38ص المقدمة الشيعة وسائل ـ 475ص ؛النص السالم عليه
  170ص 33 ج) بيروت - ط (األنوار بحار ـ 353ص
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 پيـامبر  رسـالت  بـه  شـهادت  كـه  را مؤذن صداى كه همين معاويه روزى همچنين
  :گفت اعتراض صورت به نيد،ش داد مى وآله عليه اهللا صلى گرامى
 خـدا  نـام  كنـار  نامـت  كه اين از كمتر از داشتى، بلندى همت اللّه، عبد فرزند اى«
  1».ندادى رضايت بيايد،
 اكـرم  پيـامبر  صـحابه  انـصارى،  ايـوب  ابـو  نبـوى،  مـسجد  در حكـم،  بن مروان ـ2
 و گويـد  مـى  دل راز ايـشان  بـا  و نشـسته  حـضرت  قبر روى كه ددي را وآله عليه اهللا صلى
 فهمـى  مى ـ تصنع؟ ما أتدرى« :گفت و گرفت را او گردن كند، مى ارادت و عشق اظهار
  )!!!جست توسل پيامبر قبر به نبايد يعني(»كنى؟ مى كار چه دارى
 جـا  ايـن  ــ  الحجر آت لم و اللّه رسول جئت« :دهد مى جواب او به انصارى ايوب ابو
  2».ام نيامده سنگ و اكخ ديدار براى ام، آمده پيامبر زيارت براى
 قبـر  اطراف مردم كه كرد مشاهده و آمد مدينه به وقتى ثقفى يوسف بن حجاج ـ3
 اطـراف  بر كه ها اين بر مرگ« :گفت چرخند، مى وار پروانه سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر

 نددان نمى مگر بگردند، عبدالملك قصر اطراف روند نمى ها اين چرا چرخند مى پيامبر ...
  3.است خدا فرستاده و رسول از بهتر و هست خدا خليفه عبدالملك كه

                                            
 إِلَه لَا أَنْ أَشْهد يقُولُ الْمؤَذِّنَ سمع معاوِيةَ أَنَّ:  الْملُوك أَخْبارِ كتَابِ في طَاهرٍ أَبِي بنُ أَحمد ذَلك روى. 1
الي   كُنْت لَقَد اللَّه عبد ابنَ يا أَبوك للَّه فَقَالَ اللَّه رسولُ محمداً أَنَّ أَشْهد فَقَالَ فَقَالَها اللَّه إِلَّا ـةِ   عـا  الْهِم مـ 

يتضر  كنَفْستَقْرِنَ أَنْ إِلَّا  ل كممِ اسبِاس بينَ رالَمالْع.  
 202ص 33 ج) بيروت - ط (األنوار بحار ـ 101ص 10 ج الحديد أبي البن البالغة نهج شرح

 ،57 ج دمـشق،  مدينـه  تـاريخ  ــ  22 ص ،5 ج أحمد، مسند ـ 515 ص ،4 ج الصحيحين، على مستدرك. 2
 398ص 12 ج ،الهدى سبل ـ 383ص 12 ج األسماع إمتاع ـ 245 ص ،5 ج الزوائد، مجمع ـ 249 ص

  .  حذف كرديمرا آميز بود به همين دليل ترجمه آن جا بسيار زشت و كفر سخن حجاج در اين. 3
 بأعواد يطوفون إنما لهم تبا فقال بالمدينة ص اهللا رسول قبر يزورون الذين فذكر بالكوفة الحجاج خطب

.  رسـوله  مـن  خيـر  المـرء  خليفـة  أن يعلمون ال أ الملك عبد المؤمنين أمير بقصر طافوا هال بالية رمة و
 242 ص ،15 ج الحديد، أبي البن البالغة نهج شرح ـ 106ص الكافيه، النصائحـ ) نستجيرباللّه(
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 گــرى نوحــه قبــور، زيــارت حنبلــى معــروف عــالم برْبهــارى، علــى بــن حــسن ـــ4
 را حـضرت  زيارت و كرد منع بار اولين براى را السالم عليه حسين امام بر خوانى ومرثيه
  1.كرد صادر را خوانان نوحه كشتن دستور و ساخت قدغن
ه،  ابـن  به معروف عكبرى، حمدان بن محمد بن عبيداللّه ـ5  حنبلـى  فقهـاى  از بطـَّ
 انكـار  را )وآلـه  عليـه  اهللا صـلى ( پيغمبر شفاعت و زيارت وى تيميه، ابن نقل به بنا .است
 معـصيت  سـفر  )وآلـه  عليـه  اهللا صـلى ( پيغمبر قبر زيارت براى سفر كه بود معتقد و كرد
  2.خواند تمام سفر اين رد را نماز بايد و باشد مى

 كرد مطرح جديد شكل با را ها حرف همين هشتم، قرن در وهابيت پرداز نظريه ـ6
  .گرديد اسالمى امت ميان شديد تفرقه موجب و

 728 سـال  متوفـاى  و 661 سـال  متولّـد  »حنبلى تيميه بن الحليم عبد بن احمد«
 كـودكى  در و شـد  تولّـد م )شام در است شهرى( »حران« شهر در .است قمرى هجرى
  .كرد ترك »دمشق« سمت به را »حران« اش خانواده با همراه

                                            
 متفكران ميان در افراطى گرى اخبارى نوعى ايجاد با حنبل بن احمد ـ  134ص ،2ج نشوارالمحاضره،. 1

 درك را جـاهلى  مـشركين  اعمـال  و مـسلمين  اعمـال  ميان تفاوت آنان از اى عده تا شد موجب حنبلى
 ارائـه  شـرك  از تعريفـى  و خوانـده  شرك يقمصاد از را مسلمين اعمال ظاهر، به توجه با فقط و نكرده
 تحليـل  هرگـز  خـود  چـه  گـر  حنبل ابن بنابراين. گرفت مي بر در را مسلمين اعمال از بسيارى كه دهند

ـ  شرك مصاديق از را اموات با ارتباط در مسلمين اعمال و نداده ارائه شرك مسأله در جديدى  شمردهن
 ترويج و ايجاد است وهابيت پيدايش بايدهاى از كه را گرايى عقل ضد و ظاهرگرايى روحيه لكن است،
 در مـسلمين  اعمال تخطئه مورد در تحركات نخستين چهارم قرن در بربهارى محمد ابو ظهور با. نمود

 هـا،  عـزاداري  بـود؛  بغـداد  حنبلـى  علمـاى  از كـه  او. خورد رقم مرگ از پس خداوند اولياء با ارتباط
 كـه  اسـت  كسى نخستين او. داد قرار تخطئه و انكار مورد شدت به ار ها سرايي مرثيه و ها خواني روضه
 حتـى  و شـمرده  گذار بدعت مرگ از پس خدا اولياء و ائمه با ارتباط در شان اعمال خاطر به را مسلمين

 .است دانسته كافر را آنان

2 .263ص سبكى، السقام شفاء ـ 27ص تيميه، ابن االخنايى على الرد 
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 علـم  حنابلـه  ماننـد  و برآمـد  حنابله مذهب ترويج درصدد بود مسلك حنبلى كه او
 ماننـد  خـدا  صـفات  مـسأله  در !شـمرد  بدعت اهل را متكلّمان و دانست مردود را كالم

 و پـذيرفت  تفـسير  هرگونـه  بـدون  آمده نصوص در كه را پروردگار صفات الفاظ حنابله
 عقايـد  و روش از حمايـت  بر عالوه او .كرد محكوم را »گرايى عقل« هرگونه كلّى طور به

  .نداشت سابقه او از قبل كه كرد اضافه نيز را جديدى عقايد حديث، اهل
 تبـرّك  و سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر قبر زيارت قصد به كردن سفر او مثال براى
 فـضايل  و !دانـست  شـرك  را السالم عليهم پيامبر بيت اهل به توسل و او قبر به جستن
 امــامش مــسند در حتّــى و ســنّت اهــل صــحاح در كــه را الــسالم علــيهم بيــت اهــل

 مقام و شأن اميه، بنى مانند تا كرد مى تالش و كرد انكار داشت، وجود »حنبل بن احمد«
  .آورد پايين را فرزندانش و السالم عليه على امام

 جـز  و نگرفـت  قـرار  پـذيرش  مـورد  سنّت اهل علماى سوى از تيميه ابن دعوت اما
 كردنـد  مخالفت او با سنّت اهل بزرگان ديگر ،»القيم ابن« همچون شاگردانش از برخى

 علمـاى  از »ذهبـى « جملـه  از .نگاشـتند  هايش بدعت و او رد در متعددى هاى كتاب و
 احاديـث  برابر در تسليم و داد، قرار نكوهش مورد را او و نوشت وا به اى نامه او عصر هم

  .شد خواستار او از را صحيح
 در كـه  حـال « :نويـسد  مى او به خطاب »ذهبى«
 عـالم  اين از رحلت و هستى، خود عمر از هفتاد دهه

 و توبـه  كـه  اسـت  نرسـيده  آن وقت آيا است نزديك
  »كنى؟ انابه

 اهل چهارگانه هاى فرقه القضات قاضى نيز مصر در
  .كرد اعالم بدعت و غلط را تيميه ابن آراى سنّت

 بـا « :كه داشت عقيده خوارج مورد درابن تيميه   
 گـوترين  راسـت  شـدند  خـارج  دين از خوارج كه اين

  1»!!!بودند مردم
                                            

 78ص راهى، دو سر بر وهابيت. 1
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ه  العقيـده « كتـاب  در او !!داشت اعتقاد خداوند حسى رؤيت امكان به وي الحمويـ« 
   .است كرده تصور صورت، و پا ساق پا، و دست تعالى خداوند براى

 و آيد، مى فرود دنيا آسمان به بخواهد كه طور هر شب هر خداوند « :دسوين  مى وي
 هـست  مغفرتـى  طالـب  و كنم، اجابتش من و بخواند مرا كه هست كسى آيا :گويد مى
  ».دهد مى انجام فجر طلوع تا را كار اين خدا ... ببخشم را او كه

 ضالّ مبتدع فهو تأول أو النزول أنكر فمن« :كند  مي اضافه فوق مطلب نقل از پس و
   و گـذار  بـدعت  كنـد  توجيـه  يـا  انكـار  دنيـا  آسـمان  بـه  را خـدا  آمدن فرود كس هر ـ

  1».است گمراه
 كـه  دمـشق  جـامع  درمسجد »تيميه ابن« :نويسد مى خود سفرنامه در »بطوطه ابن«
 »هـذا  كنزولـى  الـدنيا  الـسماء  إلـى  ينزل اللّه إنّ« :گفت منبر باالى بر داشتم، حضور من

 ،)آيـم  مـى  فـرود  منبـر  ايـن  پلّه از من كه همچنان آيد، مى فرود دنيا آسمان به خداوند(
 بـه  را وى اظهارات و كرد، اعتراض مالكى فقهاء از »الزهراء ابن« آمد، پايين پلّه يك سپس
  2.رفت دنيا از زندان در و ردند،ك زندانى را او تا داد دستور وى رساند، ناصر ملك اطالع
   :گويد مي وي .دارد اميرالمؤمنين با ويژه به و بيت اهل با خاصي دشمني وي

 را او كـسى  ولى كرد، تالش خالفت آوردن دست به براى بارها طالب أبى بن على«
 اسـالم  بـود،  طلبى رياست براى بلكه نبود، خواهى ديانت براى او هاى جنگ نكرد، يارى

  3 ».است تر ارزش با گرفته صورت طفوليت دوران در كه على اسالم از ابوبكر،
 از يكـى  يـا  ) سـلم   و  آلـه   و  عليه  اهللا  صلي( پيامبر قبر كنار كس هر« :كرد اعالم رسماً او
 چنـين  اسـت  واجـب  پـس  اسـت،  مـشرك  بخواهـد  حاجـت  آنان از و بيايد صالح افراد

  4».شود كشته بايد نكرد، توبه اگر و كنند، توبه به وادار را شخصى
                                            

 451؛ صيازدهم رساله الكبرى، الرسائل مجموعة. 1

 113؛ صبطوطة ابن رحلة. 2

 4ص وهابيت، تاريخچه .3

» فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب، وإلّـا قُتـل      ... من يأتى إلى قبر نبى أو صالح، ويسأله حاجته ويستنجده           «  .4
 214 صاالرتياب  كشف ـ40 صالسنية الهدية  قريب منه فى ـ156 ص؛زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور
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 پيـامبر  دعـوت  آغـاز  « حـديث  سندكه   را تيميه ابن كالم كه آن از بعد امينى علّامه
شيرَتَك  أَنْـذر  و ــ  سلم و آله و عليه اهللا صلي ـ نقـل    دانـد،  نمـى  صـحيح  را »... الْـأَقْرَبِينَ  عـ
 انكار بر كه است متعصبى فرد او زيرا نيست عجيب سخن اين او از« :گويد مىكند؛    مي

 بيـت  اهـل  فـضايل  بـه  مربـوط  چـه  آن انكـار  خصوص به و مسلمين تكفير و ضروريات
  1».دارد اصرار است السالم عليهم
 يكـى  شام و دمشق زيرا نشد، شام در خود افكار گستردن به موفّق »هتيمي ابن« ماا
ه  هـاى  حوزه و برجسته علماى و بود، زمان آن در اسالمى علوم مراكز از فراوانـى  علميـ 

 بـا  و برخاسـتند،  مقاومت به تيميه ابن اشتباهات برابر در وسيع صورت به ها آن داشت؛
  .شكستند درهم را عوام بين در او نفوذ منطقى داليل
 همـان  هجرى دوازدهم قرن در وهابيت رهبر و بنيانگذار الوهاب، عبد بن محمد ـ7
 و داد نشر را خوارج و اميه بنى افكار از يتركيب رساتر، خيلى تعبير به يا تيميه ابن افكار

  .كرد تأكيد جديدش عقايد بر همه از بيش او عقايد ميان از
 و نجـد  مـردم  مـادي  و علمـي  فقـر  و ناحيه اين در مطرح علماي نبود دليل به وي

د « تنگاتنـگ  همكـارى  با توانست محتلف؛ قبايل هاي  درگيري بـا  و »سـعود  بـن  محمـ 
 در عربستان، درعيه و نجد منطقه در ،انگليسى هاي  پول و ظامىن مستشاران از استفاده

  .گردد موفق افكارش نشر
 مـسلمانى  هـر  تكفيـر  وهـابيون،  مـذهب  اصول ترين مهم از شد گفته كه طور  همان

   .نباشد رأى هم آنان عقيده با كه است
  :است گفته كنند مي توسل كه كساني ي درباره عبدالوهاب مثال عنوان به
 صـالحان  و پيـامبران  دادن قرار شفيع و خداوند به تقرّب وسيله آنان هدف اهمان «
  2».است جايز شان قتل و حالل شان خون جهت همين به است،

                                            
 280ص ،2ج الغدير،. 1

 أحـلّ  الـذى  هـو  بذلك، اللّه إلى والتقرّب شفاعتهم يريدون واألولياء واألنبياء المالئكة قصدهم وإنّ«. 2
 بـن   حمـد م  الـشيخ  مؤلّفـات  مجمـوع  ـ  بيروت ،القلمدار. ط ،58 صالشبهات كشفـ  »وأموالهم دماءهم

 115ص  6 جالوهاب 
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  :است گفته همچنين
 شوند، مى متوسل خدا غير به كه كسانى«

 هـر  و هـستند  اسـالم  از مرتـد  و كافر همگى
 كـه  بگويـد  يا كند، انكار را آنان كفر كه كس
 خـود  نيـست،  كفر اما است؛ باطل شان لاعما

 پذيرفتــه شــهادتش و اســت فاســق حــداقل
 در .گـزارد  نمـاز  او پـشت  تـوان  نمى و نيست
 و اينـان  از برائـت  بـا  جـز  اسـالم،  ديـن  واقع

إِنَّ "  قـرآن،  فرمـوده  بـه  و شـود  مى خارج اسالم از ظلم با انسان .شود نمى صحيح تكفيرشان
 سـخن  كنيم، مى تكفير را مسلمانان ما :گويند مى ما به كه اين )13/نلقما("الشِّرْك لَظُلْم عظيم  

  1».ايم نكرده تكفير را مشركان، جز ما زيرا نيست، درستى
   :نويسد مى مكرّمه مكّه مفتى "دحالن زينى حمد"
 بـود  داده انجـام  واجـب  حـج  قبلًـا  و آمـد  مـى  در وهابيت مذهب به كسى چه چنان اگر «

 حـج  چـون  بـروى  خـدا  خانـه  زيارت به دوباره بايد :گفت مى وى به "ابالوه عبد بن محمد"
  .است گرفته صورت شرك حال در تو گذشته
 گواهى بايد شهادتين از پس :گفت مى بشود وهابيت كيش وارد خواست مى كه كسى به و
 نـين همچ و اند، رفته دنيا از كفر حال در نيز تو مادر و پدر و اى بوده كافر گذشته در كه دهى
  .اند مرده كافر گذشته بزرگ علماء كه دهى گواهى بايد

 مـسلمانان  تمـام  كه بود باور اين بر او آرى .كشتند مى را وى داد نمى گواهى چه چنان اگر
 كـرد  نمى پيروى وهابيت مكتب از كه را هركسى و اند، بوده كافر گذشته قرن دوازده طول در
  2».كرد مى مباح را او مال و خون و دانسته مشرك را او

                                            
 32ص وهابيت، بر نقدى. 1

 وعلـى  كـافراً،  كنت إنّك نفسك على اشهد: الشهادتين بعد له يقول دينه، فى الدخول أحد أراد إذا و«. 2
 كفّاراً، كانوا أنّهم الماضين العلماء أكابر من جماعة ويسمى وفالن، فالن وعلى كافرين، ماتا أنّهما والديك

 يـسميهم  و يتّبعـه،  ال مـن  يكفّـر  و سـنة،  ستّمائة منذ األمة بتكفير يصرّح وكان قتله، وإلّا له،قب هدش فإن
ـ 46 ص1؛ جالـسنية  الـدرر  »وأمـوالهم  دمـاءهم  يستحلّ و المشركين،  صـدقى  لجميـل  الـصادق  الفجـر   
  لدحالن 330ـ 229؛ صالكالم خالصة عن نقال 135ص ؛االرتياب كشف  ـ17؛ صالزهاوى
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  معاصر هاي وهابي ـ8
 كـه  سؤال اين ي  درباره است سعودى بزرگ مفتيان از يكى كه "جبرين ابن" )1/8

  :است گفته) ايي آشكاره ها و دروغ در تهمت( داد؟ زكات شود مى شيعه فقراى به آيا
 چهار به شك بدون شيعيان و داد زكات شود نمى كافر به اسالمى علماء نظر طبق«
  :هستند كافر دليل

 قـرآن  تحريـف  بـه  معتقـد  و كنند مى بدگويى و زده طعنه قرآن به نسبت آنان :اول
 كـافر  زنـد  طعنـه  قـرآن  به هركس و شده حذف قرآن سوم دو كه گويند مى و هستند

  .باشد مى »لحافظون له إنا و« شريفه آيه منكر و ستا
 بـه  و زننـد  مـى  هطعنـ  نيـز  مـسلم  و بخارى صحيح احاديث و پيامبر سنت به :دوم
 كـه  هـستند  عقيـده  ايـن  بـر  چـون  كنند نمى عمل آمده كتاب دو اين در كه احاديثى
 هـستند  معتقـد  و شـمارند  مى كافر را صحابه و شده نقل صحابه از ها كتاب اين روايات

 سلمان مانند اندكى تعداد و او فرزندان و على جز صحابه همه گرامى پيامبر از پس كه
  .شدند مرتد و كافر همه عمار و

 آنـان  بـا  و دانـسته  كافر را سنت اهل شيعيان :سوم
 نمـاز  سـنت  اهـل  سـر  پـشت  اگـر  و خواننـد  نمى نماز

 بـه  معتقـد  آنان بلكه كنند مى اعاده را نماز آن بخوانند
 سـنت  اهـل  از يكى با اگر و هستند سنت اهل نجاست
  .كشند مى آب را خود دست كنند، مصافحه

 غلـو  او فرزنـدان  و علـى  بـه  نسبت شيعيان :چهارم
 توصيف است خداوند ويژه كه صفاتى به را آنان و كرده
  1».كنند مى صدا را آنان خداوند همانند و كنند مى

                                            
 39ص جبرين ابن الشيخ فضيلة فتاوى من المكين ؤاللؤل. 1
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 جهاد امكان آيا« :شده استفتا سعودى مفتيان از "براك الرحمان عبد" شيخ از )2/8
  »دارد؟ وجود شيعه و سنت اهل ميان

 برنامــه شــيعه و باشــند ىرمقتــد دولــت داراى ســنت اهــل اگــر« :داده پاســخ وى
 عليـه  كـه  اسـت  واجـب  سـنت  اهل بر صورت اين در ،نمايند اظهار را خود آميز شرك
  1».دنبرسان قتل به را آنان و نموده جهاد اعالم شيعه
  :است نوشته شيعه پيرامون سؤالى به پاسخ در سعودى افتاى عالى هيأت )3/8
 مشرك، گويند مى "ياحسين ياعلى،" كه نآنا است، آمده سؤال در كه گونه همان «

  2».باشند مى خارج اسالم ملّت از و
  رفتاري تناقض

 توسل و زيارت دليل به شيعيان ويژه  به مسلمانان ديگر خواندن كافر كه  اين وجود با
 در حـال  ايـن  بـا  ــ  ندارنـد  ديگري مهم دستاويز زيرا ـ است مهم بسيار ها  وهابي براي
  .است آشكار تناقض دچار كنون تا ها آن قدماي از آنان اعمال و رفتار

  :تناقضات اين از هايي نمونه
 مدعي و داشته بزرگ را حنبل احمدبن وي و بوده تيميه ابن امام حنبل بن احمد )1
   :اما .است كرده وارد دين در را جديدي ابداعات چنين او نظرات اساس بر كه است
 و اللّـه  رسـول  منبر مس :پرسيدم پدرم از :گويد مى حنبل بن احمد فرزند عبداللّه،«
 به آن بوسيدن يا و شريف قبر به شدن متبرّك و مس يا و بوسيدن و آن مس با تبرّك
  3».ندارد اشكالى هيچ :گفت پدرم دارد؟ حكمى چه ثواب، قصد

                                            
 گرامـى  پيامبر از بعد السالم عليه علىاميرالمؤمنين   وصايت به اعتقاد :منظور وي از عقايد كفرآميز    . 1
   . استالسالم عليهمامعصومين  به توسل و) السالم عليه حسين امام براى عزادارى مراسم و
 أن الـسنة  أهـل  علـى  فـإن  واعتقـاداتهم،  وشركهم، بدعهم، الشيعة وأظهر وقوة دولة السنة ألهل كان إن«

 10272 شماره سؤال المنجد، سايت ؛ به نقل از 36ص وهابيت، بر نقدى ـ »بالقتال يجاهدوهم

: هيـأت  رئـيس  ـ  3008 رقـم  فتـوى ،  373  ص3؛ جواإلفتـاء  العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى. 2
 اللّه بن قعود عبد و غَديان بن اللّه عبد عفيفى، الرزاق عبد: هيأت ءضااع؛  اللّه بن باز عبد بن عبدالعزيز

 1414 ص ،4 ج وفاءالوفا، ؛32 ص ،2 ج الرجال، معرفة و العلل فى الجامع. 3
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 عقايـد  با ها  آن تناسب عدم كه است نقل كراماتي حنبل  احمدبن همين ي  درباره )2
  :است جالب ها وهابي
 نـرفتم  مـدتى  براى اما كردم، مى زيارت را حنبل احمد قبر « :گويد مى ىيهندبا الفرج ابو

  »اى؟ كرده ترك را سنّت اهل پيشواى قبر زيارت چرا :گفت من به شخصى خواب در
 بـود  آمـده  دور راه از كـه  ديـدم  را شخـصى « :گويـد  مـى  ميمون ابوطاهر همچنين

   هـدفى؟  چـه  بـا  :گفـتم   ام، آمـده  ه را سـنگ فر ششـصد  :گفت  كجائى؟ اهل پرسيدم
 جمـع  هـم  زيـادى  مـردم  و هستم وسيع صحرايى در ديدم خواب اى جمعه شب :گفت
 سـبز  لباس گروهى و نزول حال در فرشتگان و بود شده باز آسمان درهاى بودند، شده

 زيـارت  براى اينان :گفتند  است؟ خبر چه :گفتم كردند، مى پرواز آسمان در و پوشيده
  1».آمدم جا اين به زيارت براى و شدم بيدار خواب از اند، آمده حنبل احمد قبر

 امـا  .دانست حرام را مردگان به توسل و قبور زيارت كه بود كسي اول تيميه ابن )3
 وي شـاگردان  كه شود مي مشخص اند  كرده پرداخته و ساخته وي براي كه كراماتي از

  :كنيد مطالعه را متن .نبودند معتقد مطالبي چنين به هم
 بـراى  راه كه اى گونه به داشت، شكوهى با تشييع رفت، دنيا از تيميه ابن كه هنگامى«

 بـراى  مـردم  .بود شلوغ بسيار و بودند آمده جا هر از مردم و بود شده تنگ جنازه حركت
 ازدحـام  دليل به و انداختند تيميه ابن نعش برروى را شان هاي عمامه و ها دستمال تبرك
 از مانـده  بـاقى  آب تبـرك  بـراى  مـردم  و شكست او تابوت وى به مردم عالقه و عيتجم
  كه را سدرى بقيه  و نوشيدند را لشـغس

 خــود ميــان بــود، وى غــسل بــه مربــوط
 وى تـشييع  در بسيار زنان .كردند تقسيم
 مـردم  زيـادى  روزهاى .بودند شده حاضر

 شـب  و كردند مى آمد و رفت وى قبر نزد
  2».رساندند مى صبح به وى قبر كنار را

                                            
  61 باب؛ )تيميه ابن انشاگرداز  (جوزى ابوالفرج  نوشتهحنبل، احمد مناقب كتاب. 1

 ـ توجه بفرماييد كه ابن كثيـر يكـي از     156 ص14ج ،)كثير ابن تاريخ به معروف (النهايه و البدايه. 2
 .تيميه به عقايد منحرف او اعتقاد داشته و آن را نشر داده است ترين افرادي است كه بعد از ابن متعصب

 ج گل توسط شاهزادگان سعودي به آرامگاه جرج واشنگتناهدا تا
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ها معتقدند كه بايد به ظاهر قرآن عمل كرد و كساني كـه غيـر از ايـن عمـل      ـ وهابي 4
  .آيد كار مي  اما اين اعتقاد هم فقط براي مقابله با شيعيان به1.دانند كنند را كافر مي

  :فرمايد قرآن مي
»       و ودهذُوا الْينُوا ال تَتَّخا الَّذينَ آمهنْ           النَّصارى يا أَي مـ ضٍ و عـب يـاءلأَو مضُه عـب ياءلأَو 

! ايـد  اى كسانى كه ايمان آورده    ـ   يتَولَّهم منْكُم فَإِنَّه منْهم إِنَّ اللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمينَ         
گـاه   و دوسـت و تكيـه     (يهود و نصارى را ولّى      

كديگرنـد  ها اولياى ي   آن! انتخاب نكنيد ) خود،
و كسانى كه از شما با آنان دوستى كننـد، از           

ت سـتمكار را           آن ها هـستند خداونـد، جمعيـ
  )51/همائد(».كند هدايت نمى

                                            
 بـا  اي جلـسه  در  داشـتند،  عربـستان  بـه  كـه  سفري در  حكيم، محسن سيد العظمي اللّه آية مرحوم. 1

 واقـع  در ولـي  بـود  رفته حكيم آقاي ديدن به در ظاهر  »باز بن« .شدند مواجه »بود انابين كه« »باز بن«
 از بـاز  بـن  جلـسه  ايـن  در .نمايـد  مطـرح  را خـود  گري وهابي افكار و كند جدال ايشان با داشت قصد
  »كنيد؟ نمي عمل قرآن ظواهر به چرا شيعيان شما«  :پرسيد حكيم اللّه تآي

 احوالپرسـي  به بگذاريد نيست هايي صحبت چنين جاي ديدار اين« :دندفرمو جواب در حكيم اللّه تآي
  ».شود برگزار
  .شد جواب دريافت خواستار و كرد لجاجت و سماجت  باز، بن
   ظاهر به باشد قرار اگر :گفتند باز بن به ناچار حكيم، اللّه تآي

 قـرار  آن بـه  عمل و قرآن فهم معيار را همان و ميكن تكيه قرآن
  .رفت خواهيد جهنم به شما كه شويم معتقد بايد دهيم،
ـ  چرا؟ :پرسيد تعجب با باز بن  چـون  :فرمودنـد  حكـيم  اللّـه  تآي
 و  أَعمى الĤْخرَةِ في فَهو  أَعمى هذه  في كانَ منْ و«:فرمايد مي قرآن
 نابينـا  ]حـق  چهـره  ديدن از[ جهان اين در كه كسي ـ  سبيال أَضَلُّ
  )72/اسراء(»بود خواهد تر گمراه و نابينا مه آخرت جهان در  باشد،
 هزمـر  در و باشـيد  نابينـا  هـم  آخـرت  در بايد آيه اين ظاهر طبق هستيد نابينا چشم دو از كه شما و

 .نيست مقصود قرآن آيات از بسياري ظاهر بنابراين بگيريد، قرار جهنّمند اهل كه گمراهان
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  : فرمايد و همچنين مي
ذينَ أَشْـرَكُوا            « ود و الـَّ هـنُوا الْيلَّذينَ آمةً لداوالنَّاسِ ع نَّ أَشَدـ ــ    لَتَجِد طـور مـسلّم،     هب

  )82/همائد(». م نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى يافتترين مرد دشمن
گيـري دوسـتي بـا انگلـيس و آمريكـا و              اما رفتار سـران سـعودي از ابتـداي شـكل          

هاي تحت حمايت آنان نيز در حال حاضر با وجود كشتار             صهيونيست بوده و تروريست   
دارنـد و از جانـب آنـان        اي بـا آمريكـا و اسـرائيل           و قتل عام مسلمانان، روابط دوستانه     

در ديدگاه آنان متوسلين به اهل بيت پيامبر كافرند ولـي بـر خـالف               . شوند  حمايت مي 
  .صريح و ظاهر آيات، يهود و نصاري دوست آنان هستند

  اعتقادات ديگر
 ولـي  پـرداختيم،  آن بـه  بـود  تكفير براي بهانه ترين  مهم توسل موضوع كه جا  آن از

 داشـته  زاويـه  آنـان  اعتقـادات  از يكي با   حتي كه را ركسه ها  آن همفكران و وهابيون
 خـونش  ريخـتن  بلكـه  و مبـاح  خـونش  شـد،  دانسته كافر وقتي و دانند  مي كافر باشد،
  .بود خواهد واجب
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  .نماييم مي اشاره است كرده پيدا فكاهي جنبه بيشتر كه مورد يك به نمونه براي
 و تيميــه  ابــن ، تتفكــرا احيــاي در مهمــي نقــش كــه وهابيــت علمــاي از يكــي
 اعظـم  مفتـي  بـه  وهابيـان  نـزد  كـه  است باز بن عبدالعزيز ، داشته عبدالوهاب محمدبن
 مفتـي  المسلمين و االسالم شيخ القدر، جليل عالم عنوان به وي از وهابيان، .است مشهور

 مرجع باز، بن :گويند  مي و كنند  مي ياد فقيه، محدثّ و عالمه كشور، خارج و داخل اول
 رجـوع  او به آن حلّ جهت آمد  مي پيش علمي مشكالت علماء براي هرگاه و بود علماء
  .دارد وجود عربستان ظهران در او نام به نيز دانشگاهي .كردند مي

  :بود مدعي باز بن
 داشـته  بـاور  فرضيه اين به كه كسي و است باطل زمين چرخش يا دوران به اعتقاد

 قولـه  و 1»أَوتـاداً  الْجِبـالَ  و« كـريم  قـرآن  بـا  فرضيه اين كه  اين براي است، كافر باشد،

 كـه  اسـت  ايـن  آيه روشن تفسير .دارد منافات 2»سطحت كَيف الْأَرضِ إِلَى و« عال و جل
 غـضب  صـورت  در تنهـا  البتـه  اما است، روشن اين و چرخد  نمي و نيست كروي زمين

ن  أَمنـتُم  ء « :بحانهس قوله في كما باشد، داشته حركت يا چرخش تواند  مي خداوند، مـ 
ن  أَمنتُم أَم * تَمور هى فَإِذَا الْأَرض بِكُم يخَْسف أَن السماء فىِ فـىِ  مـ  اءملَ  أَن الـس رْسـي 

كُملَيا عباصونَ  حلَمتَعفَس فير كَيله و  3»نَذقَو: »لْنا وعي  ج ضِ  فـي  الْـأَر واسـيعنـي  4»ر 
 .نخـورد  برهم مردم آرامش و درنيايد حركت به تا ايم  كرده ميخكوب ها،  كوه با را زمين

                                            
 )7/نباء( نساختيم؟ آن در هايى ميخ را ها كوه و. 1

 )20/غاشيه( !است؟ گشته هموار و گسترده چگونه كه زمين به و. 2

كـه   چگونه خاطرتان جمع و ايمن از اين است كه فرشتگان آسمان، زمين را در زير پايتان بشكافند يا ايـن               . 3
كـه آنـان كـه در آسـمانند سـنگ            و آيا ايمن هستيد از ايـن      * آيد؟    اگر چنين كنند زمين چون گهواره درمى      

 )7و16/ملك (.طور است پس به زودى خواهيد فهميد كه تهديد چيست ها را بر سرتان ببارند اگر اين پاره

 )31/انبياء. ( داديم قرار پابرجايى و ثابت هاى كوه زمين، در و. 4
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 حركـت  از خداوند يعني 1»فلك في يجريان القمر و الشمس أن سبحانه اهللا ذكر قد و«
 آن از خداونـد  چرخيد،  مي خود محور بر نيز زمين اگر و است داده خبر ماه و خورشيد

 علمـاي  از بـسياري  .اسـت  نداده خبري زمين كردن حركت از خداوند اما داد،  مي خبر
 اقـوال  ايـن  اسـت،  ثابـت  خورشـيد  و چرخـد   مـي  زمـين  :اند  گفته شناسي  ستاره دانش

  2.است صالح سلف سنت و كتاب انكار و كفرگويي
 چـرخش  نظريـه  نقـض  بـه  فتوا اين از دفاع با يكتاب در نيز باز   بن نايكي از طرفدار  

 اسـت؛  ملحدانه و گر  تباه و فاسد ها  فرضيه و ومعل برخي« :است نوشته و پرداخته زمين
 دوران بـه  بـاور  و ...اسـت  زمـين  چرخش و بودن كروي به باور اعتقادات، اين جمله از

  3».است ميمون از انسان تكامل و جهش نظريه از تر بزرگ بسيار خطايي زمين،
 نآ تـدريس  از « :كه دهد  مي اخطار معلمان به شكتاب در »عثيمين ابن« همچنين

 خـودداري  شـود،   مـي  گفتـه  سـخن  زمين حركت از كه جغرافيا و علوم درس از بخش
  4».است آموزان دانش گمراهي و مفسده باعث مطلب اين چون كنند،

                                            
ـ  يسبحونَ فَلَك  في كُلٌّ الْقَمرَ و الشَّمس و النَّهار و اللَّيلَ خَلَقَ الَّذي هو و« : اشاره به اين آيات است    . 1
 )33/أنبياء( »!حركتند در مدارى در يك هر آفريد را ماه و خورشيد و روز و شب كه است كسى او

 را خورشيد نه ـ   يسبحونَ فَلَك  في كُلٌّ و النَّهارِ سابِقُ اللَّيلُ الَ و الْقَمرَ تُدرِك أَنْ لَها  ينْبغي الشَّمس الَ« 
ــه كــه سزاســت ــاه ب ــه و رســد، م ــر شــب ن ــشى روز ب ــرد مــى پي ــر و گي ــسير در كــدام ه  خــود م
 )40/يس(».شناورند

هـا    ه گاليله موضوع چرخش زمين را كشف نكرد بلكـه قـرن           كهاي زيادي مطرح است       اگر چه بحث  . 2
قبل از وي اين مسئله مطرح بوده، اما به هر شكل خواندن اين مطالب باعث يادآوري موضـوع دادگـاه                    

گونه مسائل در مسيحيت  بينيد كه اين  مي. است عقايد كليسا و محكوميت گاليله براي اين اعتقاد          تفتيش
 .باشند رو همان تفكرات قديمي كليسا مي دنبالهها  نيز سابقه داشته و وهابي

 32ـ 12 ص ؛الدوران مسألة في الحيران هدايةـ عبدالكريم بن صالح الحميد . 3

 428 شماره الفتوى 153ص  3ج. العثيمين صالح دبنمحم رسائل و فتاوى مجموع. 4
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  :است گفته سخنش تصحيح در بعدها باز بن البته
 از كـه  قولي نقل از مقاله همان در هم همانگونه «
 اثبـات  را زمـين  بودن كروي ام، كرده القيم ابن عالمه
 داليـل  و كـرده  انكار من را زمين چرخش اما .ام كرده
 معتقـد  كه را كسي اما 1.ام كرده بيان نيز را آن بطالن

 تكفيــر را كــسي بلكــه .ام نكــرده تكفيــر اســت آن بــه
 ندارد؛ حركتي و است ثابت خورشيد بگويد كه ام كرده
 داللـت  دو هر كه سنت و قرآن صريحِ با قول اين زيرا
  2».دارد تضاد دارند، ماه و خورشيد حركت بر

  :است گفته همچنين و
 بگويــد كــه را كــسي خــون فقــط مقالــه در مــن«

 كـه  ايـن  از بعـد  نـدارد،  حركتي و است ثابت خورشيد
  3».ام دانسته حالل شد، داده توبه

                                            
اينان كه نظرشان به ظاهر آيات است، حتي توجه به اين ظاهر را فقط در جايي قبول دارند كه ميـل                     . 1
ى تَمـرُّ مـرَّ الـسحابِ      « : فرمايد خداوند مي. ها باشد آن هـ ةً ودامَا جبهْسالَ تحِبتَرَى الج هـا را   كـوه ـ و
ظاهر ايـن   ) 88/نمل(».پندارى، در حالى كه مانند ابر در حركتند        ها را ساكن و جامد مى      بينى، و آن   ىم

گونه در تفسير نمونه ذيل اين آيه اشـاره شـده             و همان . كه زمين در حركت است      آيه داللت دارد بر اين    
عنى نـدارد، و بـه      ها متصل است م    هاى ديگر كه به آن     ها بدون حركت زمين    ه حركت كو  مسلماً« : است

 ». همچون حركت ابرها،كند  شود كه زمين با سرعت حركت مى اين ترتيب معنى آيه چنين مى

 228ص 9ج باز ابن الشيخ مقاالت و فتاوى مجموع. 2

 159ـ156 ص 3ج باز ابن الشيخ فتاوى موعمج. 3

 :بن باز
من خون كسي را كه بگويد      
ــت و  ــت اس ــيد ثاب خورش
حركتــي نــدارد، بعــد از 

كه توبه داده شد، حالل      اين
  .ام دانسته

**********  
  :ابن عثيمين

از تـدريس    )ان بايد معلم(
آن بخش از درس علـوم و       
جغرافيا كه از حركت زمين     

شــود،  ســخن گفتــه مــي
خودداري كنند، چون اين    
ــسده و  مطلــب باعــث مف

آمـوزان    گمراهي دانـش  
 .است
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  فتواهاي داعشي
رونــد فتواهــاي عجيــب و غريــب    
وهابيون بـه شـيوخ معاصـر ايـشان نيـز           

بـرد    نان براي پيش   اي .كشيده شده است  
اهــداف شــوم خــود دســت بــه هرگونــه 

زنان مسلمان  . زنند  تحريف و جنايتي مي   
هـا را بــه   كننـد و آن  را كـافر اعـالم مـي   

نامنـد و در بـازار        اسارت گرفته كنيز مي   
 بــه فــروش  21فروشــان قــرن   بــرده

  .رسانند مي
را   كـه آن  اسـت  "نكـاح الجهـاد   " هـا،   آنتـرين فتواهـاي      معروف ترين و  مهم يكي از ) 1

شـود بـسياري از      گفته مـي   ن عمل شده و   آهمچنان نيز به     العريفي صادر كرد و    محمد
  .پيوندند اعضاي داعش در سوداي رسيدن به آن به داعش مي

هاي القاعده گزارش مفصلي از فتواهاي عجيب        شبكه الجهاد العالمي يكي از تريبون     
  الــشناوي نويــسنده و ايــن شــبكه بــه نقــل از محمــود.غريــب داعــش منتــشر كــرد و

  : را ذكر كرده است غير قابل باور ينگار عرب برخي از اين فتواها روزنامه
ه و مـذكر بـودن      جـ به دليل مونث بودن گو    (گوجه   ممنوعيت خوردن ساالد خيار و    ) 2

  .كه نبايد در يك مكان با يكديگر جمع شوند!) خيار
  .حرام بودن خوردن موز براي زنان بدون حضور محرم) 3
  حرام بودن نشستن زن بر روي صندلي  )4
  دليل عدم پوشيده بودن عورت آنه ب» گوشت بز« ممنوعيت خوردن )5
  ختنه كردن زنان) 6
  گرفتن زكات از زيتون و روغن زيتون) 7
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  زنان موصلبر تمام جهاد النكاح بودن واجب ) 8
   در موصلهاي مردانه  تمامي آرايشگاهتعطيلي) 9

  . شودع حتي در حد يك كلمه حمايت كند بايد گردنش قطهر كس از بشار اسد) 10
العملي براي تمامي دامداران     غريب داعش صدور دستور    از ديگر فتواهاي عجيب و    ) 11

هاي خود شلوار بدوزند     ها را مجبور كرده براي تمامي دام       شهر الرقه سوريه است كه آن     
 انظـار عمـومي قـرار نگيرنـد         شان در  به ويژه پستان گاوهاي    ها و  تا دستگاه تناسلي دام   

العمل را اجرا نكند صاحب آن يكصد ضربه شالق       وگرنه به ازاي هر دامي كه اين دستور       
  .خواهد خورد

العمر يكي از شيوخ عربستاني با صـدور فتـوايي بـه جنگجويـان               در اين حال ناصر   ) 12
وصـل  داعش در شهر موصل و اطراف آن اجازه داد بدون كسب اجازه و موافقت زنان م               

  .با آنان اعمال منافي عفت انجام دهند
هـا   بر اساس اسناد و مداركي كه بعد از شكست داعش در مناطقي از عـراق از آن                ) 13

بدست آمده اين شيخ به جنگجويان داعش اجازه داده است در صورت مخالفـت زنـان                
 ودختران عراقي با درخواست غير اخالقي آنان به زور متوسـل شـده وبـه تمـامي آنهـا                  

  .شوند ها در حكم كنيز محسوب مي تجاوز شود زيرا آن
لـواي   هـا زيـر پـرچم و       زيرا آن ) حماس (جنبش مقاومت اسالمي فلسطين    تكفير) 14

  .پردازند توحيد يعني داعش به مبارزه با يهوديان نمي
اين بـه آن معنـي اسـت كـه بايـد ابتـدا               شود و  تر آغاز مي   جهاد از دشمن نزديك   ) 15

سـوي   بعـد بـه    مخالفان مسلمان در كشورهاي اسالمي از بين بروند و         تمامي شيعيان و  
  .ها رفت ، آمريكا يا روس دشمنان ديگري همچون رژيم صهيونيستي

  .دختران حق پوشيدن شلوار جين يا پوليور را ندارند) 16
 پسران حق كوتاه كردن مو يا داشتن مـدل مـوي را ندارنـد، شـانه زدن مـو جـزو            )17

  .مجازات در پي دارد وب شده وموارد ممنوع محس
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  .زايمان براي معالجه ممنوع است هاي زنان و مراجعه زنان به دكتر) 18
  .باشد  كوتاه براي مردان در تمامي مناطق ممنوع مي1پوشيدن هر نوع شلوار فاق) 19
  . ضربه تازيانه مجازات خواهد شد25 هركسي كه در نماز جمعه شركت نكند با )20
وجود محرم حق نشستن پـشت دسـتگاه رايانـه متـصل بـه               ان بدون   دختر زنان و ) 21

  .شبكه اينترنت را ندارند
سنگـسار   يك دختر سوري به دليل ورود به شبكه فيسبوك بـه اعـدام محكـوم و               ) 22
  .شد
  .مساجد بايد به رنگ سياه در آيند تمامي ديوارهاي اماكن دولتي و) 23
، بر افراشتن صليب يا بلند كـردن صـدا           هاي تخريب شده   بازسازي كليسا  ترميم و ) 24

 نيـز از    ،حمل سالح براي غيـر مـسلمانان حتـي بـراي دفـاع             براي مسيحيان ممنوع و   
  .محرمات است

اي بسيار ضـخيم بـه صـورت داشـته باشـند در              ها بايد نقابي سياه رنگ پارچه      زن) 25
ذكور صورتي كه اين پارچه از نظر ماموران امنيتي ضخيم تـشخيص داده نـشود زن مـ                

  .شود ها نيز مي هاي فروشگاه اين قانون عالوه بر زنان شامل مانكن .شود بازداشت مي
هاي داعش با صدور فتوايي بـه مـردان           يكي از مفتي   "القوصي اسامه"با اين وجود    ) 26

چراني داد و مدعي شد كه براساس سندي در زمان پيامبر يكـي از صـحابه                 اجازه چشم 
  .كرد جا مشاهده مي نآ مورد عالقه خود را از در يك چاه مخفي شد و دختر

 كه در دوره پيـامبر وجـود نداشـته ممنـوع و            استفاده از يخ به دليل آن      خوردن و ) 27
  .حرام است

تمامي مساجدي كه در داخل آن مزار يكي از پيـامبران يـا صـالحين در آن قـرار                   ) 28
  .گرفته باشد بايد ويران گردند

                                            
 فاصلة خشتك شلوار تا كمر. 1
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 پيشرفته براي جنگجويان رده پايين ممنوع اسـت امـا           راههاي هم   تلفناستفاده از   ) 29
  .ها استفاده كنند توانند از آن رهبران داعش مي

تمـامي دانـشجويان موجـود       هاي هنر موجود در موصل تعطيل و        تمامي دانشكده  )30
  1.موظف به تحصيل در رشته خطاطي شدند

  ايجاد حكومت وهابي روند
ت  هجرى 12 قرن در بـراى  كـه  نامناسـبى  بـسيار  اوضـاع  و سـخت  بـسيار  موقعيـ 

 اسـتعمارگران  شديد تهاجم مورد طرف هر از اسالمى كشورهاى و آمد پيش مسلمانان
 شد، مى تهديد امريكا و روس فرانسه، انگليس، سوى از اسالمى امت كيان داشت، قرار

  .داشت كلمه وحدت به نياز ديگرى زمان هر از بيش اسالمى جامعه
 سـاخته  خارج مسلمانان چنگ از تزوير و زور با را هند از ىعظيم بخش ها انگليسي

 و وكابـل  پنجـاب  تـسخير  خواب تيمورى مسلمان امپراتورى شوكت به دادن پايان با و
  .ديدند مى را فارس خليج سواحل

 كرده اشغال قهريه قوه با را فلسطين و سوريه و مصر ناپلئون، رهبرى به ها فرانسوي
 انديشه در دادند، مى نشان دندان و چنگ عثمانى مسلمان ورىامپرات به كه حالى در و

  .بودند هند به نفوذ
 خـويش  حكومت قلمرو كوشيدند مى عثمانى و ايران به مكرّر حمالت با تزارى هاى روس

  .دهند گسترش فارس خليج تا ديگر سوى از و فلسطين و قسطنطنيه تا سو يك از را
 بـا  و دوختـه  آفريقـا  شـمال  اسـالمى  كـشورهاى  بـه  طمـع  چـشم  نيز ها ييآمريكا

 داشـتند،  اسـالم  جهـان  بـه  نفوذ و رخنه در سعى الجزاير، و ليبى شهرهاى باران گلوله
 هـا  انگليـسي  با هلند جنگى ناوگان همكارى و صربستان سر بر عثمانى با اتريش جنگ

  .پذيرفت صورت بحرانى دوران همين در نيز الجزاير پايتخت نظامى محاصره در
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 ضـد  بـر  همكـارى  و وحـدت  بـه  نيـاز  مسلمانان زمانى هر از بيش كه عصر اين در
 توسل جرم به را مسلمانان »الوهاب عبد بن محمد« متأسفانه داشتند، مشترك دشمن

 و داد، آنـان  تكفيـر  بـه  فتـوا  و كـرد،  قلمداد پرست بت و مشرك الهى، اولياء و انبياء به
 آورد، حساب به جنگى غنائم جزء را آنان لاموا و جايز، را آنان قتل و حالل، شان خون

  1.كشيدند خون و خاك به را گناه بى مسلمان هزاران فتوا اين استناد به او پيروان و
 او بـصره  مردم كه جايي تا نبود موفق خود عقايد گسترش در عبدالوهاب بن محمد

 و فـت ر »نجـد « شهرهاى از حريلمه به ق .1139 سال در وي .كردند بيرون شهر از را
 محمـد  پـدر  .كـرد  مكـان  نقل شهر اين به قضاوت امر براى هم پدرش زمان همين در

 مـردم  و پرداخـت  نزاع و جدال به او با دين در نظرياتش از شدن مطلع و ديدن از پس
 دنيـا  از ق .ه 1153 سـال  در پدرش كه اين تا ندداشت فراوان مشكالت او با نيز حرميله

 از جمعـى  كـه  ايـن  تا پرداخت عقايدش اظهار به تربيش محمد ،پدر مرگ از پس .رفت
 .يدنـد وگر او بـه  ،بيگانگـان  تبليغـاتى  و مـالى  فراوان هاى كمك دليل هب حريمله مردم

 دولـت  هاى هماهنگى وسيله هب )شمسي 1126( ق.1160 سال در عبدالوهاب محمدبن
 در و شـد  آشـنا  بـود  »عينيـه « شهر امير كه )سعود آل جد( سعود ابن محمد با بريتانيا

  .پرداخت سعود ابن محمد كمك به خود فرقه گسترش به شهر اين
 مـذهبي  قـدرت  و سعود ابن دست در سياسي قدرت تا گذاشتند قرار هم با دو اين

   .باشد عبدالوهاب ابن دست در

                                            
 بريتانيـا خارجه   وزارت مستقيم دستور به اصل در فرقه اين كه اند كرده ثابت ابيتوه تاريخ محققان. 1

 از "نجـد  تـاريخ  "و حمـاد  خيـرى  از "استعمار هاى پايه " چون هايى كتاب به مثال عنوان به شد، ايجاد
 و صهيونيـستى  رژيـم  وزير نخست اولين "وايزمن حاييم خاطرات "و ويلبى اهللا عبد يا ويلبى جان سنت
  .كنيد مراجعه همتى همايون دكتر از "تحليل و نقد وهابيت، " و "همفر مستر خاطرات " نيز

  24ص )وهابيت شناسى جريان(
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 صـورت   به سعود  آل )سال 150 به نزديك( )ش.1280( ق.1319 سال تا سال اين از
 برخـي  در و داشـتند  فتوحـاتي  مواقـع  برخـي  و بودند خونريزي و جنگ حال در مكرر
 حاكمان و رفت بين از ها  آن حكومت كل بار دو كه جايي تا .خوردند  مي شكست اوقات
  .شدند كشته يا اعدام مصر حكومت بعد و عثماني دست به آنان

توان به  گسترش نفوذ سياسي ـ اقتصادي اين خاندان از قرن هجدهم تاكنون را مي 
  :سيم كردسه دوره تق

  مصريان تا چيرگي درعيه تأسيس دولت آل سعود در. 1
  نجد بر 1ابن رشيد بازگشت به قدرت تا استيالي. 2
  و آغاز دوران نوين فرمانروايي آل سعود رياض بر ابن سعود  چيرگي. 3
 العزيـز  عبد) ش.1280( ق.1319 سال در

 آمد نجد به كويت ازسعودي   الرحمان عبد بن
ــا و ــ كمــك ب  مــسلك پيــروان از دگانىبازمان

 دريـغ  بـى  هـاى  كمـك  بـر  تكيـه  با و وهابيت
 كـشور  در نهايـت   هـا  فرانـسوى  و ها انگليسى
م .1932 (2.كـرد  تأسيس را سعودى عربستان

  3)ش.1311؛ 

                                            
 .دبودن امپراطوري عثماني در دوران)  مدينه و مكه ( حجازحاكمان نيمه مستقل  آل رشيد. 1

نزديكي زمان به قدرت رسيدن اين دو       .  حكومت را غصب كرد    1304رضا خان ميرپنج هم در سال       . 2
 .دهد كه انگلستان طرح دقيقي براي خاورميانه داشته است فرد مزدور، نشان مي

بـا مـرگ    . سيدند به پادشاهي ر   ملك خالد بعد   و   ملك فيصل يز، پسر ديگرش    پس از مرگ عبدالعز   . 3
 با مـرگ فهـد، بـرادرش عبـداهللا بـه پادشـاهي              .طور رسمي پادشاه عربستان شد     خالد، برادرش فهد، به   

 سلمان بـه    ،درگذشت و برادر وي   ) 3/11/93( ميالدي   2015 ◌ٔ  ژانويه 23عربستان رسيد، عبداهللا در     
 .پادشاهي رسيد
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  تروريسم پروري
نفـت بـه دسـت آورد        گيري با تكيه بر ثروتي كه از فروش         عربستان سعودي بعد از شكل    

هـا    ترين كشورهايي كـه آن      يكي از مهم  . ري در سطح جهان دست زد     گ  به ترويج افكار وهابي   
نبود ثبات سياسي در پاكستان و فقر فرهنگي و         . در آن توانستند فعاليت كنند پاكستان بود      

  . گري در اين كشور گسترش يابد  ها به آمريكا باعث شد وهابي وابستگي آن
دست به كـشتار مـسلمانان      سپاه صحابه در پاكستان اولين گروه تروريستي بود كه          

پيـروزي  هاى اول     مصادف با سال   ش.1360اين گروه در اوايل دهه      . ويژه شيعيان زد    به
» جهنگـوى  موالنـا حـق نـواز     «توسط يك روحانى سنّى بـه نـام          ايران   انقالب اسالمى 

ريزى گروه صحابه اين بود كـه از تأثيرگـذارى انقـالب اسـالمى               علّت پايه . تأسيس شد 
  . ردم پاكستان جلوگيرى كندبر م ايران

سازمان القاعـده توسـط اسـامه بـن الدن در            ،بعد از نفوذ سپاه صحابه در پاكستان      
جنگ داخلي افغانستان باعث شد تا زمينه ظهور تربيـت          . پيشاور پاكستان تشكيل شد   

  .وجود بيايد اين گروه در افغانستان تحت عنوان طالبان به گان  شده
 سطح كشورهاي اسـالمي پخـش شـد و در هـر جـا دولـت                 سرعت در   گروه طالبان به  

بعد از موج بيداري اسالمي در جهان       . مركزي كمي ضعيف بود به گسترش خود پرداخت       
عرب، بهترين راه براي كنترل شور و هيجان جوانان عرب كه خواستار بازگشت به اسـالم                

هاي داخلي     درگيري تافتند، ايجاد   شان براي غربيان را بر نمي       اصيل بوده و مزدوري سران    
ها در مزدوري براي اربابان غربي خـود در ايـن زمينـه سـابقه         و برادر كشي بود كه وهابي     

ريختگي عراق سوء استفاده     هم  به همين دليل از ضعف دولت سوريه و به        . طوالني داشتند 
  .خوش تجاوزات خود نمودندتكرده و اين مناطق را دس

به تازگي در فتواهـاي خـود بـا ايـن           ... طر و هاي عربستان و ق     اگر چه سران و مفتي    
نمايد، ولي ريشه     كنند و داعش هم آنان را تهديد مي         ويژه داعش مخالفت مي     ها به   گروة

ها قطعاً يكي بوده و اين اختالف نمايشي را هر فردي كـه كمـي اخبـار روز را                     تفكر آن 
  .دنبال نموده و اندكي تحليل نمايد، باور نخواهد كرد
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هـاي مـالي،    طـور قطـع بـدون حمايـت     ويـژه داعـش ـ بـه     كفيري ـ و به هاي ت گروه
تواننـد بـه حيـات خـود ادامـه            لجستيكي و نظامي سران عرب و كشورهاي غربي نمـي         

  :كنيم عنوان مثال فقط به يك موضوع اشاره مي به. دهند
  هاي داعش؟ هزينه

هـا   ن رسـانه  تري عنوان يكي از نزديك    بر اساس آخرين خبرهايي كه شبكه العربيه به       
العملي حقوق جنگجويـان ايـن       به گروه داعش منتشر كرده ابو بكر البغدادي در دستور         

  .گروه را به ترتيب زير اعالم كرد
 دالر هديـه ازدواج دريافـت       1200كه ازدواج نمايد    ) در سوريه (هر جنگجوي بومي    

  .رمكند كه اين ازدواج اول اين جنگجو باشد ياسوم وچها تفاوت نمي و كند  مي
 دالر  50باشـد كـه       دالر مـي   400حقوق ثابت ماهانه هر جنگجوي در گروه القاعده         

  . دالر براي هر همسر به اين حقوق اضافه مي شود100نيز براي هر فرزند  و
تامين سوخت خودرو نيز به حقوق هر يك از اين جنگجويـان اضـافه               حق مسكن و  

ر اضـافي نيـز بـه عنـوان حـق            دال 400كه جنگجويان غير بومي ماهانـه        شده در حالي  
  .كنند مهاجرت دريافت مي

هـا   در چارچوب آخرين آمارهاي اعالم شده در مورد شمار جنگجويان داعش كه آن            
هـا بـراي شـمار       اگر حداقل تخمـين    د و نزن  هزار جنگجو  تخمين مي     80 تا   10را بين   
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 جنگجويــان داعــش در ســوريه و
عــراق را در نظــر بگيــريم بــازهم 

دالر براي   400قوق  تامين پايه ح  
رقـم  بـه    هزار نفـر هـم       10  مثالً

ــومي  ــاه 4نج ــون دالر در م  ميلي
سـد حـال اگـر ايـن رقـم را            ر  مي

ــرب در  ــمار  (8ضـ ــداكثر شـ حـ
را هـم بيـافزايم رقمـي       ... گـذاري و    بمـب  ،به آن هزينه تـسليحات     كنيم و )ها تروريست

  .دكشور جهان سوم برابري كن رسد كه شايد با بودجه يك يا چند  مي
آور صرفا بخش بسيار ناچيزي از مخارج گـروه   به اعتقاد كارشناسان اين رقم سرسام   

، حـال    يابـد  ها اختصاص مي   شود كه تنها به جنگجويان معمولي آن       داعش محسوب مي  
 نيروهاي نفوذي را نيز در نظـر بگيـريم و          ، و  خودروها مهمات و  هاي سالح و   اگر هزينه 

باشيم كه رهبـران گـروه بـه ويـژه فرمانـدهان سـابق              اين مسئله را هم در نظر داشته        
 ايـن   ،دهند امنيتي رژيم صدام حسين با اين ارقام هرگز رضايت نمي          نيروهاي نظامي و  
شود كه هزينه حداقل چند ده ميليـون دالري داعـش از جيـب چـه        پرسش مطرح مي  
  1اشند؟ب ، سازمان يا كشورهايي در اين كار دخيل مي چه گروه د ووش كسي پرداخت مي
  نبرد با مارقين

رسد فقر فرهنگي و اخالقي در مجموعـه جهـان اسـالم باعـث شـده تـا                    به نظر مي  
دار كـردن تعـصبات       انگيـزي و جريحـه      اخـتالف . تعدادي از افراد جذب مـارقين شـوند       

  .هاي افراطي و تكفيري است هاي تقويت گروه مذهبي نيز يكي ديگر از راه
قابله با مارقين افزايش قـدرت تفكـر مـسلمانان و           به همين دليل بهترين راه براي م      

  .باشد هاي غلط از دين مي ها با مباني اصيل ديني و اشتباهات و برداشت آشنايي آن

                                            
 14/6/93خبرگزاري فارس . 1
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  قديمي كار راه دو

 اولين در بار  يك .خوردند سخت شكست مسلمانان از تاريخ در دوبار الاقل اروپاييان
 اروپـا  قلـب  در صـده  چنـد  و رفتند پيش اندلس تا مسلمانان كه اسالمي خالفت دوره

 اسـالمي  بـا  موارد اين دو هر در چه اگر .عثماني دوران در هم بار  يك و كردند حكومت
 انـسجام  حـال  هـر  بـه  امـا  بـود،  الـسالم   عليهم بيت اهل مكتب از دور هك شدند مواجه

 را زيـادي  هـاي   راه پيـروزي  بـراي  دليل همين به .شد اروپاييان شكست باعث اسالمي
  .رسيدند كار راه دو به نهايت در و آزمودند
 و طلبـي   لـذت  بـه  آوردن رو آن نتيجه كه صحيح محتواي از دين كردن خالي :اول

 غـارت  و ظلـم  بـا  روردررويي و تالش و مبارزه فرهنگ از دوري نتيجه در و جويي  رفاه
   و است

  .مسلمانان ميان در اختالف ايجاد :دوم
در مـورد آن     و نـد ردااطالعـات زيـادي      كـار   راه دو اين ي باره در  همه امروزه اگرچه
 .اسـت  رتاثيرگـذا  اسـالم  دنياي در ها  روش اين هم هنوز متاسفانه اما ،كنند  ميصحبت  

 نـسبي  هـاي  آگـاهي  بـه  توجه با امر اين كه شده تر  پيچيده كمي آن اجراي شكل البته
 طـور   بـه  بگيرد صورت شفاف كار اين اگر زيرا .است طبيعي اسالم جهان در شده ايجاد
  .خورند نمي را آن فريب مسلمانان قطع

!!!هفته برائت 
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  مقاومت و شيعه
 پيـروزي  و تعمارياسـ  دول مقابـل  در شـيعيان  مبـارزات  و گذشـته  قرن دو تجربه

 اسالم دشمنان به سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي محمدي ناب اسالم گسترش و اسالمي انقالب
 كـار   راه دو هـم  كـار   اين براي .شود گرفته تشيع افكار نشر جلوي بايد كه است آموخته
  :است شده گرفته پيش در اصلي

 .اسالمي فرق ديگر ي كينه آتش كردن ور  شعله با شيعه افكار نشر از جلوگيري :اول
 و سـالم  فضاي يك در تا بود نخواهند حاضر مسلمانان ديگر شد؛ جنجالي فضا اگر زيرا

  .آورند رو السالم عليهم بيت اهل مكتب شناخت به علمي
 اي  حاشـيه  و فرعي امور به پرداختن و اصلي محتواي از شيعيان اعتقادات كردن خالي :دوم

  .داشت نخواهند خطري هيچ ها آن براي شيعيان ديگر امر اين تحقق صورت در زيرا
  :است نياز جريان دو به هم اول كار راه تحقق براي

 آنان، به نسبت تروريستي خشونت و شيعه به فحاشي و توهين با كه سنتي اهل ـ1
  .گردد ور شعله ها كينه و اختالفات آتش تا نمايند واكنش به وادار را شيعيان

 دستورات از فراتر حتي كه مذهبي غير كور تعصب با كه شيعيان خود از كساني ـ2
  .نمايند استكبار خطرناك بازي وارد را شيعيان ديگر است، بيت اهل

 شـيعه  را خـود  كـه  برونـد  كـساني  سـراغ  بـه  بايد قطع طور  به هم دوم كار  راه براي
  .دهند فريب را شيعيان جامعه توانند نمي وگرنه نامند مي

 استكبار دست در ها  وهابي و ها  تكفيري اول كار  راه اول قسمت تحقق براي متاسفانه
 و طلب  شهرت افراد دنبال به دوم كار  راه و اول كار  راه دوم قسمت براي و هستند جهاني

 خـود  اهـداف  تحقـق  بـراي  مزدور يك مانند ها  آن از و رفته شيعه دنياي در بينشي  كم
  .برند مي بهره
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  وحدت با مخافت
 حتـي  كـه  جايي تا بوده شيعه علماي توجه مورد همواره تاريخ طول در مساله اين

 صـادر  اسـالمي  وحدت حفظ جهت اي  بيانيه شيعه تقليد مراجع نيز مشروطه دوران در
 انحطاط موجب مسلمين گانه  پنج هاي  فرقه اختالف كه ديديم چون« :نوشتند و كردند
 از دفـاع  و يهدين جامع كلمه حفظ جهت به است،  شده خارجيان استيالي و اسالم دول

 و هـستند،  جعفريـه  شـيعه  سـاي ؤر كـه  عظـام،  مجتهـدين  فتـاواي  محمديه، شريعت
 بـر  شـد  اتفاق و …اسالم حبل به تمسك وجوب بر نموده اتفاق سنت، اهل مجتهدين

 اسالمي هاي مملكت جمع نگهداري و اسالم بيضه حفظ در مسلمين تمام اتحاد وجوب
 بـراي  جميعـاً  راي شد متحد صليبيه، هاي تسلطن هاي  حمله و بيگانه دول تشبهات از

 و داريم مبذول خصوص اين بر را خود نفوذ و قوت تمام كه اين بر اسالميه حوزه حفظ
 :فرمـوده  تعـالي  حـق  چـه  چنان …نكنيم فروگذار است مقتضي كه اقدامي گونه هيچ از

اءدلَى أَشالْكُفَّارِ ع ماءحم رنَهيكـه  بـرادري  بـه  را مـسلمانان  هعامـ  سازيم مي متذكر و  1ب 

 كـه  چيزهـايي  از اجتنـاب  وجـوب  كنـيم  مـي  اعالن و بست مومنين تمام بين خداوند
  2»…است شقاق و نفاق موجب
 هـا   آن اختيـار  در غربـي  هـاي   دولـت  كـه  امكاناتي از استفاده با اي  عده متاسفانه اما

 و زده دامن اختالفات اين به شيعه، نام به اي  ماهواره هاي  شبكه اندازي  راه و اند  گذاشته
 بـه  آب هـا،   شـبكه  ايـن  در آنان احترام مورد صحابه و سنت اهل اعتقادات به توهين با

   .ريزند مي دشمن آسياب
                                            

 29/تحف .1

 شـيخ  و اصـفهاني  الشريعه  شيخ صدر، اسماعيل سيد خراساني، آخوند اصفهاني، نجفي نوراهللا اهللا  آيت .2
 .بودند بيانيه اين كنندگان امضا از مازندراني عبداهللا



  هفته برائت

 

131

 در كــه كوتــاه فـيلم  يــك در نگارنـده 
 ديدم بود شده پخش ها  شبكه اين از يكي

 االســالم حجــت« عنــوان بــه كــه فــردي
 بـا  بـود  شـده  معرفي 1»درايتي عبدالرضا

 و روايــات و آيــات دادن قــرار هــم نــارك
 و نيست اختالف باعث مطالب اين بيان كه گرفت نتيجه خواه  دل صورت  به ها  آن تفسير
 شـود  گفتـه  مطالـب  اگـر  زيرا !!!است اختالف باعث وحدت ي  درباره شما شعار« :گفت
 مطالـب  بيـان « :گفـت  سپس »!!!رسند  مي وحدت به و گرويده بيت اهل مكتب به همه

   ».نيست جايز قتل و توهين و جايز بحث و علمي
ةُ « :كه انداخت اميرالمؤنين فرمايش ياد به را نگارنده وي سخن اين مـقٍّ  كَل حـ  رَاد ا  يـ بِهـ 

 هـاي   شـبكه  در علمـي  بحـث  جـاي  كـه  اسـت  روشـن  آگـاهي  انـسان  هر براي زيرا  2» باطل

 تـوهين  بـه  شروع علمي بحث بهانه به مطلب پايان در ايشان كه  آن ضمن .نيست اي  ماهواره
  .نمود سرزنش را سنت اهل ي همه ها وهابي بهانه به و كرد دوم خليفه و صحابه به

 كنـد  دنبـال  را وهابيون به مربوط هاي  شبكه و ها  شبكه اين منظم طور  به كسي اگر
 هـم  توهين يكديگر به و دارند اختالف هم با ظاهر در چه اگر ها  آن كه شود  مي متوجه

 مخالف جهت در كه  اين با و كرده عمل قيچي يك ي  لبه دو مانند عمل در ما،ا كنند  مي
  .است اختالف ايجاد آن و رسند مي مشترك هدف يك به كنند مي حركت هم

 در ،  سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  پيـامبر  بيت  اهل تمحب مدعي هاي  شبكه اين رفتار از
                                            

نه مضامين در فـضاي مجـازي وجـود دارد ولـي بـا              گو  هاي كوتاه بسيار زيادي از ايشان با اين          فيلم .1
 .بررسي ما فيلم مورد اشاره بسيار تكرار شده است

 40؛ خطبه 82ص )صالح للصبحي( البالغة نهج .2
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 سر سرا در زيرا .برند  مي را  بهره بيشترين آن امثال و داعش تروريستي گروه حاضر حال
 بـه  شـيعيان  كـه  كننـد   مـي  القـاء  سـنت  اعـل  به و داده نشان را ايشان سخنان جهان

 .بپيوندنـد  هـا   آن به همه بايد كفار اين با جهاد براي و نمايند  مي توهين ها  آن مقدسات
  .دنياست كشورهاي تمام از ها آن يارگيري هم آن نتيجه

  برائت هفته
 كه است اين افراد اين جديد تابتكارا از

 ناميـده  وحـدت  هفتـه  كه ايامي در درست
 اعـالم  متن .نمودند اعالم برائت هفته شده،

  :است زير شرح به
 اعـالم  اي دربيانيـه  الـسالم  عليـه  حـسين  امـام  جهاني شبكه گذاري سياست شوراي

ـ  غـدير  روز الـسالم  علـيهم  بيـت  اهـل  فرمـوده  طبق االول ربيع نهم روز « :داشت  انيث
 مكتب در تبري و تولي موضوع دو اهميت از حكايت تعبير اين و است شده نامگذاري

 بايـستي  يكـديگر  مكمـل  عنوان به تولي و تبري كه است آن از حاكي و دارد بيت اهل
 15 لغايـت  9 روز از كـه  دانـيم  مـي  الزم خـود  بـر  رو ايـن  از بگيـرد  قرار توجه مورد
 برائـت  پيـام  مقدسـه  شبكه اين از تا كنيم نامگذاري برائت هفته عنوان به را االول ربيع

  ».نماييم صادر جهان به معصومين عمل به اتكا با را رسالت خاندان ازدشمنان
 دست به دوم خليفه شدن كشته زمان آنان اعالم به بنا زمان اين كه  اين به توجه با
ـ  نـسبت  اسـالم  جهان در آن منفي بازتاب است، فيروز نام به ايراني يك  و شـيعيان  هب
  .كند مي برابر چند را ايران شيعيان خصوص به

 دسـت  خود كار از فرقه اين جهان سراسر در بيدار شيعيان شديد اعتراضات با البته
  .كشيد
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  ياسرالحبيب هاي هتاكي
 در محـوري  نقش كه مهمي افراد از يكي

 نام به جواني روحاني كند،  مي ايفا جريان اين
 شـــيخ« بـــه معـــروف ــــ »ياســـرالحبيب«

 دارد سعي وي .است ـ »انگليسي پوش  خوش
 حـسن  سـيد  .دهد نشان وهابيت يك درجه دشمن و شيعه تفكرات چاك  سينه را خود

 غيـرُ  شـيعي  شـخص  « :اسـت  گفتـه  و برده كار به دقيقي تعبير فرد اين درباره نصراهللا

أساساً الشيعة عند معروف«  

  پيامبر همسر وفات جشن
 بـه  اقـدام  بـار  نخـستين  براي 1431 رمضان با مطابق 2010 سال در ياسرالحبيب

 پيــامبر همــسر عايــشه، وفــات ســالروز مناســبت هبــ جــشني مراســم علنــي برگـزاري 
 خـشم  شـدن  برانگيختـه  بـه  منجـر  آن، خبـر  انتـشار  كـه  نمود سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

  .شد دنيا در مسلمانان
  موهن كتاب

 بلكـه  ،نداشـته  بـر  اقدامات اين از دست تنها نه وي
 منتـشر  كتاب يك در عايشه مورد در را خويش مواضع

   .داشت ناپسند و زشت بسيار عنواني كه كتابي .كرد
 سند كه احاديثي كه است اين وي كتاب مهم نكته
 فقـه  نص خالف بر و نموده اوري  جمع را ندارد معتبري
   .است زده پيامبر همسر به ناروا تهمت اماميه
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  : اين خصوصنظر برخي علماي شيعه در
  :نويسد عليه در بحار مي اهللا  رحمتمجلسي باقر محمد عالمه. 1
ي مسلمانان به قداست و پاكي همسران پيامبر اقرار دارند، بله البته برخـي از          همه«
   1». معتقدندالسالم عليه شان با علي ها به سركشي برخي از همسران نبي در مخالفت آن

  عليه اهللا رضوان طبرسى عالمه. 2
 أحـد  بنوح آمن إذا و مجنون أنه للناس تقول كافرة نوح امرأة كانت :عباس ابن قال
 ذلـك  فكـان  أضـيافه  علـى  تـدل  لـوط  امـرأة  كانـت  و به نوح قوم من الجبابرة أخبرت

 زن :گويد عباس ابن : الدين في خيانتهما كانت إنما و قط نبي امرأة بغت ما و خيانتهما
 نوح به نفر يك گاه هر و است ديوانه نوح گفت مى مردمه  ب و بوده كافر السالم عليه نوح

 هـاى  ميهمـاني  به را مردم لوط زن و را نوح قوم از ستمگران داد مي خبر آورد مي ايمان
 زنـا  مرتكب پيغمبرى زن يچه و زن دو آن خيانت بود اين پس .كرد مي راهنمايى لوط
   2».ىعفّت بى و ناموس در نه بود دين در ها آن خيانت و نشد

  درجاته اللَّه أعلى طوسي حسن بن محمد الطائفه شيخ. 3
 گرداني روي و بيزاري سبب امر اين كه چرا نشد، زنا مرتكب پيامبري هيچ همسر«

 از كـسي  بـه  هركـه  پـس  .شـود  مـي  ايـشان  بـه  ننگي لكه خوردن و خدا ي فرستاده از
   3.است شده مرتكب بزرگي خطاي دهد زنا نسبت پيامبر همسران

                                            
   بقداسـة اذيـال     فعلى اي هذه مقالة يخالفها المسلمون باجمعهم من الخاصة و العامـة و كلهـم يقـرون                 .1

المـؤمنين    آله مما ذكر، نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهن لمخالفتها أمير           صلّى اللّه عليه و      النبي  أزواج
البرهـان فـي تفـسير      «ـ همين مـضمون در       240ص 22 ج)   بيروت -ط  (األنوار   بحار .السالم علي عليه 

 . ؛ آمده است431ص 5 ج بحرانى    سيد هاشم بن سليماننوشته» القرآن

 ...كانت امرأة نوح كافرة تقول: قال ابن عباس ـ 479 ص 10  ج البيان في تفسير القرآن مجمع. 2

 52 ص10ج؛ التبيان في تفسير القرآن. 3
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  سره قدس طباطبايي حسين محمد سيد علّامه. 4
ايـن آيـات بـه داسـتان افـك            «:فرمايند مي نور سوره 26 آيه ذيل عالمه، حضرت
اند، ولـى شـيعه     المؤمنين دانسته  كند، كه اهل سنت آن را مربوط به عايشه ام          اشاره مى 

 پادشاه  "قسمقو "  ماريه قبطيه مادر ابراهيم معتقد است، همان ماريه كه         ي  را درباره  آن
فرسـتاد، و هـر دو      سـلم     و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي عنوان هديه براى رسول خدا       مصر او را به   

ـ حديث ـ هـا رسـيده   ها است و چه آن حديثى كه از شيعه  چه آن حديثى كه از سنى    
  1». خالى از اشكال نيست

 و فرماينـد  مـي  اقامـه  را عمـده  دليل دو سنت اهل احاديث رد در و ادامه در ايشان
  :كه دهند مي توضيح

نسبت به عايشه  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليداللت عموم روايات بر سوء ظن رسول خدا         «
اجـل از ايـن   سـلم   و آلـه  و عليه اهللا  صليكه رسول خدا جاى هيچ حرفى نيست، و حال آن 

كه خداى تعالى ساير مردم را از ايـن سـوء ظـن     طور نباشد؟ با اين    هسوء ظن است و چ    
 چرا وقتى مؤمنين و مؤمنات ايـن را شـنيدند حـسن ظـن بـه                 " : نموده و فرمود   توبيخ

، و وقتـى حـسن   2"يكديگر از خود نشان ندادند، و نگفتند كه اين افترايى است آشكار؟           
سـزاوارتر بـه آن     سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي ظن به مؤمنين از لوازم ايمان باشد، رسول خدا        

باشـد و مقـام      سوء ظن است كه خود يكى از گناهان مى        است، و سزاوارتر از اجتناب از       
عالوه بـر ايـن قـرآن كـريم تـصريح       .سازد نبوت و عصمت الهى او با چنين گناهى نمى   

داراى حسن ظن به مـؤمنين اسـت و         سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي كه رسول خدا   كرده به اين  

                                            
 127ص 15  ج؛ترجمه تفسير الميزان. 1

 )12/نور(. لَو ال إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات بِأَنْفُسهِم خَيراً و قالُوا هذا إِفْك مبينٌ. 2
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ه و     و منْهم الَّذينَ يؤْذُونَ النَّبِي و ي       " :فرموده ؤْمنُ بِاللـَّ يـ ،رٍ لَكُـمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَي وقُولُونَ ه

           يم أَلـ ذابع ملَه ولَ اللَّهسؤْذُونَ رينَ يالَّذ و ،نْكُمنُوا مينَ آملَّذةٌ لمحر ينَ، ونؤْملْمنُ لؤْم1"ي 

 در خـانواده پيغمبـر نيـز راه     اگر بنا باشد گناهانى چون زنااز اين هم كه بگذريم اصوالً   
گردد، و بر خـدا الزم اسـت كـه     ها از او شده و دعوت او لغو مى        پيدا كند، مايه تنفر دل    

خاندان او را از چنين گناهانى حفظ فرمايد، و اين حجت و دليل عقلى عفت زنـان آن                  
ما كه عقل همه     كند، نه عفت ظاهرى را فقط، و با اين         جناب را به حسب واقع ثابت مى      

آن را درك نكـرده     سلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي طور رسول خدا   هكند، چ  اين معنا را درك مى    
  2».شود و نسبت به همسر خود دچار ترديد مى

  3بقرا عيد جشن
 بـه  منتـسب  سـالروز  در جـشن  مراسم برپايي به اقدام خود، حركت استمرار با وي
ـ  را اهـ   برنامه اين عجيب اقدامي در و نمود دوم خليفه مرگ  شـبكه  از زنـده  صـورت  هب

 مختلـف  فرق در مسلمانان از بسياري تعجب كه اقدامي .ساخت منتشر خود اي  ماهواره
  .داشت همراه به را شيعيان و سنت اهل

                                            
گـوش  ) سـر تـا پـا     (گويند او خوش باور و       دهند و مى   ها كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى         آن از. 1

كنـد و    است، بگو خوش باور بودن او به نفع شما است او ايمان به خدا دارد و مؤمنان را تـصديق مـى                     
هنـد عـذاب    د ها كه فرستاده خدا را آزار مى       اند، و آن   رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده        

 61/توبه. دردناكى دارند

 143، ص15 ترجمه الميزان، ج. 2

گونه افراد چون شكم خليفه دوم در اين روز پاره شـده               بقرا به معني شكافتن است و بنا به گفته اين          .3
 .اند را عيد بقرا ناميده آن
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  نكنيد سب هم را بت
   :فرمايد مي كريم قرآنتحريكات  اين جريان منحرف در حالي است كه 

» وا ال وبونَ الَّذينَ تَسعدنْ يونِ مد وا اللَّهبسفَي واً اللَّهدرِ علْمٍ بِغَيع كنَّا كَذليكُـلِّ  زل 

 غيـر  كـه  كسانى )معبود به( ـ يعملُونَ كانُوا بِما فَينَبئُهم مرْجِعهم ربهِم  إِلى ثُم عملَهم أُمةٍ

 دشـنام  را خدا جهل، )و ظلم( روى از )نيز( ها آن مبادا ندهيد، دشنام خوانند مى را خدا
 بـه  آنـان  همه بازگشت سپس داديم زينت را شان عمل امتى هر براى چنين اين !دهند
 و پـاداش  و( سازد مى آگاه كردند، مى عمل چه آن از را ها آن و است پروردگارشان سوى
  )108/انعام(»).دهد مى كيفر
 نـاراحتى  اثـر  بـر  مؤمنـان  از جمعى شود، مى استفاده روايات بعضى از كه طورى به
 و گرفتـه  ناسـزا  باد به را مشركان هاى بت گاهى داشتند، پرستى بت مساله از كه شديد

 و ادب اصـول  رعايـت  و كرد نهى موضوع، اين از صريحاً قرآن دادند، مى دشنام ها آن به
  .دشمار مى الزم اديان، بدترين و ترين خرافى برابر در حتى را، بيان در نزاكت و عفت

 مـسير  از را كـسى  تـوان  نمـى  ناسزا و دشنام با زيرا است، روشن موضوع، اين دليل
 افـراد  گونـه  ايـن  در كه جهالت با آميخته شديد تعصب عكس، به بلكه داشت، باز غلط
 خـود  باطـل  آئـين  در افتـاده،  لجاجـت  دنـده  روى اصطالح به كه شود مى سبب است،
 پروردگـار  قـدس  ساحت به نسبت توهين و بدگويى به زبان است سهل شوند، تر راسخ

 كه طور همان دارد تعصب خود، اعمال و عقائد به نسبت ملتى و گروه هر زيرا بگشايند،
 زينـت  را شـان  عمـل  جمعيتـى  هـر  براى چنين اين ما« :يدفرما مى بعد جمله در قرآن
  ». داديم
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 ي  دربـاره  قـرآن  منطـق  نيـز  اسالمى روايات در
 و شده تعقيب منحرفان، و گمراهان به دشنام ترك

 انـد  داده دستور مسلمانان به اسالم بزرگ پيشوايان
 بـه  و كننـد  تكيـه  اسـتدالل  و منطق روى هميشه
 معتقــدات بــه نــسبت دشــنام حاصــل بــى  ي حربــه

 خـوانيم  مى البالغه نهج در نشوند، متوسل مخالفان،
 از جمعـى  بـه  الـسالم   عليـه  علـى  اميرالمؤمنين كه

  1:فرمايد مى دادند مى دشنام صفين جنگ ايام در را ويهمعا پيروان كه يارانش

الَهم   وصفْتُم لَو  لَكنَّكُم و  سبابِينَ تَكُونُوا  أَنْ  لَكُم  أَكْرَه  إِنِّي« مـأَع  و  ذَكَـرْتُم   مالَه كَـانَ   حـ  

بوي  أَصلِ  فالْقَو  لَغَ وي  َأبذْرِ  فبـه  شـما  اگر باشيد، فحاش شما كه ندارم خوش من ـ الْع 

 شان اعمال روى و( شويد متذكر را ها آن حاالت و برشمريد را ها آن اعمال دشنام، جاى
  2».بهتر حجت اتمام براى و است تر نزديك راستى و حق به )نمائيد تحليل و تجزيه
 بعـضى  كه كند مى نقل "المعانى روح " تفسير در سنى، معروف دانشمند "آلوسى "

 ناراحـت  كنـد،  مى شيخين سب شيعيان، از بعضى كرد مشاهده هنگامى جاهل عوام زا
 چـرا  كردند سؤال او از كه هنگامى كرد، السالم  عليه على مقام به اهانت به شروع و شد
  كنى؟ مى اهانت توست احترام مورد كه السالم عليه على به

 از تر كننده ناراحت را چيز هيچ زيرا كنم ناراحت را ها شيعه خواستم مى من« :گفت
  3».ساختند وادار عمل اين از توبه به را او بعد و ،!نديدم ها آن براى موضوع اين

                                            
 394ص ،5 ج نمونه، تفسير .1

 206؛ خطبه 323ص )صالح للصبحي( البالغة نهج .2

 218ص 7ج ،المعانى روح فسيرت .3

اگر شما به جاى دشنام،     
هــــــا را  ل آناعمــــــا

ها  برشمريد و حاالت آن   
را متذكر شويد  به حـق       

 تر است و راستى نزديك
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  اي فتواي امام خامنه
جمعي از علما و فرهيختگان شيعه منطقه احساء عربستان سعودي از مقـام معظـم               

ميـز و   اي در خصوص اهانت و استفاده از كلمـات تحقيرآ           اهللا خامنه   رهبري حضرت آيت  
  :توهين به همسر پيامبر اسالم سؤال نمودند و ايشان در پاسخ فرمودند

حـرام اسـت و       هاي اسـالمي بـرادران اهـل تـسنن مـا              اهانت به نمادها و شخصيت    
طريق اولي هر چيزي كه موجب اخالل در شرافت و هر گونه اتهـام بـه همـسر نبـي                  به

بلكـه ايـن اقـدام نـسبت بـه          . ام اسـت  باشـد، حـر   ) سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي(مكرم اسالم   
ويژه نـسبت بـه سـرور ايـشان حـضرت رسـول اعظـم                 همسران انبياء ممنوع است و به     

  1).سلم و آله و عليه اهللا صلي(
  :هاي قبل هم فرموده بودند البته ايشان در سال

بيت را هم  اهل داند؛ سني محب  امروز اين جماعت وهابي و سلفي، شيعه را كافر مي         
اين فكر غلـط    ! داند مي هاي عرفاني و قادري را هم كافر        داند؛ سنىِ پيرو طريقه    كافر مي 

مردم سـني شـافعي در       ي مردم شيعه در سراسر دنيا،       گيرد؟ همه  از كجا سرچشمه مي   
 هـا محـب و دوسـتدار    اين  كهـي مركزي   يشمال آفريقا، يا مالكي در كشورهاي آفريقا

 كافرند؛ چرا؟ چون به ـشود   بيت منتهي مي اهل ها به هاي عرفاني اين بيتند؛ طريقه اهل
الحـسين را مـورد       گذارنـد و مـسجد رأس      مـي  مرقد حسين بن علي در قـاهره احتـرام        

شيعه كه كافر است؛ سني سـقّزي و        ! كافرند ها دهند؛ به اين جهت اين     تقديس قرار مي  
اشد، او هم   بندي ارتباط داشته ب     قادري يا نقش   ي  سنندجي و مريواني هم اگر با طريقه      

است؟ چرا با اين فكر غلط و شوم بين برادران مـسلمان              اين فكر، چه فكري   ! كافر است 
                                            

بِما يخلُّ بِشَرَفها   ) صلّي اهللا علَيه و آله    (يحرُم النََّيل من رموزِ اخواننا السنَّة فَضلَاٌ عن اتهام زوج النَبي             .1
 )  آله و سلمصلي اهللا عليه و(بل هذَا االَمر ممتَنع علي نساء االَنبياء و خُصوصاً سيدهم الرَّسول االَعظَم 
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اي هم كه از روي ناداني و غفلـت، يـا گـاهي از روي                 آن شيعه  اختالف ايجاد بشود؟ به   
شناسـيم كـه فقـط     سراغ داريم و افرادي را هم از بين شيعيان مـي   اين را همـغرض  
كـه ايجـاد اخـتالف       اداني نيست، بلكه مأموريت دارند بـراي ايـن        ي ن   مسئله شان  مسئله
رفتار هر دو گـروه حـرام   : كنم كند، عرض مي سنت اهانت مي اهل به مقدسات ـ  كنند

  1.شرعي است و خالف قانوني است
  تكفير شيعيان و مراجع عظام

 كـه بـه دليـل    گيري منفي علما و مراجع شيعه عليـه وي  الحبيب با توجه به موضع    
، ناگهان لبه حمالت و انتقادات خويش را به سوي طيفي وسيع از علمـاي               مال او بود  اع

اي جديـد از ميـان علمـاي شـيعه را هـدف        كشاند و در اين راه، هـر روز، چهـره        هشيع
 .ها را تا حد كفر و خروج از دين تكفير نمود            اي كه در موارد بسياري آن        به گونه  .گرفت

ني طيفي از علماي شيعه ماننـد حـضرت امـام خمينـي،             هاي عرفا   او با انتقاد از نگرش    
اهللا حكيم و ساير مراجع بزرگ     اهللا سيستاني، آيت    اهللا بهجت، آيت   عالمه طباطبايي، آيت  

همگي ايشان را منحرف خوانـد و حمـالت شـديدي را    ... شيعه در كشورهاي منطقه و      
سند مـدعي شـد كـه       اهللا محمد باقر صدر انجام داد و در گفتاري ناپـ           بر ضد شهيد آيت   

  .ايشان در حالي از اين دنيا رفته كه از مذهب تشيع خارج شده بود
الحبيب همچنين ضمن فاسق قلمداد كردن سيد حسن نصراهللا طي سخناني گفت            

 ياسـر الحبيـب   .الدن و قرضاوي مجاهد هستند، سيد حسن نيز مجاهد است      كه اگر بن  
هـايش بـسيار      زهاي ابتدايي فعاليـت   اگرچه در قبال مرجعيت آيت اهللا سيستاني در رو        

گفت اما هر روز به جسارت خويش در قبال ايـشان نيـز افـزود تـا                   محتاطانه سخن مي  
                                            

 22/2/1388 ـ   در ميدان آزادي سنندج  در جمع مردم استان كردستان فرمايشات.1
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 او بعد   .كه در نهايت از عباراتي بسيار سخيف و ناپسند در قبال ايشان استفاده كرد              اين
 نـسل  هاي اهللا سيستاني توجهي به نگاه    از ابراز اين اظهارات سخيف، مدعي شد كه آيت        

  .قريب است كه شاهد طغيان تشيع بر ضد مرجعيت باشد جديد تشيع نداشته و عن
  سند مزدوري

هاي برون مـرزي صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي بـا                 در حالي كه پخش برنامه    
كننـد،    مشكل روبروست و هر از چند گاهي كشورهاي غربي براي آن مشكل ايجاد مي             

اي است ـ كه همگي در خارج از ايران هـستند    اين جريان داراي چندين شبكه ماهواره
  .شود ـ كه به راحتي پخش مي

هـا    اندازي و مـديريت ايـن شـبكه         جاست كه هزينه احداث و راه      نكته قابل تأمل آن   
  شود؟  چگونه تأمين مي
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  ترويج قمه كشي
يكي از نكات قابل تامل ديگر اين است كه اين طيف، از هرگونه عملي كه در ميـان              

ويـژه اگـر ايـن حمايـت بـوي            بـه . كنـد   وجب وهن مذهب باشد حمايت مـي      شيعيان م 
   .مخالفت با دستورات ولي فقيه بدهد

  :و برخي خرافات ديگر فرمودندزني  ي قمه اي درباره حضرت امام خامنه
 در كارهـا  برخـى  اخيـر،  سـال  چهار سه، اين در بگويم كه متأسفم خيلى بنده
 را آن غلـط،  به هايى دست كه است شده ديده محرّم ماه عزادارى مراسم با ارتباط

 هـر  كـه  دهند  مى رواج و كنند  مى باب را كارهايى. اند  كرده ترويج ما ى  جامعه در
 االيـام   قـديم  در مثـال،  عنوان به. آيد  مى وجود به سؤال برايش باشد، آن ناظرِ كس
 قفـل  خودشان بدن به عزادارى، روزهاى در كه بود معمول النّاس  عوام ى  طبقه بين
 غلـط  رسـمِ  ايـن  و كردند منع را آن علما و بزرگان مدتى، از پس البته،! زدند  مى

 افـراد،  بعضى كه شنيدم و اند  كرده رسم اين ترويج به شروع مجدداً باز اما. برافتاد
 غلطـى  كـارِ  چـه  اين! زنند  مى قفل خودشان بدن به كشور، اين كنار و گوشه در

  ؟!ددهن مى انجام افراد بعضى كه است
 دانـم   مـى . اسـت  خالف كارهاى از هم زدن قمه. است طور  همين نيز زدن قمه
 خواهنـد  ».آورد  نمـى  را قمـه  اسـم  فالنى كه بود اين حق«: گفت خواهند اى  عده
 نـه؛  »!بزننـد  بگذاريـد  زننـد؛   مى اى  عده داشتيد؟ كار چه زدن قمه به شما«: گفت
 پـنج  چهـار،  طى كه اى  گونه به اگر. كرد سكوت غلط كارِ اين مقابل در شود  نمى
 زمـان  در كننـد،   مـى  هم هنوز و كردند ترويج را زدن قمه جنگ، از بعد اخيرِ سال

 ايـن  مقابـل  در ايـشان  قطعـاً  كردند،  مى ترويج عليه  اللَّه  رضوان امام مبارك حيات
 سـر  بـه  و بگيرنـد  دسـت  بـه  قمه اى  عده كه است غلطى كارِ. ايستادند  مى قضيه
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 ايـن  كجـاى ! بـشود؟  چـه  كـه  كنند  مى را كار اين. بريزند خون و دبزنن خودشان
. است عزادارى ى  نشانه نوعى به زدن، سر بر دست البته،! است؟ عزادارى حركت،

 ى  سـينه  و سـر  بـر  آيـد،   مى پيش شان براي مصيبتى كه كسانى ايد،  ديده بارها شما
ـ  شـما  اما. است معمولى عزادارىِ ى  نشانه اين. كوبند  مى خود  كجـا  حـال  بـه  ات
 مغـز  بر شمشير با عزيزانش، عزيزترين مصيبت رويكرد خاطر به فردى كه ايد  ديده
 قمه! است؟ عزادارى كار، اين كجاى! كند؟ جارى خون خود سرِ از و بكوبد خود
 خـدا  بالشك، و نيست دين به مربوط كه است امورى از. است جعلى سنّتى زدن،
 توانـستند   نمـى  و بـود  بسته شان دست سلف علماى. نيست راضى آن انجام از هم

 ى  جلوه روز و اسالم حاكميت روز امروز ».است خالف و غلط كار، اين« بگويند
 محب ى  جامعه يعنى برتر، اسالمىِ ى  جامعه آحاد كه كنيم كارى نبايد. است اسالم
 على  بن  حسين نام به ارواحنافداه، عصر ولىِّ مقدس نام به كه السالم  عليهم بيت  اهل
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 و مسلمانان نظر در مفتخرند، الصالةوالسالم،  عليه اميرالمؤمنين نام به و السالم  عليه
 مـن . شوند معرفى منطق  بى خرافىِ هاى آدم گروه يك عنوان به عالم، غيرمسلمانان

 يك قطعاً كه را ـ زدن قمه ـ مطلب اين توانم  نمى ديدم كردم، فكر چه هر حقيقتاً
 بنده. نكنند را كار اين. نرسانم عزيزمان مردم اطّالع به است، بدعت يك و خالف
 او از قلباً من بزند، قمه بخواهد كه كند معنا اين به تظاهر كسى اگر. نيستم راضى
 نفر چند كنار، و گوشه در بود وقت يك. كنم  مى عرض جداً من را اين. ام  ناراضى

 و كردنـد   مـى  زنـى   قمه هب مبادرت عمومى انظار از دور و شدند  مى جمع هم دورِ
 بـد  و خـوب  بـه  هـم  كسى. نبود ـ هست امروز كه معنا اين به ـ تظاهر كارشان،

 وقـت  يـك  امـا . شد  مى انجام محدودى ى  دايره در كه چرا نداشت؛ كار شان عمل
 شهرهاى يا قم يا تهران هاى خيابان از خيابانى در ناگهان نفر، هزار چند كه بناست

 خودشـان  سـر  بر شمشير و قمه با و شوند ظاهر خراسان شهرهاى يا و آذربايجان
 معنـا  اين به السالم،  عليه حسين امام. است خالف قطعاً كار، اين. كنند وارد ضربه
 و عجيـب  هـاى  بـدعت  اين كجا از و هايى  سليقه كدام دانم  نمى من. نيست راضى
  !كنند؟ مى ما انقالبى ى جامعه و اسالمى جوامع وارد را خالف

 درسـت  زيارت باب در هم ديگر نامأنوس و غريب و عجيب بدعت يك اخيراً
 زيـارت  را السالم  عليهم ائمه مطهر قبور خواهند  مى وقتى كه ترتيب بدين! اند  كرده
 بـه  را خود خيز  سينه و خوابند  مى زمين روى شوند،  مى وارد كه صحن درِ از كنند،
 امام مطهر قبور و عليه  صلواةاللَّه رپيغمب مطهر قبر كه دانيد  مى شما! رسانند  مى حرم

 ى  همـه  را السالم  عليهم ائمه ى  بقيه و رضا امام جعفر،  بن  موسى صادق، امام حسين،
 آيـا . كردند  مى زيارت ايران، و عراق و مدينه در بزرگ، فقهاى و علما ايضاً مردم،
ـ  وقتـى  علمـا،  يـا  و السالم  عليهم ائمه از نفر يك كه ايد  شنيده هرگز  خواسـتند   ىم
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 ايـن  اگـر ! برسـانند؟  حرم به خيز  سينه طور به صحن، درِ از را خود كنند، زيارت
 انجـامش  بـه  ما بزرگان نمود،  مى خوب و مقبول و بود مستحب و مستحسن كار،

 آقـاى  العظمـى  اللَّـه  تآي مرحوم كه شد نقل حتى. نكردند اما. كردند  مى مبادرت
 و عميـق  و قـوى  مجتهـد  و بـزرگ  عـالم  نآ عليـه،   تعـالى   اللَّه  رضوان بروجردى
 احتمـاالً . كـرد   مـى  منـع  باشـد،  مـستحب  شايد كه  اين با را بوسى  عتبه روشنفكر،
 بـه . هـست  كـه  دعا كتب در. است شده وارد روايت در عتبه، بوسيدن استحبابِ

 كـار  ايـن  كـه   اين با. دارد وجود هم روايت بوسى، عتبه براى كه است اين ذهنم
 سجده كنند خيال دشمنان مبادا تا ندهيد، انجامش« گفتند  مى ايشان است، مستحب

 صحن وارد اى  عده وقتى امروز، اما ».نكنند درست تشنيعى شيعه، عليه و كنيم؛  مى
 اندازنـد   مى زمين به را خود شوند،  مى الصالةوالسالم  عليه الرّضا  موسى  بن  على مطهر

 اين آيا! برسانند حرم به را خود تا دپيماين  مى خيز  سينه طور  به را راه متر دويست و
. اسـت  زيـارت  و دين به اهانت اصالً. است غلط كار، اين نه؛ است؟ درستى كار
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 دشـمن  كـار  هم اين نكند دهد؟  مى رواج مردم بين را هايى بدعت چنين كسى چه
  1.كنيد روشن را ها ذهن و بگوييد مردم به را ها اين! باشد؟

هاي اين طيف متوجه خواهيد        اينترنتي و بررسي شبكه    هاي  با نگاهي گذرا به پايگاه    
 نمودهبه شدت تبليغ    از آن نهي كردند     اي    ها تمام مواردي را كه امام خامنه        شد كه اين  

در ايـن راه از گفـتن        .كننـد   دي تهيه نموده و تكثير مـي        و براي ترويج آن كتاب و سي      
  .هيچ ابايي ندارند... دروغ و جعل سخنان و امضاء علما و

  :اي دو بار ديگر هم در واكنش به چنين اعمالي فرمودند امام خامنه
 بود قطعى شرع خالف يك زنى  قمه ما نظر به

 هـم  بزرگـانى  و كرديم اعالم ما را اين هست؛ و
 كنـار  و گوشـه  از ديديم بعد اما كردند؛ حمايت
 اگـر ! كننـد   مى عمل اين عكس جهت در كسانى

 هـم  حـرام  و باشـد  نداشـته  هم اشكال زنى  قمه
 بـراى  جاهـايى  در چرا نيست؛ كه واجب نباشد،
 دارد؟ وجـود  انگيـزه  خرافى بعضاً چيزهاى اين
 نـدارد،  محـض  خرافـى  ى  جنبـه  كه هم هايى آن

 رايـج  فرهنـگ  در امروز، ارتباطات در امروز، دنياى در كه هست مقدار اين الاقل
 و جوانـان  بـين  و مـا  هـاى   خانـه  داخل در امروز كه عقالنياتى در امروز، جهانى
 از هـا  اين. كرد خواهد ايجاد نامناسب العمل  عكس است، رايج ما پسران و دختران

                                            
  17/03/1373 »بويراحمد و كهگيلويه« استان روحانيون جمع در  فرمايشات.1

  :اي امام خامنه
 يــك زنــى قمــه

 شـــرع خـــالف
ــى ــود قطعـ  و بـ

 .هست
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برا هـا  ايـن  بايـد  مـا  نپسندد، چه بپسندد، دنيا چه بگوييم ما كه نيست شرع ناتي 
  1.است فيه مشكوك چيزهاى ها اين حداقل بگوييم؛

ـ « كـه  امرى ـ زنى  قمه به راجع جا  اين پيش سال چند ما بـ  ني ـ  اسـت  »ىالغَ  ـ
 زيـادى  مردم و كردند قبول كردند، نجابت كردند، صحبت بزرگانى گفتيم؛ مطالبى

 امـام  با شما آقا كه شد بلند سروصدا هايى  گوشه از ديديم وقت يك پذيرفتند؛ هم
 كـه  را عملـى  ما كه است اين »الهدى مصباح و سفينةالنجاة« معناى! مخالفيد حسين
 اسـت،  بـين  و مـسلم  حرام هم ثانوى عنوان به و است اشكال محل شرعاً بالشك
   2دهيم؟ انجام

  مراقب باشيم
  :اند اهللا مصباح يزدي در خصوص زمينه انحرافات در مذهب شيعه فرموده آيت

مـان   ما هم كه در طرف حق هستيم، ممكـن اسـت در افكـار، رفتـار و در كارهـاي                   
ي وجـود دارد كـه طبـق نظـر          هاي ما نيز چيزهـاي      در كتاب  .هايي شويم   مرتكب اشتباه 

 براي نمونه، مسأله تحريف قـرآن كـه در بعـضي از       .بزرگان و متخصصان صحيح نيست    
هاي ما هم وجـود دارد، دسـتاويزي بـراي دشـمنان اسـالم               روايات ما آمده و در كتاب     

 البته مسأله تحريف قرآن هم در روايات اهل تسنن و هـم در روايـات مـا مطـرح          .است
كـه در     ها را درست كرده است؛ ولـي ايـن          دست دشمن واحدي اين   شده و پيداست كه     

اگر اين مسأله در روايات ما هست، در روايات شـما هـم وجـود دارد، در                 : پاسخ بگوييم 
گونه مسائل    ما بايد يك راه صحيح و منطقي داشته باشيم، بايد از اين            .مقام جدل است  

                                            
  27/12/1383 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى ديدار در  فرمايشات.1

  17/06/1384 رهبرى خبرگان مجلس اعضاى ديدار در  فرمايشات.2
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حيحي پيـشنهاد كنـيم، نبايـد       پند بگيريم، بايد براي پيشرفت در مسير درست، راه ص         
هـاي مـا يـك       ها دوبـاره بـا اسـتفاده از اشـتباه           اي به دست دشمنان بدهيم تا آن        سوژه

 برخورد، استدالل و مبـارزات فكـري مـا    .مذهب جديد يا انحراف جديدي درست كنند    
بايد بر اساسي استوار باشد كه هـم پـيش خـدا سـرفراز باشـيم و هـم دشـمن نتوانـد                       

  .سوءاستفاده كند
آب را از سرچشمه بايد تميز كـرد و نگذاشـت           

 اگر با تفكر انحرافي و با كساني كـه          .آلود شود  گل
هاي انحرافـي پيـدا كردنـد، بـا          به تبع آن، گرايش   

كم آن تفكـر بـه پـيش          مسامحه برخورد شود، كم   
صــورت فرقــه يــا گروهــي  رود و در آينــده بــه مـي 

آيـد و آفـت بزرگـي بـراي عـالم            خطرناك در مـي   
هـاي    نقطـه  . بايد خوب دقت كنيم    .شود  مي اسالم

تواند منشأ فسادهاي بزرگـي در       انحرافي را كه مي   
 اگـر  .جامعه شود بايـد از همـان ابتـدا مهـار كـرد           

زماني كه همين افكار انحرافـي وهابيـت در عـالم           
گرفت، ما امروز در  شد، برخوردي جامع، حساب شده و دقيق انجام مي     تشيع مطرح مي  

و تـشيع،   ) عج(شيعه، در ميان عاشورائيان، و در اين كشور امام زمان           داخل اين كشور    
اينك در بسياري از شهرها، حتـي در قـم،             هم .هاي انحرافي نبوديم   ديگر شاهد گرايش  

هايي براي رشد افكار انحرافي وجـود دارد؛ افكـاري كـه در اثـر مـسامحاتي كـه                    زمينه
كنند كه ريشه    طري بزرگ ايجاد مي   كنند و بعد خ     شود، كم كم زمينه رشد پيدا مى       مي

  1.شود كن كردنش مشكل مي
                                            

 1386/11/12  ـهمايش وهابيت، مانع انسجام اسالمياهللا مصباح يزدي در  يانات حضرت آيت ب.1
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  اشاره

 نـشريه   31 و   30هـاي     در شماره 
شميم معرفت در سلسله مقاالتي كه      

االسـالم    توسط برادر ارجمند حجـت    
سعيد حصاري تحت عنوان نخـستين      

قسمت چهـارم و    (ها براي پاكي      قدم
به رشـته تحريـر درآمـد بـه         ) پنجم

موضوعات مشارطه، مراقبه، محاسبه،    
  . معاتبه و معاقبه؛ پرداختيم

وضــوعات و بــه ويــژه امــا ايــن م
محاسبه بارها و بارها از سوي علماي       
اخالق مطرح شـده و بـر آن تاكيـد          

اســتاد نگارنــده شــهيد . شــده اســت
فرمود كه اين     حسين صافي تاكيد مي   

قدر مهم است كـه شـيطان و          امر آن 
كنند كـه   نفس اماره هميشه سعي مي   

انجــام آن را از ذهــن انــسان خــارج 
مت بـر   نمايند به همين دليـل اسـتقا      

  . انجام محاسبه بسيار مهم است

  
  
  
  
  

هـا     هم طي سـال    1حقير  تجربه اين 
حضور در جلسات مختلف اين امر را      

هـاي    طـي سـال   . ثابت نمـوده اسـت    
ــساتي كــه خــدمت   متمــادي در جل
برادران و خواهران ايماني بودم بارها      

 آنان به انجـام ايـن       انگيختن  بربراي  
مهم، بعد از تشريح و توضيح مطلب       

ــر  ــان ب ــه آن روي تختــه نوشــته و ب
يقين دارم انجـام    «عرض نمودم كه    

ــد نمــي و پــس از بررســي در » دهي
گرديد كـه     جلسات بعد مشخص مي   

تعداد محدودي موفق به انجـام ايـن        
دســـتور خودســـازي اهـــل بيـــت 

هـا    هنوز هم بعد از سـال     . اند  گرديده
حــضور در چنــد جلــسه و تاكيــدات 
مكرر هفتگي اكثريت مستمعين طبق     

  .نمايند ن نوشته شده عمل مييقي
                                            

 دبير تحريريه.1

  
  بردوباره تاكيد 

 ...محاسبه... 

ها براي پاكي نخستين قدم

همديازقسمت 
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رو براي تاكيـد مجـدد بـر          از اين 
موضوع ذكر شده مطلب زيـر را در        
ــهيد   ــه ش ــصوص از عالم ــين خ هم

اهللا مرتضي مطهـري از       حضرت آيت 
ــاب  ــم در اســالم«كت ــيم و تعل » تعل

انتخاب نموده و تقديم شما عزيـزان       
  1.نماييم مي

  مراقبه و محاسبه
ــسئله ــنم    اي م ــرض ك ــد ع ــه باي  ك

هاى  اى است كه در تعليم و تربيت       همسئل
دينى و مذهبى وجود دارد و در تعلـيم و          

هـاى غيرمـذهبى وجـود نـدارد و          تربيت
مطلبـى  . تواند هم وجود داشته باشد     نمى

ــى  ــالق م ــاى اخ ــا   را علم ــد و عرف گوين
العاده روى آن تكيه دارند و در متون         فوق

اسالمى توجه زيادى بدان شده اسـت، و        
ــه    ــت ب ــزى اس ــام آن چي ــه و «ن مراقب

ــرورش. »محاســبه ــوزش و پ ــاى  در آم ه
ــن  ــذهبى اي ــدا    غيرم ــاهيم پي ــه مف گون

شود، مراقبه و محاسبه اصـلًا مفهـوم         نمى
                                            

 ص  ،22 مطهرى، ج  شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
 370 ـ تعليم و تربيت در اسالم ص758

ولـى در تعلـيم و      . شود ندارد و طرح نمى   
تربيت دينى چون اساس، مسئله خـدا و        
پرستش حـق اسـت، قطعـاً ايـن مـسائل       

  .مطرح است
اى داريـم كـه مـن        در قرآن كريم آيه   

ـ آيه را شايد مكرر طرح كرده باشـم   اين 
اى كه ما قم بـوديم، عـالم          چون آن دوره  

يـك مـدتى     2گفـت   بزرگى كه اخالق مى   
روى اين آيه تكيه كرده بود، و چون اين         
آيه بيشتر به گوشـمان خـورده و بيـشتر          

ايم، گويى يـك جلـوه        روى آن فكر كرده   
ـ ديگرى در ذهن من دارد  از آيات آخـر   

است؛ قبل از آن آيات سوره مباركه حشر  
  :توحيدى، اين آيه است

ــوا اللَّــَه َو ْلتَـْنظُــْر « ــا ايـَُّهــا الَّــذيَن اَمنــوا اتـَُّق ي
نـَْفٌس ما َقدََّمْت ِلَغٍد َو اتـَُّقوا اللََّه انَّ اللَّـَه َخبيـٌر 

ـــوا *ِبمـــا تـَْعَملـــونَ  ـــُسوااللََّه   َو الَتكون َكالَّـــذيَن َن
ُفَسُهْم اولِئَك هُ    » اْلفاِسقونَ  مُ فَاْنسيُهْم انـْ

  )19و18/حشر(
                                            

عليـه    اهللا  ت امـام خمينـي رحمـت      منظور حضر . 2
 است
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تقـواى الهـى داشـته      ! اى اهل ايمـان   
ــيد ــــدٍ . باشــ ــــدََّمْت ِلَغ ــــا َق ــــٌس م ــــْر نـَْف  َو ْلتَـْنُظ

منظورم در مراقبه و محاسبه، اين كلمه       (
و همانــا قطعــاً و شــديداً هــركس ) اســت

نظر در مواردى مفهوم دقت را  ـدقت كند  
چـه    در آن  ــ  را   دهد نه مفهوم نگاه تنها     مى

فرسـتد؛ يعنـى    كه براى فـردا پـيش مـى    
پيش «تمام اعمال انسان در منطق قرآن       

در اين زمينه يـك آيـه و        . است» فرست
ُفـِسُكْم   «:دو آيه هم نيست    َو ما تـَُقدِّموا ِالنـْ

چه از عمـل    و آن  ـ ِمْن َخْيٍر َتِجـدوُه ِعْنَداللَّـهِ 
فرسـتيد،   صالح براى خودتان پـيش مـى      

  )110/بقره(».يابيد نزد خدا مى
  :جا گرفته سعدى هم اين شعر را از همين

  برگ عيشى به گور خويش فرست
  كس نيارد ز پس، تو پيش فرست

از خود قرآن   » پيش فرستادن «تعبير  
تمـــام اعمـــال انـــسان پـــيش  . اســـت
هاست؛ يعنى جايى كه انسان در       فرستاده

كه خودش   آينده خواهد رفت، قبل از اين     
رسـتد و   ف جا مى  برود يك كاالهايى به آن    

هـا   اى انسان . شود بعد خودش ملحق مى   
هاى خودتان كمال    در اين پيش فرستاده   

دقت و مراقبـت را داشـته باشـيد و نظـر       
خواهيد چيزى را به     وقتى شما مى  . كنيد

كنيـد،   جايى بفرسـتيد اول وارسـى مـى       
  .فرستيد كنيد و بعد مى دقت مى

تكـرار  »  َواتـَُّقـوا اللَّـهَ «بار ديگـر كلمـه      
   :فرمايد گاه مى  و آنشود، مى

 ».انَّ اللَّــــــــــــَه َخبيــــــــــــٌر ِبمــــــــــــا تـَْعَملــــــــــــونَ « 
  )18/حشر(

گويد شما خودتان دقت كنيد      اول مى 
چــه عمــل  خــدا بــه آن: گويــد بعــد مــى[

خواهـد   كأنـه مـى   .] كنيد آگـاه اسـت     مى
بگويد اگر شما دقت نكنيـد، يـك چـشم          
بسيار دقيقى بـه هرحـال هـست، او كـه           

چيـزى را   يك وقت انسان يـك      . بيند مى
: گويـد  فرستد، بعد مى   قبل از خودش مى   

آيـد   خوب حاال هرچه شد شد، كـى مـى        
نـه، مـسئله ايـن       :گويـد  مـى ! نگاه كنـد؟  

چـه شـما عمـل       نيست، خدا به تمـام آن     
  .كنيد آگاه و خبير است مى
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برخى افراد كه چند روز قبل از فـوت         
) عليـه  اللَّه رضوان(مرحوم آقاى بروجردى    
خيلى ايشان  : تندخدمت ايشان بودند گف   

 :را ناراحت ديـديم و ايـشان گفتنـد كـه          
خالصه عمر ما گذشـت و مـا رفتـيم و           «

نتوانستيم خيـرى بـراى خودمـان پـيش         
  ».بفرستيم، عملى انجام بدهيم

  

جا نشسته بـود،     يكى از كسانى كه آن    
ــل    ــشه در مقاب ــه همي ــادتى ك ــق ع طب

كنند به تملّق و  صاحبان قدرت شروع مى   
   كه اينجا هم جـاى     چاپلوسى، خيال كرد  

آقا، شـما  «: تملّق و چاپلوسى است، گفت  
ها  ها بايد اين حرف    ما بدبخت ! ديگر چرا؟ 

ه ايـن همـه آثـار            را بزنيم، شما الحمدللـَّ
خير از خودتان باقى گذاشتيد، اين همـه        
شاگرد تربيت كرديد، اين همه آثار كتبى     
از خودتان به يادگار گذاشتيد، مسجد به       

هـــا  د، مدرســـهايـــن عظمـــت ســـاختي
  ».ساختيد

وقتى اين را گفت، ايشان يك جملـه        
  : فرمود كه حديث است

  1»َأْخِلِص اْلَعَمَل فَِإنَّ النَّاِقَد َبِصري«
عمـل را بايـد خـالص       ! گويى؟ چه مى 

. جا هـست   نقّاد آگاه آگاهى آن   . انجام داد 
هـا كـه در منطـق        اى ايـن   تو خيال كرده  

مــردم بــه ايــن شــكل هــست، حتمــاً در 
  !يشگاه الهى هم همين جور است؟پ

جاست  اين» انَّ اللََّه َخبيـٌر ِبمـا تـَْعَملـونَ « 
كه علماى اخالق اسالمى با الهام از ايـن         

كننــد كــه  اى را مطــرح مــى آيــه مــسئله
المسائل اخالق اسـت، مـادر       گويند ام  مى

 مـــسائل اخالقـــى اســـت و آن ي همـــه
مراقبـه يعنـى بـا خـود        . اسـت » مراقبه«

ريكى را بكـن كـه بـه او         معامله يـك شـ    
اطمينان ندارى و هميشه بايد مـواظبش       
باشــى، مثــل يــك بازرســى كــه در اداره 

                                            
اعمالت را خالص كن، بازرس اعمال تـو بـسيار          . 1

عنوان كالم خداي     اين عبارت به  «. بينا و آگاه است   
الجــواهر الــسنية فــي األحاديــث : متعــال در كتــاب

 آمده است   163ص)  كليات حديث قدسى  (القدسية  
: عنـوان نـصايح لقمـان بـه پـسرش در كتـاب              بهو  

البتـه قبـل و     .  نقل شده  341اإلختصاص؛ النص؛ ص  
 .بعد روايات باهم متفاوت است
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است؛ يعنى خودت را به منزله يـك اداره    
تلقى كن و خودت را بـه منزلـه بـازرس           

كه تمام جزئيـات را     ] تلقى نما [اين اداره   
  .بايد بازرسى و مراقبت كنى

ه چيزى است كه هميـشه بايـد        مراقب
همراه انسان باشد، يعنى هميشه انـسان        

  .بايد حالش حال مراقبه باشد
گفتيم يك دستور ديگرى هست كـه       

اين هـم   . گذارند مى» محاسبه«نام آن را    
ببينيـد  ـ   ...در خود متن اسالم آمده است     

يعنـى  ! قـدر روح و معنـا دارد       هها چ   اين جمله 
هايى  كه اين روح   نكند از اي    قدر حكايت مى   هچ

اند اصلًا خودشان مـال       ها را گفته    كه اين جمله  
  : فرمايد  مىـ اند اين دنياها بوده

قـَْبــــــَل َأْن ُحتَاَســــــُبوا َو أَنـُْفــــــَسُكْم َحاِســــــُبوا «
  1»زِنُوَها قـَْبَل َأْن ُتوَزنُوا

                                            
 سـلم  و آلـه  و عليـه  اهللا صـلي اين روايت از پيامبر اكـرم     . 1

 )99 ص16الــشيعة ج وســائل. (نقــل شــده اســت
: البالغه هم شبيه همين روايت اسـت        عبارت نهج 

» اللَّه ادبع            نُـوا وـلِ أَنْ تُوزنْ قَب مـ كُمزِنُوا أَنْفُـس 
حاسبوها منْ قَبلِ أَنْ تُحاسبوا ـ بندگان خدا، پيش  

كه به ميزان حـق سـنجيده شـويد خـود را              از آن 
تـان برسـند      كه به حـساب     بسنجيد، و قبل از اين    

 كه از شما حساب بكـشند      پيش از آن  
 خودتان  ـ  كه در قيامت خواهند كشيدـ

 خودتـان حـساب بكـشيد، و        جا از  همين
شيد         خودتان را ايـن    جـا وزن كنيـد و بكـ

شند       كـه آن   پيش از ايـن    جـا شـما را بكـ .
جا شما را به ترازو خواهند گذاشـت و          آن

جا خودتان، خودتـان     اين. خواهند كشيد 
  .را بكشيد ببينيد سنگينيد يا سبك

اگر سبك هـستيد يعنـى هـيچ چيـز          
 نيستيد، و اگر سنگين هستيد يعنـى پـر        

نگوييد انسان ممكـن اسـت پـر         .هستيد
مطابق قرآن ترازويى كه در     . باشد از گناه  

ترازويـى اسـت كـه فقـط          قيامت هـست  
سـنجد؛ اگـر     سبك سنگينى خوب را مى    

خوب در آن هست سنگين است، اگر نـه         
  . سبك است

فَـُهـَو فـِى ِعيـَشٍة  * فََأمَّا َمن ثـَُقلَـْت َمَوازِينُـهُ     «
ـــــْت َمَوازِينُـــــهُ َو َأمَّـــــ * رَّاِضـــــَيةٍ  فَأُمُّـــــُه  * ا َمـــــْن َخفَّ
  )9تا6/القارعة(»َهاِويَةٌ 

                                           
للـصبحي  (البالغـة     نهـج (» .خود را محاسبه كنيد   

 90، خطبه123، ص)صالح
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امُّـُه هايش سبك است     كسى كه ميزان  
كسى كه  .] جايگاهش جهنم است  [هاِويَـٌة 
فَـُهـَو فـى عيـَشٍة هايش سنگين است     ميزان
اى  او در بهشت، زنـدگانى آسـوده      [راِضـَيٍة 

  .].خواهد داشت
نيـد  جا وزن كنيـد، ببي     خودتان را اين  
طـور   جا حضرت به   اين. سبكيد يا سنگين  

دهـد، ولـى در      كلى دستور محاسبه مـى    
روايات ما تفسير بيشتر اين مطلـب ايـن         

  :اند است كه فرموده
  1»لَْيَس ِمّنا َمْن ملَْ ُحياِسْب نـَْفَسُه ىف ُكلِّ يـَْوٍم «

هركسى كه هر شبانه روز يك بار به حساب         
  .خودش رسيدگى نكند، از ما نيست

                                            
: الـسالم فرمـود     جعفـر عليـه    بـن  حضرت موسى  .1
»سنْ   لَينَّا مم   لَم   باسحي   هي   نَفْسمٍ    كُـلِ    فو فَـإِنْ     يـ 

           ه عملَ حسناً استَزَاد اللَّه و إِنْ عملَ سيئاً استَغْفَرَ اللـَّ
منْه و تَاب إِلَيه ـ از ما نيست كسى كـه هـر روز    

 اگـر كـار نيكـى كـرده          كند، پس حساب خود را ن   
است از خدا زيادى آن را خواهـد، و اگـر گنـاه و              
كار بدى كرده در آن گناه از خدا آمرزش خواهـد           

  »).و توبه نمايد(سوى او بازگشت كند  هو ب
 453، ص2 ، ج)اإلسالمية  ط(الكافي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يكــى از مفــاخر دنيــاى اســالم در  ... 

اخالق ايـن اسـت كـه بـه الهـام همـين             
هـا داريـم     دستورها ما يك سلسله كتـاب     

سيد بن طـاوس    . النفس محاسبةدر زمينه   

ــبة ــنفس محاسـ ــى  الـ ــته، كفعمـ  نوشـ

 نوشـته، و در اغلـب كتـب         النفس محاسبة

ـ اخالقــى اســالمى  ي و شــايد در همــه  
 ند استيفا كنند  ا  كتب اخالقى كه خواسته   

 النفس محاسبة و   النفس مراقبة اين مسئله    ـ

  .اند را مطرح كرده
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   مشارطه، معاتبه، معاقبه
ــد    ــسى بخواه ــر ك ــر اســالم اگ از نظ
ــين شــرط   ــد، اول خــودش را تربيــت كن

گوينـد قبـل از      مراقبه اسـت، منتهـا مـى      
مراقبه و محاسبه يك چيز هست و بعـد         

 از  قبل. از مراقبه و محاسبه نيز يك چيز      
است؛ يعنى اول انسان    » مشارطه«مراقبه  

بايد با خـودش قـرارداد امـضا كنـد، كـه          
روى . آورنـد  ها را اغلب روى كاغذ مى      اين

كنند و پيمان    كاغذ با خودشان شرط مى    
گونـه باشـم؛ چـون اگـر         بندند كه اين   مى

مشارطه نـشود و اول انـسان بـا خـودش           
قرارداد نبندد، موارد را مـشخص نكنـد و         

دانـد   ودش برنامه قرار ندهد، نمى    براى خ 
  .چگونه از خودش مراقبه كند

ــرارداد    ــك ق ــا خــودش ي ــا اول ب مثلً
جـور باشـد،     بندد كه خوراك من ايـن      مى

جـور باشـد، سـخن مـن        خواب مـن ايـن    
جور باشد، كارى كه بايد براى زندگى        اين

جور باشد، كارى كه بايـد   خودم بكنم اين 
وقت جور باشد،    براى خلق خدا بكنم اين    

هـا را    ايـن . جور بايد تقسيم بشود    من اين 
كند يا روى    در ذهن خودش مشخص مى    

ــا  آورد و امــضا مــى كاغــذ مــى ــد، و ب كن
بندد كه بر طبـق ايـن        خودش پيمان مى  

برنامه عمل كند و بعد هميشه از خودش        
طـورى كـه     كنـد كـه همـين      مراقبت مى 

  .پيمان بسته رفتار كند
 همچنين در هر شبانه روز يك دفعـه       

كشد كه آيا مطابق     از خودش حساب مى   
چه كه پيمان بستم عمل كردم؟ آيا از         آن

خود مراقبت كردم يا نكردم؟ اگـر عمـل         
كرده بود بعدش شـكر و سـپاس الهـى و           
سجده شكر است، و اگر عمل نكرده بـود         

يعنـى  (آيـد    در كار مـى   » معاتبه«مسئله  
اگـر كـم تخلـف      ) خود را مالمت كـردن    

آيـد   در كـار مـى    » همعاقب«كرده باشد، و    
اگر زيـاد تخلـف     ) خود را عقوبت كردن   (

هـا بـا     كرده باشد، كه آن عقوبـت كـردن       
ها و با كارهاى خيلى سخت بر خود         روزه

تحميــل كــردن و مجــازات كــردن خــود 
  .است

ها از اصول مسلّم اخالق و تربيـت         اين
  .اسالمى است
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  متن اصلي

كُنْت عنْد سيدي الصادقِ ع إِذْ دخَلَ سهلُ بنُ الْحسنِ الْخُرَاساني           : عنْ مأْمونٍ الرَّقِّي قَالَ   
لُ                        أَهـ أَنْـتُم ةُ و مـالرَّح الرَّأْفَـةُ و لَكُـم ولِ اللَّهسنَ را ابي فَقَالَ لَه لَسج ثُم هلَيع لَّمفَس  ت يـب

                    ائَـةَ أَلْـفم كتيع نْ شـم تَجِد أَنْت و نْهع دقٌّ تَقْعح كُونَ لَكأَنْ ي كنَعمي يا الَّذةِ مامالْإِم
ا                      قَـالَ يـ ثُـم ك ه حقـَّ يضْرِبونَ بينَ يديك بِالسيف فَقَالَ لَه ع اجلس يا خُرَاساني رعى اللـَّ

اني قُـم                  حنيفَ ا خُرَاسـ قَالَ يـ ثُم هلْوع ضياب رَةِ ومكَالْج ارتَّى صح رَتْهجفَس رِي التَّنُّورجةُ اس
ي           لْنـارِ أَق ذِّبني بِالنـَّ لَـا تُعـ ه ولِ اللـَّ سـنَ را ابي يديا سي ياني التَّنُّورِ فَقَالَ الْخُرَاسف سلفَاج

أَقَالَك                   هتابب ي سـ فـ لُـهنَع و كِّيونُ الْمارلَ هإِذْ أَقْب كنُ كَذَلا نَحنَميفَب أَقَلْتُك قَالَ قَد اللَّه 
ي                     فـ س لـاج و كدنْ يلَ مقُ ع أَلْقِ النَّعادالص فَقَالَ لَه ولِ اللَّهسنَ را ابي كلَيع لَامفَقَالَ الس

اني                  التَّنُّ ثُ الْخُرَاسـد حـع ي املَ الْإِمأَقْب ي التَّنُّورِ وف لَسج ثُم هتاببنْ سلَ مورِ قَالَ فَأَلْقَى النَّع
                 ي التَّنُّورِ قَالَ فَقُما فانْظُرْ م و يانا خُرَاسي قَالَ قُم ا ثُملَه دشَاه تَّى كَأَنَّهانَ حيثَ خُرَاسدح ت

ذَا                      ثْـلَ هـانَ م بِخُرَاسـ تَجِـد ع كَم امالْإِم نَا فَقَالَ لَهلَيع لَّمس نَا وإِلَي عاً فَخَرَجتَرَبم تُهفَرَأَي هإِلَي
 زمانٍ لَـا َنجِـد      فَقَالَ و اللَّه و لَا واحداً فَقَالَ ع لَا و اللَّه و لَا واحداً فَقَالَ أَما إِنَّا لَا نَخْرُج في                   

قْتبِالْو لَمنُ أَعينَ لَنَا نَحداضعةً مسخَم يهف .  
  124، صفحه 47 ، جلد) بيروت-ط (بحار األنوار 
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الـسالم بـودم كـه سـهل بـن حـسن             خدمت حضرت صادق عليه   : مأمون رقي گفت  
ف و  ئـو قدر شما ر    اللَّه چه   كرد يا ابن رسول     عرض. خراسانى وارد شده سالم كرده نشست     

كـه بـيش از       كنيـد بـا ايـن      مهربان هستيد شما امام هستيد چرا دفاع از حق خود نمى          
  .  شمشير زن داريدي هزار شيعهصد

  .ا رعايت كندبنشين خراسانى خدا جانب تر: السالم فرمود امام عليه
  .به كنيزى به نام حنيفه فرمود تنور را بيفروزد) سپس(

  . چه يك پارچه آتش گرديد و قسمت باالى آن سفيد شد تنور افروخته شد چنان
  . برو بنشين داخل تنور: السالم رو به مرد خراسانى نموده فرمود بعد امام عليه

از . للّه مرا به آتـش مـسوزان      ا  يا ابن رسول  :) گفت(خراسانى شروع به التماس نموده      
  . جرم من درگذر خدا از تو بگذرد

  .ترا بخشيدم: السالم فرمود امام عليه
يك كفش خود را به انگشت گرفته بـود         ) در حالي كه   (  مكى  در همين موقع هارون   

  . اللَّه وارد شد و عرض كرد السالم عليك يا ابن رسول
  . بيانداز برو داخل تنور بنشيننعلين را از دست : السالم فرمود امام عليه

  .نعلين را انداخت و داخل تنور نشست) هارون مكي بالفاصله(
كـه در     هاى خراسان مثل اين     امام شروع كرد با خراسانى به صحبت كردن از جريان         

  .خراسان بوده
  .خراسانى برو ببين در تنور چه خبر است: بعد فرمود

. چهـار زانـو در تنـور نشـسته    ) هارون (به جانب تنور رفتم و ديدم    ) خراسانى گفت (
  .از تنور خارج شد و به ما سالم كرد) سپس(

  .شود؟ ها در خراسان چند نفر پيدا مى از اين: السالم به خراساني فرمود امام عليه
نـه بـه خـدا يـك نفـر پيـدا            .  خدا قسم يك نفر هم نيـست        به: خراساني عرض كرد  

  .شود نمى
ر زمانى كه پنج نفر ياور نداشته باشـيم قيـام نخـواهيم             ما د : السالم فرمود   امام عليه 

  .دانيم ما خودمان موقعيت مناسب را بهتر مي. كرد
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  پنج ؛ گنج
  : السالم عليهاميرالمؤمنين علي قال 

  : ختمت التوراة بخمس كلمات، فأنا احب أن اطالعها في صبيحة كلّ يوم
 . العالم الّذي ال يعمل بعلمه فهو و إبليس سواء: األول

  . سلطان ال يعدل برعيته فهو و فرعون سواء: و الثّاني
  . له فهو و الكلب سواءفقير يتذلّل لغني طمعا في ما: و الثّالث
  . غني ال ينتفع بماله فهو و اآلجرّ سواء: و الرّابع

  . امرأة تخرج من بيتها بغير ضرورة هي و األمة سواء: و الخامس
تورات با پنج جمله پايان يافته      : دوالسالم فرم  عليه امير المومنين على  

  .ها را از نظر بگذرانم هر روز آن كه من دوست دارم در آغاز
  . عالمى كه به علمش عمل نكند، با شيطان مساوى است:ولا

 مردم رعايت نكند، بـا فرعـون        ي   زمامدارى كه عدالت را درباره     :دوم
  .مساوى است

خاطر طمع در اموال او ذليالنه خضوع         فقيرى كه در برابر غنى به      :سوم
  .مساوى است سگ كند، با مى

بهـره  )  كمك به ديگـران    براى خود و  ( ثروتمندى كه از مالش      :چهارم
  .گيرد، با فقير اجير مساوى است نمى

شود، او    زنى كه براى هواى نفس و بدون نياز از منزل خارج مى            :پنجم
  . استمساويبا كنيزِ برده 

  3549 رقم1:الجزء؛ مشكيني اردبيلي:المؤلف؛ المواعظ العدديه تحرير
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  خوانندگان محترم

ـ بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بـدون يـاري و            1
نامه صفحه بعـد را بـه         تقاضا داريم پرسش  . حمايت شما كاري دشوار است    

دقت تكميل نموده و ارسال نماييد تا از نظرات و رهنمودهاي ارزنـده شـما               
  .بنديمكار   برده و در تقويت كمي و كيفي نشريه به بهره
جا كه شما گراميـان در خـط مقـدم جبهـه فرهنگـي در حـال                   ـ از آن  2

مجاهدت هستيد و بيش از هر كس ديگر با نيازهاي امروز اعـضاي بـسيج ـ    
ويژه جوانان ـ آشنايي داريد، شبهات، موضوعات و مطالبي را كه احساس   به
 مـا   كنيد نياز امروز متربيان و مخاطبان شما و حتي نشريه هـست، بـراي               مي

گيري از اهل فن و كارشناسـان         هاي بعدي با بهره     ارسال فرماييد تا در شماره    
  .ها مطالبي را ارائه نماييم مرتبط، در خصوص آن

هاي اخالقي و تربيتي، اعتقادي و        ـ مقاالت و تحقيقات خود را در زمينه       3
معرفتي، بصيرتي و مهارتي، با لحاظ نمودن رويكردهاي آموزشي و كاربردي         

بديهي است در صـورت اتقـان محتـوايي و          . شاني نشريه ارسال فرماييد   به ن 
هـا را در      نويسي، بـا افتخـار آن       برخورداري آثار شما از استانداردهاي مقاله     

  .شمارگان بعدي منتشر خواهيم نمود
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  فرم نظر سنجي
مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقاالت، جدول زير را تكميل نموده و                 

  .آن را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل دهيد

يف
رد

  

  موضوعات نظر خواهي
وب

ي خ
خيل

  
وب

خ
سط  

متو
يف  

ضع
يف  
 ضع

لي
خي

            كيفيت مباحث قرآني  1  

            كيفيت مباحث اعتقادي  2

            فقهيكيفيت مباحث   3

            كيفيت مباحث اخالقي  4

            كيفيت مباحث مهارتي  5

            كيفيت مباحث سياسي  6

            كيفيت مباحث گوناگون  7

            ها گزينش مقاالت و كيفيت آن  8

            تعداد مقاالت و حجم مجله  9

            ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص 10

            و مطالبتازگي و مفيد بودن موضوعات  11

            جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب 12

            بندي و فونت مطالب از نظر راحتي مطالعه صفحه 13

            طرح جلد 14

  . نماييدساللطفاً نظرات كوتاه خود را مرقوم فرماييد و نظرات تفضيلي را همراه اين برگه ار
  


