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حسـن مشـهد سـخنرانی مسـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
ِ

سـی جلسـهای داشـتم  ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود1».
توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد:
 .1معـارف اسلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خارج شـده و ناظر به تکالیف
عملـی و زندگی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
 .1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴

8

ق
م�دمه
واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان مـیآورد.
 .3محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسالمی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش ایـن اثـر افـزوده اسـت عبارتانـد از:
منطقـی بـودن و دوري از هرگونـه تعصـب کـه ایـن مباحـث را بـرای جهانیـان
قابلاسـتفاده میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،1انطبـاق مباحـث
بـا سـیره سیاسـی مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،2توجـه ویـژه بـه ضعـف ایمـان
بهعنـوان درد اصلـی جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش
شـیوه تدبـر و تعمـق در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانـی نظـام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری کـه پیـش روی شماسـت ،مجموعه کتابهای «اندیشـه والیت»
میباشـد که محتوای جلسـات معظم له را در قالب  4مجلد ،ارائه کرده اسـت.
مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» بـا اثـر مذکـور را
میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
 بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری ،کتـاب فـوق تقطیعشـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائه شـده اسـت.
 . 1ر.ک .به بیانات معظم له در .1367/07/13
 . 2ر .ک .به بیانات معظم له در .1371/04/08
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در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی وموضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در متن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویسهایی که برای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حـذف شـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
 ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامـونمحتوای آن طرح شـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگـردد تا مخاطـب را با روحکلـی مبحث همـراه کند.
برخـی از آیـات محـوری موضـوع کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـهاشـاره نگردیـده ،امـا در محتـوا بـدان پرداختـه شـده ،بـه اول هـر مبحـث افـزوده
شـده اسـت.
 برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـتکـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکنـد.
نمـودار درختـی نیـز میتوانـد بـه ترسـیم شـمای کلـی موضـوع بهصـورتنظـم یافتـه ،بـه همـراه برخـی جزئیـات کمـک نمایـد.
قبـل از ورود بـه موضـوع اصلـی کتـاب برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـونقـرآن آمـده اسـت .ایـن مـوارد توسـط سـخنران در اثنـای بحـث مطـرح شـده
اسـت کـه بـا هـدف پیراسـته شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجه بیشـتر بـه این
نـکات مهـم ،بـه صـورت دسـتهبندی شـده بـه ابتـدای کتـاب منتقـل گردیـده
اسـت .نکاتـی چـون «سـوره ممتحنـه ،سـوره والیـت»ّ ،
«تدبـر در قـرآن ،کلیـد
کشـف حقایـق آن»« ،لـزوم تطبیـق قـرآن و مسـائل اجتماعـی و تاریخـی»« ،لزوم
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ّ
تدبـر در قـرآن کریـم»« ،تاریـخ؛ تفسـیر قـرآن» و. ..
اصلی مباحث ارائه شـده اسـت
 -در پایـان کتـاب ،خالصـهای از محورهـای ِ

تـا بـا مطالعـهی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کلی کتاب دسـت یافت.

«ایمـان در قـرآن»« ،توحیـد در قـرآن» و «نبـوت در قـرآن» سـه جلـد از
مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» میباشـد کـه پیـش از ایـن تدوین شـده
اسـت .نوشـتار حاضـر ،جلـد چهـارم از ایـن مجموعـه اسـت کـه تحـت عنـوان
«والیـت در قـرآن» ارائـه میگـردد .در ایـن کتـاب پس از تبییـن اهمیت و جایگاه
والیـت ،تعریـف والیـت و ابعـاد سـهگانه آن مـورد بررسـی قـرار میگیـرد .سـپس
خصوصیـات و ویژگیهـای انسـان و جامعـه والیتمـدار و مصـداق ول ّـی جامعـه
اسلامی ارائـه میشـود .والیـت طاغـوت ،تعریـف ،آثـار و نتایـج آن ،و هجـرت و
نسـبت آن بـا والیـت و ثمـرات آن موضوعـات دیگـر ایـن کتـاب میباشـد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصيـه
مـي شـود بـه کتـاب «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن کریـم» کـه بـه همـت
موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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سوره ممتحنه؛ سوره والیت
والیـت امـت مسـلمان و والیـت آن جبهـهای کـه در راه خـدا و بـرای خـدا
میکوشـد  ...بـه ایـن اسـت کـه میـان افـراد ایـن جبهـه ،ه رچـه بیشـتر اتصـال
و پیوسـتگی بهوجـود بیایـد .هرچـه بیشـتر دلهـای اینهـا ب ههـم گـره بخـورد
و نزدیـک بشـود و هرچـه بیشـتر ،از قطبهـای مخالـف ،از کسـانی کـه بـر ضـد
آنهـا میاندیشـند و بـر ضـد آنهـا عمـل میکننـد ،جـدا بشـود .ایـن معنـای
والیـت اسـت .بنـده فكـر میكنـم سـوره ممتحنه را میشـود بهاینمعنا ،اسـمش
را گذاشـت سـوره «والیـت» .آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را بهخوبـی روشـن
میکنـد.
قابلفهمندانستنقرآن کریمباوالیتعلىبنابیطالبجمعنمىشود
بنـدهاى كـه قـرآن را قابـل فهمیـدن نمىدانـم ـ البتـه بنـده مىدانـم ،خـدا
نكنـد مـن قـرآن را قابـل فهـم ندانم ،آنىكـه نمىداند ـ آن بنـده خدایى كه قرآن
را قابـل فهـم نمىدانـد ،این چطور مىتواند بگوید مـن والیت علىبنابیطالب
دارم و از لحـاظ فكـرى بـا علـى مرتبطـم ،درحالىكـه علىبنابیطالب در خطبه
َّ
ُّ
َ َ َ َّ َ
هـذا ُالق َ ُ ّ
اص ُـح الـذی ال َی ُغـش َو
نهجالبالغـه مىگویـد« :و اعلمـوا ان
ـرآن ه َـو الن ِ
َ
َّ
َ
ّ
َ
ُ
ُ ُّ َ ُ ّ ُ
َ
َ
كـذ ُب و مـا جال َـس هـذا الق َ
ـرآن
الهـادی الـذی ال ی ِضـل و
الم َح ِـدث الـذی ال ی ِ
ِ
ّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
قصـان ِمـن ع ًمـى».1
قصـان ِزیـاد ٍۀ فـی هـدى او ن
ا َح ٌـد ِال قـام عنـه ِب ِزیـاد ٍۀ او ن
ٍ
ٍ
نجـور دارد
امیرالمؤمنیـن اینجـور بـه قـرآن دارد مـردم را حوالـه مىدهـد ،ای 

مـردم را بـه قـرآن سـوق میدهـد ،آن بنـده خـدا کـه مىگویـد قـرآن را نمىشـود
« .1بدانید که قرآن همان نصیحتگری است که خیانت نمیورزد ،و هدایتگری است که گمراه نمیسازد ،و
گویندهای است که دروغ نمیگوید .هر کس با قرآن نشست ،این کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر
هدایت او افزود ،یا از کوردلیاش کاست».
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بفهمـى ،ایـن والیـت علىبنابیطالـب دارد؟ هرگـز نـه.
ّ
تدبر در قرآن ،کلید کشف حقایق آن
ببینیـد چقـدر متناسـب و زیباسـت .ببینیـد كـه ّ
تدبـر در قـرآن چقـدر آدم را
روشـن مىكنـد نسـبت بـه ایـن مسـائلى كـه فكـر مىكـرده قرآنـى نیسـت ،قـرآن
چگونـه رسـا حـرف مىزنـد.
لزوم تطبیق قرآن و مسائل اجتماعی و تاریخی
مسـائل مهـم اجتماعـی اسـت .ما روی قـرآن ،از دیدگاه این مسـائل،
اینهـا
ِ

خیلـی کـم کار کردهایـم و اینهـا را بـا تاریـخ اسلام خیلـی کـم تطبیـق دادیـم.
و چقـدر خـوب اسـت کـه افـراد عالقهمنـد بـه قـرآن و صاحـب ّ
تدبـر ،در مسـائل
ِ
ً
مخصوصـا تاریخـی قـرآن ،بیشـتر دقـت و ّ
تدبر کنند؛ بعـد اینها را با
اجتماعـی و
واقعیتهـای تاریخـی کـه تطبیـق بدهنـد ،معلـوم میشـود کـه کـدام تفسـیرها و
توجیههـای تاریخـی ،مطابـق بـا واقـع اسـت .ایـن تکـه تاریخـی ،یـک تفسـیری
اسـت بـرای ایـن آیه.
لزوم ّ
تدبر در قرآن کریم
خـود بنـده بااینکـه عـادت نـدارم ،یعنـی کمتـر عـادت دارم که قـرآن را بدون
تدبـر بخوانـم ،گاهـی کـه یـک ّ
توجـه و ّ
تدبـر بیشـتری اعمال میشـود و یک چیز
تـازهای در قـرآن پیـدا میکنـم و احسـاس میکنـم؛ بیشـتر تأسـف میخـورم کـه
چـرا مـا بازهـم کـم در قـرآن تدبـر میکنیـم .ایـن آیـهای کـه اینجـا نوشـتهایم،
معنـا کردیـم ،شـرح هـم میدهـم حـاال.
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تاریخ؛ تفسیر قرآن
تفسیر قرآن است .قرآن را در تاریخ پیدا کنید .و بدانید که
تاریخ،
ِ

عمـر دو بایسـت در ایـن روزگار

مـرد خردمن ِـد جهاندیـده را

بـا دگـری تجربـه بـردن بـهکار

تـا بـه یکـی تجربـه اندوختـن

و تجربـه تاریـخ ،همـان عمـر قبلـی ماسـت .در تاریـخ دقـت کنیـد ،بـا تاریـخ
یـک خـردهای مأنـوس بشـوید .امـا بکوشـید کـه از تاریـخ ،آنچـه کـه در دلـش
هسـت ،بـه یـک قصـه سـرودن ،یـک داسـتان گفتـن ،اکتفـا نکنیـد از تاریـخ.
ببینیـد چـه میخواهـد بگویـد تاریـخ بـرای مـا.
...
تاریـخ را ببینیـد کـه چـه درسـی بـرای مـا دارد ،چـه حرفـی بـرای مـا دارد ،چه
پیامـی ،چـه پنـدی .بـا کمـال دقـت در تاریـخ غـور کنیـم؛ آنوقـت خواهیـم دیـد
کـه آیـه قـرآن بـرای مـا معنـا میشـود.
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سؤاالت
 -1تأثیـر جامعـه بـر فـرد بیشـتر اسـت یـا تأثیـر فـرد بـر جامعـه؟ اصلاح را باید
از جامعـه شـروع کـرد یـا از فرد؟
 -2تشکیالت و کار تشکیالتی در جامعۀ اسالمی چه نسبتی با والیت دارد؟
 -3معنای حقیقی والیت ،با معنای رایج و مرسوم آن چه تفاوتی دارد؟
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْ
َ
ْ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ
ك ْم َأ ْول َی َاء ُتل ُق َ
ون ِإل ِْیهم ِبال َم َو ّدهِ َو
یأیها ال ِذین ءامنوا لا تت ِخذوا عد ِوى و عدو
ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ
قد كفر وا ِبما جاءكم ِمن الح ِق یخ ِرجون الرسول و ِإیاكم أن تؤ ِمنوا ِبالل ِه
ُ ُّ َ َ
ُ
ُ
ك ُنت ْم َخ َر ْج ُت ْم ج َه ًادا فى َسب َ ْ َ َ َ ْ َ
ون ِإل ْی ِهم
اتى ت ِسر
َر ِّبك ْم ِإن
ِ
یلى و اب ِتغاء مرض ِ
َِ ِ ِ
ْ ْ
َ
ْ َ ََ َ َ
ُ ََ
ََْ
ِبال َم َو ّدهِ َو أنا أ ْعل ُم ِب َما أخف ْی ُت ْم َو َما أ ْعل ُنت ْم َو َمن َیف َعل ُه ِمنك ْم فق ْد َض َّل َس َو َاء
ْ َ ُ َ
َُْ ُ ُ ُ َْ ُ َ
َْ َ
َّ
یل (ِ )1إن َیثقفوك ْم َیكونوا لك ْم أ ْع َد ًاء َو َی ْب ُس ُطوا ِإل ْیك ْم أ ْی ِد َی ُه ْم َو أل ِسن َت ُهم
الس ِب
ِ
ْ
ُّ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ِبالس ِوء و ودوا لو تكفر ون()2لن تنفعكم أرحامكم و لا أول
ادك ْم َی ْو َم ال ِق َی َامهِ
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َی ْفص ُل َب ْی َن ُك ْم َو ا َّلل ُه ب َما َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌیر()3ق ْد كانَت لك ْم أ ْس َو ٌه َح َس َن ٌه ِفى
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ّ َُ ُ
َّ َ ْ ُ َ
َ ََ ُ
ُ
إ ْب َر ِاه َ
ون
یم َو ال ِذین معه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا بر َء ؤا ِمنك ْم َو ِمما تع ُبدون ِمن د ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ُ ْ ُ ْ َ
ّ
الل ِه كفرنا ِبكم و بدا بیننا و بینكم العداوه و البغضاء أب ا
د حتى تؤ ِمنوا ِبالل ِه
َ
یم ل َأبیهِ َل َأ ْس َت ْغف َر َّن َل َك َو َما َأ ْمل ُك َل َك م َن ا َّلله من َش ْی ٍء َّر َّبناَ
َو ْح َد ُه إ ّلا َق ْو َل إ ْب َر ِاه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ُ
َ
علیك توكلنا و ِإلیك أنبنا و ِإلیك الم ِصیر()4

سوره مبارکه ممتحنه

مقدمه
مسـئلهای کـه امـروز مـا اینجـا مطـرح میکنیـم ،مسـئلهای اسـت بـه نـام
والیـت .مسـئله والیـت ،بـه آن صورتـی که مـا مطرح میکنیم و از قرآن اسـتنباط
ً
میكنیـم ،غالبـا کمتـر مطـرح میشـود .البتـه اسـم والیت و کلمـه والیت با گوش
شـیعه آشناسـت .در دعاهـای مـا ،در خواسـتههای مـا از خـدا ،در روایـات مـا ،در
افکار رایج و عمومی ما ،مسـئلهای بهنام والیت ،با ِقداسـت و احترام تمام و با
آرزوی تأمین چیزی به نام والیت ،توأم است .ما همیشه بهعنوان شیعه خود
را دارای والیـت میدانیـم ،و ا گـر یکقـدری شـیعه ،وسواسـی و دقیـق و محتـاط

19

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

باشـد ،همیشـه از خـدا میخواهـد ،آرزو میکنـد کـه خـدا او را بـا والیـت بـدارد و بـا
والیـت بمیرانـد و والیـت را بـه او بفهمانـد .بنابرایـن کلمـهای بـ ه نـام والیـت بـه
گـوش آشناسـت .علی ّ
النهایـه ،بنـده دربـاره ایـن کلمـه و مفهوم والیـت ،خیلی از
ریشـه میخواهـم حـرف بزنـم .میرسـیم بـه والیـت علیبنابیطالـب؟ع؟ ،امـا
ً
فعلا در مراحـل قبـل از آن میخواهـم حـرف بزنـم .والیـت را از قـرآن و از آیـات
کریمـه قـرآن میکشـیم بیـرون ،اسـتنباط و اسـتخراج میکنیـم و میبینیـد كـه
مترقـی جالبی اسـت اصل والیـت ،و یك ملت ،یك جمعیت،
ـدرن
چـه اص ِـل م ِ
ِ
یخـودی
پیـروان یـك فكـر و یـک عقیـده ،ا گـر دارای والیـت نباشـند ،چطـور ب 
ول ّ
معطلنـد .ایـن را درک خواهیـد کـرد و احسـاس خواهیـد كـرد.
ِ
در سـایه ایـن بحـث بهخوبـی میشـود فهمیـد کـه چـرا كسـی كـه والیـت
نـدارد ،نمـازش نمـاز و روزهاش روزه و عباداتـش عبـادت نیسـت .بهخوبـی
میشـود بـا ایـن بحـث فهمیـد كـه چـرا جامعـهای و امتـی کـه والیـت نـدارد ،ا گـر
همـه عمـر را بـه نمـاز و روزه و ّ
تصـد ِق تمـام امـوال بگذرانـد ،بـاز الیـق غفـران
و لطـف خـدا نیسـت .و خالصـه در سـایه ایـن بحـث ،معنـای احادیـث والیـت
را میشـود فهمیـد ،از جملـه ایـن حدیـث معروفـی كـه از چنـد نفـر از ائمـه؟مهع؟
َ َ
رسـیده و بنـده بعضـی از جملات و كلماتـش را اینجـا تكـرار میكنـم« :لـو ا َّن
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ ً َ َ َُ َ
میـع ما ِل ِـه َو َح ّـج َجمی َـع َده ِـر ِه َو لـم
رجلا قـام ل َیلـه و صـام نهـاره و تصـدق ِبج ِ
َ
َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
میـع اعما ِل ِـه ِب َدالل ِت ِـه» ا گـر کسـی تمـام
اهلل فیوا ِلیـه و یكـون ج
عـرف َو َالیــۀ َو ِل ِّـی ِ
ی ِ
عمـر را روزه بگیـرد ،نـه فقـط مـاه رمضـان را ،تمـام شـبها را تـا بـه صبـح بیـدار
بمانـد ،تمـام اموالـش را در راه خـدا بدهـد ،امـا بـا ّ
ولـی خـدا والیـت نداشـته باشـد
ولـی خـدا والیت نداشـته باشـد ،یا والیـت ّ
ـ دقـت کنیـد در ایـن تعبیـر ـ بـا ّ
ولی خدا
را نداشـته باشـد ،اینچنیـن آدمـی ،همـه آنچـه که انجـام داده اسـت ،بیهوده و
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بیثمـر و خنثـی اسـت.

والیت دنباله نبوت
چیـز جـدای از بحـث
مسـئله والیـت در دنبالـه بحـث نبـوت اسـت ،یـک ِ

نبـوت نیسـت .مسـئله والیـت ،درحقیقـت تتمـه و ذیـل و خاتمـه بحـث نبـوت
اسـت .حـاال خواهیـم دیـد كـه ا گـر والیـت نباشـد ،نبـوت هـم ناقـص میمانـد.
لـذا ناچاریـم کـه یـک مختصـری تکـرار کنیـم بحثهـای گذشـته را در زمینـه
نبـوت ،کلیاتـش را بگویـم بـرای شـما تـا برسـیم یواشیـواش ،از حاشـیه وارد
متـن مسـئله والیـت .البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه طـرح ایـن مسـئله،
بشـویم در ِ

بسـیار دشـوار اسـت و بیان این مسـئله ،بسـی دشـوارتر اسـت؛ برای خاطر اینکه
مسـائل ضعیـف و سسـت و غیرمنطقـی در زمینـه والیـت ،در ذهنهـای
آنقـدر
ِ

افـراد عامـی رسـوخ پیـدا کـرده کـه وقتـی آن حـرف درسـت را ،آن حرفـی کـه بـا
متـن قـرآن و متـن حدیـث منطبـق اسـت ،در بـاب والیـت میخواهـی بگویـی،
یکـی از دو اشـکال پیـش میآیـد؛ یـا اشـتباه میشـود بـه همـان حرفهایـی کـه
در ذهنهـا هسـت ،یـا احسـاس بیگانگی میشـود نسـبت به آنچه کـه بهعنوان
والیـت گفتـه میشـود ،در دو گـروه؛ لـذا خیلـی دشـوار و مشـکل اسـت ایـن
بحـث...
پیغمبـر خـدا بـرای چـه میآیـد؟ گفتیـم کـه پیغمبـر میآیـد بـرای بـه تكامـل
ّ
رسـاندن انسـان ،میآیـد بـرای تخلـق دادن انسـانها بـه اخلاقاهلل ،میآیـد
بـرای كامـل كـردن و بـه اتمـام رسـاندن مـكارم اخلاق .آنچه كه گفتـم مضمون
ُ ُ َُ ّ َ َ َ َ
خالق» ،پیغمبر برای سـاختن انسـانها
ثـت ِلت ِم 
احادیـث اسـت؛ «ب ِع 
كار م اال ِ
ـم م ِ
میآیـد ،بـرای بـه قـوام رسـاندن ایـن مایـهای كـه نامـش انسـان اسـت ،میآیـد.
ازچـه راهـی و از چـه وسـیلهای پیغمبـر اسـتفاده میكنـد بـرای سـاختن

21

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

انسـان؟ چهجـوری انسـانها را پیغمبـر میسـازد؟ مدرسـه درسـت میكنـد؟
مكتـب فلسـفی درسـت میكنـد؟ پیغمبـر صومعـه و جایـگاه عبـادت درسـت
میكنـد؟ گفتیـم کـه نـه؛ پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان ،كارخانـه انسانسـازی
درسـت میكنـد .پیغمبـر ترجیـح میدهـد كـه ده سـال ،بیسـت سـال ،دیرتـر
موفـق بشـود؛ امـا آنچـه میسـازد ،یـك انسـان و دو انسـان و بیسـتتا انسـان
كامـل
انسـان
نباشـد؛ كارخانـه انسانسـازی درسـت كنـد كـه بهطـور خـودكار
ِ
ِ
پیغمبرپسـند تحویـل بدهـد .پـس پیغمبـر بـرای سـاختن انسـانها و بـه ِقـوام
آوردن مایـه انسـان ،از كارخانـه انسانسـازی اسـتفاده میكنـد.
كارخانـه انسانسـازی چیسـت آقـا؟ كارخانـه انسانسـازی ،جامعـه و نظـام
ی اسـت ...جامعـه اسلامی چیسـت؟ چهجـور عنصـر و ماهیتی اسـت؟ ...
اسلام 
جامعـه اسلامی یعنـی آن جامعـهای ،آن تمدنـی كـه در رأس آن جامعـه خـدا
ی اسـت ،حـدود الهـی در
حكومـت میكنـد ،قوانیـن آن جامعـه ،قوانیـن خدایـ 
آن جامعـه جـاری میشـود ،عـزل و نصب را خدا میكند ،در مخـروط اجتماعی
ا گـر بهشـكل مخـروط فـرض کنیـم و ترسـیم كنیـم ،همچنانیكـه معمـول و
مرسـوم عـدهای از جامعهشناسهاسـت ـ در رأس مخـروط خداسـت و پایینتـر
از خـدا ،همـه انسـانیت و همـه انسـانها .تشـكیالت را دیـن خـدا بهوجـود
مـیآورد ،قانـون صلـح و جنـگ را مقـررات الهـی ایجـاد میكند ،روابـط اجتماعی
را ،اقتصـاد را ،حكومـت را ،حقـوق را ،همـه و همـه و همـه را دیـن خـدا تعییـن
میكنـد و دیـن خـدا اجـرا میكنـد و دیـن خـدا دنبـال ایـن قانـون میایسـتد؛ ایـن
جامعـه اسلامی اسـت.
مثـل کجـا آقـا؟ مثـل مدینـه .همچنانیكـه پیغمبـر آمـد در مدینـه یـک
جامعـهای تشـكیل داد .خـب در مکـه هـم بودنـد ،میتوانسـتند متفـرق بشـوند
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در اقطـار بلاد ،آنجـا خـدا را هـم عبـادت کننـد ،نـه ،ایـن کافـی نبـود .آمدنـد
مدینـه ،یـک جامعـهای تشـكیل دادنـد ،در رأس آن جامعـه خـدا حكومـت
میكـرد ...در همـان مسـجدی كـه پیغمبـر خـدا در آنجا میایسـتاد و اقامه نماز
جماعـت میكـرد و بـرای مـردم منبـر میرفـت و صحبـت میكـرد و درس مـیداد
َ
و تزكیـه و تعلیـم میكـرد ،در همـان مسـجد بـود كـه َعلـم جهـاد را میآوردند... .
در همین مسـجد بود که دادگسـتری پیغمبر تشـكیل میشـد .در همین مسـجد
اداره كار و اقتصـاد پیغمبـر تشـكیل میشـد...
در جامعههـای غیـر اسلامی و غیـر الهـی ،آدمهـا میخواهنـد خـوب باشـند،
نمیتواننـد؛ شـما دلـت میخواهـد متدیـن باشـی ،نمیتوانـی .دلـت میخواهـد
ربـا ندهـی و ربـا نخـوری ،میبینـی نمیشـود .زن دلـش میخواهـد از عفـت
اسلامی خـارج نشـود ،محیـط ،او را در فشـار میگـذارد .همـه عوامـل و انگیزههـا
انسـان را از یـاد خـدا دور میكنـد .عكـس و نمایـش و تفصیلات و رفتوآمدهـا و
معامالت و گفتگوها ،همه انسان را از خدا دور میكند و ذكر خدا را از دل انسان
عكـس قضیـه اسـت .در جامعـه اسلامی،
بیگانـه میكنـد .در جامعـه اسلامی
ِ
بـازارش ،مسـجدش ،دارالحكومـهاش ،رفیقـش ،خویشـاوندش ،پـدر خانـواده،

جـوان خانـواده ،همـه و همـه انسـان را بـه یـاد خـدا میاندازنـد ،بهطـرف خـدا
میكشـانند ،بـا خـدا آشـتی میدهنـد ،بـا خـدا رابطـه ایجـاد میكننـد ،بنـده خـدا
اسلامی زمـان پیغمبـر،
میسـازند و از بندگـی غیـر خـدا دور میكننـد .اگـر جامعـه
ِ
پنجـاه سـال ادامـه پیـدا میكـرد ،همـان رهبـری بـر سـر كار میمانـد ،یـا بعـد از
پیغمبـر ،علیبنابیطالـب؟ع؟ بـا همـان رهبـریای كه پیغمبر ّ
معیـن كرده بود،

جای پیغمبر مینشسـت ،شـما این را مطمئن باشـید ،بعد از پنجاه سـال ،همه
مؤمنیـن واقعی .ا گر میگذاشـتند كه حكومت
آن منافقیـن تبدیـل میشـدند بـه
ِ
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نبـوی و علـوی دنبـال یكدیگـر ادامـه پیـدا بکنـد ،آن جامعـه انسانسـاز ،بهطـور
قهـری ،همـه آدمهـای ِغـشدار را هـم بی ِغـش میكرد ،همه دلهـای منافق را
هـم مؤمـن میسـاخت ،همـه كسـانی كـه روحشـان بـا ایمـان آشـنا نبـود نیز آشـنا
بـا خـدا و باایمـان میشـدند ،ایـن طبـع قضیـه مربـوط بـه جامعه اسلامی اسـت.
پیغمبرهـا میآینـد یكچنیـن چیـزی درسـت كننـد .وقتی این درسـت شـد ،مثل
كارخانـه انسانسـازی ،یکییکـی نـه ،دهتـا دهتـا نـه ،صدتـ ا صدتـا نـه ،گروهگروه
و خیلخیـل ،مـردم مسـلمان میشـوند ،هـم مسـلمان ظاهـری ،در ظاهـر امـور
مسـائل اسلامی و هـم مسـلمان و مؤمـن قلبـی و واقعـی و باطنـی .ایـن درسـت
شـد؟ پـس پیغمبـر بـرای یکچنیـن كاری میآیـد.

معنای والیت
ُبعد اول والیت :به هم پیوستگی داخلی
گفتـم والیـت را از ریشـه میخواهیـم بحـث بکنیـم .اولـی کـه پیغمبـر فکـر
اسلامی را مـیآورد؛ اولـی که دعوت پیغمبر شـروع میشـود ،آیـا پیغمبر یکتنه،
میتوانـد یـک جامعـه را اداره بكنـد؟ آیـا یـك جامعـه ،تشـكیالت نمیخواهـد؟
عـدهای کـه ایـن تشـكیالت را اداره بكننـد ،نمیخواهـد؟ سـربازی كـه از ایـن
جامعـه دفـاع كنـد و دشـمنان ایـن جامعـه را بهجای خـود بنشـاند ،نمیخواهد؟
كسـانی كـه بـا پیغمبـر یـاری كننـد و دعـوت نبـی را نشـر بدهنـد ،الزم نیسـتند؟
میبینیـم کـه چـرا .همـه كار بایـد از طریـق اسـباب معمولـی انجـام بگیـرد.
بیشـترین فعالیتهایشـان از اسـباب معمولـی اسـتفاده
پیغمبرهـا هـم در
ِ
كردهانـد .پیغمبـر وقتیکـه میآیـد ،بـرای اینكـه بتوانـد جامعـه مـورد نظـر را كـه
همـان كارخانـه انسانسـازی اسـت ،تشـكیل بدهـد؛ بـرای این كار احتیـاج دارد
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ایمـان راسـخ ،از اعمـاق قلـب مؤمـن
جمـع بههمپیوسـته متحـد ،دارای
ِ
بـه یـك ِ
گام اسـتوار ،پویـا و جویـای آن هـدف .یکچنیـن
و
ِ
معتقـد بـه ایـن مكتـب ،بـا ِ

جمعـی را پیغمبـر اول كار الزم دارد .لـذا پیغمبـر بنـا میکنـد ایـن جمـع را فراهـم
دع الـ ى َسـبیل َر ّب َ
ُ ُ
ـك
آوردن و درسـت كـردن .بـا آیـات قـرآن ،بـا مواعـظ حسـنه« ،ا ِ
ِ ِ
َ
وع َظــۀِ َ
كمــۀِ َو َ
الح َ
الحـسَ نــۀِ » ،1بـا مواعـظ حسـنه ،بـا آیـات قـرآن ،بـا نفوذ
الم ِ
ِب ِ
كالم نبـوی ،دلهـای مسـلمانی را در اول کار ،در اطـراف خـود بهوجود میآورد.
اینهـا یـك جمعیتـی را تشـكیل میدهنـد .پـس پیغمبـر اول كار ،وقتیكـه
دعـوت خـود را مطـرح میكنـد ،یـك جمعیـت بهوجـود مـیآورد ،یـك صـف
بهوجـود مـیآورد ،یـك جبهـه درمقابـل جبهـه كفـر ایجـاد میكنـد .ایـن جبهـه
ُ
معتقـد نافذالقلـب .از
مؤمـن
اسـتوار
از چـه کسـانی تشـكیل شـده؟ از مسـلمانان
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
ُُ
مالمـت مالمتكننـدهای
ومــۀ ال ِئ ٍـم» هیـچ
اهلل ل
ی ِ
م ِفـ 
آنكسـانیكه «ال َتأخذ ُهـ 
ِ
آنهـا را از راه خـدا بـر نمیگردانـد .اینهـا مسـلمانهای گام اولنـد...
یـک عـده و یـک جبهـه را پیغمبـر بهوجـود مـیآورد ،اینهـا در میـان چـه
ً
جامعـهای دارنـد زندگـی میکننـد؟ در میـان جامعـه جاهلـی .مثلا مسـلمانان
صـدر اسلام در میـان جامعـه جاهلـی مكـه ،اینهـا آنجـا دارنـد زندگـی میکننـد.
ا گـر بخواهنـد ایـن جریـان باریـك ،كـه بـه نـام اسلام و مسـلمین بهوجـود آمـده،
جاهلـی ُپرتعـارض و ُپرزحمـت باقـی بمانـد ،ا گـر بخواهـد
در میـان آن جامعـه
ِ
همیـن جمعیـت و همیـن صـف و همیـن جبهـه نابود نشـود ،از بین نـرود ،هضم
نشـود ،حـل نشـود ،بایسـتی ایـن عـده مسـلمان را مثل پـوالد آبدیده بـه همدیگر
بتابنـد .ایـن مسـلمانها را بایـد آنچنـان بههـم متصـل و مرتبـط كننـد كه هیچ
عاملـی نتوانـد اینهـا را از یكدیگـر جـدا كنـد .بهقـول امروزیهـا و فرهنگهـای
حزبـی بسـیار شـدید و سـختی را ،بایـد در میـان ایـن افراد
امـروزی ،یـك انضبـاط
ِ
 . 1سوره مبارکه نحل ،آیه. 125

25

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

مسـلمان برقـرار كننـد .بایـد اینهـا را هرچـه بیشـتر بههـم بچسـبانند ،هرچـه
بیشـتر بههـم بجوشـانند و گـره بدهنـد ،و هرچـه بیشـتر از جبهههـای دیگـر ،از
جریانهـای دیگـر ،از انگیزههـای مخالـف ،دور نگـه دارنـد؛ چـون اینهـا در
اقلیتنـد .جمعیتـی كـه در اقلیتنـد ،فكرشـان تحتالشـعاع فكـر ا كثریـت ،ممكـن
اسـت قرار گیرد .عملشـان ،حیثیتشـان ،شخصیتشان ،ممكن است در البهالی
ً
حیثیتهـا و شـخصیتها و عملهـای بقیـه مـردم ،كـه احیانـا مخالـف بـا آنهـا
هسـتند گـم بشـود ،نابـود بشـود ،هضـم بشـود ،از بیـن بـرود .برای اینكـه اینها
هضـم نشـوند ،بـرای اینكـه اینهـا نابـود نشـوند ،بـرای اینكـه اینهـا بتواننـد
بهعنـوان یـك جمعـی باقـی بماننـد ،تـا در آینـده ،جامعـه اسلامی بـا دسـتهای
اسـتوار اینهـا بنـا بشـود و اداره بشـود و ادامـه پیدا بكند و اینها یـاوران پیغمبر
ِ

باشـند ،بـرای اینكـه اینهـا بتواننـد بماننـد ،اینهـا را هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر
متصـل میكننـد و هرچـه بیشـتر از سـایر جبهههـا جـدا میكننـد.
مثـل چـه؟ مثـل یـك عده كوهنـوردی كه از یـك راه صعبالعبور كوهسـتانی
دارنـد عبـور میكننـد ... .بـه اینهـا گفتـه میشـود بـه همدیگـر بچسـبید،
كمربندهایتـان را بههـم ببندیـدُ ،ج ُ
داجـدا و تكتـك حركـت نكنیـد كـه ا گـر تنهـا
ماندیـد ،خطـر لغزیـدن هسـت...
آغـاز دیـن ،کـه بـه همدیگر جوشـیدند ،به
ایـن
پیوسـتگی مسـلمانان جبهـه ِ
ِ

همدیگـر گـره خوردنـد ،از هـم جداییپذیـر نیسـتند ،بـا دیگـر جبهههـا بهکلـی
منقطعنـد ،بـا خودشـان هرچـه بیشـتر چنگدرچنـگ و دستدردسـتند ،آیـا در
قـرآن و حدیـث نامـی دارد یـا نـه؟ بلـه؛ ایـن نـام ،والیـت اسـت ،والیـت...
ّ
لـی قرآنـی؟ در اصطلاح ّاولـی قرآنـی،
پـس والیـت یعنـی چـه در اصطلاح او ِ
والیت یعنی بههمپیوسـتگی و همجبهگی و اتصال شـدید یك عده انسـانی
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كـه دارای یـك فكـر واحـد و جویـای یـك هـدف واحدنـد ،در یـك راه دارنـد قـدم
برمیدارنـد ،بـرای یـك مقصـود دارنـد تلاش و حركـت میكننـد ،یـك فكـر را و
یـك عقیـده را پذیرفتهانـد .هرچـه بیشـتر ایـن جبهـه بایـد افـرادش بـه همدیگـر
متصـل باشـند و از جبهههـای دیگـر و قطبهـای دیگـر و قسـمتهای دیگـر
خودشـان را جـدا و كنـار بگیرنـد ،چـرا؟ بـرای اینكـه از بیـن نروند ،هضم نشـوند.
ایـن را در قـرآن میگوینـد والیـت.
آغـاز كار را ،بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی بهوجـود
پیغمبـر جمـع
ِ
مسـلمان ِ
مـی َ
آورد ،اینهـا را بـه همدیگـر متصـل میكنـد ،اینهـا را باهـم بـرادر میكنـد،
اینهـا را بهصـورت یـك پیكـر واحـد درمـیآورد ،بهوسـیله اینهـا ّامـت اسلامی
را تشـكیل میدهـد ،جامعـه اسلامی را بهوجـود مـیآورد .از پیونـد اینهـا بـا
دشـمنها ،بـا مخالفیـن ،با معاندین ،با جبهههای دیگـر  ...جلوگیری میکند.
ـتن بـه جبهـه
مابیـن اینهـا و جبهههـای دیگـر جدایـی میانـدازد ،از پیوس ِ

پیوسـتن بـه جبهـه مشـركین ،اینهـا را بـاز
پیوسـتن بـه جبهـه نصـارا ،از
یهـود ،از
ِ
ِ
میدارد و هرچه بیشـتر سـعی میكند صفوف اینها را فشـرده و بههمجوشـیده

بكنـد .بـرای چـه؟ بـرای اینكـه اگـر اینهـا بـه ایـن حالـت نباشـند ،ا گـر والیـت
نداشـته باشـند ،ا گـر بههمپیوسـته صددرصـد نباشـند ،میـان آنهـا اختلاف
بهوجـود بیایـد ،از برداشـتن بـار امانتـی كـه بـر دوش آنهاسـت ،عاجـز خواهنـد
مانـد .نمیتواننـد ایـن بـار را بـه سـرمنزل برسـانند.
یشـود،
البتـه بعدهـا کـه جامعـه اسلامی بـه یـک امـت عظیمـی تبدیـل م 
جـای مطلـب بیاییـم بـه والیتـی کـه شـیعه
بازهـم والیـت الزم اسـت ... .همین ِ
میگویـد ،دقـت کنیـم .مـا گفتیـم یـك جمـع كوچـك در میـان یـك دنیـای

ظلمانـی ،در میـان یـك دنیـای جاهلـی ،باید بـه همدیگر متصل و مرتبط باشـند
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تـا بتواننـد بماننـد .ا گـر باهـم چسـبیده و جوشـیده نباشـند ،مانـدن و ادامـه
حیاتشـان ممكـن نیسـت...
مثـال دیگـری هـم دارد یـا نـه؟ بلـهِ .کـی؟ جمـع كوچـك تشـیع در
آغـاز اسلام ... .یـك
زمـان خالفتهـای ضدشـیعی و ضداسلامی در تاریـخ ِ
بههمپیوسـتگی و همجبهگـی عجیبـی میـان شـیعه زمان خالفتهای اسـمی،
ائمـه؟مهع؟ ایجـاد كـرده بودنـد تـا در سـایه ایـن والیـت ،بتوانـد ایـن جریان تشـیع
در میـان جریانهـای گوناگـون دیگـر محفـوظ بمانـد.
شـما یـك رودخانـه عظیمـی را در نظـر بگیرید ،از چندین طـرف آب وارد این
رودخانـه میشـود ... .در میـان ایـن مسـیل عجیبـی کـه جریانهـای تنـد دارد
حرکـت میکنـد ،یـک جریـان آب باریـک ،دارد در میـان ایـن جریانهـای تنـد،
مـیرود و سـالم میمانـد و مـیرود .عجیـب ایـن اسـت ،هرگـز قاطـی نمیشـود،
هرگـز رنگـش خراب نمیشـود ،هرگز طعم آبهای شـور و تلـخ دیگر را نمیگیرد،
همـان طعـم شـیرین ،همـان رنگ شـفاف ،همان خلوص و صفـا و بیكدورتی را
ادامـه میدهـد و نگـه مـیدارد و پیـش مـیرود.
َ
شـما عالـم اسلام را در زمـان خلفـای بنیامیـه و بنیعبـاس تشـبیه كنیـد بـه
همیـن رودخانـهای كـه انـواع جریانهـای فكـری و سیاسـی و عملـی گونا گـون،
در آن علیـه همدیگـر داشـتند راه میرفتنـد و حركـت میكردنـد .از اول تـا آخـر
كـه نـگاه میكنیـد ،جریـان تشـیع را میبینیـد .میبینیـد یـک آب باریکـی اسـت.
ُ
در میـان ایـن توفـان عجیـب ،چیـز ناچیـز و خـردی بـه نظـر میرسـد و بـه نـگاه
میآیـد ،امـا خـودش را نگـه داشـته ،هرگـز كـدر نشـده ،هرگـز طعمـش خـراب
نشـده ،هرگـز صفـای خـودش را از دسـت نـداده ... .ایـن یـک بعـد و یـک جانـب
از مطلـب اسـت .والیـت یعنـی بههمپیوسـتگی.
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مؤمنیـن را اولیـای یكدیگـر میدانـد قـرآن ،آنكسـانیكه دارای ایمـان
راسـتین هسـتند ،همجبهـگان و پیوسـتگان یكدیگرنـد و میگوینـد شـیعه .از
تعبیـر مؤمـن میشـود در روایـات...
شـیعه
ِ

بههرصـورت ایـن یـک بعـد از ابعـاد والیـت اسـت ،کـه انشـاءاهلل فـردا یـک

بعـد دیگـرش را ،کـه آن شـاید از جنبـهای اهمیتـش بیشـتر اسـت و چـون بعـد
ً
از ایـن ُبعـد حتمـا بایـد بیـان بشـود ،عـرض خواهـم کـرد و آن والیـت ولـیاهلل
اسـت .والیـت شـیعیان باهـم معلـوم شـد؛والیت ّ
ولـی خـدا یعنـی چـه؟ والیـت
علیبنابیطالـب یعنـی چـه؟ والیـت امـام صـادق یعنـی چـه؟ اینیكـه مـن
و شـما امـروز بایـد والیـت ائمـه را داشـته باشـیم ،یعنـی چـه؟ کـه یـک عـدهای
خیـال میكننـد والیـت ائمـه ،یعنـی فقـط ائمـه را دوسـت بداریم؛ و چقدر اشـتباه
ّ
میكننـد؛ چقـدر اشـتباه میكننـد! فقـط دوسـت داشـتن نیسـت ،وإل مگـر در
َ
معصومیـن خانـدان پیغمبر را دوسـت
عالـم اسلام كسـی پیـدا میشـود كـه ائمـه
ِ
دشـمن اینهـا باشـد؟
نـدارد؟ پـس همـه والیـت دارنـد؟ مگـر كسـی هسـت كـه
ِ
مگـر همـان كسـانی كـه در صدر اسلام بـا آنها جنگیدنـد ،همه دشـمن بودند با

آنهـا؟ خیلیهایشـان دوسـت میداشـتند اینهـا را؛ امـا بـرای خاطـر دنیـا حاضـر
بودنـد بـا آنهـا بجنگنـد.خیلیهایشـان میدانسـتند اینهـا دارای چـه مقامـات
و چـه مراتبیانـد .وقتـی خبـر رحلـت امـام صـادق را بـه منصور دادنـد ،منصور بنا
نوکرهـای خـودش
پیـش چـه کسـی؟ پیـش
كـرد گریـه كـردن .تظاهـر میكـرد؟
ِ
ِ

میخواسـت تظاهـر كنـد؟  ...خـودش دسـتور داد كـه امـام صـادق را مسـموم
كننـد؛ امـا وقتیکـه خبـر رسـید كـه كار از كار گذشـته ،قلبش تكان خـورد منصور.
پـس منصـور هـم والیـت داشـت؟!  ...نـه آقـا ،والیـت غیـر از ایـن حرفهاسـت.
والیـت باالتـر از اینهاسـت ...یـک عـدهای خوششـان میآیـد س ِـر خودشـان

29

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

ً
را کاله بگذارنـد .خیـال میکننـد والیـت ائمـه را دارنـد واقعـا ،ب هصـرف اینکـه
محبـت دارنـد بـه ائمـه ،بهصـرف اینکـه اعتقـاد دارنـد بـه ائمـه ،خیـال میکننـد
والیـت یعنـی همیـن...
آنچه که امروز گفتم ،در این کلمات خالصه میشود؛ والیت امت مسلمان
و والیـت آن جبهـهای کـه در راه خـدا و بـرای خـدا میکوشـد ،بهاینمعناسـت
و بـه ایـن اسـت کـه میـان افـراد ایـن جبهـه ،هرچـه بیشـتر اتصـال و پیوسـتگی
بهوجـود بیایـد .هرچـه بیشـتر دلهای اینها بههم گره بخورد و نزدیک بشـود
و هرچـه بیشـتر ،از قطبهـای مخالـف ،از کسـانی کـه بـر ضـد آنها میاندیشـند
و بـر ضـد آنهـا عمـل میکننـد ،جـدا بشـود .ایـن معنای والیت اسـت.

تبیین قرآنی ُبعد اول والیت (پیوستگی داخلی)
بنده فكر میكنم سـوره ممتحنه را میشـود بهاینمعنا ،اسـمش را گذاشـت
سـوره «والیـت» .آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را بهخوبی روشـن میکند .حاال
توجـه کنیـد تـا من همین آیاتـی که خواندم ،برایتـان معنا کنم.
«بسـم اهلل َّ
الرحمـن َّ
حیـم * یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» 1ای كسـانی كـه ایمـان
الر ِ 
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ
كـم ا ِول َ
یـاء» دشـمن مـن و دشـمن خودتـان
آوردهایـد« ،لا ت ّت ِخـذوا عـدوی و عدو
را اولیـا ،ولیهـا نگیریـد .اینجـا البتـه در ترجمـه ،بـد ترجمـه نکـرده :نبایـد
کافـران را کـه دشـمن مـن و شـمایند ،یـاران خـود برگرفته .بد نیسـت ،ایـن تعبیر
میسـازد بـا آن معنایـی کـه در ذهـن مـا هسـت .بعضیهـا معنـا میکنند :دشـمن
من و دشـمن خودتان را دوسـت خود مگیرید؛ این معنای كاملی نیسـت .فقط
مسـئله دوسـتی و محبـت نیسـت ،باالتـر از اینهاسـتّ .
ولـی خودتـان نگیریـد؛
یعنـی همجبهـه خودتـان ندانیـد ،یعنـی خودتـان را در صـف آنهـا قـرار ندهیـد،
 .1سوره مبارکه ممتحنه ،آیات .1-4
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یعنـی در دل ،خودتـان و آنهـا را در یـک صف فرض نکنید ،آنكسـیكه دشـمن
خـدا و دشـمن شماسـت ،در كنـار خودتـان ندانیـد او را ،بلكـه روبـهرو و دشـمن و
معـارض بـا خودتـان ببینیـد.
َ َ
َ َ
ُ
لقـون ِال ِیهـم ِب
«ت
الم َـو ّدۀِ » ،همجبهـه و همصـف ندانیـد كـه پیـام دوسـتی بـه
َ
َ
ـن َ
جاء ُكم ِم َ
ك َفـروا بما َ
الح ّ ِـق» درحالیكـه میدانیـد اینها
آنهـا بدهیـد«َ .و قـد
ِ
كافـر شـدهاند بـه آنچـه كـه از حـق و حقیقـت ،پـروردگار بـرای شـما فـرو فرسـتاده
َ َّ َ
ُ
ُ
خرجـون
الرسـول َو ِا ّیاكـم» پیامبـر و شـما را از شـهر و دیارتـان بیـرون
اسـت« ،ی ِ
َ ُ
ـاهلل َر ِّبكـم» بهخاطـر اینكـه شـما ایمـان میآوریـد بـه
میكننـد« ،ان ت ِؤمنـوا ِب ِ
پروردگارتـان ،بـه اهلل ،کـه پـروردگار شماسـت .دشـمن مـن و دشـمن خودتـان
ً
ُ ُ َ ُ
ابت َ
غاء
را ،همجبهـه و یـار و یـاور مگیریـد؛ ِ«ان كنتـم خ َرجتـم ِجهـادا فی َسـبیلی َو ِ
كوشـش بـرای من خارج شـدید و برای
َمرضاتـی» ا گـر در راه جهـاد و مجاهـدت و
ِ
ً
ً
بهدسـت آوردن خشـنودی مـن ،ا گـر واقعـا راسـت میگویید ،اگر واقعـا در راه من
تلاش و مجاهـدت میكنیـد ،حـق نداریـد آنكه دشـمن من و دشـمن شماسـت،
همجبهـه و یـار و پیوسـته خودتـان قـرار بدهیـد.
البتـه ایـن سـوره ،بسـیار سـوره جالـب و مهمیسـت .در یـک صفحـه دیگـر
منظـور خـدا كـدام كفـار
از همیـن آیاتـی کـه میخوانیـم ،روشـن میكنـد كـه
ِ
ً
اسـت .نمیگویـد بـا همـه کفـار طـرح دوسـتی نریزیـد ،نمیگویـد بـا کفـار ،مطلقـا
رابطهتـان را قطـع کنیـد ،نـه؛ بعـد میگویـد کـه بـا کدامیـک از گروههـای کافـر.
تقسـیم میكنـد گروههـای كافـر را ،کـه اگـر رسـیدیم ممکـن اسـت آن آیـه را
ُ ّ َ َ
َ َ
ون ِال ِیهـم ِب
هـم فـردا برایتـان معنـا کنـم« .ت ِسـر
الم َـو ّدۀِ » در نهـان و خفـا ،محبـت
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
و مـودت خـود را بـه آنـان تحویـل میدهیـد«َ .و انـا اعل ُـم ِبما اخف ُیتم َو ما اعل ُنتم»
نچـه آشـكار
مـن داناتـرم بـه آنچـه شـما پنهـان میکنیـد ،پنهـان كردهایـد و آ 

31

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ
ـبیل» هركس از شـما کـه این
سـاختهاید« .و مـن یفعلـه ِمنكـم فقد ضل سـواء الس ِ

کار را انجـام بدهـد ،بـا دشـمنان خـدا طـرح دوسـتی و یـاوری بریـزد ،خـودش را
همجبهـه آنهـا بدانـد و نشـان بدهـد ،هرکـس ایـن کار را بکنـد«َ ،ف َقد َض َّل َس َ
ـواء
َّ
ـبیل» راه میانـه را گـم کـرده اسـت .از راه میانـه گمـراه شـده اسـت.
الس ِ
بعـد از آن ،بـرای خاطـر اینکـه مسـلمانها ،از لحـاظ فکـری هم قانع بشـوند
کـه چـرا بایـد بـا کفـار قطـع رابطـه کـرد ،معرفی میکنـد اینهـا را .البته بد نیسـت
َ
ابنابی َبلتعـه اسـت.
ایـن تذكـر را بدهـم کـه آیـات ،شـأن نزولـش ،دربـاره ِ
حاط ِب ِ
ُ
حاطبابنابیبلتعـه یـك مسـلمان یکخـرده كـم ایمانـی بـود .ایـن ،وقتیكـه
پیغمبـر اكـرم میخواسـت بـرود بـه جنـگ بـا كفـار قریـش ،فكـر كـرد کـه ممكـن
اسـت کـه پیغمبـر در ایـن جنـگ مغلـوب بشـود و خویشـاوندان او كـه در میـان
كفار هسـتند ،مورد آسـیب قرار بگیرند و این جزو سـربازان پیغمبر اسـت .اینجا
مـرد ِرنـدی بـه خـرج داد .حاال که مـا كنار
زرنگـی خواسـت بـه خـرج بدهـد ،یـک ِ
پیغمبـر هسـتیم ،در رکاب پیغمبـر ،جهـاد هـم کـه میكنیـم ،ثـواب مجاهدیـن
ً
در راه خـدا را هـم كـه میبریـم ،احتیاطـا یـک نامـهای هـم بنویسـیم بـه كفـار،
اینجـا دوسـتی و وفـاداری خودمـان را نسـبت بـه آنهـا هـم اعلام كنیـم؛ چـه
ضـرری دارد؟ اگـر در میـدان جنـگ بـا آنهـا روبـهرو شـدیم ،البتـه کمکشـان
نمیکنیـم .امـا حـاال چـه مانعـی دارد کـه مـن یـک نامـهای بنویسـم و کفـار را ـ به
خیـال خـودش ـ خـام کنـم...
پیغمبـر عزیـز و گرامـی ،بـا وحـی خـدا از ماجـرا مطلـع شـد ... .پیغمبـر گفـت:
خـب ،چـرا ایـن كار را كـردی مـرد؟ چـرا اسـرار نظامـی و جنگـی را فـاش میكنـی
بـرای دشـمن؟ گفـت :یـا رسـولاهلل ،مـن آنجـا دوسـتانی دارم ،خویشـاوندانی
دارم ،میترسـم آنهـا مـورد زحمـت قـرار بگیرنـد ،خواسـتم ایـن نامـه را بنویسـم
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كـه شـاید دل آنهـا یکقـدری نسـبت به من نرم بشـود .آیه در جـواب میگوید:
اشـتباه نكنید ،دل آنها با شـما نرم نخواهد شـد .آنكسـانیكه از لحاظ فكری
ضـد شـما هسـتند ،آنكسـانیكه دیـن شـما ،ایمـان شـما بـه زیـان آنهاسـت و
آنهـا همـت بـر نابـودی دیـن و ایمـان شـما گماشـتهاند ،اینهـا هرگـز بـا شـما
مهربـان و دوسـت نخواهنـد بـود .ایـن آیـه بعـدی ایـن مطلـب را بیـان میكنـد،
َ ُ َ
َ ُ
میفرمایـد«ِ :ان َیثقفوكـم» ا گـر دسـت بیابنـد بـر شـما«َ ،یكونوا لكم اعد ًاء» دشـمن
شـما خواهنـد بـود.
َ
َ
ُ
َ
َ
بسـطوا ِالیكـم ا ِید َی ُهـم َو ا ِلسـن َت ُهم ب ّ
«َ ...و َی ُ
ـوء» دسـت و زبـان خـود را بـه
الس ِ
ِ
بـدی بـر روی شـما میگشـایند .دستشـان را میگشـایند ،شـما را بیشـتر تحـت

فشـار قـرار میدهنـد ،زبانشـان را بـه بـدی بـه روی شـما میگشـایند ،شـما را
تحقیـر میكننـد ،شـما را بیحیثیـت و بیشـرافت میكننـد ،شـما را بهعنوان یك
انسـان قابـل نمیشناسـند .حـاال داریـد کمکشـان میکنیـد ،خیـال نكنیـد ایـن
ِ
ََّ َ َ ُ
َ
كمكهـا بـه دردتـان خواهـد خـورد« .و ودوا لـو تكفـرون» ،فـردا اگر بر شـما مسـلط

بشـوند ،همیـن یـك ّ
ذره عقیـده قلبـی را هـم نمیگذارند شـما نگه دارید ،دوسـت
میدارنـد كـه شـما كافـر بگردیـد .خیـال نكنیـد كـه آزاد و راحـت میگذارنـد شـما
مسـلمان بمانیـد و بـه وظایـف اسلامیتان عمـل كنیـد.
بعـد آیـهای و یـک جملـه قاطعـی راجعبـه قـوم و خویشهـای آقـای
حاطببنابیبلتعـه و قـوم و خویشهـای همـه حاطببنابیبلتعههـای تاریخ
بیـان میكنـد .شـما بـرای خاطـر فرزندانتان ،بـرای خاطر قـوم و خویشهایتان،
بـرای خاطـر آقازادهتـان ،بـرای خاطـر آسـایش نزدیكانتـان ،حاضریـد بـا دشـمن
دوسـتی بنـدگان ضعیـف خـدا و جلـب منافـع خودتان
خـدا بسـازید؟ بـرای جلـب
ِ

و نزدیكانتـان ،حاضریـد از فرمـان خـدا بگذریـد ،بـا دشـمن خـدا دوسـتی كنیـد؟
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مگـر چقـدر ایـن ارحـام و اوالد بـه درد آدم میخورنـد؟ مگـر ایـن جوانـی كـه شـما
بـرای خاطـر شـغلش ،بـرای خاطـر بورسـش ،بـرای خاطـر کاسـبیاش در میـان
كفـار قریـش ،حاضـری بـا كفـار قریـش بسـازی ،چقـدر بـه درد تـو خواهـد خـورد
بیچـاره؟ چقـدر تـو را از عـذاب خـدا نجـات خواهـد داد؟ ای نـادان!
حاطببنابیبلتعـه برمـیدارد بـا کفـار ،بـا دشـمنان پیغمبـر روی هـم
میریـزد ،بـرای خاطـر اینکـه خویشـاوندانش ،ارحامـش ،اوالدش آنجـا آسـیب
نبیننـد! مگـر ایـن ارحـام و اوالد چقـدر بـه درد آدم میخورنـد کـه آدم برای خاطر
َ َ َ ُ
َ
آنهـا عـذاب پـروردگار و َسـخط الهـی را متوجـه خـودش بکنـد« .لـن تنف َعكـم
َ ُ ُ َ َ ُُ
ولادكـم» ارحـام و خویشـاوندان شـما و فرزنـدان شـما ،بـه شـما
ارحامكـم و لا ا
َُ َ ُ
الق َ
سـودی نمیبخشـند«َ ،ی َ
فصـل بینكـم » روز قیامـت میـان شـما و
ـوم ِ
یامــۀِ َی ِ
َ َ َ ُ
آنهـا جدایـی میافکنـد .یـا اینجـوری بخوانیـم و معنـا کنیـم؛ «لـن تنف َعكـم
رحام ُكـم َو لا َا ُ
الق َ
َا ُ
ولاد ُكـم َی َ
یامــۀِ » در روز قیامت ارحام و اوالد به شـما سـودی
وم ِ
ـل َب َین ُكم» جـدا میکند میان شـما را خـدای روز قیامت«َ .ی َ
فص ُ
وم
نمیبخشـد«َ .ی ِ
ِ
َ
ُ
َ ُّ َ ُ َ
صاح َب ِتـهِ َو َبنیـهِ » 1آن روزی كـه انسـان از
ی ِفـر الم
ـرء ِمـن اخیـهِ * َو ا ِّمـهِ َو ابیـهِ * َو ِ
بـرادر خـود میگریـزد ،از پـدر و مـادر خـود میگریـزد ،از همسـر مهربـان و فرزنـدان
نـور دیـدگان عزیـز خـود میگریـزد .همیـن بچـهای كـه امـروز اینقـدر غمـش
و ِ
را میخـوری ،بـدان كـه روز قیامـت ،تـو از او گریـزان ،او از تـو گریـزان و هـر دو

از همـه خالیـق دیگـر گریـزان ،همـه از هـم میگریزنـد ،وقـت ندارنـد ،مجـال
ندارنـد بههـم برسـند ،از حـال هـم بپرسـند« .ل ُك ّل امرئ م ُنهم َی َومئذ َش ٌ
ـأن ُیغنیهِ »
ِ ٍ
ِ ِ ِ ٍ ِ
هركسـی در آنروز ،یـک کاری دارد ،یـک سـرگرمیای دارد ،یـک گرفتـاریای
نقـدر
گرفتـاری خـودش او را بـس .در روز قیامـت انسـان ای 
دارد كـه همـان
ِ

خـودش گرفتـار اسـت کـه بـه گرفتـاری دیگـران نمیرسـد ،حتـی فرزنـدش .یـک
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خـاری بـه دسـت فرزنـدت مـیرود ،حاضـری دنیـا و آخرتـت را قربانـش کنـی؟
بیچـاره! روز قیامـت از او خواهـی گریخـت .اگر ما بفهمیم منطق قرآن را در این
زمینـه ،بداننـد آنكسـانیكه بـرای خاطـر آسـایش و راحتی فرزندانشـان حاضرند
بـه سـعادت دنیـا و آخـرت پشـت كننـد ،و حاضرنـد بـه بدبختیهـا و شـقاوتها و
تیرهروزیهـا رو كننـد ،ا گـر بداننـد این منطق قرآن را ،شـاید تـكان بخورند .این
بچه انسـان ،این دختر انسـان ،این پسـر انسـان ،این عزیزی که تو را ب هسـوی
جهنم میکشـاند و تو که حاضر نیسـتی کمترین آسـیبی به خودت برسـد ،برای
خاطـر او بزرگتریـن آسـیبها را تحمـل میکنـی؛ چقـدر بـا توسـت؟ چقـدر بـرای
توسـت؟ چقـدر بـه تـو سـود میدهـد؟ کجـا در قیامـت بـاری از بارهـای سـنگین
َ َ ََ ُ َ ُ ُ
رحامكم
تـو را حاضـر اسـت بـر روی دوش خـودش بگـذارد ،کجـا؟ «لن تنفعكم ا
عم َ
یامــۀِ َیفص ُ َ َ ُ َ ُ
َو لا َا ُ
لون َب ٌ
اهلل بما َت َ
الق َ
ولاد ُكـم َی َ
صیـر»؛ خدا بـه آنچه
ـوم ِ
ِ
ـل بینكم و ِ
میکنیـد داناسـت.
َ
ٌ
ّ
ُ
ٌ
براهیم َو ال َ
َ
َ«قد كانَت َل ُكم ا َ
ذین َم َع ُه»؛ این آیات ،قسمت پر
سوۀ َح َس َنـۀ فی ِا
اوج این آیاتی است كه خواندم .به مؤمنین میگوید :مؤمنین ،شما را در عمل
ابراهیـم و پیـروان ابراهیـم سرمشـقی نیكوسـت .ببینیـد ابراهیـم و پیروانـش،
همراهانـش چـه كردنـد ،شـما هـم همـان كار را بكنیـد .آنهـا چـه كردنـد؟ آنهـا
صـاف و صریـح رو کردنـد بـه قـوم گمـراه زمـان خودشـان ،بـه بنـدگان و عبـده
طاغـوت و آلهـه دروغیـن زمـان ،گفتنـد مـا از شـما و خداوندگارانتـان بیزاریـم ،مـا
بـه شـما كفـر ورزیدیـم ،مـا از شـما روگرداندیـم ،میـان مـا و شـما همیشـه زمـان،
بغـض و دشـمنی ،عـداوت و خشـم و كینـه برقـرار اسـت .فقـط یـك راه آشـتی
«حتّـى ُتؤمنـوا بـاهلل َو َ
وجـود دارد و آن َ
حـد ُه» ،بیاییـد داخـل منطـق فكـری مـا
ِ ِ ِ
ً
بشـوید .صریحـا میگویـد :مؤمنیـن ،شـما هـم مثـل ابراهیـم عمـل كنیـد.
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ٌ
َ َ ُ ُ ٌَ
َ
َ
براهیـم» بیگمـان ابراهیـم بـرای شـما
سـوۀ َح َس َنــۀ فـی ِا
«قـد كانـت لكـم ا
سرمشـقی نیكـو اسـت«َ ،و ا َّل َ
ذیـن َم َع ُه» و آنكسـانیكه بـا او بودهانـد ،همراهانش،
ُ
َ
ّ
ِ«اذ قالـوا ِلق ِوم ِهـم» آن زمـان كـه بـه قـوم خودشـان گفتنـد«ِ ،انـا ُب َـر ُآؤا ِمنكـم» مـا
مبرایـان از شـما هسـتیم«َ ،و م ّمـا َت ُ َ
بیـزاران و ّ
دون ا ّلل ِـه» و نیـز بیزاریم از
ِ
عبـدون ِمن ِ
ُ
ََ
ّ
عبودیـت میكنید« ،كفرنا ِبكم» به شـما كفر
هـر آنچـه كـه جـز خـدا میپرسـتید و
ُ ََ ً
ُ
ورزیدیـم«َ ،و َبـ اد َب َیننـا َو َب َین ُك ُـم َ
العد َاوۀ َو َ
البغضاء ابـ اد» میان ما و شـما ،دشـمنی و
«حتَّـى ُتؤمنـوا بـاهلل َو َ
بغـض و كینـه بـرای همیشـه نمایـان و آشـكار شـدَ ،
حـد ُه» تـا
ِ ِ ِ
وقتیكـه بـه خـدای یكتـا ایمـان آوریـد.
ٌ
ُ
ٌ
قـرآن میگویـد«َ :ل َقـد َ
كان َل ُكـم فیهم ا َ
سـوۀ َح َس َنــۀ» 1بـرای شـما مؤمنین،
ِ
در ابراهیـم و یارانـش سرمشـقی نیكوسـت« ،ل َمـن َ
رجـوا َ
كان َی ُ
الی َ
اهلل َو َ
الآخ َر»
وم ِ
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ
الغن ّیُ
بـرای آنكسـانیكه امیـد بـه خـدا و روز قیامت دارند« ،و من یتول ف ِان اهلل هو ِ
الح ُ
َ
میـد» هركـس پشـت كنـد و از ایـن دسـتور رو بگردانـد و اعـراض كنـد ،خـدای
متعـال غنـی ،سـتوده و پسـندیده اسـت ،و بـر دامـن كبریایـیاش ننشـیند گـرد.
ّ
انسـانیت و شـرف تو لكهدار خواهد شـد
ا گر تو با دشـمنانش سـازش كنی ،دامن
و خـدا زیانـی نمیبینـد .ایـن جملـه را از ابراهیـم بـه یـاد داشـته باشـید؛ ابراهیـم
ُ
ّ
و یارانـش بـه كفـار و منحرفیـن معاصـر خودشـان میگوینـد« :انـا ُب َـر ُآؤا ِمنكـم» ما
از شـما بیزار هسـتیم.
مـردم منحـرف زمـان خـود همینطـور صحبـت
امـام سـجاد و یارانـش بـا
ِ

كردنـد .در بحاراألنـوار حدیثـی اسـت كـه میگویـد :یحییبنامطویـل ،حـواری
امـام چهـارم ،در مسـجد مدینـه میآمـد و رو بـه مـردم میایسـتاد .همـان مردمی
كـه امـام حسـین و امـام حسـن بیسـت سـال در بیـن آنهـا زندگـی كـرده بودنـد،
همـان مردمـی كـه نـه امـوی بودنـد و نـه وابسـتگان بـه بنیامیـه بودنـد ،پـس
 . 1سوره مبارکه ممتحنه ،آیه .6
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چـه بودنـد؟ بزدالنـی بودنـد كـه بـرای خاطـر عاشـورا و كربلا ،از تـرس خفقانـی
دور آلمحمـد را خالـی گذاشـته بودنـد؛ ولـی
كـه بنیامیـه بهوجـود آورده بودنـدِ ،

افـراد معتقـدی بودنـد.

یحییبنامطویـل درمقابـل همیـن مـردم میایسـتاد و همیـن سـخن قرآنـی
َ ُ َ
ك َفرنـا ب ُكـم َو َبـ اد َب َیننـا َو َب َین ُك ُـم َ
الب ُ
العـد َاو ُۀ َو َ
غضاء»مـا
را تكـرار میكـرد« .یقـول
ِ
بـه شـما كافـر شـدیم و میـان مـا و شـما خشـم و كینـه نمـودار شـد؛ یعنـی همـان
حرفـی كـه ابراهیـم بـه كفـار زمان خودش و به مشـركین و منحرفیـن و گمراهان
معاصـر خـودش میگفـت .ببینیـد كـه والیـت ،همـان والیـت اسـت .ابراهیم هم
دارای والیـت اسـت ،شـیعه امـام سـجاد هـم در زمـان خـود دارای والیـت اسـت؛
همدیگر را باید داشـته باشـند و از دشـمنان جدا باشـند .ا گر شـیعهای از شـیعیان
امام سـجاد در زمـان امـام سـجاد ،از روی تـرس یـا طمـع ،دنبـال جبهـه دشـمن
رفـت ،او از والیـت امام سـجاد خـارج اسـت و متصـل بـه جبهـه امـام سـجاد
ُ
ََ
نیسـت .لـذا شـاگرد نزدیـك امـام سـجاد بـه آنهـا میگوید« :كفرنا ِبكم َو َب اد َب َیننا
َو َب َین ُك ُـم َ
ُ
العد َاو ُۀ َو َ
غضـاء»؛ و یحییبنامطویل از اصحاب بسـیار خوب و زبده
الب
امـام سـجاد بود.

عاقبـت كار ایـن مسـلمان ُزبـده ایـن بـود كـه حجاجبنیوسـف او را گرفـت،

دسـت راسـتش را بریـد ،دسـت چپـش را بریـد ،پـای راسـتش را بریـد ،پای چپش
را بریـد؛ امـا او بـاز بنـا كـرد با زبان حرف زدن ،زبانـش را هم برید ،تا اینكه از دنیا
رفـت .و ایـن در حالـی بـود كـه شـیعه را سـامان داده بـود و اسـتوانههای اساسـی
كاخ تشـیع را بعد از امام سـجاد ،فراهم و اسـتوار سـاخته بود.
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س� و ی�کم
ن�گاهی گ را ب�ه
مسئله والیت دنباله بحث نبوت است و ا گر والیت نباشد نبوت
هم ناقص می ماند .یکی از اهداف بعثت انبیا تشکیل جامعه اسالمی
است؛جامعهای که در تمام عناصر واجزای آن حکم و دستور الهی
جاری و ساری باشد .از آنجایی که ادارهی چنین جامعهای به تنهایی
برای پیامبر امکانپذیر نمی باشد ،از همین رو پیامبر به تربیت نیروی
مومن و کارآمد در جامعه میپردازد؛ نیروهایی که باید دارای انسجام
و پیوستگی و ّ
اتحاد باشد .این به هم پیوستگی و اتصال شدید در
اصطالح قرآنی والیت نام دارد.
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سؤاالت
 -1جایگاه پیوستگی با ّ
ولی و امام در پیشرفت جامعهی اسالمی چیست؟
 -2آیـا اص ِـل «عـدم پیوسـتگی بـا غیرمسـلمانان» منجـر بـه محـدود شـدن

روابـط و انـزوای سیاسـی نمیشـود؟

 -3در چـه صـورت مـی تـوان گفـت مومنیـن بـا قلـب جامعـهی اسلامی
یعنـی امـام اتصـال و پیوسـتگی دارنـد؟
 -4آیـا عـدم رابطـه بـا بیگانـگان ،موجـب افزایـش دشـمنی آنان نسـبت به
جامعـهی اسلامی نخواهد شـد؟
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َُ َ َ َّ
الن َص َارى أ ْو ِل َی َاء َب ْعض ُه ْم أ ْو ِل َی ُاء َب ْع ٍض َو
یأیها ال ِذین ءامنوا لا تت ِخذوا الی ود و
َ
َ
َ َ َ َ َُّ ّ ُ
ّ
ْ
ّ
َ
َ
َ
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َ
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ون نخ َ
سى الله أن
ِفى قل ِوب ِهم ّم َرض ی َس ِرع ِ
ِ
َ
ْ َْْ َ َ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُّ
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َّ َ ُ
َّ
َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ
ْ
َ
لاء ال
یقول الذین آمنوا أ هؤ ِ
مان ِه ْم ِإن ُه ْم ل َم َعك ْم َح ِب َطت
ذین أق َس ُموا ِبالل ِه َج ْهد أ ْی ِ
َ
َْ ُ ََ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
رین ( )53یا أ ّی َها ال َ
خاس َ
دینهِ
ذین َآمنوا َم ْن َی ْرتد ِمنك ْم ع ْن ِ
أعمال ُه ْم فأ ْص َب ُحوا ِ
َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
كاف َ
فسوف یأتِی الله ِبقو ٍم ی ِحبهم و ی ِحبونه أ ِذلهٍ على المؤ ِم
رین
نین أ ِع ّزهٍ َعلى ال ِ
َّ
َ
ُیجاه ُد َ
ُ َ َ َ
لائ ٍم ذ ِل َك َف ْض ُل ا ّلل ِه ُی ْؤتیهِ َم ْن َی ُ
ون فی َس
شاء
بیل الل ِه َو لا َیخافون ل ْو َمه ِ
ِ
ِ
َ
ّ
قیمونَ
ُ
َ
ذین َآم ُنوا َّال َ
لیم ( )54إ َّنما َو ِل ُّی ُك ُم ا َّلل ُه َو َر ُس ُول ُه َو َّال َ
ذین ُی ُ
ٌ
واسع ع ٌ
َو الله ِ
ِ
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َ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
كاه َو ُه ْم راك ُع َ
ون (َ )55و َم ْن َی َت َو ّل ا َّلل َه َو َر ُس َول ُه َو ّال َ
الز َ
الصلاه و یؤتون
ذین
ِ
ْ
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َآم ُنوا فإ ّن ح ْز َب الله ه ُم الغال ُب َ
ون ()56
ِ ِ
ِ
ِ

سوره مبارکه مائده

َ ُّ َ َّ
ذین َآم ُنوا َّات ُقوا ا َّلل َه َح َّق ُتقاتهِ َو لا َت ُم ُوت َّن إ َّلا َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
َ
ال
یا أیها
ون (َ )102و
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ََ ُ
ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ا ّلل ِه َجمیعا َو لا تف َّرقوا ()103

سوره مبارکه آل عمران

خالصه مباحث گذشته
بحـث والیـت الزم اسـت عـرض
بـاب ِ
 ...بهطـور خالصـه ،آنیکـه در دنبالـه ِ
ّ
جمعیتـی کـه بهعنـوان
بشـود ،ایـن اسـت کـه یـک جامعـه اسلامی و یـک
امـت اسلامی تشـکیل شـدند؛ یعنـی بـا مقـررات الهـی و بـا طـرز فکـر الهـی و بـا
ّ
جمعیـت دارنـد
قانونگـذاری و اجـرای قانـون بهوسـیله قـدرت الهـی ،ایـن
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اداره میشـوند،که امـت اسلامی اسـمش را میگذاریم ،ایـن امـت اسلامی
ا گـر بخواهنـد والیـت داشـته باشـند ،بـه آن معنـای قرآنـی کـه دیـروز گفتـم ...
امـت اسلام بخواهـد آن را تأمیـن کنـد بـرای خـودش؛ دو جهـت را بایـد مراعـات
کنـد .یکجهـت ،جهـت ارتباطـات داخلـی اسـت ،در داخـل جامعـه اسلامی؛
ُ
َ
ی اسـت ،یعنـی رابطـه عالـم اسلام و امـت
یکجهـت ،جهـت ارتباطـات خارجـ 
اسلام و جامعـه اسلامی بـا جوامـع دیگـر.
در زمینـه ارتباطـات داخلـی ،امـت اسلام آن وقتـی دارای والیـت بهمعنـای
قرآنی اسـت که کمال همبسـتگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشـردگی
هرچـه بیشـتر آحـاد و جناحهـای گوناگـون را در خـودش تأمیـن کنـد .هیچگونـه
ُ
ّ
عظیم اسلامی نباشـد .صفهای گوناگون در
تفرق و اختالفی در سرتاسـر امت
ِ
داخـل این امت تشـکیل نشـود.
ا گـر چنانچـه دو واحـد در داخـل امـت اسلامی بـا همدیگـر بـه جنـگ
برخاسـتند ... ،دسـتور قرآنی بر این اسـت که بقیه مسـلمانها هرچه میتوانند
سـعی کننـد تـا میـان آن دو مخاصـم و متخاصـم را آشـتی بدهنـد...
نیـن َ
الم ِؤم َ
ـن ُ
طائ َفتـان ِم َ
اقت َتلـوا» 1ا گـر دو طایفـه ،دو
آیـه قـرآن اسـت«َ :و ِان ِ
ِ
ََ
صلحـوا َب َین ُهمـا» بیـن ایـن
گـروه از گروههـای مسـلمان بـا یکدیگـر جنگیدنـد« ،فا ِ
ُ ََ ُ
َ
َ
الا َ
خـرى » ا گـر میـان
دو گـروه مسـلمان را اصلاح کنیـد« .ف ِـان َبغـت ِاحداهمـا علـى
ایـن دو گـروه ،یـک گـروه بـر دیگـری ظلـم کرد ،بغـی و تجاوز و ّ
تعدی روا داشـت
َ ُ َّ َ
نکـه زور میگویـد
قاتلـوا التـی تبغـی» بـا آ 
و زور گفـت و قلـدری خواسـت بکنـد« ،ف ِ
َ ّ َ َ َ
اهلل» تا مجبـور بشـود برگـردد به فرمـان خـدا ،ناچار
مـر ِ
بجنگیـد« ،حتـى تفـیء ِال ى ا ِ
بشـود فرمـان خـدا را قبـول کند .این دسـتور خداسـت در زمینـه حفظ وحدت در
داخـل جامعـه اسلامی.
 . 1سوره مبارکه حجرات ،آیه .9
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بعد دوم والیت :عدم پیوستگی خارجی

َ
و امـا در زمینـه روابـط خارجـی؛ در زمینـه روابـط خارجـی ،عالـم اسلام بایـد
سـعی کنـد ،امـت اسلامی بایـد سـعی کنـد روابـط خـود را جـوری تنظیـم کنـد با
دنیای غیرمسلمان و غیر این امت که یک ّ
ذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد،
یـک ّ
نهـا قـرار نگیـرد .یـک مختصـر ،سیاس ِـت مسـتقل،
ذره تحـت تأثیـر افـکار آ 

تحـت تأثیـر سیاسـتهای آنهـا از اسـتقالل نیفتـد .همجبهگـی و پیوسـتگی
ملـت مسـلمان بـا آنهـا بهکلـی ممنـوع اسـت؛ درصورتیکـه ایـن پیوسـتگی
موجـب بشـود کـه امـت مسـلمان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد...
بنابرایـن از لحـاظ روابـط خارجـی ،یـک ّ
ذره تأثیرپذیـری از جناحهـای ضـد
ً
اسلامی یـا غیـر اسلامی ،مخصوصـا ضـد اسلامی ،ممنـوع اسـت .حـق نـدارد
جامعـه اسلامی و امـت اسلامی کـه پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـارج از اسلام،
جـز بـ ه صـورت فرادسـت بـودن ،باالدسـت بودن ،برقـرار کند؛ یعنی ا گـر چنانچه
یـک رابطـهای میـان امـت اسلامی و امتـی غیـر مسـلمان ،بنـا شـد برقـرار بشـود،
ً
رابطـه اسـتثماری ،مثلا فـرض کنیـد از قبیـل ماجـرای تنباکـو و کمپانـی ِرژی
َ
کـه آقایـان میدانیـد و شـنیدید ،عالـم اسلام حـق نـدارد ایـن رابطـه را ببنـدد .یـا
مغولـی هندوسـتان کـه اجـازه دادنـد
فـرض بفرماییـد مثـل آن سلاطین و حـکام
ِ
دولتهـای خارجـی بیاینـد آنجـا کمپانی تأسـیس بکنند ،عملـی برخالف والیت
َ
عالـم اسلام انجـام دادنـد .جایـز نبـود ایـن کار که بگذارنـد کمپانـی بیاید؛ چون
میدانسـتند یا اگر نمیدانسـتند ،بایسـت میدانسـتند ـ باید بدانند ـ که کمپانی
ً
مثال هند شـرقی ،وقتیکه وارد آن منطقه شـد ،وارد آن سـرزمین شـد ،چه بالیی
بـه روزگار آن مـردم درخواهـد آورد و چگونـه سـرطان اسـتعمار را تـا رگ و پ ِـی آن

شـبهقاره عظیـم خواهـد گسـترانید .بایـد میفهمیدنـد اینهـا را ،نفهمیدنـد .و
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َ
عالـم اسلام و امـت اسلامی اجـازه نمیدهـد هرگـز اینگونـه روابـط را.
توجه داشـته باشـید .اینکه میگوییم با دولتهای غیر مسـلمان و با امم
غیـر مسـلمان رابط ههـا قطـع اسـت ،نـه بهایـنمعناسـت کـه عالـم اسلام و
امت اسلامی در انزوای سیاسـی به سـر خواهد برد ،نه؛ مسئله مسـئله انزوای
َ
سیاسـی نیسـت کـه خیـال کنیـد عالـم اسلام بـا هیچکـس نـه رابطـه بازرگانـی
دارد ،نـه رابطـه سیاسـی دارد ،نـه روابـط دیپلماسـی دارد ،نـه سـفیر میفرسـتد،
نهـا
نـه سـفیر میگیـرد ،نـه ،اینجـور نیسـت ،روابـط معمولـی دارد .والیـت بـا آ 
نهـا نـدارد.
نهـا نـدارد .پیونـد جوهـری و ماهـوی بـا آ 
نـدارد ،پیوسـتگی بـا آ 
آنجـوری نخواهـد بـود کـه ا گـر آنهـا خواسـتند ،بتواننـد عالـم اسلام را تحـت
تأثیـر خودشـان قـرار بدهنـد .والیـت پـس دو رویـه دارد ـ والیـت قرآنـی ـ یک رویه
اینکـه در داخـل جامعـه اسلامی همـه عناصـر بایسـتی بهسـوی یـک هـدف،
بهسـوی یـکجهـت ،بـا یـک راه ،بـا یـک گام قـدم بردارنـد .در خـارج از جامعـه
اسلامی ،امـت اسلامی بایسـتی بـا همـه بلوکهـا و جناحهـای ضـد اسلامی،
پیوندهـای خـود را بگسـلد...
بعد سوم والیت :پیوستگی با امام
یکـه ما فرمـان امام
اینیکـه مـا ارتبـاط بـا امـام را اینقـدر مهـم دانسـتیم ،این 
زندگـی جامعـه نافـذ دانسـتیم ،ایـن بـرای چیسـت؟ از کجـا
را در همـه شـئون
ِ

در میآیـد؟ اینجـا قـرآن بـا مـا حـرف میزنـد  ...ا گـر بخواهـد یـک جامعـهای و
یـک امتـی ،کـه والیـت قرآنـی را بهاینمعنـا داشـته باشـد ،یعنـی بخواهـد تمـام
نیروهـای داخلـیاش در یـک جهـت ،بهسـوی یـک هـدف ،در یـک خـط بـه
راه بیفتـد و بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـیاش علیـه قدرتهـای ضـد اسلامی
در خـارج بسـیج بشـود ،احتیـاج دارد بـه یـک نقطـه قـدرت متمرکـز در متـن
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جامعـه اسلام ،بـه یـک نقطـهای احتیـاج دارد کـه تمـام نیروهـای داخلـی به آن
نقطـه بپیونـدد ،همـه از آنجـا الهـام بگیرنـد و همـه از او حـرف بشـنوند و حـرف
گـوش کننـد ،و او تمـام جوانـب مصالـح و مفاسـد را بدانـد تـا بتوانـد مثـل یـک
نیرومنـد قویدسـتی و قویچشـمی ،هرکسـی را در جبهـه جنـگ ،بـه
بـان
ِ
دیده ِ

کار مخصـوص خـودش بگمـارد .الزم اسـت یـک رهبـری ،یـک فرماندهـی ،یـک
قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسلامی وجـود داشـته باشـد کـه ایـن قـدرت بداند از
شـما چـه برمیآیـد ،از مـن چـه برمیآیـد ،از انسـانهای دیگـر چه برمیآیـد ،تا به
هرکسـی آن کاری را کـه بـرای او الزم اسـت ،بگویـد عمـل بکـن.
ً
مثال در مقام تشـبیه ،اگر بخواهم تشـبیه کنم؛ این کارگاههای قالیبافی را
دیدهایـد؟ یـک عـده نشسـتهاند دارنـد قالی میبافنـد ،هرکسـی دارد کار میکند،
 ...ا گـر یكچنیـن قـدرت متمركـزى وجـود نداشـته باشـد ،ایـن قالـى چهجـورى
در مىآیـد؟! . ...

در جامعه ا گر بخواهد همه نیروها بهكار ُبیفتد و همه در یكجهت بهكار

چیـك از نیر وهـا هـرز نـرود و همـه نیروهـای جامعـه بهصـورت یـك
بیفتـد و هی 
قـدرت متراكمـى ،بـه مصالـح جمعـى ّ
بشـریت بـه كار بیایـد و جامعـه بتوانـد مثل
مشـت واحـدى باشـد ،درمقابـل جناحهـا و صفهـا و قدرتهـای مخاصـم؛ ا گـر
اینها را بخواهد داشـته باشـد ،احتیاج دارد به یك قدرت متمركز .به یکدلی
احتیـاج دارد ،بـه یـک قلبـی احتیـاج دارد ایـن جامعـه و ایـن پیكـر عمومی امت
اسالم .البته شرایطى هم دارد .باید خیلى آ گاه باشد ،باید خیلى بداند ،باید
خیلى باتصمیم باشـد ،باید چشـمش داراى یك دید دیگرى باشـد ،بایسـتى
از هیچ چیزى در راه خدا نهراسـد ،بایسـتى وقتى الزم شـد خودش را هم فدا
كنـد؛ مـا اسـم یكچنین موجـودى را چه مىگذاریـم؟ امام.
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امـام یعنـى آن حاكـم و پیشـوایى كـه ازطـرف پـروردگار در جامعـه ّ
معیـن
مىشـود .اینیكـه مىگویـم ازطـرف خـدا یعنـى چـه؟ یعنى یـا خدا به نام و نشـان
ّ
معیـن میكنـد ،مثـل اینکـه امیرالمؤمنیـن را ،امـام حسـن را ،امـام حسـین را،
بقیـه ائمـه را معیـن كـرده؛ خـود پیغمبـر هـم یـك امـام اسـت؛ خـود پیغمبـر هـم
ً
ّ
ُ َ
جاعلك ِل ّلن ِاس ِامامـا» ،1خـداى متعال بـه ابراهیـم مىگوید،
یـك امـام اسـت؛ ِ«انـی ِ
مـن تـو را امـام قـرار دادم .امـام یعنـى آن پیشـوا و حاكـم و رهبـر در یـك جامعـه.
یكوقـت ایـن امـام را خـدا بـا نـام و نشـان معیـن مىكنـد ،مىگویـد بعـد از
ً
پیغمبـر بایـد علىبنابیطالـب؟ع؟ مثلا باشـد .یكوقـت امـام را خـداى متعـال
بـه نـام معیـن نمىكنـد ،بـه نشـان معیـن مىكنـد .مثل چـه؟ مثل فرمایـش امام
ً
ً
َُ
ً َ
فـا َع َلى َه ُ
؟ع؟«َ ،2ف َا ّمـا َمـن َ
واه
دین ِه ُمخا ِل
حافظا ِل ِ
فس ِـه ِ
هـاء صا ِئنـا ِلن ِ
كان ِم َـن الفق ِ
ً
ـوام َان ُی َق ِّل ُ
طیعـا ِ َل َ ُ َ َ ّ
ـدوه»؛ امـام معیـن كـرد دیگـر ،اینهـم امـام
ُم
مـر مـواله ف ِللع ِ
ِ
امـام منصـوص اسـت ،خـود امامى اسـت ،منتها
اسـت .آن فقیهـى كـه جانشـین ِ
امامىاسـت كه با نام معین نشـده ،با نشـان معین شـده ،هركسـىكه این نشـان

بـر او تطبیـق كـرد ،او مىشـود امـام؛ كلمـه امـام را خواسـتم معنـا كنـم برایتـان.
امـام یعنـى پیشـوا ،یعنـى حاكـم ،یعنى زمامدار ،یعنی آنكسـىكه هرجـا او برود،
انسـانها دنبالـش مىرونـد؛ كـه بایـد از سـوى خـدا باشـد ،عـادل باشـد ،منصـف
باشـد ،بادیـن باشـد ،بـااراده باشـد و ازاینقبیل حرفهایى كـه در زمینه امامت
هسـت ،كـه حـاال در آن مقـام نیسـتیم.
پـس اصـل والیـت قرآنـى ایجـاب كـرد ،چـه چیـزی را؟ وجـود امـام را .هنـوز
تمـام نشـده حـرف ،دقـت كنیـد .ا گـر بخواهـد ایـن پیكـر بـزرگ ،كـه اسـمش
امـت اسالمىاسـت ،زنـده بمانـد ،موفـق بمانـد ،همیشـه پایـدار باشـد ،بایـد
 .1سوره مبارکه بقره ،آیه .124
 .2امام حسن عسکری علیه السالم.
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چـهكار كنـد؟ بایـد ارتباطـش بـا ایـن مركـز ،بـا ایـن قلـب متحـرك و پرهیجـان،
همـۀ آن ،همیشـه ،مسـتحكم ،نیرومنـد ،برقـرار باشـد .پـس والیـت یعنـى چـه؟
درسـت دقـت كننـد همـهُ ،بعـد دیگر والیت یعنى چه؟ یعنى ارتباط مسـتحكم
ارتباط
و نیرومنـد هـر یـك از آحـاد امـت اسلام ،در همه حال ،با آن قلـب امت.
ِ
چـه؟ ارتبـاط فكـرى و ارتبـاط عملـى .یعنـى درسـت از او سرمشـق گرفتـن،
شهـا دنبـال او بـودن ،و درسـت در افعـال و رفتـار و
درسـت در افـكار و بین 
تهـا او را پیـروى كـردن.
تهـا و حرك 
فعالی 
پـس والیـت علىبنابیطالـب یعنـى چـه؟ یعنـى در افـكارت پیـرو علـى
باشـى؛ در افعالـت پیـرو علـى باشـى ،تـو را بـا علىبنابیطالـب؟ع؟ رابطـهاى
نیرومنـد ،مسـتحكم ،خللناپذیـر پیونـد زده باشـد ،از علـى جـدا نشـوی؛
ایـن معنـاى والیـت اسـت .خـوب فهمیدیـد والیـت چیسـت؟ اینجاسـت كـه
َ
َ َ ُ َ
صنـی» والیـت
بنا ِبیطا ِل ٍـب ِح ِ
مىفهمیـم معنـاى ایـن حدیـث را« ،والیــۀ ع ِل ِّی ِ
َ َ َ
َ
صنـی
علىبنابیطالـب حصـن و حصـار مـن اسـت ـ از قـول خـدا ـ «ف َمـن دخـل ِح ِ
َ
َ
ذابـی» هركـه داخـل ایـن حصـار شـد ،از عـذاب خـدا مصـون و مأمـون
ا ِم َـن ِمـن ع ِ
خواهـد مانـد .بسـیار حـرف جالبـى اسـت...

تبیین قرآنی ابعاد سه گانه والیت
ا گـر درسـت دقـت كنیـد برادرهـا ،ایـن معنایـى كـه از والیـت بنـده گفتـم،
دقیقتریـن و ظریفتریـن معنایـى اسـت كـه دربـاره والیـت مىشـود تشـریح
كـرد ،مىشـود بیـان كـرد؛ از قـرآن هـم ایـن درمىآیـد .حـاال گـوش كنیـد تـا مـن
آیـات قـرآن را برایتـان بخوانـم ،كـه در ایـن آیـات قـرآن از سـوره مائـده ،هـم بـه
جنبـه مثبـت والیـت ،یعنـى پیونـد داخلـى ،هـم بـه جنبـه منفـى والیـت ،یعنـى
عـد دیگر والیت ،یعنى ارتبـاط و اتصال با
قطـع پیوندهـاى خارجـى ،هـم به آن ُب ِ
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ولـى ـ ّ
ّ
ولـى یعنـى آن قطـب ،یعنـى آن قلـب ،یعنى آن حاكم و امـام ـ به همه این
چیزهـا اشـاراتى رسـا شـده ،حـاال دقـت كنیـد تـا مطلـب بـه دسـت بیایـد.
 .1عدم پیوستگی خارجی
الی َ
«یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» 1اى كسـانیكه ایمـان آوردهایـد« ،لا َت َّت ِخ ُـذوا َ
هـود
َ َّ
ى َا ِول َ
یـاء» یهـود و نصـارا را ،یهودیـان و مسـیحیان را اولیـای خـود
النصـار 
و
مگیریـد .اولیـا جمـع ولـى اسـت ،ولـى از والیـت اسـت؛ والیـت یعنـى پیوسـتگى،
ولـى یعنـى پیوسـته و پیونـد زده .یهـود و نصـارا را پیوندخـوردگان و پیوسـتگان
َ ُ
عض ُهـم َا ُ َ
عـض» آنهـا بعضـى اولیـا و
بـا خـود مگیریـد ،انتخـاب مكنیـد« .ب
ولیـاء ب ٍ
همجبهـگان و پیوسـتگان بعضـى دیگرنـد .نـگاه نكنیـد كـه بلوكهایشـان
ّ
یـت بـا اصالتهـاى شـما ،همـه یـك
از همدیگـر جداسـت؛ در معنـا ،بـراى ضد ِ
َ ُ
عض ُهـم َا ُ َ
عـض» بعضـى همجبهـه بعضـى دیگرنـد«َ .و َمـن
جبههانـد« .ب
ولیـاء ب ٍ
َّ
ُ
ّ
ّ
َی َت َول ُهـم ِمنكم» هركـس تولى كند با آنـان ـ تولى یعنى والیـت را پذیرفتن ،از باب
ّ
تفعـل ـ هركسـى كـه قـدم در وادى والیت آنها بگـذارد و پیوند بزند خودش را با
َ َّ
آنهـا ،مرتبـط كنـد خـودش را بـا آنها ،رابطـه برقرار كنـد« ،ف ِان ُه ِم ُنهم» بىگمان
َ َ ّ
َّ َ
الظ ِال َ
مین» و خدا مردمان سـتمگر را
هـدی القوم
او خـود از آنـان اسـت«ِ .ان اهلل لا َی ِ
هدایـت نخواهـد كـرد.
ُ
ٌ
َ«ف َت َـرى ا َّل َ
لوب ِهـم َم َـرض» آنكسـانىكه در دلهایشـان بیمـارى
ق
فـی
ذیـن
ِ
َ َ َ َّ َ ُ
َ َ ٌ
لوب ِهم مـرض» آنكسـانىكه
هسـت ،ترجمه كردیـم بیمـاردالن« ،فتـرى الذیـن فی ق ِ
َ
ُ
فیهم» مىشـتابند
سـارعون ِ
در دل ،بیمـارى و مـرض دارنـد ،آنهـا را مىبینى؟ «ی ِ
دشـمنان دیـن ،قناعـت نمىكننـد بـه اینکـه بروند طـرف آنها،
در میـان جبهـه
ِ
بلكـه میشـتابند؛ قناعـت نمىكننـد بـه اینکـه تـا پهلویشـان برونـد ،مىرونـد تـا
 . 1سوره مبارکه مائده ،آیات  51تا . 56
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دشـمن دیـن مىسـازى؟
آن اعمـاق جبههشـان .ا گـر بپرسـى آقـا چـرا اینقـدر بـا
ِ
بـا كسـى كـه مىدانـى ضـد دیـن اسـت ،چـرا ّ
ضدیـت كه نمىكنـى هیچ ،دوسـتى
هـم بـه خـرج مىدهـى؟ ا گـر ایـن را از او بپرسـى ،در جوابـت چنیـن مىگویـد:
ٌ
َ َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ» میگوینـد مىترسـیم یـك آسـیبى به ما برسـد؛
قولـون نخشـ 
َ«ی
صیبنا ِ
ا گـر دوسـتى نكنـم ،مىترسـم بـه مـن آسـیبى برسـانند یـا برسـاند .چقـدر بـه
ٌ
َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ» مىترسـیم برایمان
گـوش آدم آشناسـت این حرفها« .نخشـ 
صیبنا ِ
دردسـرى درسـت بشـود ،مىترسـیم برایمـان اسـباب زحمتـى درسـت بشـود؛
ٌ
َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ».
ببینیـد چـه كلمـات آشـنایى اسـت ،همیـن اسـت «نخشـ 
صیبنـا ِ
َُ
َ
َ
اهلل ان َیأت ِ َـی ِبالف ِتح
خـدا در جـواب اینهـا چـه مىگویـد؟ مىفرمایـد« :ف َع َسـى
َ َ
نـدهِ » امیـد اسـت كـه خـدا پیـروزى را نصیـب جبهـه مؤمـن كنـد ،یـا
مـر ِمـن ِع ِ
او ا ٍ
یـك حادثـهاى از پیـش خـود ،بـه سـود آنـان پدیـد آورد .بعـد كـه ایـن كار بشـود،
َ
َ ُ
ناد َ
َُ
مین» ،تا این بدبختهایى كه
صبحوا َعل ى ما ا َس ّـر وا فی انف ِس ِـهم ِ
آنوقت« ،فی ِ
بـا آنهـا سـاخته بودنـد ،پشـیمان بشـوند ،روسـیاه بشـوند ،بگوینـد دیـدى چـه
غلطـى كردیـم ،اگـر مىدانسـتیم كـه جبهـه مؤمـن اینجـور پیروزمنـد و نیرومنـد
خواهـد شـد ،بـا دشـمن دیـن ،بـا دشـمن خـدا نمىسـاختیم؛ خودمـان را بىآبـرو
نمىكردیـم.
َ
ّ
َ َ ُ
قـول ال َ
ذیـن َآمنـوا»؛ بعـد از آنىكـه آنهـا خودشـان را مفتضـح كردنـد و
«و ی
بـا دشـمنان سـاختند ،مؤمنیـن چـه مىگوینـد؟ آنكسـانىكه ایمـان آوردنـد
َّ َ ُ
َ َ
مىگوینـد«َ :ا ُ
لاء ا َّل َ
ذیـن َا َ
یمان ِهـم ِان ُهـم ل َم َعكـم» ،مؤمنیـن،
هـؤ ِ
ـاهلل َجهـد ا ِ
قسـموا ِب ِ
بیچارههـا در بهـت و حیـرت فـرو مىرونـدِ ،ا! همینهـا بودنـد ،ایـن چهرههـاى
خوشظاهـر و ّ
موجـه ،قسـم مىخوردنـد ،بـا سـوگندهاى ِغلاظ و شـداد كـه مـا با
شـماییم .هروقـت بـا آنهـا حرفمىزدیـم ،هروقت به آنها چیـزى مىگفتیم،
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مىگفتنـد بلـه ،مـا هـم بـا شـما همعقیدهایـم ،مـا هـم بـا شـما اختالفـى نداریـم،
مـا هـم همیـن حرفـى كـه شـما مىزنیـد ،مىزنیم؛ در مقـام بیان ،اینجـور با آدم
حـرف مىزدنـد؛ بعـد معلـوم شـد كـه دلهـاى اینهـا مریـض بـوده و علیرغـم
ظاهـر نیكشـان ،دلهـاى چركیـن و سـیاه و نفاقآمیـز داشـتند .مؤمنیـن آن روز
َ
مىگوینـد عجـب ! ببیـن چـه ق َسـمى مىخوردنـد اینهـا .همانهاینـد اینهـا؟
َ َ
َ«ا ُ
لاء ا َّل َ
ذیـن َا َ
یمان ِهـم» آیـا همینهـا هسـتند ،آنهایـى كـه
هـؤ ِ
ـاهلل َجهـد ا ِ
قسـموا ِب ِ
َّ َ ُ
سـوگند مىخوردنـد بـه خـدا ،سـوگندهایى سـخت و غلیـظ؟ ِ«ان ُهم ل َم َعكم» كه با
َ ُ
شـما هسـتند .بـا شـما همعقیـده و همفكرنـدَ .
«ح ِب َطـت اعمال ُهم» پـوچ و بیهوده
خاس َ
و نابـود شـد كارهایـى كـه كـرده بودنـد؛ َ«ف َا َ
ـرین» زیانـکار گشـتند،
صبحـوا ِ
زیانـكاران واقعـى.
 .2پیوستگی داخلی
خـب ،ایـن راجعبـه ارتباطـات خارجـى ،حـاال راجعبـه ارتباطـات داخلـى
ََ ُ
دقـت كنیـد« .یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذین َآمنوا» اى كسـانى كـه ایمـان آوردیـد«َ ،من َیرت ّد ِمنكم
َ
دینـهِ » اگـر شـما از دیـن خـود بـاز بگردید ،ا گـر این بـار رسـالت و مسـئولیتى را
عـن ِ
كـه بـا ایمـان بـه خـدا پذیرفتـه بودیـد ،از دوشـتان روى زمیـن بگذاریـد و آن را به
سـرمنزل نرسـانید؛ خیـال نكنیـد كـه ایـن بـار بـه سـرمنزل نخواهـد رسـید؛ تص ّـور
بـار خـدا بـه سـرمنزل خواهـد رسـید،
باطلـى خواهـد بـود ایـن خیـال؛ نـه ،ایـن ِ

كـس دیگـرى خواهـد بـرد ،جمعیـت دیگـرى ایـن افتخـار
منتهـا سـعادتش را ِ

نصیبشـان خواهـد شـد كـه ایـن بـار را بـه منـزل برسـانند.
َ َّ ُ َ
دینهِ » هركـه از شـما از دیـن خـود بازگـردد و مرتد شـود،
َ«مـن َیرتـد ِمنكم عـن ِ
ُ َ
َ َ َ
ـوم» خواهـد آورد خـدا مردمـى را ـ ایـن مـردم همـان مـردم
«ف َسـوف یأتِـی اهلل ِبق ٍ
ایـدهآل اسلامىاند .آن جامعـه ایـدهآل اسلامى ،از لحاظ پیوندهـا و رابطههاى
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ُ َ
َ َ َ
وم
داخلـى و خارجـى اینجورنـد كـه در ایـن آیـه آمـده اسـت ـ «ف َسـوف یأتِی اهلل ِبق ٍ
ُ
خـود خـدا آنهـا را
ُی ِح ّب ُهـم» خـداى متعـال جمعیتـى را پدیـد خواهـد آورد كـه ِ
َ
دوسـت مـىدارد«َ ،و ُی ِح ّبون ُـه» آنهـا هـم خـدا را دوسـت مىدارنـد .مـا هـم خـدا را
دوسـت مىداریـم؟ نـه! این یك ّ
ذره محبتى كه شـما گاهـى اوقات مىگویى اى
خـدا قربانـت بـروم ـ كـه هیـچ احتیاجـى بـه اینجـور قربانـى گفتـن هـم و قربانـى
كـردن هـم نـدارد خـدا ـ و تـازه دروغ هـم مىگوییم ما ،قربان خـدا بههیچصورت
ُ
ُ
حاضـر نیسـتیم برویـم ،ایـن دوسـتى نیسـت .محبـت خـدا« ،قـل ِان ك ُنتـم
ُ
ُ ّ َ َ َ َّ
بك ُـم ُ
ُ
اهلل» 1اسـت .ایـن قرآن اسـت .ا گـر خدا را دوسـت
حب
ت ِحبـون اهلل فات ِبعونـی ی ِ
داریـد ،از مـن كـه پیغمبـرم متابعـت كنیـد تـا خدا هم شـما را دوسـت بـدارد .پس
َ
ُ«ی ِح ُّب ُهـم َو ُی ِح ّبون ُه»؛ یعنى اینهـا صددرصد تسـلیم فرمان خدا بودنـد ،كه مورد
محبـت خـدا بودنـد.
ُ
ّ
خاصیـت و صفـت ،كـه مهـر و محبـت میـان آنـان و خـدا
خـب ،ایـن یـك
َ
الم ِؤم َ
طرفینـى اسـت«َ .ا ِذ ّلــۀٍ َع َلـى ُ
نیـن» فروتـن هسـتند درمقابـل مؤمنـان؛ ایـن
كمـال رابطـه و پیونـد صمیمانـه اسـت .درمقابـل مؤمنیـن ،درمقابل این
نشـانه
ِ

تـوده مسـلمانى كـه انباشـتهاند متـن جامعـه اسلامى را ،هیچگونـه نخوتـى،
هیچگونـه غـرورى ،هیچگونـه توقـع زیـادىاى ،هیچگونـه داعیـه بیخـودى و
جزو
پوچـى در آنهـا وجـود نـدارد .یعنـى وقتىكـه درمقابـل مردم قـرار مىگیرندِ ،
مردمنـد ،بـا مردمنـد ،در راه مردمنـد ،بـراى مردمنـد ،خودشـان را از میـان مـردم
بیـرون نمىكشـند ،در بـرج عـاج قایـم نمىشـوند كـه از دور مـردم را ببیننـد و
َ
الم ِؤم َ
بـراى مـردم گاهـى دلسـوزى هـم بكننـد؛ در مـردم«َ ،ا ِذ ّلــۀٍ َع َلـى ُ
نیـن»؛ خـود
َ َ َ
الكاف َ
ریـن»
را فروتـن و كوچـك مىكننـد درمقابـل مؤمنـان بـه خـدا« .ا ِع ّـزۀٍ َعلـى ِ
َ َ
ـ نقطـه مقابـل ـ درمقابـل كافـران و دشـمنان دیـن و مخالفـان قـرآن« ،ا ِع ّـز ٍۀ»
 . 1سوره مبارکه آلعمران ،آیه . 31
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هسـتند؛ یعنـى تأثیرناپذیـر ،یعنـى سـربلند ،یعنـى حصـارى از فكـر اسلامى دور
خـود پیچیـده و كشـیده كـه هیـچ نفـوذى از آنهـا نپذیرنـد.
َ
َ
ـبیل اهلل»؛ خاصیـت دیگرشـان ایـن اسـت كـه در راه خـدا
ُ«ی ِ
جاهـدون فـی س ِ
جهـاد و مجاهـدت مىكننـد ،بىامـان ،بـدون قیدوشـرط ،همچنانىكـه در آیـه
َ َ َ
لائ ٍـم» از مالمـت هیـچ مالمتگرى هـم نمىهراسـند
هسـت«َ .ولا َیخافـون ل َومــۀ ِ
َ
اهلل ُیؤتیـهِ َمن َی ُ
ـك َف ُ
شـاء» ایـن فضـل و لطـف و تفضل
و نمىترسـند« ... .ذ ِل
ضـل ِ
ُ
واس ٌـع َع ٌ
لیـم» خدا گشادهدسـت،
خداسـت كـه بـه هركـه خواهـد ،مىدهد«َ ،و اهلل ِ
گشودهدسـت و داناسـت.
 .3پیوستگی با امام
 ...روابـط خارجـى را گفـت ،پیوندهـاى داخلـى را گفـت ،حـاال قلـب
پیوندهـاى داخلـى را بیـان مىكنـد؛ یعنـى پیشـوا را ،رهبـر را ،امـام را ،مىگویـد
ُ ُ
َّ
ُ
قائـم امـر ،آنكسـىكه تمـام نشـاطها و فعالیتهـاى
ِ«انمـا َو ِل ّیك ُـم اهلل» ،ولـى و ِ
جامعـه و امـت اسلامى بـه او بایـد برگـردد و از او بایـد الهـام بگیـرد ،خداسـت.
خـب خـدا كـه مجسـم نمىشـود بیایـد بیـن مـردم بنشـیند امـر و نهـى كنـد ،دیگر
ُ
كى؟ َ«و َرسـول ُه»؛ پیداسـت كه بین رسـول و بین خدا هرگز رقابت و تنازع و تنافر
هـم كـه نیسـت؛ رسـول ،رسـول اوسـت بـاز .خداسـت و رسـولش ،خـب ،رسـول
كـه همیشـه باقـى نمىمانـد؛ «ا َّن َ
ـك َم ّی ٌت َو ا َّن ُهم َم ّی َ
تون» 1بعد از رسـول چـه؟ بعد از
ِ ِ
ِ
ِ
رسـول هـم داریـم؛ َ«و ا َّل َ
ذین َآمنوا» آن مؤمنـان .كدام مؤمنان؟ هرکسـی که ایمان
َ َّ َ
آورد كافـى اسـت؟ نـه ،نشـانه دارد«َ .ا َّل َ
ذیـن ُیقیمون
الصـلاۀ» اقامه نمـاز مىكنند،
َ ُ َ َّ َ
كاۀ» مىدهنـد زكات را«َ ،و ُهـم راك َ
«و یؤتـون الـز
عـون» ،واو را حالیـه گرفتنـد
ِ
مفسـرین؛ درحالىكـه در ركوعنـد ،در حـال ركـوع زكات مىدهنـد .یعنـى چـه
 . 1سوره مبارکه زمر ،آیه .30
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کسـی؟ یعنـى امیرالمؤمنیـن ،علىبنابیطالـب ،بهعنـوان ولـى ّ
معیـن مىشـود.
حـاال شـما یكوقـت ایـن را از آیـه اسـتفاده مىكنیـد ،واو را واو حالیـه
مىگیریـد ،خیلـى هـم خـوب؛ اگـر بـه فـرض در اینهـم تشـكیك بكنیـد ،بگویید
نـه ،مطلـق مؤمنیـن را مىخواهـد بگویـد كـه داراى ایـن خصوصیـت هسـتند.
ّ
بنـده سـؤال مىكنـم :سـمبل و رمـز بـراى یكچنیـن كلیتـى چـه کسـی مىتوانـد
باشـد در جامعـه اسلامى؟ غیـر از علىبنابیطالـب كسـى را سـراغ نداریـم .در آن
جنـاح ایمان ِـى متقـن
جامعـه اسلامى ،آنكسـىكه مىتوانسـت سـمبل اینگونـه ِ
و محکمـی باشـد ،علىبنابیطالـب اسـت؛ ولـو آیـه ،فـرض كنیـم كـه بـه آن

حضـرت ناظـر هـم نباشـد ،ا گرچـه كـه ناظـر اسـت ،بهخاطـر واقعیـت تاریخىاى
كـه نقـل شـده.
البتـه توجـه آقایـان باشـد ،ایـن تذكـر را من الزم شـد كه بدهـم راجعبه بحث
بـاب امامـت یـا والیـت یـا تكیـه روى
دیـروز یـا بحـث امـروز؛ مـا بحثمـان ا گـر در ِ
شـیعهاسـت ،جنبـه مثبـت قضیـه در نظـر ماسـت ،نـه جنبـه منفـى قضیـه .مـا
همینطـور كـه مكـرر گفتیـم ،الزم مىدانیـم كـه شـیعه خـودش را بشناسـد ،فكـر
خـودش را بشناسـد ،ایمـان خـودش را هرچـه بیشـتر راسـخ و نافـذ بكنـد ،ایـن را
معتقدیـم.

مـا كـه داریـم بحـث مىكنیـم ،مىخواهیـم تش ّـیع را اثبـات كنیـم،

نمىخواهیـم دیگـران را نفـى كنیـم .نمىخواهیـم بیخـودى اختلاف فكـرى و
سـلیقهاى بـاز درسـت كنیـم ،نـه .امـا شـما الزم اسـت بفهمیـد كـه چگونـه درك
تشـیع را؟ ّ
مىكنیـد ّ
تشـیع كـه مىگویـم ،نگـو بـا خـودت كـه آقـا حـاال اسلام را

ثابـت كنیـدّ ،
تشـیع باشـد بعـد ،نـه؛ آن تشـیعى كـه مـن مىگویـم ،غیـر از اسلام
چیـز دیگـرى نیسـت ،اسلام غیـر از ّ
تشـیع چیـز دیگـرى نیسـت .اسلام را ده جـور
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مىبیننـد بیننـدگان ،یكجـور دیـدن ،دیدنىسـت كـه ّ
تشـیع مىبینـد ،اسلام
واقعـى همـان اسـت .برداشـتى كـه شـیعه از اسلام و قـرآن دارد ،آن برداشـت،
برداشـت درسـت و منطقـى و عادالنـه و عاقالنـه اسـت .توجـه داریـد؟ بنابرایـن
مـا داریـم اصـول اسلامى را مىگوییـم؛ بـه خیـال خودمـان و بـه نظـر خودمـان،
اصـول ایدئولوژیكـى اسلام اسـت اینهـا كـه داریـم بحـث مىكنیـم و بیـان
مىكنیـم .و گمـان نمىكنـم شـما هـم ا گر فكـر كنید ،برخالف این نظرى داشـته
باشـید .بنابرایـن مسـائل مثبـت و جنبههـاى مثبـت قضیـه مـورد نظـر ماسـت.
مـا اسلام را آنچنانكـه در مكتـب تشـیع مىفهمیـم و مىشناسـیم ،داریـم
بیـان مىكنیـم .كار نداریـم حـاال بـه جناحهـاى دیگـرى كـه ممكـن اسـت جـور
ً
دیگـرى بشناسـند و بفهمنـد ،بحـث هـم نمىكنیـم بـا آنهـا فعلا ،دعـوا هـم
نداریـم ،تعـارف هـم نداریـم ،بـرادر هم هسـتیم ،دسـت دوسـتى هـم مىدهیم،
چرا؟ چون دشـمن داریم ،چون بیرون خانه دشـمن ایسـتاده ... .این اختالف
را هـم حـرام مىدانیـم.
َ
َ
ّ
ّ
ُ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ
ُ
ُ
«ا َّنمـا َول ُّی ُك ُـم ُ
ذیـن َآمنوا ال َ
اهلل َو َرسـوله َو ال َ
ذین ُیقیمون الصـلاۀ و یؤتون الزكاۀ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
راكعـون»؛ خـب ،حـاال اگـر والیـت را مراعـات كردیـم ،چـهكار مىشـود؟
َو هـم ِ
اثـرى هـم دارد بـراى مـا؟ اگـر والیـت را كـه داراى سـه ُبعـد شـد تـا حـاال؛ یكـى
حفـظ پیوندهـاى داخلـى ،یكـى قطـع پیونـد و وابسـتگى بـه قطبهـاى متضـاد
خارجـى ،ایـن دوتـا ،یكـى هـم حفـظ ارتبـاط دائمـى و عمیـق بـا قلـب پیكـر
اسلامى و قلـب امـت اسلامى ،یعنـى امـام و رهبـر ،سـه بعـد والیـت را كـه بیـان
كردیـم ،حـاال ا گـر ایـن سـه ُبعـد را مراعـات كردیـم ،چگونه خواهد شـد؟ آیه قرآن
اهلل َو َرسـو َل ُ
جـواب مىدهـد بـه مـا؛ َ«و َمـن َی َت َـو َّل َ
ـول والیـت كنـد
ب
ق
كه
ى
ـ
س
ك
ن
آ
»
ه
ِ
بـا خـدا و بـا رسـولش و بـا كسـانى كـه ایمـان آوردهانـد ،با مؤمنان ایـن پیوند را
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پی

مراعـات كردنـد و حفـظ كردند و نگسسـتند ،اینها غالبند ،پیروزمنداننـد 1.از
همـه پیروزتـر همینهـا هسـتند و اینهاینـد كـه بـر همـه جناحهـاى دیگـر غلبـه
خواهنـد داشـت.
�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و دوم
ن�گاهی گ را ب�ه
والیت دارای سه ّبعد است:

ّ
پیوستگیداخلی؛همهیآحادوجناحهایملتموظفند
اول:اتحادو
ِ

تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب
هرزرفتننیروهاستبپرهیزند.
افتادندر خطر
دوم:عدمپیوستگیباغیرمسلمانان؛جهتجلوگیریاز
ِ

فرودست شدن و محروم ماندن از استقالل است و به معنای انزوای سیاسی
جامعهاسالمینمیباشد.

سوم :ارتباط و پیوستگی با امام؛ حفظ و رعایت دو ُبعد قبلی در وهلهی
ّ
اولمستلزموجودیکقدرت متمرکزو مسلط و واحدتبلور یافتهی عناصر
سازندهی اسالم و در وهلهی دوم نیارمند اتصال جامعهی اسالمی با آن مرکز
و محور می باشد .در جامعه اسالمی به چنین شخصی امام گفته می شود.

ِبون».
َ « . 1و الّ َ
ِزب اهللِ ُه ُم الغال َ
ذین آمنوا َفا َِّن ح َ
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سؤاالت
 -1اسلام بـرای تأمیـن وحـدت در جامعـهی اسلامی چـه سـازوکاری را
فراهـم نمـوده اسـت؟
والیتمداری جامعه چیست؟
مسئولیت مومن در قبال
-2
ِ
ِ

 -3انسان والیتمدار و جامعهی والیتمدار چه خصوصیاتی دارند؟
 -4محبت اهلبیت؟مهع؟ و والیت ایشان چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 -5چگونه می توان جامعه را والیتمدار نمود؟
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بسم ا ّلله الرحمن الرحیم
َ
َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ
َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ ً َ َّ َ ُ ُ
یا أ ُّی َها َّال َ
ذین أوتوا
ذین اتخذوا دینكم هز وا و ل ِعبا ِمن ال
ذین َآم ُنوا لا تت ِخذوا ال
ْ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم َ
نین (َ )57و ِإذا
ال ِكتاب ِمن قب ِلكم و الكفار أو ِلیاء و اتقوا الله ِإن
ُ
َ ْ ُ ْ َ َّ
الصلاهِ َّات َخ ُذوها ُه ُز ًوا َو َلع ًبا ذل َك ب َأ َّن ُه ْم َق ْو ٌم لا َی ْعق ُل َ
نادیتم ِإلى
ون ( )58ق ْل یا
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُْ
ُْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َأ ْه َل ْالكتاب َه ْل َت ْنق ُم َ
ون ِم ّنا ِإلا أ ْن َآم ّنا ِبا ّلل ِه َو ما أن ِزل ِإل ْینا َو ما أن ِزل ِم ْن ق ْب ُل
ِ
َ َ ِ ِ
ُ
َ َّ ْ
ك َث َر ُك ْم فاس ُق َ
ون (ُ )59ق ْل َه ْل أ َن ّب ُئ ُك ْم ب َش ّر ِم ْن ذ ِل َك َم ُث َوب ًه ِع ْن َد ا َّلل ِه َمنْ
و أن أ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
وت ُأولئكَ
الط ُاغ َ
لعنه الله و غ ِضب علیهِ و جعل ِمنهم ال ِقرده و الخنازیر و عبد
ِ
ً َ
َ ٌ
واء َّ
كانا َو أ َض ُّل َع ْن َ
ش ّر َم
الس
ِ
س
بیل ()60
ِ
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َ
ُ َ َّ َ َ
ك َف ُر وا م ْن َبنی إ ْس َ َ
داو َد َو َ
سان ُ
عیسى ْاب ِن َم ْر َی َم ذ ِلك
ل ِعن الذین
ِ
رائیل على ِل ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
كانوا لا َی َت َ
كانوا َی ْع َت ُد َ
ناه ْو َن َع ْن ُمنك ٍر ف َعل ُوه ل ِبئ َس ما
ون ()78
ِبما َع َص ْوا َو
َ ً ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ
ََ ْ
ُكانوا َی ْف َع ُل َ
ذین كف ُر وا ل ِبئ َس ما ق ّد َمت
ون ( )79ترى كثیرا ِمنهم یتولون ال
َ
ُ
َل ُه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َأ ْن َسخ َط ا َّلل ُه َع َل ْیه ْم َو فی ْال َعذاب ُه ْم خال ُد َ
ون (َ )80و ل ْو كانوا
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
ُ ْ ُ َ َّ َ َّ
َ
النب ّی َو ما أ ْنزل إل ْی َما ّات َخذ ُ
وه ْم أ ْو ِل َ
لك َّن كثیرا ِم ْن ُه ْم
ِ ِ هِ
یاء َو ِ
یؤ ِمنون ِبالل ِه و ِ ِ
فاس ُق َ
ون ()81
ِ

سوره مبارکه مائده

خالصه مباحث قبلی
دنبـال بحثهـای گذشـته ،در زمینـه والیـت قابـل تذکـر
موضوعـی کـه در
ِ
ً
دادن اسـت؛ اوال یک معرفی اجمالی از جامعه دارای والیت و فرد دارای والیت
ً
اسـت ،ثانیـا نقـش دورنمایـی اسـت از جامعـهای کـه در آن جامعـه والیـت وجود
دارد .در یکـی دو روز گذشـته کـه در ایـن زمینـه بحـث کردیـم ،آنچـه بهدس ِـت
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تدبـر در آیـات قـرآن ـ البتـه ایـن ّ
مـا آمـد از ّ
تدبـر با اسـتمداد و اسـتنتاجی بـود که بر
اثـر رابطـه بـا معـارف اهلبیـت؟مهع؟ در زمینـه والیـت در ذهـن مـا وجـود داشـته
اسـت ،بنابرایـن آنچـه که عـرض کردیم ،یک خالصهگیری ،هم از قرآن اسـت،
هـم از حدیـث ـ خالصـهای کـه از ایـن حرفهـا بهدسـت آمـد ،این شـد که والیت
دارای چنـد ُبعـد اسـت ،دارای چنـد جلـوه اسـت.
یکـی ایـن اسـت کـه جامعـه مسـلمان ،وابسـته و پیوسـته بـه عناصـر خـارج
سـلم نداشـته باشـد ،و البتـه توضیـح
از وجـود خـود نباشـد ،پیوسـتگی بـه غیر ُم ِ
دادیـم کـه ایـن پیوسـته نبـودن و وابسـته نبـودن یـک حرف اسـت ،بـ ه طورکلی
رابطـه نداشـتن ،یـک حـرف دیگـر اسـت .هرگـز نمیگوییـم کـه عالـم اسلام در
انـزوای سیاسـی و اقتصـادی بـه سـر ببـرد و بـا هیـچ یـک از ملتهـا و کشـورها
و قدرتهـای غیرمسـلمان رابطـهای نداشـته باشـد؛ نـه ،مطلـب ایـن نیسـت.
مسـئله ،مسـئله وابسـته نبـودن اسـت ،پیوسـته و دنبالـهرو نبـودن اسـت ،در
پـای
قدرتهـای دیگـر هضـم و حـل نشـدن اسـت ،و خالصـه اسـتقالل و روی ِ
خـود ایسـتادن اسـت.
یـک جلـوه دیگـر و یـک بدنـه و رویه دیگر از والیت ،عبارت اسـت از انسـجام
شـدید داخلـی میان عناصر مسـلمان؛ یعنی آنوقتیکه
و اتصـال و ارتبـاط بسـیار
ِ
جامعـه اسلامی مطـرح اسـت بـرای بحـث مـا و ذهـن مـا ،آنچـه که والیـت به آن
میگوینـد ،عبـارت اسـت از یکپارچـه بـودن و یکجهـت بـودن جامعـه اسلامی.
همانطوریکـه در احادیـث نبـوی و غیرنبـوی هسـت کـه َ«م َث ُـل ُ
الم ِؤمنی َـن فـی
َت ّ
راحمهـم َكمثـل َ
َ َ ُ
الج َس ِـد» مثـل یـک پیکر واحدی ،مثـل یک عمارت
ِ
واد ِهـم و ت ِ ِ
ِ ِ
واحـدی ،مثـل اجـزای بههـم پیوسـته یـک بنایـی؛ مسـلمانها بایـد پیوسـته
بههـم ،جوشـیده بههـم ،گـره خـورده بـ ه هـم و خالصـه ،دسـت واحـدی باشـند
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درمقابـل دسـتهای دیگـر و درمقابـل تعارضهـا و دشـمنیهایی کـه پیـش
ً
خواهـد آمـد .ایـن مطلـب را در آیـه دیروز کامال مشـاهده کردید .باز از آیات سـوره
َ
َ َ َ َ
مائـده اسـت کـه َ«ا ِذ ّلــۀٍ َع َلـى ُ
الكاف َ
الم ِؤم
ریـن»، 1در یـک آیـه دیگـر از
نیـن ا ِع ّـزۀٍ َعلـى ِ
َ ٌ َ ُ
اهلل َو
قـرآن ،همیـن مطلـب بـاز بهصـورت واضحتـری بیـان شـده«ُ ،م َح ّمد رسـول ِ
ُ
َ
َ
ا َّل َ
الك ّفار ُر َح ُ
ماء َب َین ُهـم» 2.وقتـی درمقابـل جبهـه خارجـی قرار
ذیـن َم َع ُه ا ِش ّـد ُاء َعلـى
ِ
ّ
میگیرنـد ،تـو از آنهـا چیـزی اسـتوارتر و خللناپذیرتـر نمیبینـی ،تأثرناپذیرتـر
و نفوذناپذیرتـر نمیبینـی ،مسـتقل؛ امـا در جبهههـای داخلـی ـ کـه تعبیـر جبهـه
ً
اساسـا درسـت نیسـت ،چـون جبههبنـدیای در داخـل وجـود نـدارد ـ در داخـل،
میـان بدنههـا و جناحهـای ایـن پیکـر عظیـم اسلامی هیچگونـه نفوذناپذیـری
ّ
نیسـت ،خلـل و تأثرناپذیـری نیسـت؛ بلکـه بهعکـس ،همـه روی هـم اثـر
میگذارنـد ،همـه یکدیگـر را بهسـوی خیـر و نیکـی جذب میکننـد ،همه یکدیگر
را توصیـه بـه پیـروی هرچـه بیشـتر از حـق میکننـد ،همـه یکدیگـر را توصیـه بـه
مقاومت هرچه بیشـتر درمقابل انگیزههای
راه حق و
ِ
پافشـاری هرچه بیشـتر در ِ
شـر و فسـاد و انحطـاط میکننـد ،همـه همدیگـر را نگـه میدارنـد ... .ببیننـد آیـا
بیـن آنهـا کسـی هسـت کـه از لحـاظ فکری ،از لحـاظ مادی ،از لحاظ شـناخت
حق و حقیقت ،ضعیفتر از دیگران باشـد یا نه ،اگر هسـت ،همه بکوشـند تا او
را هدایت کنند ،همه سـعی کنند تا اینکه او را به راه راسـت بکشـانند ،خالصه،
یـک خانـواده بـا اعضـا و افـرادی صددرصـد صمیمـی .اینهم یک جلـوه دیگر از
جلوههـای والیـت اسـت کـه جامعـه اسلامی بهاینصـورت اسـت.
یـک جلـوه دیگـر از جلوههـای والیـت کـه بـاز در روزهـای قبـل گفتیـم کـه
بسـیار مهـم اسـت و از همـه مهمتـر این اسـت و ضامن بقای والیـت بهمعناهای
 .1سوره مبارکه مائده ،آیه .54
 .2سوره مبارکه فتح ،آیه .29
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اول و دوم هـم همیـن اسـت؛ ایـن اسـت کـه جامعـه اسلامی نیازمنـد یـک مرکـز
ادارهکننـده بـا شـرایطی خـاص اسـت .چـون جامعـه اسلامی حکـم یـک پیکـر
واحـدی را بایـد داشـته باشـد ،هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجـاذب و متماسـک
بـدن واحـد ،مثـل یک
باشـند و هـم در خـارج مثـل یـک ُم ِ
شـت واحـد ،مثـل یـک ِ
َت ِـن واحـد درمقابـل جبهههـای خارجـی جلوهگری بکنند ،چـون این وحدت در
بدون تمرکز نیـروی ادارهکننده ممکن
جامعـه اسلامی الزم اسـت؛ و وحـدتِ ،
نیسـت .اگـر چنانچـه بـر هـر گوشـهای از گوشـههای ایـن عال ِـم اسلام ،یـک
عاملـی ،یـک قدرتـی ،یـک قطبـی حکومـت بکنـد ،اجـزای ایـن پیکـر از یکدیگـر
ً
وا میرونـد ،از هـم جـدا میشـوند ،در یـک راه حرکـت نمیکننـد .عینـا مثـل ایـن
میشـود کـه ارگانیسـم اعصـاب ادارهکننـده انسـان ،از وضـع کنونـی تبدیل شـود
ً
به اینکه مثال دو دسـتگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای
دسـت راسـت و چـپ ،دیگـر
طـرف راسـت ،یکـی بـرای طـرف چـپ؛  ...اینجـا
ِ
باهـم هماهنگـی نخواهنـد داشـت...
جامعـه اسلامی ا گـر بخواهـد دشـمنان را بهجـا ،بهوقـت و خـوب دفـع بکند؛
یـک گوشـه جامعـه اسلامی امـروز بـه فکر دفـع کردن دشـمن بیفتد ،یک گوشـه
دیگـر پسفـردا بیفتد ،بـاز فایدهای نـدارد...
آن مرکـزی کـه در َبطـن جامعـه و متن جامعه اسلامی ،همه جناحها را اداره
الیـق بـه شـأن خودش مشـغول میکنـد ،از تعارضها
میکنـد ،هرکسـی را بـه کار ِ
جلوگیـری میکنـد ،نیروهـا را بـه یـک سـمت هدایـت میکنـد؛ او بایـد از سـوی
خـدا باشـد ،بایـد عا ِلـم باشـد ،بایـد آ گاه باشـد ،بایـد مأمـون و مصون باشـد ،باید
یـک موجـود تبلوریافتـهای از تمام عناصر سـازنده اسلام باشـد ،باید مظهر قرآن
باشـد؛ اسـم او را چـه میگذاریـم؟ اسـم او را میگذاریـم ول ّـی .پـس والیـت در
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جامعـه اسلامی ،بـه آن دو صورتـی کـه عرض کـردم ،ایجاب میکنـد که ولیای
در جامعـه وجـود داشـته باشـد .اینهـم یـک ُبعـد و یـک بدنـه و یـک رویـه دیگـر
از ابعـاد مسـئله والیـت .ایـن توضیـح بحثهـای گذشـته بـود.
مسـئلهای کـه بعـد از ایـن پیـش میآیـد ،ایـن اسـت کـه بنـده و جنابعالـی
آیـا دارای والیـت هسـتیم یـا نـه؟ مـن و شـما ممکـن اسـت دارای والیـت باشـیم،
ً
آیـا مجموعـا جامعـه مـا دارای والیـت هسـت یـا نیسـت؟ مگـر فـرق میکنـد آقـا؟
بلـه ،ممکـن اسـت یـک عضـوی بهخودیخـود سـالم باشـد ،امـا سـالم بـودن
ً
یـک عضـو ،اوال نـه بهمعنـای سـالم بـودن همـه بـدن اسـت ،ایـن یـک مطلـب،
ً
ثانیـا یـک عضـو سـالم ا گـر در یـک بـدن غیـر سـالم قـرار گرفـت ،نمیتوانـد همـه
ّ
عضـو سـالم را دارا باشـد ،ایـن دو نکتـه .اول ببینیـم یـک
محسـنات یـک
ِ
ـخص
شـخص بنـده ،ش
انسـان بـا والیـت چهجـور آدمـی اسـت ،تـا بفهمیـم آیـا
ِ
ِ
ِ
جنابعالـی ،دارای والیـت هسـتیم یـا نـه .ا گـر چنانچـه ثابـت شـد ،روشـن شـد

انشـاءاهلل کـه بنـده و شـما دارای والیتیـم ،بعد باید بپردازیـم ببینیم که جامعه
چگونـه بایـد باشـد تـا دارای والیـت باشـد.
هیـچ مانعـی نـدارد؛ مانعـی نـدارد ،یعنـی ممکـن اسـت ،منظـورم ایـن اسـت؛
نهاینکـه اشـکالی نـدارد ،خیلـی اشـکال دارد ،امـا هیـچ مانعـی نـدارد کـه بتوانیم
فـرض کنیـم یـک انسـان دارای والیـت را در یـک جامعـه بیوالیـت .آیـا ایـن
خـود او دارای والیـت اسـت،
انسـان مسـئولیتش تمـام شـده اسـت؟ همینکـه ِ
ولـو در جامعـه محـروم و عـاری از والیـت زندگـی میکنـد ،ایـن زندگـی ،یـک
زندگـی مطلـوب اسـت؟ و آیـا اگـر کسـی خـودش دارای والیـت بـود ،امـا در یـک
جامعـهای زندگـی کـرد کـه آن جامعـه بیوالیـت اسـت ،و او درمقابـل بیوالیت ِـی
جامعـه مسـئولیت احسـاس نکـرد ،همیـن عـدم احسـاس مسـئولیت ،والیـت
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خـود او را هـم مصـدوم و خـراب نمیکنـد؟ اینهـا یـک تیترهایـی اسـت کـه شـما
ً
جـوان مسـلمان بایـد رویـش فکـر کنید.
زن مسـلمان ،مخصوصـا
ِ
ِ
مـرد مسـلمانِ ،
تک اینها
ممکن اسـت بنده آنقدر فرصت و مجال نداشـته باشـم که هر تک ِ
تـک اینهـا را بـرای شـما شـرح
را برایتـان شـرح بدهـم ،و ا گـر بخواهـم هـر تک ِ
بدهـم تـا اینکـه همـه افـرادی کـه اینجـا هسـتند ،مطلـب را درسـت بفهمنـد،
ً
ایـن الزم دارد کـه هـر یکـی از ایـن تیترهـا را یـک روز مثلا بحـث کنیـم ،و مـن
وقتـم اینقـدر نیسـت.
ً
مسـئله این اسـت که اوال ببینیم یک انسـان دارای والیت ،چگونه انسـان 
ی
اسـت؟ مـن چهجـوری باشـم ،دارای والیتـم؟ چهجـوری باشـم ،دارای والیـت
ً
نیسـتم؟ ایـن یکـی؛ ثانیـا ببینیـم چگونـه باشـیم مـا ،جامعـه ،هیئـت اجتماع ِـی
انسـانهایی کـه یـک جـا جمـع شـدند ،تـا دارای والیـت باشـیم و چگونـه دارای
ّ
والیـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه ،جامعه ّ
ولی و متولی و موالی
اسـت ،بهصورتـی کـه اسلام دسـتور داده و در چـه صورتـی و در چـه شـرایطی از
والیـت محـروم اسـت ،آن والیتـی کـه اسلام گفتـه.
 ...مسـئله سـوم ،آیـا یـک انسـانی کـه دارای والیـت اسـت ،تکلیـف خـودش
داشـتن شـخص خـودش تمـام شـده دیگـر؟ تکلیـف نـدارد کـه جامعـه
بـا والیـت
ِ
دارای والیـت بسـازد؟ اینهـم یـک مسـئله.

مسـئله چهـارم اینکـه اگـر یـک آدمـی خـودش دارای والیـت بـود ،در یـک
جامعـه محـروم از والیـت زندگـی میکـرد و احسـاس تکلیفـی نمیکـرد کـه جامعه
را دارای والیـت بکنـد ،آیـا ایـن احسـاس تکلیـف نکـردن ،والیـت خـود او را
مخـدوش نخواهـد کـرد؟ همینیکـه در فکـر نیسـت کـه دیگـران را هـم دارای
خـود ایـن ،والی ِـت او را ضعیـف
والیـت درسـت کنـد ،همیـن بـه فکـر نبـودن ،آیـا ِ
ِ
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نکـرده ،مخـدوش نکـرده ،خـراب نکـرده؟ اینهـم یـک مسـئله دیگـر اسـت.
ایـن مسـائل را بایـد بحـث کنیـم .حـاال مـن یکـی ،دوتـا از اینهـا را مطـرح
میکنـم ،بحـث میکنـم ،صحبـت میکنـم .البتـه وقتیکـه ایـن بحـث شـد،
ّ
معنـای مترق ِـی عال ِـی جال ِـب
آنوقـت مقایسـه کنیـد در ذهـن خودتـان ایـن
ِ
تنبـل از
ِخ
ِ
ردپسـند قرآنفرمـوده حدیثگفتـه والیـت را ،بـا آن معنایـی کـه ِ
آدم ِ
گرای سـهولتطلب ،بـرای والیـت پیـش خـودش
کار
بگریـز راحت ِ
طلـب سـهل ِ
ِ
ّ
تصـور میکنـد.

خصوصیات انسان والیتمدار
بـودن یـک آدم بـه ایـن اسـت کـه
عـدهای خیـال میکننـد کـه دارای والیـت ِ

آدم فقط در مجالس اهلبیت؟مهع؟ گریه کند .خیال میکنند که دارای والیت
ً
پشـت سـرش حتمـا
بـودن بـه ایـن اسـت کـه وقتـی اسـم اهلبیت؟مهع؟میآیـدِ ،
«علیهمالسلام» را بگویـد؛ فقـط همیـن و بـس .خیـال میکنند کـه دارای والیت
بـودن بـه ایـن اسـت کـه محبت اهلبیت؟مهع؟ در دل انسـان باشـد ،همین و
بـس .بلـه ،محبـت اهلبیـت؟مهع؟ را داشـتن ،واجـب و فـرض اسـت .نـام ایـن
بزرگـواران را بـا عظمت بـردن ،بسـیار جالـب و الزم اسـت .بـه نـام اینها مجلس
بهپـا کـردن و از عـزا و شـادی آنهـا درس گرفتـن ،عـزای آنهـا را گفتـن ،شـادی
آنهـا را گفتـن ،گریسـتن بـر بزرگواریهـای آنهـا ،بـر شـهامتهای آنهـا ،بـر
مظلومیتهـای آنهـا ،همـه اینهـا الزم اسـت ،امـا همـه اینهـا والیـت نیسـت؛
والیت از این باالتر اسـت .آنیکه در مجلس سیدالشهداصلواتاهللوسلامهعلیه
کار بدی
کار خوبـی میکنـد کـه اشـک میریزد ،امـا ِ
مینشـیند و اشـک میریـزدِ ،
بـودن والیـت.
میکنـد کـه اشـک ریختـن را کافـی میدانـد بـرای دارا ِ

درسـت بفهمیـد چـه میگویـم .آنکسـانیکه ذهنشـان تحـت تأثیـر تلقینـات
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و القائـات مغرضانـه یـا جاهالنـه بعضـی از دسـتهای مـزدور و مغـرض اسـت،
گریسـتن بـر سیدالشـهدا کسـی مخالـف
درسـت دقـت کننـد .گفتـه نشـود کـه بـا
ِ

اسـت ،نـه .اگـر هـم کسـی مخالـف باشـد ،ما مخالـف نیسـتیم ،مـا طرفداریم .ما
میگوییـم کـه گریسـتن بـر امـام حسینصلواتاهللوسلامهعلیه گاهـی میتوانـد
یـک ملـت را نجـات بدهـد...
آن والیتـی کـه انسـان را بـه بهشـت میبـرد ،ایـن نیسـت .البتـه گریـه کـردن
دور اصـل بسـیار
بـر امـام حسـین یکـی از گوشـهها ،شـعبهها ،بخشهـای بسـیار ِ
ً
مهـم والیـت ،میتوانـد بهحسـاب بیایـد .یـک عـدهای واقعـا از روی جهالـت و
انشـاءاهلل از روی جهالـت ،نـه از روی غـرض ،ایـن مسـائل را مطـرح میکننـد.
مسـئله گریـه را ،مسـئله عـرض کنـم کـه دشـمنیهای زبانـی بـا دشـمنهای
اهلبیـت؟مهع؟ را ،نـه دشـمنیهای فکـری ،مسـائلی ازاینقبیـل را مطـرح
میکننـد ،مسـائل سـطحی بـاب والیـت و ّ
تشـیع را مطـرح میکننـد و منحصـر
ِ
میکننـد والیـت را بـه اینهـا ،و شـگفتا کـه والیتفهمهـا و والیتشـناسها و
والیتدارهـا را بـا همیـن حربـه میکوبنـد؛ ایـن خیلـی خوشـمزه اسـت .منحصـر
میکننـد والیـت را در یـک ِنطـاق و محـدوده تنـگ و کوچکـی کـه شایسـته ایـن
اصـل مهـم اسلامی نیسـت.
عملی هرچه بیشـتر و
والیت در یک انسـان ،بهمعنای وابسـتگی فکری و
ِ
ولـی اسـتّ .
ولی خدا را بشـناس ،آنکسـیکه او
نتـر بـا ّ 
روزافزو 
ولـی را پیـدا کـنِّ ،
ّ ّ
یکـه مشـخص
ولـی حقانـی جامعـه اسلامی اسـت ،او را مشـخص کـن ،بعـد از آن 
ً
کـردی ،شـخصا از لحـاظ فکـر ،از لحـاظ عمـل ،از لحـاظ روحیـات ،از لحـاظ راه
و رسـم و روش ،خـودت را بـه او متصـل کـن ،مرتبـط کـن ،دنبالـش راه بیفـت،
ـتی تـو دوسـتی
جهـاد تـو
تلاش او،
تلاش تـو
حرکـت بکـن .ا گـر
ِ
ِ
جهـاد او ،دوس ِ
ِ
ِ
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دشـمنی تـو دشـمنی او ،جبههبندیهـای تـو جبههبندیهـای او باشـد؛ تـو
او،
ِ

آدم دارای والیـت
دارای والیتـی .دو کلمـه و آسـان .فهمیدیـد کـه چـه گفتـم؟ ِ
ولـی همفکر بشـود ،عمل ّ
ولـی را بدانـد ،بـا ّ
ولـی را بشناسـد ،فکـر ّ
ایـن اسـت؛ ّ
ولی
ً
ً
را بشناسـد ،بـا ّ
ولـی همعمـل بشـود ،دنبـال او راه بیفتـد ،خـودش را فکـرا و عملا
پیوسـته بـا ّ
ولـی کنـد ،ایـن بـا والیـت اسـت.
کـدام حاضریـد دسـت بلنـد کنیـد بگویید من دارای والیتم ،مـرد و مردانه؟ و
کـدام حاضریـم مـرد و مردانـه ،اعتـراف کنیـم کـه والیـت کامل نداشـتیم؟ والیت
را منحصـر کردیـم فقـط در اینکـه در دلمـان مهـر علیبنابیطالـب اسـت و یـک
قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن میریزیـم ،ولـو اینکه عملمـان ضد عمل
ی اسـت ،فکـر و اندیشـهمان ضـد فکـر و اندیشـه علـی اسـت .مـا اسـم ایـن
علـ 
را گذاشـتیم والیـت؟ بـرای خودمـان یـک افسـانهای ،یـک اسـطورهای ،یـک
خرافـهای درسـت کردیـم و دل خودمـان را بـه آن خـوش کردیـم ،خودمـان را
دانسـتیم از جملـه َموالـی علیبنابیطالـب؟ع؟ و دارای والیـت ،و خوشـحال
کـه تمـام آنچـه بـرای موالـی علیبنابیطالـب هسـت ،بـرای خودمـان آنهـا را
ّ
مسـلم و قطعـی میدانیـم .ایـن خیلـی جفاسـت ،ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حق
علیبنابیطالـب .ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حـق اسلام ،چـون والیـت بـرای
اسلام اسـت و ایـن خیلـی ظلـم اسـت در حـق ایـن اصـل بـزرگ ،اصـل والیـت.
حاضـر هـم نیسـتیم والیـت را بفهمیـم.
اینیکـه امامصادقصلواتاهللوسلامهعلیه موالیـان خـود را ،آنکسـانیکه
دارای والیتنـد ،قدرشـان را میشناسـد ،برایشـان احتـرام قائـل میشـود ،والیـت
را بـا عمـل میدانـد ،میگویـد :آنکسـیکه دارای عمـل اسـت ،ول ّـی مـا اوسـت؛
آنکسـیکه دارای عمـل نیسـتّ ،
عـدو مـا اوسـت؛ ایـن بـر همیـن اسـاس اسـت.
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چـون والیـت را امـام صـادق آنجـوری معنـا میکنـد ،چـون والیـت در فرهنـگ
امـام صـادق فـرق دارد بـا والیـت در فرهنـگ آن جاهـل یـا مغرضـی کـه بـه نـام
امـام صـادق دارد زندگـی میکنـد .باهـم تفـاوت دارنـد اینهـا .چـرا بنـده و شـما
نفهمیـم معنـای والیـت را؟ چـرا عمیقانـه درک نکنیـم ایـن اصل اسلامی را تا باز
هرچه بیشـتر در رکود و جمود و خمود و عقبماندگی و دوری از اسلام و دوری
از دنیـا و آخـرت نمانیـم ،چـرا؟ میترسـم خودمـان را بـه امیـد بهشـت ،عمری در
دوزخ دنیـا نگـه داریـم ،و آنوقتیکـه جـان میدهیـم کـه وقـت مجسـم شـدن
ِ

آمـال دور و دراز ماسـت ،آنجـا هـم از بهشـت خبـری نباشـد؛ چقدر مایه
آرزوهـا و ِ

والیـت یـک انسـان ،پیوسـتگی و وابسـتگی مطلـق اوسـت بـه
حسـرت اسـت.
ِ
ّ
ولـی؛ بایـد وابسـته و پیوسـته باشـد ،ایـن یـک.

خصوصیات جامعه والیتمدار
و امـا والیـت یـک جامعـه بـه چیسـت؟ والیـت یـک جامعـه به این اسـت که
ً
ولی در آن جامعه ،اوال مشـخص باشـد ،بدانند که این اسـت ّ
ّ
ولی ،این یک؛
ً
تهـای آن جامعـه
ـش همـه نیروهـا ،نشـاطها ،فعالی 
ثانیـا منشـأ و الهامبخ ِ
یشـود.
باشـد .قطبـی باشـد کـه همـه جویهـا و سرچشـمهها از او سـرازیر م 
مرکـزی باشـد کـه همـه فرمانهـا را او میدهـد و همه قانونهـا را او اجرا میکند.
نقطـهای باشـد کـه همـه رشـتهها و نخهـا بـه آنجـا برگـردد ،همـه بـه او نـگاه
کننـد ،همـه دنبـال او برونـد .موتـور زندگـی را او روشـن بکنـد در ایـن جامعـه،
راننـده و پیشقـراول کاروان زندگـی در جامعـه ،او باشـد .ایـن جامعـه ،جامعـه
دارای والیـت اسـت.
زمـام اجتمـاع را در
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بعـد از پیغمبـر ،بیسـتوپنج سـال ِ

دسـت نداشـت .جامعـه اسلامی بعـد از پیغمبـر ،بیسـتوپنج سـال دارای والیت
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ً
نبـود؛ تمـام شـد رفـت .در آن جامعـه ،سـلمان شـخصا دارای والیـت بـود ،ابیذر
ً
ً
ً
شـخصا دارای والیت بود ،مقداد شـخصا دارای والیت بود ،آن دیگری شـخصا
دارای والیـت بـود ،امـا جامعـه اسلامی چطـور؟ جامعـه اسلامی بعـد از پیغمبـر،
بیسـتوپنج سـال دارای والیـت نبـود .بعـد امیرالمؤمنیـن رسـید بـه حکومـت،
نقـدر،
جامعـه اسلامی شـد دارای والیـت .چقـدرش؟ همانقـدری کـه علـی در آ 
در آن بخـش ،در آن قسـمت ،منشـأ و الهامبخـش و بسـتر فرمانهـا و مقـررات
والیـت یـک اجتمـاع بـه ایـن اسـت .هروقتیکـه
و معرفتهـا و شـناختها بـود.
ِ
امـام در جامعـه حکومـت میکنـد ،آنوقتیکـه امـام منشـأ امـر و نهـی در جامعـه
میشـود ،آنوقتیکـه همـه رشـتهها از امـام ناشـی میشـود ،آنوقتیکـه امـام
ً
دارد عملا جامعـه را اداره میکنـد ،آنوقتیکـه پرچـم جنـگ را امـام میبنـدد،
آنوقتیکـه فرمـان حملـه را امـام میدهـد ،آنوقتیکـه قـرارداد صلـح را امـام
نصـورت،
مینویسـد ،آنوقـت جامعـه ،جامعـه دارای والیـت اسـت؛ و در غیـر ای 
جامعـه دارای والیـت نیسـت .اینهـم جامعـه دارای والیـت.

تکلیف انسان والیتمدار
حـاال ا گـر والیـت داریـد ،شـکر خدا بکنید؛ ا گـر ندارید ،دنبالـش راه بیفتید.
ا گـر اینچنیـن نعمتـی بـر سـر شـما هسـت ،خـدا را شـکر کنیـد .بزرگتـر از نعمـت
گتـر از
والیـت ،نعمتـی نیسـت .تشـریح میکنـم حـاال برایتـان کـه چطـور بزر 
والیـت نعمتـی نیسـت .ا گـر نداریـد ،دنبالـش راه بیفتیـد ،تأمیـن کنیـد والیـت را
در شـخص خودتـان و در جامعـه بشـری .سـعی کنیـد کـه علـیوار زندگـی کنیـد،
سـعی کنیـم کـه دنبـال علـی راه بیفتیـم ،سـعی کنیـم کـه میـان خودمـان و
علـی کـه ّ
ولـی خداسـت ،پیونـد برقـرار کنیـم .اینهـا کوشـش دارد ،تلاش دارد،
مجاهـدت دارد ،خـون دل خـوردن دارد .و بگویـم بـه شـما کـه ائمههـدی؟ع؟
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بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن ،یکسـره در راه والیـت کوشـیدهاند ،یکسـره.
تمـام تلاش ائمـه بـرای ایـن بـوده کـه والیـت را زنـده کننـد .جامعـه اسلامی را
احیـا کننـد ،ایـن نهالـی را کـه بـه نـام انسـان در ایـن مـزر ع ،در ایـن باغسـتان،
بخـش حیاتآفری ِـن والیـت،
گـوارای جان
در ایـن نهالسـتان غرسشـده ،بـا آب
ِ
ِ
زنـده و سرسـبز و بالنـده کننـد .ایـن تلاش ائمـه بـوده ،از راهـش ،بـا شـکل الزم.
والیـت یـک جامعـه تلاش کـردن ،معنایـش ایـن نیسـت که بنشـینیم
بـرای
ِ
مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لقدهنـی کنیـم و فحـش بـه زیـد و عمـرو بدهیم،
بـه ایـن و آن .بـا ایـن کارهـا والیـت درسـت نمیشـود ،بـا ایـن کارهـا از والیـت
دورتـر میافتیـم .راهـش ایـن اسـت کـه تالش کنیم بـرای قـدرت دادن به ّ
ولی
ولـیای کـه خدا گفته .دیروز معین کردم کـه ّ
اسلام ،بـه ّ
ولیای که خدا گفته،
چهجـوری اسـت .دیـروز گفتـم یـک ّ
ولـی را خـدا بـا نـام میگوید ،یک ول ّـی را خدا
بـا نشـان میگویـد .یکوقـت هسـت علیبنابیطالـب؟ع؟ حسـنبنعلی؟ع؟
حسـینبنعلی؟ع؟ علیبنحسـین؟ع؟ تـا آخـر ائمـه ،بـه نـام و خصوصیـات
یشـوند ،خود
مشـخص میشـوند؛ یکوقـت هسـت کـه نـه ،با نام مشـخص نم 
َُ
ولیای که با نام مشـخص شـده اسـت ،میگوید«َ :ف َا ّما َمن َ
آن ّ
هاء
كان ِم َن الفق ِ
ً
ً
ً
َ
َ
ً َ
َ ُ ُ
حافظـا ِل ِ ُ
مـر َمـواله» ،اینجـوری
فس ِ 
ـه ِ
صا ِئنـا ِلن ِ
دین ِـه مخا ِلفـا علـى هـواه مطیعـا ِل ِ
ولـیّ ،
مشـخص میکنـدّ .
ولـی اسـت؛ اینهـم از طـرف خداسـت ،آنهـم ازطـرف
خداسـت .منتهـا او را بـا اسـم معیـن کردهانـد ،ایـن را بـا اسـم معیـن نکردهانـد،
ایـن را خصوصیاتـش را گفتهانـد .شـما خـودت حسـاب کـردی ،انـدازه کـردی،
قـواره گرفتـی ،الگـو را گذاشـتی ،دیـدی درآمـد حضـرت آیتاهللالعظمـی آقـای
ً
بروجـردی مثلا .توجـه کردیـد؟ وقتیکـه انسـان بنـا داشـت کـه قوانیـن اسلامی
و مقـررات الهـی را در جامعـه ،بهصورتـی کـه والیـت حکـم میکنـد ،زنـده و احیـا
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بکنـد ،آنوقـت میگـردد راهـش را پیدا میکند .میگردد ،روشها و شـیوههایی
کـه دنیـا بـر دوش انسـان و بـر گـردن انسـان میگـذارد ،آنها را یـاد میگیرد .حاال
مـا بحـث در شـیوهها و روشهـا نداریـم ،اصلـش را بحـث میکنیـم.

ثمرات و نتایج جامعه والیتمدار
آنوقـت اگـر جامعـهای دارای والیـت شـد ،چـه میشـود؟ خـوب اسـت در
ی اسـت کـه دارای جـان خواهـد شـد .همیـن یـک
یـک کلمـه بگویـم :مـردها 
کلمـه کافـی اسـت .یـک مرده را شـما در نظـر بگیرید ،این بیجـان افتاده آنجا.
مغـز دارد ،کار نمیکنـد .چشـم دارد ،نمیبینـد .دهـان دارد ،غـذا را هضـم و بلـع
نمیکند .معده و کبد و جهاز هاضمه دارد ،اما غذا را جذب نمیکند .رگ دارد،
خـون در آن نمیگـردد؛ خـون دارد و در آن نمیگـردد ،چـرا؟ چـون جـان نـدارد.
دسـت دارد ،امـا همیـن مورچـه ریـز را هـم از خـودش دفـع نمیکنـد .پـا دارد،
حاضـر نیسـت از آفتـاب بـه سـایه بـرود ،نمیتوانـد .یـک مـرده دیگر ،یـک مرده.
جـان کـه دمیـده شـد ،مغـز کار میکنـد ،اعصـاب کار میکنـد ،دسـت میگیـرد،
دهـان میخـورد ،معـده هضـم میکنـد ،دسـتگاه گـوارش جـذب میکنـد ،خـون
میچرخـد و میگـردد ،نیـرو را بـه همـه بـدن میرسـاند ،بـدن را گـرم میکنـد،
او را در تلاش میانـدازد ،راه مـیرود ،دشـمن را میکوبـد ،دوسـتیها را جلـب
میکنـد ،خـود را هرچـه بیشـتر کاملتـر و آبادتـر میکنـد.
َ
اهمیـت والیـت در یـک جامعـه ،بگذاریـد
ایـن َمثـل را در مقـام فهمیـدن
ِ
مقابـل چشـمتان .پیکـر مـرده انسـان را بـردار ،یـک جامعـه انسـانی را بگـذار س ِـر
سـر جایـش .جامعـهای کـه والیـت نـدارد،
جایـش؛ روح را بـردار ،والیـت را بگـذار ِ

اسـتعدادها در ایـن جامعـه هسـت ،امـا یـا خنثـی میشـود ،به هدر مـیرود ،نابود
میشـود ،هـرز میشـود یـا بدتـر ،بـه زیـان انسـان بـهکار میافتـد .مغـز دارد و
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میاندیشـد ،امـا میاندیشـد بـرای فسـادآفرینی ،میاندیشـد بـرای انسانکشـی،
َ
میاندیشـد بـرای عالـم سـوزی ،میاندیشـد در راه بدبخـت کـردن انسـانها،
میاندیشـد برای محکم کردن پایههای اسـتثمار و ظلم و اسـتبداد .چشـم دارد
انسـان ،امـا آنچـه بایـد ببینـد ،نمیبینـد ،و آنچـه بایـد نبینـد ،میبینـد .گـوش
دارد ،امـا سـخن حـق را نمیشـنود ،اعصـاب ،سـخن حـق را بـه مغـز نمیرسـاند.
مغـز فرمانـی برطبـق حـق بـه جـوارح و اعضـا نمیدهـد .جـوارح و اعضـا عملـی
برطبـق حـق در عالـم انجـام نمیدهنـد .شـرایط عالـم اجـازه کار برطبـق حـق به
انسـان نمیدهنـد .ایـن جامعـه بیوالیـت اسـت...
جامعه دارای والیت ،جامعهای میشود که تمام استعدادهای انسانی را
رشد میدهد .همه چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان ،خدا به او داده،
نهـا را بـارور میکنـد .نهـال انسـانی را بالنده میسـازد .انسـانها را بـه تکامل
ای 
ّ
انسـانیتها را تقویـت میکنـد .در ایـن جامعـه ،ول ّـی یعنـی حا کـم،
میرسـاند.
همـان کسـی کـه همـه سررشـتهها بـه او برمیگـردد ،جامعـه را از لحـاظ مشـی
عمومـی ،در راه خـدا و دارای ذکـر خـدا میکنـد .از لحـاظ ثـروت ،تقسـیم عادالنه
ثـروت بهوجـود مـیآورد .سـعی میکنـد نیکیهـا را اشـاعه بدهـد ،سـعی میکنـد
بدیهـا را محـو و ریشهسـوز کنـد.
َ
َّ ّ ُ
«ا َّل َ
رض» ،1آیـه قـرآن اسـت؛ آنکسـانیکه ا گـر در زمیـن
ذیـن ِان َمكناهـم فِـی الا ِ
َّ َ
ّ
متمکنشـان سـازیم«َ ،ا ُ
قامـوا
سـمبلی بـرای ذکـر خـدا و
الصـلاۀ» ،ذکـر خـدا ،نمـاز
ِ
َ ُ َّ َ
خدایـی یـک جامعـه« ،اقاموا
الصلاۀ » نمـاز را بهپـا میدارند،
گیـری
توجـه و جهت ِ
ِ
ـری خدافرمـوده و
بهسـوی خـدا میرونـد ،جهتگیریشـان را برطبـق جهتگی ِ
َ َ ُ َّ َ
خدادسـتورداده قـرار میدهنـد« .و آتـوا
الـزكاۀ» ،تقسـیم عادالنـه ثـروت ،زکات
میدهنـد .بـه احتمالـی و بـه گمانـی کـه در ذهـن مـن اسـت ،زکات در قـرآن
 .1سوره مبارکه حج ،آیه .41
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دامنـهاش خیلـی وسـیعتر اسـت از آنچـه کـه در ذهنهـا وجـود دارد .احتمـال
میدهـم مـن ،البتـه ایـن احتمـال اسـت هـا ،هنـوز یقیـن هـم درسـت نـدارم
خـودم ،شـما هـم بهعنـوان یـک مطلـب یقینـی تلقـی نکنیـد ایـن را ،احتمـال
میدهـم کـه اصطلاح زکات در قـرآن ،شـامل همـه انفاقـات و صدقـات مالـی
باشـد .قرائنـی هـم البتـه پیـدا کـردم ،نـه بهقـدری که یقیـن کنم به ایـن مطلب
و بهطـور قاطـع بگویـم .بههرحـال یکچنیـن احتمالـی در ذهنـم اسـت.
ّ
َ ُ َّ َ
«آتـوا
الـزكاۀ» و بهطـور کلـی ،مسـلم بهمعنـای ایـن اسـت کـه تعدیلـی در
ثـروت ایجـاد میکننـد ،بـا توجـه بـه روایاتی که در باب زکات هسـت که میگوید
زکات موجـب تعدیـل ثـروت اسـت«َ .و َا َمـروا ب َ
عـروف» ،اشـاعه نیکیهـا،
الم
ِ
ِ
ُ َ
َ ََ َ
المنك ِـر» ،ریشـهکن کـردن منکرهـا .مـا
ـن
گسـتردن کارهـای خـوب« ،و نهـوا ع ِ
خیـال میکنیـم امربهمعـروف و نهیازمنکـر بهمعنـای ایـن اسـت کـه بنـده ،بـه
جنابعالـی امـر کنـم کـه شـما فلان کار بـد را انجـام ندهیـد ،فلان کار خـوب را
انجـام بدهیـد .فقـط همیـن امـر کـردن و گفتـن .درحالیکـه امـر کـردن و گفتـن،
یکـی از جلوههـای امربهمعـروف و نهیازمنکـر اسـت .بـه امیرالمؤمنیـن گفتنـد
کـه بـا معاویـه چـرا میجنگـی؟ حدیثـش مفصـل اسـت نمیخوانـم .گفـت بـرای
خاطـر اینکـه امربهمعـروف و نهیازمنکـر واجـب اسـت .خـوب گـوش بدهیـد،
اسـتنتاج کنیـد .آقـا در جنـگ صفیـن بـا معاویـه چـهکار داری آخـر؟ بـرو طـرف
کوفـه ،آنهـم بـرود طـرف شـام .فرمـود کـه خـدا امربهمعـروف و نهیازمنکـر را
واجب کرده اسـت .امام حسـین از مدینه بلند میشـود ،آقا کجا میروی؟ ُ«ا ُ
رید
َ
ُ َ
َان ُآم َـر ب َ
المنك ِـر» میخواهـم امربهمعـروف و نهیازمنکـر
عـروف َو انهـى َع ِـن
الم ِ
ِ
کنـم .ببینیـد چقـدر دایـره و دامنـه وسـیع و چقـدر از نظـر مـا کوچـک و ضیـق و
تنـگ اسـت .بههرحـال وقتیکـه والیـت در جامعـهای بـود ،اینهـا هـم انجـام
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میگیـرد ،اقامـه صلاۀ ،ایتـای زکات ،امربهمعـروف ،نهیازمنکـر و خالصه ،پیکر
بیجانـی ،جـان و روح و حیـات مییابـد.
�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و سوم
ن�گاهی گ را ب�ه
معنایی والیت بسیار وسیع و گسترده است و نباید آن را به
دایرهی
ِ

محبت صرف محدود کرد .انسان والیتمدار عالوه بر صفای باطنی و
داشتن ّ
محبت ،باید ّ
ولی را بشناسد و در فکر و عمل پیوسته و وابسته
به ّ
ولی بوده و تبعیت تمام و کمال از امام نماید؛ به گونهای که تمام
اقدامات وی در راستای امر امام صرف گردد .یکی از
جهتگیریها و
ِ
این ّ
تعهدات ،تالش برای قدرت دادن در جامعه به امام و ّ
ولی اسالمی
است .هر گاه در جامعه ّ
ولی مشخص شد و قدرت گرفت و مصدر و
الهامبخش همهی نشاطها و فعالیتهای زندگی گردید ،جامعه نیز

والیتمدار خواهد شد .با تحقق جامعهی والیتمدار ،آثار و نتایج فراوانی
حاصل می گردد ،برای نمونه می توان به یاد خدا (نماز) ،تقسیم عادالنه
ثروت (زکات) ،اشاعهی نیکیها (امر به معروف) و ریشهکن ساختن
بدیها و نابسامانیها (نهی از منکر) اشاره کرد.
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سؤاالت
 -1آیا با ِصرف وجود قانون الهی می توان جامعه را اداره کرد؟
 -2بـا توجـه بـه عقیـدهی منصـوب بـودن اهلبیـت؟مهع؟ ،چـرا خداونـد بـرای
کهـا و معیارهـا را مطـرح مـی کند؟
معرفـی جانشـینان پیامبـر مال 
 -3چرا والیت امر در اختیار خدا و برای خداست؟
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بسم ا ّلله الرحمن الرحیم
َّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
الز َ
ِإنما و ِلیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون
كاه َو
ُه ْم راك ُع َ
ون ()55
ِ
سوره مبارکه مائده

َّ َ
َ
َ َ
َّ َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ ْ ْ َ َ
الن ِاس أن
ات ِإ َلى أ ْه ِل َها َو ِإذا َحك ْم ُتم َب ْ َ
ین
ِإن الله َیأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا الأ َمان ِ
َّ َّ َ َ
َْ
كا َن َِ
تح ُك ُم ْوا ب ْال َع ْد ِل إ َّن ا َّلل َه ِن ِع َّما َی ِع ُظ ُ
سم َیعا َب ِص ًیرا()58
كم ِبهِ ِإن الله
ِ
ِ
َ َ َُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ
ُ َ َ
یأیها ال ِذین ءامنوا أ ِطیعوا الله و أ ِطیعوا
نكم ف ِإن ت َن َاز ْع ُت ْم
الر ُسول َو أ ْو ِلى الأ ْم ِر ِم ْ
َّ
ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َ
فى َ  َ ُ ُّ ُ
َّ ُ
ول ِإن كنتم تؤ ِمنون ِبالل ِه و الیو ِم الا ِخ ِر ذا ِلك
شى ٍْء فردوه ِإ َلى الل ِه َو الرس ِ
ِ
ُْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ
َ ٌْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
خیر و أحسن تأ ِویلا( )59أ لم تر ِإلى الذین یزعمون أنهم آمنوا ِبما أن ِزل ِإلیك و ما
َ ُ
َ ُ َ َّ ُ
َ ُْ
ون َأ ْن َی َ
رید َ
ُأ ْنز َل م ْن َق ْبل َك ُی ُ
وت َو ق ْد أ ِم ُر وا أ ْن َیكف ُر وا ِبهِ َو
اغ
الط
ى
ل
إ
وا
م
حاك
ت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً َ ً
یرید الشیطان أن ی ِضلهم ضلالا بعیدا ()60
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ً
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ناك َعل ْی ِه ْم َحفیظا ()80
َم ْن ُی ِط ِع الرسول فقد أطاع الله و من تولى فما أرسل
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َ
َ
ُ َ َ َ َ َّ ُ
َّ ْ َ َّ
النهار َو ُه َو َّ
الس ُ
میع ْال َع ُ
َو ل ُه ما َسك َن فِی اللی ِل و
لیم ( )13ق ْل أ غ ْی َر ا ّلل ِه أت ِخذ َو ِل ًّیا
ِ
َ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
فاطر َّ
ون أ َّول َم ْن
ماوات و الأر ِض و هو یط ِعم و لا یطعم قل ِإنِی أ ِمرت أن أك
الس ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ
ْ
أ ْسل َم َو لا َتك َون َّن ِم َن ال ُم ْشر َ
كین ()14
ِ

سوره مبارکه انعام

مطلبـی کـه امـروز در دنبالـه بحثهـای گذشـته ،در نظـر گرفتیـم کـه مطرح
بشـود ،بیان چند مسـئله از مسائلیسـت که در پیرامون مسـئله والیت ،به این
مسـائل برخـورد میکنیم...
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ّ
ولی جامعه اسالمی
ُ
یکـی ایـن اسـت کـه خـب ،شـما ثابـت کردیـد از روی قـرآن كـه حفـظ
پیوسـتگیهای داخلـی و نفـی وابسـتگیهای خارجـی  ...متوقـف اسـت بـر
اینكـه یـک مرکزیتـی ،یـك قـدرت متمركـزی در جامعـه اسلامی وجـود داشـته
باشـد تـا همـه نشـاطها و فعالیتهـا و همـه جهتگیریهـا و موضعگیریهـای
قطبها و جناحهای مختلف این جامعه را ،او رهبری و اداره كند؛ و اسم این
ی اسـتّ .
ولـی بـا تشـدید یـاء ،یعنـی فرمانـروا؛ یعنـی آنكسـیكه همـه نیروهـا
ولـ 
از او بایـد الهـام بگیـرد و همـه كارهـا بـه او بایـد برگـردد و خالصـه ،آنكسـیكه
مدیریـت جامعـه اسلامی ،هـم از جنبـه فكـری و هـم از جنبـه عملـی بـا اوسـت،
ایـن اسـمش ّ
ولـی اسـت .اینهـا را از قـرآن ثابـت کردیـم .حـاال بفرماییـد ببینیـم
کـه ّ
ولـی جامعـه اسلامی کیسـت؟ آیا مـا یک حرف خالصهای در ایـن باب داریم
کـه ا گـر بـه مـا گفتنـد کـه بسـیار خـب ،حـاال میخواهیـم بشناسـیم ول ّـی را؛ چـه
كسـی ّ
ولـی میتوانـد باشـد؟ . ...
«اهلل» ّ
ولی حقیقی جامعه اسالمی
قـرآن پاسـخش در اینجـا یـك كلمـه اسـت ،میگوید آنكسـیكه ّ
ولی واقعی
جامعـه اسلامی اسـت ،او خداسـت .حاكـم در جامعـه اسلامی ،جـز خـدای
ـس دیگری نیسـت .این مطلبی اسـت كـه توحید هم همیـن را به ما
متعـال ،ک ِ
ّ
میگفـت ،نبـوت هـم همیـن اصـل را بـرای مـا مسـلم میكـرد ،حـاال میبینیـد كه
والیـت هـم ایـن مطلـب را بـه مـا میگویـد .اینجـا ایـن جملـه را بـه اشـاره عـرض
کنـم و بگـذرم؛ همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب و یک مسـلک همینجور باشـد
کـه هـر یـک از اصلهـا ،نتیجـهای بدهـد کـه اصلهـای دیگـر آن نتیجـه را
میدهـد...
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بنابرایـن آنكسـیكه در جامعـه اسلامی ،حـق امـر و نهـی و فرمـان و حـق
اجـرای اوامـر و حـق فرمـان دادن و معیـن كـردن خطمشـی جامعـه و خالصـه،
ّ
تحكـم در همـه خصوصیـات زندگـی انسـانها دارد ،خداسـت«َ ،و ُ
اهلل َو ِل ُّـی
حـق
الم ِؤم َ
ُ
نیـن» .1بنـده آیاتـی كـه تعبیـر ّ
ولـی و اولیـا داشـت ،در قـرآن تتبـع كـردم و
ً
همـه را تقریبـا یـك مطالعـه اجمالـی كـردم ،دیـدم ایـن تعبیر كه خدا ول ّـی جامعه
اسلامی اسـت ،مؤمنیـن جـز خـدا ّ
ولـی و یـاوری ندارنـد ،خـدا حا كـم همـه امـور
ّ
بشـر بایـد باشـد ،ایـن یـک مسـئلهای اسـت كـه در قـرآن جـزو مسـلمات اسـت.
البتـه توجـه دارنـد برادرهـا ،لکـن در عیـن حـال خوب اسـت که توجـه بدهم من
بـرای بعضـی کـه ممکـن اسـت در ذهنشـان مطلـب مخلـوط بشـود؛ صحبت س ِـر
سـلطه تكوینـی پـروردگار نیسـت؛ آن بهجـای خـود محفـوظ ،معلـوم اسـت كـه
خـدای متعـال گـردش زمین و آسـمان را بـه اراده قاهره خویـش تنظیم میكند.
سـر ایـن اسـت كـه قوانیـن زندگـی انسـانها و روابـط فـردی و اجتماعی
صحبـت ِ

جامعـه بشـر هـم بایـد از خـدا الهـام بگیـرد؛ یعنـی حاكـم و فرمانـروای قانونی ،در
ّ
اسلامی قرآنـی و ِظـل نظـام اسلامی ،کـه مـا تعبیـر میکنیـم از آن
الهـی
ِ
جامعـه ِ
ی اسـت کـه دلـم میخواهـد در ذهنهـا
همیشـه بـه نظـام علـوی ،و ایـن تعبیـر 
بمانـد؛ نظـام علـوی...
والیت پیامبر؟ص؟ ،جلوه ی عینی والیت اهلل
ُ
خـب ،اینجـا میرسـیم بـه یـک مطلـب دیگـری؛ آقـا ،یعنـی چـه حا كـم
خداسـت؟ خـدای متعـال كـه بـا مـردم روبـهرو نمیشـود تـا امـر و نهـی بكنـد،
انسـانها احتیـاج دارنـد كـه یـك انسـانی بـر آنهـا حكومـت بكنـد ،یـك انسـانی
الزم اسـت كـه سررشـته كار انسـانها را بهدسـت بگیـرد .اینكـه میگویـم یـك
 . 1سوره مبارکه آلعمران ،آیه .68
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یـک آن تكیـه نـدارم ،رهبـری دسـتهجمعی را نمیخواهـم نفـی
انسـانی ،روی ِ
ّ
كنـم ،نـه؛ انسـان الزم اسـت كـه سررشـته كار انسـانها را بهدسـت بگیـرد؛ وإل
ا گـر چنانچـه در میـان جامعـه انسـانی و بشـری ،فقـط قانـون باشـد ،ولـو آن
قانـون از طـرف خـدا باشـد ،امیـری نباشـد بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه حاال
عـرض میکنـم ،فرمانروایـی نباشـد ،یـا یك هیئتی نباشـد کـه فرمانروایی بکند،
خالصـه ناظـر بـر اجـرای قانـون ا گـر در جامعـه بشـری نباشـد ،انتظـام جامعـه
بشـری بـاز هـم ب ههـم خـورده اسـت .ایـن انسـان چـه کسـی باشـد؟
ً
آن انسـانی یـا انسـانهایی کـه قـرار اسـت بـر بشـر و جامعـه بشـری ،عملا
ً
ً
عملا ّ
ولـی جامعـه باشـند ،عملا والیـت جامعـه را بـه عهـده
فرمانروایـی بکننـد،
خ مکتبهای گوناگون به این سـؤال،
بگیرند ،اینهاچه کسـانی باشـند؟ پاسـ 
گوناگـون بـوده .پاسـخ واقعیتهـای تاریخی هـم به این سـؤال گوناگون بوده.
ََ
َ ُ
یـک عـدهای گفتهانـد :ا ُلملـك ِل َمـن غلـب؛ هـر کسـی غالـب شـد ،یعنـی حكومت
جنـگل .یـك عـدهای گفتهانـد هركسـی كـه دارای تدبیـر بیشـتری .یـک عدهای
گفتهانـد هركسـی كـه از طـرف مـردم مـورد قبـول باشـد .یـک عـدهای گفتهانـد
نوچنـان باشـد .یـک عـدهای سـخنان دیگـری
دودمـان چنی 
هركسـی كـه از آن
ِ

گفتهانـد ،منطقهـا و منشـأها و سـلیقههای دیگـری ابـراز كردهانـد.
ُ
پاسـخ دیـن و مكتـب دیـن بـه ایـن سـؤال ،ایـن اسـت كـه «ا َّنما َول ُّیك ُـم ُ
اهلل َو
ِ ِ
ِ
ُ
ً
َرسـول ُه»1؛ آنكسـیكه عملا در جامعـه ،زمـام فرمـان را و امـر و نهـی را بـه دسـت
میگیـرد از سـوی پـروردگار عالـم ،رسـول ا وسـت .لـذا در جامعـهای ،وقتیکـه
پیامبـری آمـد ،معنـی نـدارد كـه بـا بـودن پیغمبـر ،حاكـم دیگـری بـه جـز پیغمبر
بـر مـردم حكومـت بكنـد .پیغمبـر یعنـی همـان كسـی كـه بایـد زمـام قـدرت را در
جامعـه بـه دسـت بگیـرد ،حاكـم باشـد.
 .1سوره مبارکه مائده ،آیه .55
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«مومنان راستین» جانشینان پیامبر
وقتیكـه پیغمبـر از دنیـا رفـت ،تكلیـف چیسـت؟ وقتیكـه پیغمبـر خـدا
مثـل همـه انسـانهای دیگـر از دنیـا رفـت و جـان بـه جانآفریـن تسـلیم كـرد،
آنجـا چـهکار كنیـم؟ بـاز آیـه قـرآن پاسـخ میدهـد بـه ایـن مطلـب؛ َ«و ا َّل َ
ذیـن َآمنوا»
مؤمنـان ّ
مكتب دین ایمـان آورد ،او
ولـی شـما هسـتند .كـدام مؤمنـان؟ هرکه به
ِ
ُ
ّ
ولـی و حاكـم جامعـه اسلامی اسـت؟ خـب ،اینكـه الزم میآیـد كـه بـه عـدد همـه
نفـوس مؤمـن ،حاكـم داشـته باشـیم! چـهکار کنیـم در اینجـا؟
ِ

مؤمنانـی کـه نشـانه خاصـی دارنـد .پیداسـت کـه آیـه قـرآن ضمـن اینكـه
میخواهد یک کسـی را ّ
معلوم مشـخصی را،
انسـان
معین بکند ،میخواهد یك
ِ
ِ
ً
رویـش انگشـت بگـذارد ،بگویـد حاکـم شـما ایـن اسـت؛ ضمنـا میخواهـد معیـار
را هـم بـه دسـت بدهـد .دقـت کنیـد! میخواهـد آن انسـانی كـه در نظـر شـارع
گـذار اسلام مشـخص اسـت ،او را میخواهـد بـر مـردم حكومـت بدهـد،
و قانون ِ

امـا درضمـن،معیـار را هـم میخواهـد بگویـد ،علـت اینکـه مـا گفتیم حاکم شـما
ایـن باشـد ،معیـار ایـن اسـت .ایـن اسـت علـت انتخـاب او از طـرف پـروردگار ،یـا
انتصـاب او از طـرف پـروردگار؛ لـذا میگویـد َ«و ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» آنكسـانیكه ایمـان
آوردهانـد ،ایمـان درسـت آوردهانـد ،كـه الزمـه اطالق َ
«آمنوا» این اسـت كـه ایمان
ِ
ِ
درسـت مـراد باشـد ،نـه ایمانهـای ظاهـری .آنکسـانیکه در طـول زندگـی
خـود نشـان دادنـد کـه ایمـان آوردنـد ،آنكسـانیكه بـا عمـل خـود ،ایمانشـان را
ً
امضـا كردنـد؛ پـس «ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» ،شـرط اول ایـن اسـت كـه واقعـا مؤمـن باشـند.
َ َّ
شـرایط دیگـری هـم دارد« ،ا َّل َ
ذیـن ُیقیمون
الصـلاۀِ » آن مؤمنینـی كه نمـاز را اقامه
میكننـد ،نهاینکـه نمـاز میخواننـد .نمـاز خوانـدن یـك چیـز اسـت ،نمـاز را
بهپاداشـتن یـک چیـز دیگـر اسـت .اگـر میخواسـتند بگوینـد نمـاز میخواننـد،
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میتوانسـتند بگوینـد ُی َص ّل َ
ـون؛ تعبیـری اسـت هـم کوتاهتـر ،هـم موجزتـر.
اقامـه صلاۀ در یـك جامعـه ،معنایـش ایـن اسـت كـه روح نمـاز در جامعـه
زنـده بشـود ،جامعـه جامعـه نمازخوان بشـود؛ و میدانید كه جامعـه نمازخوان،
یعنی آن جامعهای كه در تمام گوشـه و كنارهایش ،ذكر خدا و یاد خدا ،بهطور
كامـل مـوج میزنـد و میدانیـد كـه جامعـهای كـه ذكـر خـدا و یـاد خـدا در آن موج
بزنـد ،در ایـن جامعـه هیـچ فاجعـهای انجـام نمیگیـرد ،هیـچ جنایتـی ،هیـچ
خیانتـی ،هیـچ لگـدی بـه ارزشهـای انسـانی در ایـن جامعـه انجـام نمیگیـرد.
آن جامعـهای كـه در آن ذكـر خـدا مـوج میزنـد ،مـردم متذكـر خـدا هسـتند،
كار مـردم ،برای
جهتگیـری ،جهتگیـری خدایـ 
ی اسـت ،در ایـن جامعـه ،همه ِ

خـدا انجـام میگیـرد.

علـت دزدیهـا ،علـت زبونیهـا ،علـت ظلمهـا ،علـت تن بـه ظلم دادنهـا ـ از
دو طـرف ـ علـت ّ
تعدیهایـی كـه انجـام میگیـرد ،همچنیـن علـت تـن بـه تعـدی
ً
دادنهایـی كـه انجـام میگیـرد ،تمامـا دوری از یـاد خـدا و ذكـر خداسـت...
مؤمنـی كـه در جامعـه اقامـه صلاۀ کنـد؛ جهـت جامعـه را بهسـوی خـدا قـرار
َّ َ ُ ُ َ َّ َ
بدهـد ،ذكـر الهـی را در جامعـه رایـج و مسـتقر كنـد« .الذیـن یقیمـون
الصـلاۀ» .بـه
ّ َ ُ َ َّ َ
اینجـا هـم خاتمـه پیـدا نمیكنـد ولـی« ،و یؤتـون
الـزكاۀ» تقسـیم عادالنـه
ثـروت بكننـد ،زكات بدهنـد ،اهـل انفـاق در راه خـدا باشـند ،دنبالـش میگویـد
َ«و ُهمراك َ
عـون» درحالیكـه راكـع هسـتند زكات را بدهنـد .ایـن اشـاره بـه یـك
ِ
مـورد و یـك داسـتان خـاص اسـت .شـنیدهام ،بلـدم آن حرفـی را کـه بعضـی از
مفسـرین دیگـر گفتهانـد ،گفتهانـد كـه َ«و ُهـم راك َ
عـون» ،معنایـش ایـن اسـت
ِ
كـه اینهـا همیشـه در حـال ركـوع باشـند ،و اشـاره بـه قضیـه خاصـی نیسـت.
عربیـت و عربیدانـی ایـن احتمـال را نفـی میكنـد«َ ،و ُهـم راك َ
امـا روح ّ
عـون»
ِ
ِ
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یعنـی در حـال ركـوع زكات میدهنـد .اینهـم مؤیـد همـان مطلبیسـت کـه
دیـروز عـرض کـردم ،کـه بـه احتمالـی بـه ذهـن مـن میآیـد؛ کـه گمـان میكنـم
زكات مطلـق انفاقـات اسـت؛ چـون انگشـتری كـه امیرالمؤمنیـن در حـال ركـوع
ْ

داد ،زكات اصطالحـی نبـود ،انفاقـی بـود در راه خـدا ،و اطلاق زكات شـده«َ ،و
ُ َ َّ َ
كاۀ َو ُهم راك َ
یؤتـون الز
عـون» یعنی یك انسـان ،آنقدر دلبسـته به مسـاوات
ِ
باشـد ،بهقـدری عالقهمنـد بـه انفـاق باشـد ،بهقـدری برایـش دیـدن فقـر و فقیـر
دردآور باشـد كـه صبـر نكنـد نمـازش تمـام بشـود ،ایـن سـائل برود ،فقیـر دیگری
بیایـد .انگشـتر تنهـا و منحصـر خـودش را ندهـد ،بگویـد میگذارم بعـد میدهم.
محو در راه
بهقـدری جاذبـه ایـن انسـان زیاد اسـت برای انفاق ،آنقدر ایـن آدم ِ

انجـام ایـن تکلیـف اسـت كـه امـان ندارد کـه صبر كنـد ،مجال نـدارد كه تحمل
كنـد .فقیـری دیـده ،فقـری دیـده ،جلـوهای دیـده كـه خـدا آن جلـوه را دوسـت
نمـیدارد ،او هـم دوسـت نمـیدارد ،لـذا چیـزی هـم نـدارد جـز انگشـتر؛ در حـال
نمـاز ،درمـیآورد میدهـد بـه سـائل.
ی اسـت در تاریـخ كـه
ایـن اشـاره بـه یـك ماجـرای مخصـوص و مشـخص 
ایـن را امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بهوجـود آورده ایـن ماجـرا را؛ یعنـی ایـن بزرگـوار
در حـال نمـاز بـوده ،فقیـری آمـده و ایـن بزرگـوار انفـاق كـرده ،آیـه نـازل شـده
اسـت .پـس همانطوریكـه مالحظـه میكنیـد ،آیـه دارد بهطـور اشـارهای
علیبنابیطالـب؟ع؟ را بهعنـوان ولیامـر معیـن میكنـد؛ ولـی نـه بهصـورت
ً
معیـن كـردن زورگویـان تاریـخ ،كـه وقتـی معاویـه مثلا ،فـرض کنیـد میخواهـد
بـرای خـودش جانشـین معیـن بكنـد ،میگویـد ایـن پسـر جانشـین مـن اسـت،
فرزنـد مـن کـه هسـت ،بایـد کـه بـه ایـن مقـام ،او بعـد از مـن برسـد .امـا خـدای
متعـال اینجـوری بـرای پیغمبـر جانشـین معیـن نمیكنـد؛ میگویـد کـه

83

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

علیبنابیطالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد ،چون مالك حكومت
در او هسـت به نحو شـدید ...این آیه قرآن اسـت .بنابراین در اسلام ،ولیامر
ـود خـدا او را معین
آن كسـی اسـت كـه فرسـتاده خداسـت ،آن كسـی اسـت كـه خ ِ
حسـب طبیعـت خلقـت و
میكنـد؛ چـون فـرض ایـن اسـت كـه هیـچ انسـانی به
ِ
آفرینشـش ،حـق تحكـم بـر انسـانهای دیگـر را نـدارد.

تنهـا كسـی كـه حـق تحكـم دارد ،خداسـت و چـون خدا حق تحكـم دارد،
مصلحت انسـانها ،این حق را به هركه بخواهد ،بدهد
خدا میتواند طبق
ِ
و میدانیـم كـه كار خـدا ،بیـرون از مصلحـت نیسـت ،دیكتاتـوری نیسـت،
كار خـدا ،طبـق مصلحـت انسانهاسـت...
قلـدری و زورگویـی نیسـت ِ

آنچه که در اسلام تکیه روی آن شـده ،این اسـت که زمام امر مردم ،دسـت

آن کسـانی نیفتـد کـه انسـانها را بـه دوزخ میکشـانند .مگـر تاریـخ نشـان نـداد
ایـن مطلـب را بـه مـا؟ مگـر ندیدیـم کـه بـا جامعـه اسلامی ،اندکـی بعـد از صـدر
مشعشـع آغـاز اسلام ،چـه کردنـد و چـه شـد؟ و چـه بـر سـر ایـن جامعـه آمـد؟ ...
ً
لـذا بـود کـه در قرنهـای دوم و سـوم هجـری تقریبـا ،آدم وقتـی بـه تاریـخ نـگاه
میکنـد ،میبینـد فجایـع دسـتگاه قـدرت و خالفـت را ،و میبینـد بیاعتنایـی
و بیتفاوتـی مـردم را ،حیـرت میکنـد .آیـا ایـن همـان مردمنـد؟ اینهـا همـان
مردمـی هسـتند کـه در مقابـل عثمـان صبـر نکردنـد ،از اطـراف ،او را محاصـره
کردنـد و بعـد هـم باالخـره بـا آن وضـع فجیـع او را از خالفـت خلـع و عـزل کردنـد؟
اینهـا همانهاینـد؟ اینهـا همانهـا هسـتند کـه حـاال در شـب عروسـی خلیفـه
عباسـی ،خـرج گزافـی را کـه میتوانسـت یـک جنـاح عظیمـی از جامعـه اسلامی
را اداره کنـد ،میبیننـد کـه دارد خـرج چـه ّ
یشـود ... ،میدیدنـد
عیاشـیهایی م 
کـه در متـن واقعیـت جامعـه اسلامی این کار دارد انجـام میگیرد و درعینحال،
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غافـل بیخبـر ...پـس شـما ببینیـد چقـدر مهـم اسـت اینکـه حا کـم جامعـه
ِ

اسلامی چـه کسـی باشـد .آن کسـی باشـد کـه خـدا معیـن میکنـد.
َ َ ُ َّ َ
طیعـوا َ
آیـه قـرآن میگویـد َ«ا ُ
اهلل»1 ،از خـدا اطاعـت كنیـد« ،و اطیعوا الرسـول» از
ُ
َُ
َ
فرمـان از میـان خودتـان.
صاحبـان
مـر ِمنكـم»
ِ
ِ
رسـول اطاعـت كنیـد« ،و ا ِولیالا ِ
نـادان مسـلماننام ،خیـال میكنـد
جاهـل
صاحبـان فرمـان یعنـی چـه؟ آن
ِ
ِ

صاحـب فرمـان ،یعنـی هركسـی كـه میتوانـد فرمـان بدهـد ،هركسـی كـه زورش
میچربـد بـرای فرمـان دادن؛ میگویـد ایـن اولیاالمـر اسـت .مـا میگوییـم نـه،
اولیاالمـر او نیسـت .ا گـر بنـا باشـد کـه هركـه میتوانـد فرمـان بدهـد ،اولیاالمـر
باشـد و ازطرف قرآن به رسـمیت شـناخته شـده باشـد ،خب در فالن كوهسـتان،
بنـد سـبیل از بناگـوش دررفتـه هـم فرمـان میدهـد ،او هـم در
دزد قداره ِ
فلان ِ
آنجـا همـهكاره اسـت؛ پـس آنجـا اولیاالمـر اسـت؟ و اطاعـت فرمـان او واجـب
اسـت؟ . ...
اولیاالمری كه شـیعه معتقد اسـت ،آن اولیاالمری اسـت كه منشـور فرمان
ی اسـت كـه ا گـر
را ،خـدا بـه نـام او كـرده باشـد ،ایـن را میخواهیـم مـا .آن انسـان 
ُ
چـه ِ«منكـم» اسـت ،جـزو انسـانهای دیگـر اسـت ،امـا والیـت را از خـدا گرفتـه
باشـد ،كـه صاحـب والیـت كبـری خداسـت ،از خـدا گرفتـه باشـد. ... .
پـس منطـق شـیعه در ایـن مسـئله ،بسـیار منطـق ظریـف و دقیقیسـت.
ضمـن اینكـه نصـب خـدا را از قـرآن احسـاس و اسـتنباط میكنـد ،معیارهـا و
مالكهـا را هـم بـه دسـت مـردم میدهـد تـا مـردم فریـب نخورنـد .نگوینـد خیلـی
خـب ،علیبنابیطالـب روی سـر مـا ،روی چشـم مـا ،قبولـش داریـم ،حـاال هـم
نجـوری نگوینـد.
جانشـین علیبنابیطالـب ،هارونالرشـید اسـت .بلـه ،ای 
کمااینکـه ایـن حـرف گفتـه میشـد...
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیه .59

85

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

شـیعه میگویـد نـه ،ایـن حـرف درسـت نیسـت .شـیعه میگویـد تـو کـه
حكومـت علیبنابیطالـب را قبـول داری ،بایـد معیارهـای خالفـت و والیـت
را هـم قبـول داشـته باشـی .بایـد قبـول داشـته باشـی كـه علیبنابیطالـب
بهخاطـر جمـع بـودن ایـن معیارها به عنوان ّ
ولی انتخاب شـده؛ پس اگر كسـی،
در او ایـن معیارهـا نبـود یـا ضـد ایـن معیارهـا در او بـود ،ایـن آدم حـق نـدارد کـه
جانشـین علیبنابیطالـب ،خـودش را معرفـی كند .حق ندارد والیت شـیعه را،
ّ
ولیامـر بـودن را ،ادعـا كنـد و كسـی حـق نـدارد بپذیـرد از او .ایـن اولیـن مطلبـی
کـه در ایـن زمینـه ،در پیرامـون مسـئله والیـت پیـش میآیـد.

چرایی والیت «اهلل»
مطلـب دوم ... ،والیـت خـدا بـرای چیسـت؟ ا گـر كسـی ایـن را سـؤال كنـد،
والیـت امـر در اختیـار خـدا و بـرای
بگویـد آقـا ،بـه چـه دلیـل شـما میگوییـد :چـرا
ِ
خداسـت؟ چـرا؟ جوابـش ایـن اسـت كـه ایـن ،ناشـی از یـك فلسـفه طبیعـی
اسـت كـه در جهانبینـی اسلام مشـخص و معیـن شـده اسـت .در جهانبینـی
َ
َ
اسلام ،همـه چی ِـز عالـم از قـدرت پـروردگار ناشـی میشـود«َ ،و ل ُـه مـا َسـك َن فِی
َّ َ َّ
هـار» 1هـر آنچـه در روز و شـب آرمیـده و سـاکن اسـت ،از ِآن خداسـت.
الن
یـل و
ِ
الل ِ
ُ
تكوینـی بر
خـب ،چیـزی كـه همـه پدید ههـای خلقـت بـرای اوسـت و حكومـت
ِ
همهچیز در اختیار او اسـت ،حكومت قانونی و تشـریعی هم باید در اختیار او
باشـد ،چـارهای نیسـت...

 . 1سوره مبارکه انعام ،آیه .13
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تبیین قرآنی والیت اهلل ،پیامبر و مومنان راستین

َ
ُ َ ُ ُ َ
«ا َّن َ
هلهـا» 1همانـا خـدا شـما را فرمـان
اهلل َی ُأم ُركـم ان ت َـؤ ّدوا الا
ِ
مانـات ِالـ ى ا ِ
ِ
َ
َ َ َ
ّ
ُ
َ
َ
ـاس ان
میدهـد كـه امانتهـا را بـه اهلـش برگردانیـد« ،و ِاذا حكمتـم بیـن الن ِ
َ ُ
َ
میـان مـردم داوری و حكومـت و قضـاوت میكنیـد،
تحكمـوا ِبالع ِ
ـدل» و چـون ِ
ُ ُ
برطبـق عـدل و داد ،حكومـت و قضـاوت بكنیـد« ،ا َّن َ
اهلل ِن ِع ّمـا َی ِعظكـم ِبـهِ»
ِ
همانـا پـروردگار چـه نیكـو چیـزی اسـت کـه شـما را بـدان پنـد میدهـد و موعظـه
ً
ً
َ
میكنـد« ،ا َّن َ
كان َسـمیعا َبصیـرا» همانـا پـروردگار شـنوا و بیناسـت .آنچـه را
اهلل
ِ
كـه بـه شـما فرمـان میدهـد ،از روی شـنوایی و آ گاهـی و دانـش كامـل اسـت.
چـون شـنوای نیازهـای درونـی شماسـت ،چـون بینای سرنوشـت شماسـت ،لذا
آنچـه را احتیـاج داریـد ،بـه شـما میدهـد و میبخشـاید.
ایـن از آیـه اول كـه دربـاره امانـت صحبـت میكند ،و میگویـد امانتها را به
اهلـش بدهیـد ،درحقیقـت یـك زمینهچینـی بـرای آیـه دوم اسـت .امانـت فقـط
ایـن نیسـت كـه یـك تومـان مـن دسـت شـما دارم ،ایـن یـك تومـان را بـه مـن
تریـن نشـانه و نمونههـای امانـت ،ایـن اسـت كـه آنچـه امانـت
برگردانیـد .مهم ِ

خداسـت در میـان مـردم ،آن را انسـان بـه جایـش برسـاند و بـه اهلـش برسـاند.
اطاعت انسان كه میثاق و پیمان خدا با آدمیست ،آن را در جایش مصرف
کند و خرج كند ،اطاعت از خدا بكند و از آنکه خدا فرموده كه اطاعت بشود.
ایـن مهمتریـن مصداق امانت اسـت.
بعـد میفرمایـد «یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» ای آنكسـانیكه ایمـان آوردهایـد،
َ َ ُ َّ َ
َ«ا ُ
طیعـوا ا ّلل َـه » اطاعـت كنیـد از خـدا« ،و اطیعوا
الرسـول» ،و اطاعـت كنیـد از پیامبر
ُ
َُ
َ
مـر ِمنكـم» اطاعـت كنیـد از صاحبـان فرمـان از میـان خودتـان؛
خـدا« ،واولِیالا ِ
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیات .58-60
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تـز اسلامی بـا بعضـی
آنكسـانیكه در میـان شـما صاحبـان فرماننـد .اینجـا ِ
یشـود .ت ِـز اسلامی
مایـز و محـل افتراقـش معلـوم م 
از تزهـا و ایدههـای دیگـرِ ،

نمیگویـد کـه حکومـت ،روزی خواهـد بـود كـه الزم نباشـد ،نـه؛ ایـده اسلامی
پیشبینـی نمیكنـد آن روزی را كـه در جامعـه ،دولـت و حكومـت نباشـد،
نهخیـر؛ درحالیكـه بعضـی از مكتبهـا پیشبینـی میكننـد آن روزی را كـه
جامعـه ،جامعـه ایـدهآل اسـت و یكـی از خصوصیاتش این اسـت كه دیگر دولت
و حكومـت در آن جامعـه نیسـت؛ نـه؛ اسلام ایـن را پیشبینـی نمیكنـد.
خـوارج ،زیـر بهانـه حکومـت الهـی بـود کـه میگفتنـد علیبنابیطالـب بایـد
ُ َ ّ
کـم ِال ِّل» حکومـت بـرای خداسـت .امیرالمؤمنیـن در
نباشـد .میگفتنـد «ال ح
ُ
ٌ
َ
ُ
سـخن درسـتی اسـت،
باطل» سـخن،
جـواب ایـن میگویـد «ک ِل َمــۀ َح ٍـق ُیراد ِبها ِ
ِ
ً
حاکـم واقعـا خداسـت ،آنکسـیکه مقـررات را میدهـد و سررشـته زندگـی را بـه
ُ َ ّ
ً
کم ِال ِّل»ِ یا میگویید
دسـت میگیرد ،واقعا خداسـت ،اما شـما میگویید «ال ح
ََ ّ
مـرۀ ِال ِ ِهلل» قانـون و حکومـت بـرای خـدا ،مجـری قانـون کیسـت؟ آنهـم
«ال ِا
شـما میگویید که غیر خدا ،کسـی نباید مجری قانون باشـد؟ بعد لذا در جواب
َ
ُ َّ ّ
میر» ،باالخره انسـانیت و جامعه بشـری
ـاس ِمن ا ٍ
ایـن سـخن میگویـد« :البـد ِللن ِ
ی اسـت كـه بایـد
امیـر الزم دارد ،حاکـم و فرمانـروا الزم دارد .ایـن طبـع انسـان 
زندگـیاش بـا یـك مجـری قانـون همـراه باشـد؛ بـودن قانـون كفایـت نمیكنـد،
بایـد كسـی باشـد تـا اینكـه ایـن قانـون را اجـرا كند و نظـارت كند بر اجـرای دقیق
َُ
َ
ُ
مـر ِمنكم» ،منتهـا اولیاالمر،
و صحیـح ایـن قانـون ،همیـن را میگویـد «و او ِلیاال ِ
آیـا مطلـق اولیاالمـر اسـت؟ هـر كـه فرمـان رانـد درسـت اسـت؟ گاهی میشـود در
یـك جـا دو نفـر فرمـان میراننـد ضد یكدیگر ،هـر دو اولیاالمرند؟ گاهی میشـود
یـک آدمـی فرمـان میرانـد کـه عقل و خـرد انسـانی ،فرمانرانـی او را نفی میكند؛
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بـاز هـم اولیاالمـر اسـت؟اینجاسـت كـه بیـن مـا و طـرز فكـر تسـنن ،یـك اختالف
اساسـی پیـدامیشـود .مـا میگوییـم اولیاالمـر ،صاحـب فرمـان ،آن صاحـب
فرمانـی اسـت كـه با معیارهای الهی تطبیق بكنـد .درحالیكه آنهـا این چنین
ً
شـرطی را عملا کـه نمیکننـد ،حـاال در کتـب فقهیشـان چیسـت ،مراجعـه
درسـتی نداشـتم ببینـم .آنیکـه شـایع اسـت در افـواه و در زبانهـا ،ایـن اسـت
کـه نـه ،هرکسـی کـه بـه مقـام فرمانرانـی و فرمانروایـی رسـید ،برایشـان محتـرم
و معتبـر اسـت.
َ
ناز ُ
َ«فـان َت َ
ـیء» پـس ا گـر در چیـزی منازعـه و اختالفـی داشـتید،
عتـم فـی ش ٍ
ِ
َ ُّ ُ َ
ُ
َ
ك ُنتـم ُتؤمنـونَ
ّ
َ
سـول» برگردانیـد آن را بـه خـدا و پیامبـر«ِ .ان
«فـردوه ِالـى ِ
ِ
اهلل و الر ِ
َ َ
با ّلل ِـه َو َ
الآخ ِـر» اگـر شـما مؤمـن بـه خـدا و روز واپسـین هسـتید« ،ذ ِلـك خ ٌیر»
ـوم ِ
الی ِ
ِ
ََ َ ُ َ ً
ایـن نیكوتـر اسـت« ،و احسـن تأویلا» دارای عاقبـت بهتری اسـت .ببینید ،مردم
نیـك فرمانروایی نیكان و عواقب سـوء فرمانروایی
را متوجـه میكنـد بـه عواقب ِ
بـدان .اینهـم یـک آیـه.
دنبالهاش آیه سـوم اسـت .طعن به كسـانی اسـت كه از این فرمان كلی سـر
مون َا َّن ُهم َآمنوا بمـا ُانز َل ا َل َ
ذین َی ُزع َ
میپیچنـد«َ ،ا َلـم َت َـر ِا َلى ا َّل َ
یك » آیـا نمینگری به
ِ ِ
ِ
آنكسـانیكه میپندارنـد كـه ایمـان آوردهانـد به آنچه که بر تو نازل شـده اسـت،
َ ُ َ
َ َ
نـزل ِمن ق ِبلـك» میپندارند كـه بر آییـن تـو و آیین پیشـینیان
بـه آییـن تـو« ،و مـا ا ِ
پیـش خودشـان ،خودشـان را مؤمـن فـرض
تـو ،ادیـان آسـمانی ،ایمـان دارنـد؛
ِ

میكننـد؛ بـا اینکـه خودشـان را مؤمـن فـرض میکننـد ،كاری از آنها سـر میزند
َ
َ َ
َ
ریـدون ان َی َتحاكمـوا ِالـى
كـه منافـی بـا ایمـان بـه خداسـت ،آن چیسـت؟ ُ«ی
ّ
اغـوت» میخواهنـد تحاكـم كننـد بـه طاغـوت ،یعنـی بـرای حـل و فصـل کار
الط ِ
خـود بـه طاغـوت مراجعـه کننـد ،از طاغـوت نظـر بخواهنـد ،فرمـان بگیرنـد ،بـر
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طبـق نظـر او ،فرمـان او ،زندگـی خـود را بـه راه ببرند؛ این منافی با ایمان اسـت،
َ َ َ َ
َ ّ
اغـوت» ،میکوشـند ،میخواهنـد تحا کـم کننـد
ُ«یریـدون ان َیتحاكمـوا ِالـى الط ِ
َ ُ َ
ُ
نـزد طاغـوت ،درحالیكـه َ«و قـد ا ِمروا ان َیكفروا ِبـهِ» درحالیكه به اینهـا فرمان
َّ
َ ُ ُ َّ
ُ َ
ـیطان ان ُی ِضل ُهم
رید الش
داده شـده اسـت كه به طاغوت كفر و انکار بورزند« ،و ی
ً
ً
َضـلالا َبعی اد» و شـیطان میخواهد كه آنـان را گمراه كند ،گمراهی و سرگشـتگی
بسـی دور .مـن احتمـال میدهـم ایـن شـیطان ،همـان خـود طاغـوت اسـت،
چیـز دیگـری نیسـت .اینهـا میخواهنـد سـراغ طاغـوت برونـد ،غافـل از اینكـه
شـیطان طاغـوت ،ایـن شـیطانی كـه بـا عنـوان طاغـوت در قـرآن شـناخته
ایـن
ِ

یـه
میشـود ،آنهـا را از راه راسـت دور میكنـد تـا از گمراهیهـا ،از وادیهـای ِت ِ
سـرگردانی ،سرشـان را در مـیآورد .طاغـوت آنهـا را ،شـیطان آنهـا را از جـاده
آنچنـان دور میانـدازد كـه برگشتنشـان كار یـكذره ،دوذره نیسـت ،خیلـی بـه
راسـت هدایـت .ایـن آیـه قـرآن اسـت.
دشـواری دیگـر برگردنـد بـه راه
ِ
مطلـب بعـدی کـه اینجـا نوشـتیم ،عیـن آنچـه کـه نوشـتم عـرض
البتـه
ِ
میکنـم .والیـت خـدا و پذیـرش آن از طـرف مؤمنـان ناشـی از یـک فلسـفه اسـت
ی اسـت .کـه
کـه در جهانبینـی اسلام مقـرر گردیـده و بنابرایـن یـک امـر طبیعـ 
اینیکـه مـا میگوییـم از خـدا بایـد اطاعـت کـرد و ّ
ولیامـر خداسـت ،ایـن یـک
َ َُ
طبیعـی روشـنی دارد .چـون همهچیـز بـرای خداسـت .کـه آیـه «و لـه مـا
فلسـفه َّ ِ
َ َ
َ
ـك َن فـی الل َ ّ
هـار»1؛ ایـن مطلـب را درسـت روشـن میکنـد...
س
یـل و الن ِ
ِ
ِ

 . 1سوره مبارکه انعام ،آیه .13
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�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و چ�هارم
ن�گاهی گ را ب�ه

تنها ّ
ولی جامعه ،خداوند است .اوست که باید حاکم بر همهی امور
چیز
بشر باشد و قوانین زندگی بشر باید از وی الهام بگیرد .زیرا همه ِ
عالم از قدرت پروردگار ناشی می شود .ا گر چنانچه در میان جامعهی
بشری فقط قانون باشد ،انتظام جامعه به هم می خورد و نیاز به امیر و
مجری است .آن مجری کسی نیست جز پیامبر و از آنجایی که حضور
پیامبر در جامعه اسالمی همیشگی و دایمی نیست ،بعد از ایشان،
مومنان راستین که اوصاف آنها توسط خدا بیان شده ،بر جامعهی
اسالمی والیت دارند.
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ّ
 -1شیطان و طاغوت چه وقت بر فرد یا جامعه تسلط پیدا می کند؟

 -2آیا رهایی از والیت طاغوت امکانپذیر است؟ چگونه؟
ّ
جاهلیت مدرن و والیت طاغوت چه رابطهای برقرار است؟
 -3میان
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ
ْ
َ
َ
َ
الش ْی َطان َّ
الرجیم()98إ ّن ُه ل ْی َس ل ُه ُسل َط ٌ
ف ِإذا قرأت القرءان فاست ِعذ ِبالل ِه ِمن
ان
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َع َلى َّالذ َین َء َام ُن ْوا َو َع َلى َر ّبه ْم َی َت َوَّك ُل َ
َ
()99إن َما ُسلطنه ع َلى ال ِذ َین َیت َول ْونه َو ال ِذ َین
ون
ِ
ِِ
ِ
ُ
ْ
ُ
هم بهِ ُمشرك َ
ون()100
ِ
ِ
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ُْْ َ ُ ّ
َّ َ
َ
َ
ین َل ُه ْال ُه َد  َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َو َمن ُیش ِاق ِق
یل المؤ ِم ِن
الر ُسول ِمن َب ْع ِد َما ت َب َ َ
ین ن َو ِلهِ
ى و یت ِبع غیر َس ِب ِ
َ
َّ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َْ
َ ََ َ ُ
ْ
شر َك ِبهِ َو َیغ ِف ُر
ا()115إن الله لا یغ ِفر أن ی
لى َو ن ْص ِلهِ َج َه ّن َم َو َس َاء ْت َم ِص ًیر
ما تو 
ِ
ون َذال َك ل َمن َی َش ُاء َو َمن یُ
َما ُد َ
یدا()116إن َی ْد ُعونَ
شر ْك با َّلله َف َق ْد َض َّل َض َل َالا َبع ً
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ ً
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ْ ُ َ َّ َ َ ً َ ً
ُ
تخذ ّن
ِمن د ِونهِ ِإلا ِإناثا َو ِإن َیدعون ِإلا ش ْیطنا ّم ِریدا( )117لعنه الله و قال لأ ِ
َ َّ َ َ ُ
َُ َ
َ َ ُ َّ َ
م ْن ع َباد َك َنص ًیبا َّم ْف ُر ً
ا()118و لأ ِضل ّن ُه ْم َو لأ َم ِّن َی ّن ُه ْم َو لا ُم َرن ُه ْم فل ُی َب ِّتك َّن
وض
ِ ِ ِ ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ َ َّ َ َ ُّ َّ َ َ َّ َ َ َّ
َ َ ْ َْ
ّ َ َ ً ّ ُ
ون
َءاذان الأن َع ِ
ام َو لامرنه ْم فل ُیغ ِیرن خلق الل ِه َو من یت ِخ ِذ الش ْیطن َو ِل ّیا ِمن د ِ
َّ
َّ
ُ ً
َ ََ َ
َ
ا()119ی ِع ُد ُه ْم َو ُی َم ِّن ِیه ْم َو َما َی ِع ُد ُه ُم الش ْی َط ُن ِإلا
ا ّلل ِه فق ْد خ ِس َر خ ْس َرانا ُّم ِب ًین
ُ
غ ُر ًورا()120
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ُّ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ
َّ ُ َ ُّ َّ َ ُ ْ
ك َف ُر وا َأ ْول ُ
یاؤ ُه ُم
ور و الذین
مات ِإلى الن
الله و ِلی ال
ِ
ذین َآمنوا ُیخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظل ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
َ ْ ُ َّ
َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ
الن ِار ُه ْم فیها
ولئك أصحاب
مات أ ِ
ور ِإلى الظل ِ
الطاغوت یخ ِرجونهم ِمن الن ِ
خال ُد َ
ون ()257
ِ

سوره مبارکه بقره

و امـا مطلبـی کـه امـروز بـا این آیـات میخواهیـم ثابت کنیم ،شـرح بدهیم،
ایـن اسـت :بعـد از آنیکـه فهمیدیـم کـه هـر مسـلمانی و هـر آنکسـیکه مدعـی
بندگـی خداسـت ،بایـد ّ
ولـی زندگـی خـود و فرمانـروا و صاحباختیـار فعالیتها و
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نشـاطهای سراسـر دوران عمـر خـود را ،از سـوی خـدا بدانـد ،از خـدا بخواهد ،به
آن ّ
ولـیای کـه خـدا میگمـارد و معیـن میکنـد ،سـر بسـپارد ،دسـت اطاعـت بـه
ّ
ولـیاهلل بدهـد .خالصـه کالم ،در همـه فعالیتهـای زندگـی ،فقـط خـدا را حا کـم
و فرمانـروا بشناسـد و هـر آنکسـیکه خـدا بـه جانشـینی خـود برگزیـده اسـت.
البتـه ایـن بحـث را هـم کردیـم کـه آنکسـانیکه خـدا آنهـا را به جانشـینی خود
برگزیـده ،چـه کسـانی هسـتند؛ و گفتیـم کـه انبیاینـد و پـس از انبیـا ،اولیاینـد.
همانهایـی کـه شـما بـه نـام اولیـا هـم آنهـا را میشناسـید؛ یعنـی حاکمـان و
فرمانروایـان الهـی .منتهـا گفتیـم کـه ّ
ولـی و حاکم الهی ،یا با نام و نشـان ،هردو
معیـن میشـود ،یـا اینکـه بـا نـام معیـن نمیشـود ،بـا نشـان معیـن میشـود... .
مطلـب مـورد نظـر امـروز ایـن اسـت کـه ا گـر کسـی والیـت خـدا را نپذیـرد و زیـر
ً
ً
فرمـان غیـر خـدا بـرود ،اوال خـود این آدم چـه حکمی دارد؟ ثانیا این کار اسـمش
ً
چیسـت؟ ثالثـا ایـن عمـل نتیجـهاش کـدام اسـت؟ . ...

طاغوت و معنای آن
در قـرآن كریـم ،هـر والیتـی غیـر از والیـت خـدا را بهعنـوان والیـت طاغـوت
معرفی كردهاند .آنكسـیكه تحت والیت خدا نباشـد ،تحت والیت طاغوت
اسـت .طاغـوت یعنـی چـه؟ طاغـوت از مـاده طغیـان اسـت .طغیـان یعنـی
زندگـی انسـان فراتـر
سركشـی كـردن ،از آن محـدوده و دایـره طبیعـی و فطـری
ِ
ً
ّ
انسـانیت بـرای كامـل شـدن پدیـد آمـده اسـت،
رفتـن .مثلا فـرض بفرماییـد
ّ
انسـانیت را از كامـل شـدن بینـدازد ،طاغـوت اسـت .فـرض بفرمایید
آنكسـیكه

فطـری طبیعـی و مطابق
انسـانها بایـد بـا آییـن خـدا زندگـی كنند ،ایـن یـك امر
ِ
بـا سرشـت انسانهاسـت ،ا گـر كسـی انسـانها را جـوری بـار بیـاورد ،كاری
بـا آنهـا بكنـد ،تصرفـی روی آنهـا انجـام بدهـد كـه اینهـا بـا آییـن غیـر خـدا
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ً
زندگـی بكننـد ،ایـن آدم طاغـوت اسـت .انسـان بایـد دائمـا در ِج ّ دوجهد و تالش
باشـد ،برای اینكه وجود خود را به ثمر برسـاند .هر عاملی كه انسـان را به عدم

جدیـت ،بـه عـدم تلاش كـردن ،بـه تنبلـی ،بـه راحتطلبـی ،بـه عافیتجویـی،
تشـویق و ترغیـب بكنـد ،او طاغـوت اسـت.
انسـانها بایـد سـر بـه فرمـان خـدا باشـند ،هرچیـزی كـه انسـان را از فرمـان
خـدا کنـاری ببـرد ،خـارج بکنـد ،موجـب شـود انسـان درمقابـل خـدا عصیـان
بـورزد ،او طاغـوت اسـت .پـس طاغـوت ،اسـم خـاص نیسـت ،كـه بعضـی خیال
میكننـد كـه طاغـوت ،اسـم بـرای یـك ُبتـی اسـت .بلـه اسـم ُبـت اسـت ،امـا آن
ُبـتُ ،ب ِـت معینـی نیسـت .گاهـی آن ُبـت ،تـو خـودت هسـتی؛ گاهـی آن بـت،

پـول توسـت؛ گاهـی آن بـت ،زندگـی راحتطلبانـه معمولـی توسـت؛ گاهـی آن
بـت ،آن مـراد توسـت؛ گاهـی آن بـت ،آن كسـی اسـت كـه تـو دسـتت را تـوی
دسـت او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سـرت را پاییـن انداختـی تـا هرجـا كـه تـو
را میبـرد ،ببـرد .گاهـی ایـن بـت ،طلا و نقـره اسـت ،بیجـان اسـت ،فلـز اسـت؛
ی اسـت ،قانـون اسـت؛
گاهـی هـم انسـان اسـت ،جانـدار اسـت ،نظـام اجتماعـ 
طاغـوت ،بنابرایـن ،یـك اسـم خـاص نیسـت ـ البتـه در زمینـه طبقهبندیهـای
اجتماعـی در بحـث نبـوت عـرض کـردم ،آنجـوری کـه آدم اسـتنباط میکنـد در
میـان آیـات قرآنـی ،در کنـار ملأ و مترفیـن و احبـار و رهبـان ،طاغـوت آن مقـام
ً
باالتـر اینهاسـت.آن یـک تعبیـر دیگـری اسـت و جـای دیگـری اسـت کـه فعلا
بحـث دربـاره آن نداریـم ـ بنابرایـن هرکسـی کـه از تحـت والیـت خدایـی خـارج
شـد ،ناگزیـر در والیـت طاغوتـی و شـیطانی وارد شـده اسـت .شـیطان و طاغـوت
باهـم چهکارهانـد؟ آیـا نسـبتی دارنـد باهـم؟ بلـه ،از نسـبت ،باالتـر دارنـد.
شـیطان ،همـان طاغـوت اسـت؛ طاغـوت ،همـان شـیطان اسـت .آیـه
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قـرآن میگویـد ایـن را ،میخواهـم آیـه را بخوانـم بـرای اسـتنتاج لفظـی فقـط،
ی اسـت بـا شـیطان .آیـه قـرآن میفرمایدکـه
تـا معلـوم بشـود کـه طاغـوت مسـاو 
ذیـن َآمنـوا ُیقات َ
«ا َّل َ
اهلل» 1آنكسـانیكه ایمـان آوردهانـد ،مؤمـن
لـون فـی َس
ِ
ـبیل ِ
ِ
َ َّ َ َ
ك َفـروا ُیقات َ
لـون فـی
شـدهاند ،مقاتلـه و ستیزشـان در راه خداسـت« ،و الذیـن
ِ
ّ
اغـوت » آنكسـانیكه بـه دیـن ،كفـر و انـكار ورزیدهانـد؛ مقاتلهشـان،
َس
ـبیل الط ِ
ِ
َ
قاتلـوا َا َ
ولیـاء
ستیزشـان ،جنگشـان در راه طاغـوت اسـت .بعـد میفرمایدکـه «ف ِ
َّ
ـیطان» بـا اولیـا و همجبهـگان و پیوسـتگان و وابسـتگان شـیطان سـتیزه و
الش
ِ
َّ َ َ َّ
ً
َ
كان َضعیفـا » كـه مكـر شـیطان،
ـیطان
یـد الش
مقابلـه و مقاتلـه بكنیـد«ِ ،ان ك
ِ
تدبیـر شـیطان ،حیلـه شـیطان ،ضعیف اسـت .در این آیه میبینیـد كه طاغوت
بهجـای شـیطان و شـیطان بهجـای طاغـوت ،نـام بـرده شـدهاند .شـیطان هـر
ی اسـت كـه از خـارج ِ از وجـود آدمـی ،او را بـه كارهـای شـرارتآمیز و بـه
عنصـر 
كارهـای فسـادآمیز ،بـه انحطـاط ،بـه َپسـتی ،بـه زبونـی ،بـه ظلـم ،بـه بـدی ،بـه
كجـی وا مـیدارد؛ بـه او میگوینـد شـیطان.
شـیاطین جـن داریـم ،شـیطانی از خویشـاوندان
شـیاطین ِانـس داریـم،
ِ
ِ

و زنـان داریـم ،شـیطانی از بـزرگان داریـم ،شـیطانی از افـراد بیگانـه داریـم،
شـیطانی از احساسـات داریـم ،بـه ایـن میگوینـد شـیطان .یكـی از مصداقهـا و
آدم صفیاهللِ ،قد مخالفت و اسـتقالل
نمونههایـش ،ابلیـس اسـت كـه درمقابل ِ

علـم میكنـد...

والیت طاغوت و آثار و نتایج آن
هـر والیـت غیـر خدایـی ،والیـت شـیطانی و طاغوتـی اسـت .آنكسـیكه
در تحـت فرمـان ّ
ولـی حقیقـی زندگـی نمیكنـد ،بایـد بدانـد كـه تحـت فرمـان
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طاغـوت و شـیطان زندگـی میكنـد .ممكـن اسـت بپرسـید آقـا ،تحـت فرمـان
شـیطان و طاغـوت زندگـی كـردن و تـن بـه فرمـان او دادن ،چـه مفسـدهای مگـر
دارد؟ اینهـم یكـی از نـكات آیـات امـروز اسـت .قـرآن در ایـن زمینـه بـه مـا چنـد
جـواب میدهـد.
جـواب اول ایـن اسـت كـه ا گـر تـن بـه والیـت شـیطان دادی ،شـیطان بـر
ّ
ّ
ثمربخش وجود تو مسـلط خواهد
یهـای سـازنده خلا ِق آفریننده
تمـام انرژ 
ِ
شـد .اولش این اسـت ،ا گر چنانچه گردنت را بردی طرف شـیطان و طاغوت،
كـه ریسـمان والیتـش را بـر گـردن تـو بینـدازد ،دیگـر از دسـت او خالصـی پیـدا
نخواهـی كـرد .هرچـه در وجـود تـو ،از نیـرو و از ابتـكار و از فعالیتهای سـازنده و
از جلوههـای درخشـنده وجـود دارد ،تحـت قبضـه طاغـوت و شـیطان درخواهـد
آمد .وقتیكه تو تمام وجودت در قبضه او درآمد ،آنوقت او بهآسـانی میتواند
تـو را در همـان راهـی كـه خـودش میخواهـد ،بـه همانجایـی كـه خـودش
میخواهـد ،بـا همـان وسـیلهای کـه خـودش میخواهـد ،بكشـاند و ببـرد؛ و
پیداسـت كـه شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و
معنویـت رهنمـون نمیشـود .او برایـش ایـن چیزها هدف نیسـت برای شـیطان
و طاغوت ،مصالح شخصی خودش هدف ّاولی است ،و میخواهد آنها را
تأمیـن كنـد؛ پـس تـو را در راه مصالـح شـخصی خود بـهكار میانـدازد.
اگر دقت کنید ،این سلسـلهای که عرض کردم ،این کلمات و این جمالت
را ،کـه حسابشـد ه اسـت ،تحـت هـر جملـهای معنایی هسـت ،خواهیـد دید که
چقـدر بـا واقعیتهـای تاریخـی ،از آغـازی کـه مـا از تاریـخ خبـری داریـم تـا امـروز
تطبیـق میكنـد .اگـر تـن بـه والیـت طاغـوت دادی ،تمـام نیروهـا و انرژیهـا
و ابتكارهـا و اسـتعدادهای تـو در قبضـه طاغـوت واقـع میشـود و وقتیکـه در
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قبضـه طاغـوت واقـع شـد ،بـه سـود تـو بـهکار نمیافتـد ،چـون سـود تـو بـرای
طاغـوت و شـیطان مطـرح نیسـت .بـرای شـیطان خـود او مطرح اسـت ،مصالح
او مطـرح اسـت ،راه او مطـرح اسـت .ا گـر چنانچـه در آن راه و بـا آن مصالـح ،تـو
قربانـی شـدی ،شـدی؛ تـو گمـراه شـدی ،شـدی .اگـر بـرای تأمیـن آن مصالـح،
الزم شـد تو قربانی بشـوی ،باید بشـوی؛ الزم شـد تو گمراه بشـوی ،باید بشـوی.
شـیطان اسـت دیگـر ،قـدرت در اختیـار اوسـت و تـو هـم كـه خـودت را دادی بـه
دسـت او ،میكشـد هرجـا كـه خاطرخـواه اوسـت.
ایـن آیـه قـرآن اسـت ،ایـن آیـهای کـه از سـوره نسـاء میخوانـم برایتـان،
َّ َ
ُ
بسـیار آیـه قابـل توجـه و قابـل ّ
تدبـری اسـتَ .
شـاق ِق
عـد
«...و َمـن ی ِ
الرسـول ِمـن َب ِ
مـا َت َب َّی َـن َل ُـه ُ
الهدی» 1هرکسـی کـه بـا پیامبـر بـه مخاصمـت و سـتیزه برخیـزد پس
از اینکـه مسـیر هدایـت بـرای او روشـن گردیـد ،از پیغمبـر جـدا بشـود ،راهش را از
َّ
ً
راه نبـوت ،همـان راهـی كـه قبلا برایتـان ترسـیم كردیم ،منشـعب كنـد«َ ،و َیت ِبـع
الم ِؤم َ
َغ َیر َسـبیل ُ
نیـن» به غیـر راه مؤمنـان و جامعـه اسلامی و هدفهـای ایمانی
ِ
مسـلمان صحیـح و باهـدف و باجهت
جمـع
ِ
راهـی را پیـروی بکنـدَ ،خـودش را از ِ
ُ ّ َ ّ
خود او بر گردن افكنده اسـت ،بر
کنـار بکشـد« ،ن َو ِلـهِ ما ت َولى» همان چیزی را كـه ِ
گردنـش اسـتوار میكنیـم .همـان والیتـی را كـه خـود او بـه دسـت خـود پذیرفته
زندگی بیچارهاش قرار میدهیم .به دسـت خـودش به آن
ـگ ثابـت
اسـت ،رن ِ
ِ

منطقـه رفتـه بـود و آنجـا سـكنی گرفته بـود ،او را همانجا ،پاشكسـته میكنیم،
َ ُ
َّ َ ُ َ ُ َ
َّ َ
وم َحتى ُیغ ِّیروا ما ِبانف ِس ِـهم» .2خـود تو رفتی زمامـت را دادی
ِ«ان اهلل لا یغ ِّیـر ما ِبق ٍ
بـه شـیطان ،پـس بگـذار ایـن زمام در دسـت شـیطان بماند ،این س ّـنت ماسـت،
ایـن قانـون آفرینـش اسـت .این بـرای این دنیایـت ،برای آن دنیایت چیسـت؟
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َ
ُ
صلـهِ َج َه ّنـم»؛ از اینجـا هـم کـه چشـم بسـتی ،یكسـره خواهـی رفـت بـه
َ«و ن ِ
سـراغ دوزخ قهـر پـروردگار و عـذاب جاودانـه الهـی .وقتـی انسـان بـه تاریـخ نـگاه
ً
میكنـد ،میبینـد عینـا همینجـور اسـت.

تبیین تاریخی آثار و نتایج والیت طاغوت
مسـائل مهـم
ایـن مسـائل ،مسـائلی اسـت کـه خیلـی مهـم اسـت ،اینهـا
ِ

اجتماعـی اسـت .مـا روی قـرآن ،از دیـدگاه ایـن مسـائل ،خیلـی کـم کار کردهایـم
و اینهـا را بـا تاریـخ اسلام خیلـی کـم تطبیـق دادیـم .و چقـدر خـوب اسـت کـه
ً
افـراد عالقهمنـد بـه قـرآن و صاحـب ّ
تدبـر ،در مسـائل اجتماعـی و مخصوصـا
ِ
ی قـرآن ،بیشـتر دقـت و ّ
تدبـر کننـد؛ بعد اینهـا را با واقعیتهـای تاریخی
تاریخـ 
کـه تطبیـق بدهنـد ،معلـوم میشـود کـه کـدام تفسـیرها و توجیههـای تاریخـی،
ی اسـت بـرای ایـن آیـه.
مطابـق بـا واقـع اسـت .ایـن تکـه تاریخـی ،یـک تفسـیر 
ً
البتـه میدانیـد بنـده دأبـم نیسـت کـه در اینگونـه محافـل مخصوصـا ،تاریـخ
بگویـم؛ امـروز میخواهـم یکقـدری تاریـخ بگویـم.
شـهر کوفـه از شـهرهای خیلـی عجیـب تاریـخ اسلام اسـت .شـما از کوفـه
چندجـور خاطـره بـه یـاد داریـد .اینهایـی کـه میگویـم ،تازگـی نـدارد راجعبـه
کوفـه .بـه یادتـان هسـت کـه کوفـه آنجایـی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن در میـان
همه کشـورهای اسلامی و شـهرهای وابسـته به مملکت عظیم اسلامی ،آنجا
را بـرای خالفـت خـودش انتخـاب کـرد .ایـن یـک پوئـن مثبـت ،ب هقـول آقایان.
بـاز خاطرتـان هسـت کـه اهل کوفـه در جنگهای امیرالمؤمنین شـرکت کردند،
جنـگ جمـل را اینهـا بـه پایـان رسـاندند ،جنگ نهـروان را اینها تمـام کردند،
در جنـگ صفیـن هـم ،قبایـل اطـراف کوفـه و بعضـی از قبایـل دیگـر بودنـد و
همیـن مـردان جنگـی آن شـهر بودنـد کـه آن جنـگ را بـه پایـان رسـاندند و بـه
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آنجاییکـه رسـید .بـاز یـک جـای دیگـر بهخاطرتـان هسـت کـه همیـن مـردم
کوفـه بودنـد کـه امیرالمؤمنیـن از دسـت اینهـا ِگلـه و شـکایت میکردکـه چـرا
وقتـی میگویـم بیاییـد جنـگ ،نمیآییـد؟ بـاز همینهـا بودنـد کـه بزرگانشـان،
نامـه نوشـتند ،رفتنـد خدمـت امـام حسـن مجتبیصلواتاهللعلیـه کـه آقـا بیـا،
مـا ایـن شـهر را دربسـت میدهیـم در اختیـار تـو و ایشـان تشـریف نیاوردنـد .بـاز
ََ
همینهـا بودنـد کـه بزرگانشـان نامـه نوشـتند بـه حسـینبنعلی؟ع؟ کـه «ا ّن ُ 
ـه
َ َ َ
یـس َعل َینـا ِا َمـام» امامـی نداریـم ،پیشـوایی نداریـم ،حاکمـی نداریـم و خدا این
ل 
طاغیه را بر ما مسـلط کرده ،و شـما بیا .و راسـت هم میگفتند سـلیمانبنصرد،
حبیببنمظاهـر ،مسلمبنعوسـجه و غیرهذلـک .و بـاز همینهـا بودنـد کـه
آمدنـد در یـک جنـگ بسـی نابرابـر و نامتعادلـی ،درمقابـل حسـینبنعلی؟ع؟
صـف کشـیدند و آن فاجعـه انجـام گرفـت .بـاز همینها بودند که بعـد از اندکی،
یـک ماجرایـی در تاریـخ بهوجـود آوردنـد کـه در تاریـخ اسلام جـزو نمونههـای
بسـیار نـادر و پرشـکوه اسـت؛ ماجـرای توابیـن ... .و بـاز همینهـا بودنـد کـه
میبینیـد سسـتیها و تنبلیهـا و ضعفهـا و ناتوانیهـای روحـی و فکـری ،در
آنهـا در بعضـی از قضایـا بـه چشـم میخـورد.
ایـن چیسـت مگـر؟ ایـن آدمهـا مگـر دو جـور ،دو روحیـه ،دو رو داشـتند؟
َ َ
َ
َ َ َ
همانهایـی کـه زینـب کبـری بـه آنها میگویـد« :یا اهل الكوفـ ِـۀ یا اهـل الخ ِ 
تل
َو َالغـدر» ،مردمـان ّ
غـداری آنهـا را یـاد میکنـد .ایـن یـک مسـئلهای اسـت،
ِ
ی اسـت .به نظر من مطالعه روی کوفه و یک بحثی
مسـئله کوفه یک مسـئلها 

دربـاره روانشناسـی شـهر کوفـه در تاریـخ ،بسـیار بحـث جالبـی اسـت ،اگر کسـی
نشـناسها بنشـینند
اهـل ایـن کار باشـد .متخصصیـن ،جامعهشـناسها ،روا 
راجعبـه کوفـه صحبـت کننـد ،فکـر کننـد ،بحـث کننـد ،ببیننـد این چـه موجود
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عجیبـی اسـت؛ یکجـا آنهمـه شـگفتی از لحاظ نشـان دادن جلوههای عظیم
انسـانی ،یکجـا اینهمـه سسـتی و تنبلـی و بیعرضگـی .چیسـت مگـر؟ دو
طبقهانـد کوفیهـا؟ دو جنبـه و دو رو دارد جامعـه کوفـه؟ کوفـه یـک منطقـهای
رسـای امیرالمؤمنیـن ،آنچنـان سـاخته و
متیـن
اسـت کـه زیـر فرمـان کلمـات
ِ
ِ

آبدیـده شـده ،کـه هرچـه میپـرورد ،هرچه سـبز میکنـد این مزرع ،یک سـبزه،
ً
نهـال قابـل تربیـت اسـت .اصال زمینـه و آبوهوا انسانسـاز
یـک پروریـده و یـک ِ
بـزرگ حماسـهآفرین تاریـخ شـیعه ،ازهمهجـا بیشـتر ،حتـی از
اسـت .لـذا مـردان ِ
مدینـه بیشـتر ،در کوفهانـد .بـر اثـر چه؟ بر اثـر تعلیمات و تلقینـات امیرالمؤمنین
در مـدت همـان چهـار سـال .شـوخی نیسـت ،مثـل علیبنابیطالبـی در یـک
شـهر حکومـت کنـد .درسـت اسـت کـه ایـن حکومـت ،در ظـرف چهـار سـال ،در
ً
سـطح جهان اسلام ناکام بوده ،اما در سـطح کوفه مسـلما کامیاب بوده اسـت.
ً
در جامعه کوفه مسـلما تأثیرات شـگرف و عجیبی داشـته اسـت .کوفه بنابراین
شـده یـک مهـد تشـیع ،زادگاه اصالتهـا و فضیلتهـای شـیعی .درسـت اسـت؟
امـا هرجـا کـه زادگاه اصالتهاسـت ،الزم نیسـت کـه همـه کسـانی کـه آنجـا
هسـتند ،افـراد اصیـل و بافضیلـت و ایدهآلـی باشـند .یـک طبقـه مـردم ،همیشـه
در یـک جامعـه پرشـور و پرخـروش ،نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه هسـتند.
در میـان میلیونهـا نفـر آدم ،گاهـی چنـد دههزار،حتـی چنـد هـزار انسـان ،یـک
عمـل قهرمانانـهای از خودشـان انجـام میدهنـد کـه نـام آن چنـد میلیـون ،بـه
قهرمانـی و شـورآفرینی و حماسـهآفرینی در دنیـا ثمـر میشـود .یـک طبقـه در
میـان مـردم کوفـه بودنـد کـه اینهـا جالب بودنـد .نه که یک طبقـه بهاصطالح
جامعهشناسـانه ،نـه؛ یـک قشـری ،یـک جمعـی ،یـک گروهـی ،یـک رگـهای از
مـردم اینجـوری بودنـد .امـا تـوده مـردم ،عامـه مـردم ،مثـل مـردم همهجـای
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دیگـر بودنـد ،بدتـر نبودنـد .مثـل مـردم مشـهد ،مثـل مـردم تهـران ،مثـل مـردم
اصفهـان ،مثـل مـردم مدینـه ،مثـل مـردم جاهـای دیگـر .امـا چـون آن گـروه
انـدک ،در آن گوشـه مملکـت اسلامی ،یعنـی کوفـه ،مایـه رعـب و هـراس
حکومتهـای زمـان بودنـد؛ همیشـه بدتریـن عناصـر ،رذلتریـن فرماندارهـا،
پسـتترین آدمهـای خودشـان را ،نوکرهـا و جالدهـای خودشـان را میگماشـتند
بـر سـر آن شـهر ،و کاری بـا آن مـردم میکردنـد ـ چـه از لحـاظ شـدت عمـل و
اختنـاق ،چـه از لحـاظ تبلیغـات مسـموم ،چـه از لحـاظ ترویـج فقـر و بیچارگـی
میـان آنهـا ـ کـه تـوده مردم بهطور ناخودآ گاه ،بیتوجه ،یک کشـش بیشـتری
بهطـرف فسـاد و انحطـاط پیـدا کننـد.
بـرای خاطـر چـه میکردنـد؟ بـرای خاطـر آن گـروه مبـارز ،آن گـروه زبـدهای
کـه در ایـن شـهر بـود و در شـهرهای دیگـر نبـود .بـرای خاطـر اینکـه بکوبنـد
ـاد بزرگ ،ممکن بود بتواننـد از آن
ـاک پا کنه ِ
زمینـهای را کـه ایـن انسـانهای پ ِ
اسـتفاده بکننـد .بـرای خاطـر اینکـه آنهـا نتواننـد اسـتفاده بکننـد ،میرفتنـد
زمینـه را بهکلـی خـراب میکردنـد .تبلیغـات مسـموم میکردنـد ،مـردم را در
فشـار میگذاشـتند ،در اختنـاق میگذاشـتند ،مـردم را از لحـاظ مالـی ضعیـف
میکردنـد ،خالصـه بـا انـواع وسـایل ،مـردم شـهر کوفـه را در یـک شـرایطی قـرار
دیگـر مـردم شـهرها در آن شـرایط ،نبودنـد .و بـر اثـر همیـن بـود
میدادنـد کـه
ِ
های ظال ِـم جائ ِـر غ ّـدار ،یـک
هـای دسـتگاه ِ
کـه عامـه مـردم ،تحـت تأثیـر فعالیت ِ
کارهایـی از ایشـان سـر مـیزد کـه ایـن کارهـا ناشایسـت بـود؛ امـا منشـأش بـدی
مـردم آن شـهر نبـود .ایـن یـک شـرح کوتاهـی راجعبـه کوفـه .در ایـن زمینـه ا گـر
کسـانی بتواننـد فکـر کننـد مطالعـه کننـد ،در تاریـخ ،به نظر مـن چیزهای جالبی
گیرشـان میآیـد.
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میخواهـم آیـه را معنـا کنـم برایتـان .حجاجبنیوسـف را خلیفـه
اموی ،عبدالملک ،فرسـتاد کوفه ،چون میدانسـت که هیچکس چون حجاج
ترین
از عهده ِ
مردم شـورش ِ
آفرین کوفه برنمیآید .جالدترین و پسـت ِ
گر حماسـه ِ
نوکرهـای خـودش را فرسـتاد و او حجاجبنیوسـف بـود .حجاجبنیوسـف آمـد،
نیمـه شـب وارد شـهر شـد ،کسـی نفهمیـد کـه حجـاج آمـده اسـت ،حا کـم قبلی را
ً
کصـد نفـر مـرد
هـم مـردم ظاهـرا بیـرون کـرده بودنـد ،یـا مثـل بیـرون کـردن .ی 
شمشـیرزن یـا سـی ،چهـل نفر ،همراهـش آورده بود  ...آمـد آدمهایش را اطراف
متحجـدان و ّ
ّ
مقدسـان بـه گـوش
مسـجد کوفـه ،کـه در آن زمزمـه محرابیـان و
میرسـید ،گماشـت .خـودش هـم یـک گوشـه،کنـاری در میـان جمعیـت خزیـد.
دسـتورهای الزم را بـه غالمانـش و نوکرانـش داد.
اول اذان صبـح ،جمـع آمدنـد ،گـرد آمدنـد تـا نمـاز
مـردم در مسـجد کوفـهِ ،

یشـود،
صبـح را بـا امـام بخواننـد .بـرای عبـادت و نمـاز آمدنـد .امـا معلـوم م 
ی اسـت کـه
آنچنانکـه بایـد ،آ گاهانـه عبـادت نمیکردنـد .دلیلـش هـم همینـ 
عـرض میکنـم .حجاجبنیوسـف آمـد .بـدون اینکـه مـردم بفهمنـد کـه وارد
مسـجد شـده ،کـه بـرای چـه آمـده و چـه منظـوری دارد .آمد از البـهالی جمعیت
خزیـد ،بـدون اینکـه جلبتوجـه کسـی را بکنـد یکدفعـه خـودش را انداخـت
روی منبـر ،رفـت آن بـاال .مسـجد کوفـه را هـم دیدهاید چقدر بزرگ اسـت .مردم
اول ملتفـت نشـدند .اینهـم نشسـته بـود روی منبـر ،بـدون اینکـه یـک کلمـه
حـرف بزنـد .یکدفعـه یـک نفر سـرش را بلند کرد ،دید حجاج روی منبر اسـت،
البتـه نشـناخت .گفـت ایـن کیـه روی منبـر؟ . ...
َ َ َّ
َُّ
درسـت توجـه کنیـد آیـه قـرآن چـه میگویـد« .نو ِلـهِ مـا تولـى» ،میگویـد
آنکسـیکه از راه ایمـان و مؤمنیـن ،بـه کنـاری بـرود ،بنـدی را کـه بـه گردنـش
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ُ
افکنـده اسـت ،دور گلویـش قـرص میکنیـم .خـب تـو مسـلمان بـودی ،روی
منبـر مسـجدت یـک آدمـی نشسـته کـه نمیشناسـیاش .چـرا مـیروی آنجـا
مینشـینی؟ میرفتـی بـاال ،میگفتـی آقـا شـما کـی هسـتید؟ خودتـان را معرفـی
کنیـد؟ نفـر اول ،نفـر دوم ،نفـر سـوم از او سـؤال میکردیـد .ا گـر ایـن سـؤال را
میکردنـد ،وضـع جـور دیگـری بـود .اینهـا سسـتی بـه خـرج دادنـد .اینهـا
حالـت بیارادگـی و ضعـف نفـس بـه خـرج دادنـد ،نشسـتند تـا او حـرف بزنـد.
بعـد کـه دیـد همـه مـردم دارنـد بـه او نـگاه میکننـد ،گفـت :گویا مـردم کوفه
ُ
مـرا نمیشناسـند .مـردم نگاهـی بههـم کردنـد ،خـب ،معلـوم بود نمیشناسـند.
گفـت بنـده اآلن خـودم را بـه شـما معرفـی میکنـم .عمامـه را از سـرش برداشـت.
ایـن لثـام هـم برداشـته شـد .یـک نگاهـی کـرد به مردم ،یک شـعر عربـی خواند،
ّ َّ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َا َنا ُ
عرفونی
ابن َجال و َطل ِع الثنایا
ِاذا اضع العمامـۀ ت ِ
عمامـهام را کـه بـردارم ،مـرا میشناسـید ... .گفـت :بلـه ،حجـاج ،بلـه ،بلـه
درسـت فهمیدیـد .مـردم حـاال بـا حـال رعـب نشسـتهاند .اینجـا ،یـک نفـر بـا
ُ
خـودش نمیگویـد کـه خـب بابـا ،حجـاج یـک مـرد ،مـن هـم یـک مـرد؛ او بـاال
نشسـته ،مـن هـم پاییـن ،هرچـه او دارد مـن هـم دارم .مـردم ضع ِـف نفسشـان
گرفـت اینجـا.
گفت که :ای مردم کوفه من سـرهایی را میبینم که مانند میوه رسـیده ،بر
گردنهـا آویختـه شـده و وقـت چیدنـش رسـیده اسـت .میبینـم الزم اسـت یـک
مقـداری سـر از ایـن تنهـا جـدا بشـود .مـردم بیشـتر مرعـوب شـدند بـا اظهـارات
ُ
ایشـان کـه پـوچ بـود ،توخالـی بـود .خـب حجـاج بـا بمـب اتـم کـه کوفـه نرفتـه
بـود ،اگـر بمـب اتـم هـم داشـت کـه منفجـر نمیکـرد؛ چـون ا گـر منفجـر میکـرد،
کسـی نمیمانـد تـا ایـن بـر آنهـا حکومـت بکنـد؛ الزم بـود یـک عـدهای زنـده
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بماننـد ،همـه را کـه نمیکشـت .اگـر همـه را میکشـت ،بـر چـه کسـی حکومـت
میکـرد؟ بـر در و دیـوار؟ چـه لذتـی دارد؟ بـرود در بیابـان حکومـت کنـد؟ ایـن
مطلـب را مـردم فکـر نمیکردنـد.
 ...غالمـش را صـدا زد ،غالمـش بلنـد شـد ،روی منبـر ایسـتاد .گفـت :نامـه
امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان .غالم نامه امیرالمؤمنین را ،البته میدانید
کـه امیرالمؤمنیـن یعنـی جنـاب عبدالملـک مـروان! نامـه عبدالملـک مـروان
ـ خلیفـه ـ را بـاز کـرد و بنـا کرد خوانـدن .اولش این بود :بسـماهللالرحمنالرحیم،
َ َ
َ
هل الکوفــۀ َس ٌ
الم ِ َ
ِمـن امیرالمؤمنیـن َع ُبد َ
لام
هـل الکوفــۀ ،یا ا
لکبنمـروان ِالـی ا ِ
َ ُ
َعلیکـم .ای اهـل کوفـه سلام بـر شـما .تـا اینجـا را خوانـد ،یکدفعـه حجـاج رو
کـرد بـه غلام ،گفـت :سـاکت ،آرام بگیـر .آرام گرفـت .رو کـرد بـه مـردم ،گفـت:
خیلـی بیتربیـت شـدید شـما .امیرالمؤمنیـن دارد بـه شـما سلام میکنـد ،شـما
جـواب سلامش را نمیدهیـد .غلام از سـر بخـوان .غلام بنا کرد از سـر خواندن،
َ َ
َ
ُ
هل الکوفــۀ َس ٌ
الم ِ َ
امیرالمؤمنیـن َع ُبد َ
لام
هـل الکوفــۀ ،یا ا
ِمـن
لکبنمـروان ِالـی ا ِ
َ
ُ
ُ
َعلیکـم .یکدفعـه از تمـام مسـجد صـدا بلنـد شـدَ :و َعلـی امیرالمؤمنی ِـن َسلام.
جـواب سلامش را دادنـد .حجـاج یـک تبسـم رضایتبخشـی بـر لبانـش نقـش
ً
بسـت ،در دلـش گفتـش کـه کار تمـام شـد .و واقعـا هـم کار تمـام شـد .کار مـردم
کوفـه همانجـا تمـام شـد.
َ
َّ َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
الم ِؤم َ
سـول ِمن َب ِ َ ّ َ
ى َو َیتبع غیر َسـبیل ُ
شـاق ِق الر
نین
َ«و َمـن ی ِ
عـد ما تبیـن له الهـد  ِ
ِ
ُ ّ َ َّ
امیرالمؤمنین او ،که امیرالکافرین
سالم
به
کردید؟
قبول
را
حجاج
»
ى
ل
ن َو ِلهِ ما ت َو
ِ
ُ
و امیرالفاسـقین اسـت ،جـواب گفتیـد ،خیلـی خـب ،حـاال کـه میخواهیـد او
بـاب حجاجیـد ،خـدا بـا معجـزه ،حجـاج
را ،حجـاج بـرای شـما .حـاال کـه شـما ِ

را برنمـیدارد ،و زینالعابدیـن؟ع؟ را بهجـای او بگـذارد .همـان حجـاج بـرای
شـما ،تـا وقتیکـه دیگـر حجـاج را نخواهیـد .تـا وقتیکـه خـود شـما حجـاج را
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میپسـندید ،همـه زندگـی شـما و فکـر شـما و روح شـما در اختیـار حجـاج خواهـد
بـود .ایـن سـنت عالـم آفرینـش اسـت ،سـنت تاریـخ اسـت...

تبیین قرآنی نتایج و آثار والیت طاغوت

َ َ َ َ ُ
الق َ
ـرآن» 1چـون خوانـدی قـرآن را،
آیـات را معنـا کنـم برایتـان« .ف ِـاذا قـرأت
َ َّ
الشـیطان َّ
َ َ
ـاهلل ِمـن
جیـم» پـس از آسـیب شـیطان مطـرود ،بـه خـدا
«فاسـت ِعذ ِب ِ
الر ِ
ِ
پناهنـده شـو .حـاال كـه قـرآن را خوانـدی ،حـاال کـه معـارف اسلامی را آموختـی،
ای بـرادر ،تـا حـاال کـه نمیفهمیـدی ،حـاال کـه فهمیـدی ،خـود را از آسـیب
شـیطانی كـه میخواهـد تـو قـرآن را ندانـی و نفهمـی ،محفـوظ بـدار .یعنـی چه
محفـوظ بـدار؟ سـعی كـن معرفـت قرآنـیای كه در دل تو انباشـته اسـت ،از تو
نستاند .راه عمل را و راه فهم بیشتر را بر تو نبندد؛ َ«ف َ
است ِعذ ِبا ّلل ِه» پناهندهشو
ِ
َ َّ
َّ ُ َ َ َ
الشـیطان َّ
ٌ
ُ
ُ
بـه خـدا«ِ ،مـن
جیـم» از شـر شـیطان مطـرود«ِ ،انـه لیس له سـلطان».
الر ِ
ِ
مگـر میتوانـم بـه خـدا پناهنـده بشـوم؟ مگـر میتوانـم از شـر شـیطان بگریـزم؟
یس َل ُه ُس ٌ
ذین َآمنـوا َو َعل ى َر ّبهم َی َت َ َّوك َ
ـلطان َع َلى ا َّل َ
بلـه«ِ ،ا َّن ُـه َل َ
لـون» همانا شـیطان را،
ِِ
شـرآفرین فسـادآفرین را ،تسـلط و نیرویـی نیسـت بـر آنكسـانیكه مؤمـن
قـدرت
ِ
بشـوند بـه اهلل و بـر اهلل تـوكل و اتـكا كننـد .آنكسـانیكه تحـت والیـت خـدا

خودشـان را قـرار میدهنـد و میکوشـند و میشـتابند ب هسـوی منطقـه والیـت
ّ
اهلل ،شـیطان بـر اینهـا تسـلطی نـدارد.
ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ
َّ
ذین َی َت َولون ُـه» همانا تسـلط شـیطان بر آن كسـانی اسـت
ِ«انما ُسـلطانه علـى ال
ّ
ی اسـت که سـخن درشـت
كه والیت او را پذیرفتهاند .تسـلط حجاج بر آن کسـان 
او را پذیرفتهانـد .ریسـمان گـردن خـود را بـا دسـت خـود بـه دسـت او دادهانـد.
َّ
َ َ َّ َ َّ َ
ُ
ذیـن َی َت َولون ُـه»
ِ«انمـا ُسـلطان ُه» فقـط و فقـط قـدرت و سـلطه شـیطان« ،علـى ال
 . 1سوره مبارکه نحل ،آیات .98-100
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ذیـن ُهـم بـهِ ُمشـر َ
بـر آن كسـانی اسـت كـه والیـت او را پذیرفتهانـد«َ ،و ا َّل َ
كون» و
ِ
ِ
َّ َ
ُ
شـاق ِق
الرسـول» آنكسیكه
آنكسـانیکه او را شـریک برای خدا گرفتهاند«َ .و َمن ی ِ
جدایـی کنـد ،سـتیزهگری كنـد بـا پیامبـر« ،مـن َبعـد مـا َت َب َّی َـن َل ُـه ُ
الهـدى » بعـد از
ِ
ِ
آنیكـه راه هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد ،از راه پیامبـر جـدا بشـود ،بـه
ّ
اظهـار نبـوت و ایمـان بـه نبـوت و شـهادت بـر نبـوت ،تـن و گـردن
ایمـان
تعهـد
ِ
ِ
الم ِؤم َ
نسـپرد«َ ،و َی َّتبع َغ َیر َسـبیل ُ
نین » و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان راسـتین
ِ
َ ِ َّ
ُ ّ
را« ،ن َو ِلـهِ مـا ت َولـى» هـر آن چیـز و هـر آنكـس را كه بـه والیـت پذیرفته اسـت ،بر او
ّ
ولـی و فرمانـروا میسـازیم«ُ ،ن َو ِلـهِ » فرمانـروای او میسـازیمّ ،
ّ
ولـی او میسـازیم،
َ
ّ
َ
ُ
َ
صلـهِ َج َه ّن َـم»و
«مـا ت َولـى» هـر آنچـه را كـه خـود او بـه والیـت پذیرفتـه اسـت«َ ،و ن ِ
ً
سـرازیرش میكنیـم در دوزخ«َ ،و َ
سـاءت َمصیـرا» و چـه بـد فرجـام و سـرانجامی
اسـت دوزخ.
َ
َّ َ
غف ُـر ان ُی َ
شـر َك ِبـهِ » 1خـدا نمیگـذرد از آنکـه بـه او شـرك ورزیـده
ِ«ان اهلل لا َی ِ

شـود ... .خـدا مغفـرت خـود را شـامل حـال آنكسـیكه شـرك را پذیرفتـه اسـت،
غیـر خـدا داخـل شـده ،منطقـه
نمیفرمایـد .آنکسـیکه مشـرک شـده ،در والیـت ِ

نفـوذ خـدا را بـه غیـر خـدا سـپرده؛ آن جراحتهایـی را كـه از گنـاه و از نافرمانـی،
و از بـدی و بدبختـی و نابسـامانی بـر روح او نشسـته اسـت ،هرگـز التیـام نخواهد
َ َ ُ ُ َ َ
ـك ِل َمـن َی ُ
شـاء » امـا
غفـر مـا دون ذ ِل
یافـت؛ یعنـی مغفـرت پیـدا نمیكنـد« ... .و ی ِ
كمتـر و پایینتـر از ایـن ،گناهـان دیگـر را بـرای هركـه بخواهـد ،مـورد مغفـرت
َ
قـرار میدهـد .کـه البتـه خواسـت خـدا هـم کتـرهای نیسـت .آنكـه توبـه بکنـد،
آنكـه جبـران بكنـد ،آنكـه بهسـوی خـدا بـرود ،او را خـدا میخواهـد كـه مـورد
سـر شـرک ـ هركسـی برای
شـرك ِبا ّلل ِه » ـ بـاز برمیگردد
مغفـرت قـرار بدهـد«َ ،و َمـن ُی
ِ
ِ
ً
ً
خـدا شـریكی قائـل شـود و همـاوردی«َ ،ف َقـد َض َّ
ـل َضـلالا َبعیـ اد » از راه هدایـت،
 .1سوره مبارکه نساء ،آیات .115-120
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خیلـی ،خیلـی دور گمـراه شـده اسـت.
یكوقـت هسـتش كـه از جـاده شـما گـم میشـوید در بیابـان؛ امـا فقـط یـك
كیلومتـر جـدا شـدید .یكوقـت در كویـر از جـاده گـم میشـوید و دههـا كیلومتـر
از جـاده جـدا شـدید ،آسـان نیسـت برگشـتن از آن .تلاش بیشـتری میخواهـد،
هوشـیاری بیشـتری میخواهـد ،راهنمـای قویتـری میخواهـد .آنكسـانیكه
بـرای خـدا شـرك ورزیدهانـد ،همینجـور از راه راسـت و میانـه و هدایـت ،خیلـی،
ً
ً
خیلـی ،خیلـی دور شـدند«َ ،ف َقـد َض َّ
ـل َضـلالا َبعیـ اد » دچـار سرگشـتگی و گمراهی
ً
ّ
َ
دونـهِ ِالا ِاناثا» ،یک روایتـی در ذیل این
بسـی دوری شـده اسـت«ِ .ان َیدعـون ِمن ِ
کلمـه هسـت کـه ،کسـانی کـه اهـل حدیـث هسـتند مراجعه کننـد ،ببیننـد ،بنده
نقـل نمیکنـم.
ً
ّ
َ
دونـهِ ِالا ِاناثـا» جـز خـدا هـر آنچـه را كـه میخواننـد ،جـز
ِ«ان َیدعـون ِمـن ِ
ً
ً
َ ّ َ
دعـون ِالا شـیطانا َمریـ اد » و نمیخوانند جز خـدا ،مگر
زنانـی چنـد نیسـتند«َ .و ِان َی
شـیطانی سـركش و دور از فضیلـت و عـاری از نیكـی راَ .مریـد را ما اینجا سـركش
معنـا كردیـم؛ امـا میتوانیـد کنـار سـرکش ،بنویسـید عـاری از نیكـی و فضیلـت،
اینهـم یـك معنـای مریـد اسـت«َ ،ل َع َن ُـه ُ
اهلل» شـیطانی كـه مطـرود خداسـت«َ .و
َ
قال» ،از اول هم قرارش را شـیطان با خدا گذاشـته ،جبهه شـیطان با جبهه خدا
َ
بهطـور طبیعـت و خصلـت ،آشـتیپذیر نیسـتند«َ .و قـال»؛ طبـع شـیطانصفتها
ً
و شـیطانها را دارد میگویـد ،همـه شـیطانها و طبقـه شـیطان ،اساسـا
ً
ً
َ َ َ َّ َ َّ
َ
بـاد َك نصیبـا َمفروضـا » تعهـد كـرده و گفتـه
همینجورنـد«َ ،وقـال لات ِخـذن ِمـن ِع ِ
اسـت كـه مـن از بنـدگان تـو ای خـدا ،نصیبـی مقـرر و سـهمی مفـروض بـرای
خـود جـدا خواهـم كـرد؛ یعنـی عـدهای از بنـدگان تـو را از راه راسـت بـه گمراهـی
میكشـانم ،عقـل آنهـا را میگیـرم ،بینـش و خـرد آنهـا را كور میكنـم ،بهجای
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اینكـه در والیـت تو باشـند ،تحت والیـت و فرمانروایی خود ،آنها را درمیآورم.
َُ َ
َ ُ َّ َ
َ«و لا ِضل ّن ُهـم » آنهـا را بـه شـدت گمـراه میكنـم«َ ،و لا َم ِّن َی ّن ُهـم» آنهـا را به شـدت
پایبنـد آرزوهـای دور و دراز میكنـم.
َُ َ
روی كلمـه «لا َم ِّن َی ّن ُهـم» یكقدری تكیه كنید .آرزوهـای دور و دراز ،آنچه كه
یـك انسـان را از هـر تالشـی در راه خـدا بـاز مـیدارد ... .آرزوهایـی كـه ا گـر دنـدان
طمعـش را كنـدی انداختـی دور ،یكهـو میبینـی آزادی ،میبینـی سـبکی،
َُ َ
م »
میبینـی هیـچ قیدوبنـدی دسـت و پـای تـو را نبسـته در راه خـدا؛ َ«و لا َم ِّن َی ّن ُهـ 
آنهـا را پایبنـد آرزوهـای دور و دراز خواهـم كـرد.
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ
«و لآمرنهـم فلیب ِتك
نعـام » بـه آنهـا دسـتور خواهـم داد تـا گـوش
ـن آذان الا ِ
چهارپایـان را بشـکافند .نمونـهای از یـک سـنت جاهلـی و غلـط  ...ظاهـر قضیه
یکـرد کـه گـوش
ایـن اسـت ،سـنت جاهلـی آن زمان ،درزمـان پیغمبـر ،حکـم م 
ً
ایـن حیـوان را ببرنـد ،قیچـی کننـد ،بشـکافند ،تـا اینکـه بـه ایـن وسـیله ،مثلا
فـرض کنیـد رزق و برکـت و سلامت را بـرای او تأمیـن کننـد .یـک سـنت جاهلـی
اسـت .ایـن را یـک سـمبلی بـرای سـنتها و فکرهـا و شـیوهها و برنامههـای غیـر
خدایـی ذکـر میکنـد اینجـا .ببینیـد چقـدر مسـخره اسـت ،ببینیـد چقـدر پـوچ
خود
اسـت ایـن سـنت ،سـنتهای شـیطانی همـهاش همینجـور اسـت .در نظر ِ
پیـروان ایـن سـنت ،کـه پـوچ نیسـت ،امـا در نظـر آدم عاقـل پـوچ اسـت.
آم َر َّن ُهـم َف َل ُی َغ ّی ُـر َّن َخ َ
آم َر َّن ُهـم» ایـن جملـه خیلـی جالـب اسـت«َ ،و َل ُ
َ«و َل ُ
لـق ا ّلل ِه»
ِ
بـه آنهـا فرمـان میدهـم کـه خلقـت و فطـرت و سرشـت خدایـی را دگرگـون
كننـد .آن انسـانهایی كـه تحـت فرمـان مـن هسـتند ،خدایـا ،آنکسـانیکه مـن
از منطقـه حكومـت و والیـت ،تـو پـروردگارا ،صیـد میكنـم و بـه شـورهزار والیـت
خـود میبـرم ،دسـتور میدهـم بـه آنهـا ،وادارشـان میكنـم تـا خلقـت و فطـرت
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الهـی را كنـار بگذارنـد ،دور بشـوند از آن خـط سـیری كـه تـو بـرای آنهـا معیـن
كـردی .قانـون بـرای آنهـا میگـذارم ،قانـون خلاف فطـرت؛ دسـتور بـه آنهـا
میدهـم ،دسـتور خلاف طبیعـت؛ راه جلـوی پایشـان میگـذارم ،راهـی كـه
َ َ ُ َّ
آم َرن ُهـم
آنهـا را بهسـوی سـرمنزلی غیـر سـرمنزل طبیعـی انسـانی میرسـاند« ،و ل
ً
َف َل ُی َغ ّی ُـر َّن َخ َ
لـق ا ّلله » دسـتور بـه آنهـا خواهـم داد محققا ،تـا بهطور حتـم و اکید،
ِ
خلقـت تـو را ،آفرینـش تـو را ،فطـرت خـداداده را دگرگـون سـازند .ایـن عهـد
شـیطان بـا خداسـت.
شـیطان بـا خـدا ،پیمانـش اینجـور پیمانـی اسـت ،پیمـان لـج ،و پیمـان
طومـار
عنـاد درمقابـل خـدا .مـا اینجوریـم خـدا! همـه شـیطانها ،ایـن لوحـه
ِ
برنامهشـان اسـت .همـه شـیطانهای عالـم كارشـان همیـن کار اسـت .مطمئن
باشـید كـه اگـر مردمـی بـا فطـرت و سرشـت خـداداد بخواهنـد زندگـی كننـد،
یگـذارد ،ممکـن
شـیطان نمیگـذارد؛ شـیطانی کـه بـر آنـان والیـت دارد ،نم 
نیسـت بگـذارد .و هرجـوری باشـد ،آنهایـی را كـه در والیـت او هسـتند ،تحـت
والیـت و سـیطره او هسـتند ،آنهـا را از آفرینـش و فطـرت خدایـی دور میكنـد،
ّ
شـیطانیتش لنـگ میشـود .لـذا
چـون بـدون او ،كارش نمیگـذرد شـیطان،
َ
َ
ّ
الش َ
ـیطان
دنبالـش ،خـدا میفرمایـد کـه ـ خطاب به من و شماسـت ـ َ«و َمن َی ّت ِخ ِذ
ً
ََ
دون ا ّلل ِـه » هركسـی كـه بهجـای خـدا شـیطان را به والیـت بپذیـرد« ،فقد
َو ّلیـا ِمـن ِ
ً ً
ُ
َ
خ ِس َـر خسـرانا ُمبینا » زیانـی بسـیار آشـكار و نمایـان كـرده اسـت ،خسـارت کرده.
َ«ی ِع ُد ُهـم » شـیطان بـه اینهـا وعـده میدهـد ،آیندهتـان ،عمرتـان ،زندگیتـان؛
همـه دروغ«َ ،ی ِع ُد ُهـم َو ُی َم ّن ِیهم» و آنها را مبتلا به آرزوها و پندارهـای دور و دراز
َّ
ُ ّ ُ ً
ـیطان ِالا غـرورا» و شـیطان جـز غـرور و فریـب و دروغ،
میكنـد«َ ،و مـا َی ِع ُد ُه ُـم الش
وعـدهای بـه انسـان نمیدهـد.
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ن�گاهی گ را ب�ه
والیت شیطان و طاغوت
هر والیتی بجز والیت خدا و جانشینانش،
ِ
پذیرش والیت طاغوت موجب آن می شود که شیطان بر
است.
ِ
ّ
همهی نیروهای سازنده و آفرینندهی نهادینه شده در انسان تسلط
یافته و آنها را در مجرای هواها و هوسهای خویش درآورد .طاغوت
جز بهرهمندی خود ،برای هیچ چیز دیگری اصالت قائل نیست و
تنها دستاوردش برای جامعه انسانی زیان و خسارت و برباد رفتن
انرژیهای ارزنده و سازنده و خاموش کردن فروغ و روشنایی و نور
معرفت و بندگی است.
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سؤاالت
 -1هجرت چه نسبتی با والیت دارد؟
 -2آیا کسی میتواند مسلمان بوده و تحت والیت شیطان باشد؟
 -3آیا مسلمان زیستن در والیت طاغوت امکان دارد؟
ّ
والیت عادل؟
والیت جائر باالتر است یا فاسق در
 -4جایگاه متقی در
ِ
ِ

116

ه� ت
رامو� ولا ی� ت
ن
ر�
در پ� ی�
� ( )3ج

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ون كما كفر وا فتكونون سواء فلا تت ِخذوا ِمنهم أو ِلیاء حتى
ودوا لو تكفر
َّ َ ْ َ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُی ُ
بیل الل ِه ف ِإن ت َول ْوا فخذوه ْم َو اقتلوه ْم َح ْیث َو َجدت ُموه ْم َو لا
ِ
هاجر وا فی س ِ
َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ًّ َ َ ً
تت ِخذوا ِمنهم و ِلیا و لا نصیرا ()89
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َ
َُ َ
َ
واله ْم َو أ ْن ُف ِسه ْم فی َسبیل ا َّلل ِه َو َّال َ
ْ
َّ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ
م
أ
ذین َآو ْوا
ِ
ِإن الذین ُآمنوا و هاجر وا و َجاهدوا ِب ِ ِ
ِ
َ ُ
َو َن َص ُر وا أ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ
هاج ُر وا ما لك ْم ِم ْن
ولئك بعضهم أو ِلیاء بع ٍض و الذین آمنوا و لم ی ِ
َّ
َْ ُ ُ
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ َ ْ ْ َ
َ َّ ُ
الن ْص ُر ِإلا
الد ِین فعلیكم
هاج ُر وا َو ِإ ِن ْاستن َصر وك ْم فِی ِ
ولای ِت ِهم ِمن ش ْی ٍء حتى ی ِ
ُ
َ
ٌ
َ َّ َ َ َ
میثاق َو ا َّلل ُه بما َت ْع َم ُل َ
ون َب ٌ
َعل ى ق ْو ٍم َب ْی َنك ْم َو َب ْی َن ُه ْم
ذین كف ُر وا
صیر ( )72و ال
ِ
َ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ٌ َ
ك ٌ
َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِل ُ
بیر (َ )73و
یاء َب ْع ٍض ِإلا تفعلوه تكن ِفتنه فِی الأر ِض و فساد
ُ
َ
هاج ُر وا َو َ
َّال َ
جاه ُدوا فی َسبیل ا َّلل ِه َو َّال َ
ذین َآم ُنوا َو َ
ولئ َك ُه ُم
ذین َآو ْوا َو ن َص ُر وا أ ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ َ ًّ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َ
ٌ
المؤ ِمنون حقا لهم مغ ِفره و ِر زق كریم ()74
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ُ
ُ ُ َ
َْ ُ
َ ُ
ذین َت َو َّف ُ
اه ُم ْال َم َ ُ
إ َّن َّال َ
فیم ك ْن ُت ْم قالوا ك ّنا
ظالمی أنف ِس ِه ْم قالوا
لائكه ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ َ َ َْ
ُ
قالوا َأ َل ْم َت ُك ْن َأ ْر ُض ا َّلله واس َع ًه َف ُتهاج ُر وا فیها َف ُأولئكَ
ْ
مستضعفین فِی الأر ِض
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ً
َ ّ
َم ْأ ُ
ساء ْت َمصیرا ( )97إ ّلا ال ُم ْس َت ْض َع َ
فین ِم َن ّ
واه ْم َج َه َّن ُم َو َ
ساء َو
الن ِ
جال و ِ
الر ِ
ِ
ِ
َُ
َ
ْ ْ
َْ َ ُ َ ًَ َ ََُْ َ َ ً
ولئ َك َع َسى ا َّلل ُه أ ْن َی ْع ُفوَ
ال ِولد ِان لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا ( )98فأ ِ
َْ
َ َّ ُ َ ُ ًّ َ ُ ً
َ
ورا (َ )99و َم ْن ُی ْ َ
بیل ا ّلل ِه َی ِج ْد فِی الأ ْر ِض
َع ْن ُه ْم َو كان الله عفوا غف
ِ
هاجر فی س ِ
ْ
ً َ َ
ُ
ُ َ ً َ ًَ َ َ ً َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َْ ُ
هاجرا ِإلى ا ّلل ِه َو َر ُسو ِلهِ ث َّم ُی ْد ِرك ُه
مراغما كثیرا و سعه و َمن یخرج ِمن بی ِتهِ م ِ
ْ
ً
َ َ َُ ً
َ َ
ََ َ
ال َم ْو ُت فق ْد َوق َع أ ْج ُر ُه َعلى ا ّلل ِه َو
كان ا ّلل ُه غفورا َرحیما ()100
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هجرت
مسـئله هجـرت مربـوط میشـود بـه مسـئله والیت ،با آن وسـعتی كه مسـئله
والیـت را مـا اینجـا مطـرح كردیـم .و گفتیـم كـه والیـت عبارتسـت از ایجـاد
ـف مؤمـن بـا یكدیگـر و قطـع
رابطـه و پیونـد مسـتحكمی در میـان عناصـر ص ِ
ـف غیـر مؤمـن؛ و در مرتبـه بعـدی،
ـف مؤمـن بـا ص ِ
هرگونـه وابسـتگی میـان ص ِ
افراد صف مؤمن با آن نقطه
ایجاد رابطهای بس قوی و نیرومند ،میان همه ِ
مركـزی و قـدرت متمركـز ،كـه اداره جامعـه اسلامی بـه عهـده اوسـت؛ یعنـی
امـام ،یعنـی ّ
ولـی ،حاكـم ،پیشـوا .آنوقـت در کنـار این ،بحـث كردیم كـه ّ
ولی
ُ
َ
ّ
و پیشـوا کیسـت در جامعـه اسلامی .جـواب مـا را قـرآن داد« ،انمـا َول ُّیك ُـم ُ
اهلل َو
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ
كاۀ َو ُهم راك َ
ذیـن َآم ُنـوا ا َّل َ
َرسـو ُل ُه َو ا َّل َ
ذین ُیقیمـون الصلاۀ و یؤتـون الز
عـون» 1 ،كه
ِ
اشـاره کردیـم بـه ماجـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ .ا گـر مـا والیـت را توانسـتیم بـا ایـن
دوی والیـت
وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعـی والیـت و درجـه ِ
خالصـه نكنیـم ،آنچنانیکـه بعضـی ،بـدون توجـه خالصـه میکننـد ،آنوقـت

مسـئله هجـرت یكـی از دنبالههـای مسـئله والیـت خواهـد شـد .چـرا اینجـور
میگوییـم؟ بـرای خاطـر اینکـه ا گـر الزم باشـد هـر انسـانی در والیـت خـدا و ول ّـی
خـدا زندگـی بکنـد ـ کـه ایـن را اصـل والیـت بـه مـا میآموخـت ـ ا گـر پذیرفتیـم كـه
میبایـد انسـان همـه نیروهایـش ،همـه نشـاطهای جسـمی و فكـری و روانـی
ولـی الهـی و والـی ِمـن ِق َب ِـل اهلل بـهكار بیفتـد و خالصـه ،انسـانباید با
او ،بـا اراده ِّ

جمیـع عناصـر وجـودش بنـده خـدا باشـد ،نـه بنـده طاغـوت؛ ا گـر ایـن مطالـب را
مـا قبـول داریـم و میپذیریـم ،پـس ناچـار ،ایـن را هـم بایـد قبـول كنیـم كـه ا گـر
فرمـان
یـك جایـی وجـود مـا و هسـتی مـا و همـه نیروهـا و نشـاطهای مـا ،تحـت
ِ
 . 1سوره مبارکه مائده ،آیه . 55
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والیـت الهـی نبـود ،بلکـه تحـت فرمـان والیـت طاغوتـی و شـیطانی بـود ،تعهـد
الهـی مـا ایـن اسـت كـه مـا خودمـان را از قیدوبنـد والیـت طاغـوت رهـا كنیـم،
میمنـت والی ِـت اهلل .خـارج
نجـات بدهیـم ،آزاد كنیـم و برویـم تحـت سـایه ُپر
ِ
شـدن از آن والیـت ظالـم و وارد شـدن بـه آن والیـت عـادل ،اسـمش هجـرت
اسـت .میبینیـد كـه مسـئله هجـرت ،یكـی از مسائلیاسـت كـه در دنبالـه والیت
مطـرح اسـت...

چرایی هجرت
چـرا بایـد انسـان از تحـت والیـت طاغـوت و شـیطان بگریـزد؟  ...آیـا
نمیتـوان در والیـت طاغـوت بـود و مسـلمان بـود؟ آیـا نمیشـود مـا فـرض کنیم؛
یـك مسـلمانی را کـه تحـت والیت شـیطان زندگی بكند ،اما بنـده رحمان زندگی
یکـه ،بر سراسـر
بکنـد؟ چنیـن چیـزی میشـود یـا نـه؟ آیـا ممكـن اسـت درآنجای 
آفـاق و مناطـق زندگـی انسـان ،یـك عامل غیر الهی ،مشـغول فرمانروایی اسـت؛
جسـم انسـان را یـك عامـل غیـر الهـی دارد اداره میكنـد ،فكـر انسـانها را یـك
احساسـات افـراد جامعه
عامـل غیر الهـی دارد اداره میكنـد ،روحیـه و عواطـف و
ِ
را همـان عامـل دارد بـه اینسـو و آنسـو میكشـاند؛ درحالیكـه انسـان در قبضـه
قـدرت اینچنیـن عوامـل طاغوتـی و شـیطانی زندگی میكنـد؛ درعینحال بنده
خـدا باشـد ،مسـلمان باشـد؛ آیـا چنیـن چیـزی ممكـن اسـت یـا ممكـن نیسـت؟
 ...مـا میپرسـیم ،آیـا میتوانـد كسـی تحـت والیـت شـیطان باشـد و مسـلمان
باشـد ،یـا نمیتوانـد؟ ایـن دوتـا سـؤال ،درحقیقـت یـک سـؤال اسـت کـه از دو
جـزء تركیـب یافتـه اسـت؛ مـا ایـن دو جـزء را درسـت تجزیـه كنیـم و ببینیـم كـه
معنایـش چیسـت.
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تضاد مسلمانی با تحت والیت طاغوت بودن
جـزء اول ایـن اسـت كـه كسـی تحت والیت شـیطان باشـد .یعنـی چه تحت
والیـت شـیطان باشـد؟ والیـت مگـر یعنـی چـه؟ آن معنایـی كـه مـا بـرای والیـت
از آیـات قـرآن اسـتفاده كردیـم ،اگـر چنانچـه آن معنـا را ،کـه مسـتند بـه چندیـن
آیـه قـرآن بـوده ،بگذاریـم در كنـار ایـن جملـه «والیـت شـیطان» ،آنوقـت معلوم
میشـود كـه والیـت شـیطان یعنـی چـه؟ والیـت شـیطان معنایـش ایـن اسـت
كـه شـیطان  ...بـر تمـام نیروهـا و اسـتعدادها و ابتكارهـا و كارهـا ،در وجـود
ّ
آدمی مسـلط باشـد .آنچه انسـان انجام میدهد ،در آن خط مشـیی باشـد كه
شـیطان معیـن كـرده اسـت ،آنچـه میاندیشـد ،در آن راهـی باشـد كـه شـیطان
مایـل اسـت یـا ترسـیم میكنـد؛ مثـل آدمی كه در جریـان یك رودخانـهای افتاده
باشـد .یـک آب تنـدی دارد در بسـتر سـیلی از كوهسـار میآیـد ،یـک نفـر آدم
میافتـد تـوی ایـن رودخانـه ،البتـه مایـل نیسـت كـه بـه صخرههـای تنومنـد و
تنـاور اصابـت بكنـد و سـرش بشـكند ،البتـه مایـل نیسـت كـه بـا ایـن آب بـرود
و تـوی باتلاق بیفتـد ،البتـه مایـل نیسـت كـه در البـهالی امـواج ایـن آب خفـه
بشـود و غـرق بشـود؛ امـا بااینكـه مایـل نیسـت ،ایـن جریـان تن ِـد آب ،او را دارد
بیاختیـار میبـرد .دسـت و پـا هـم میزنـد ،خـود را بـه اینطـرف آنطـرف هـم
ّ
متشـبث میشـود ،امـا جریـان آب ،جریـان
میچسـباند ،بـه هرچیـزی هـم
تندیاسـت ،بیاختیـار او را میبـرد.
والیـت طاغـوت و والیـت شـیطان ،یكچنیـن چیزیسـت؛ لـذا آیـه قـرآن
َ َ َ ُ َ َّ ً
دعـون ا َلـى ّ
َ
ــۀ َ
ـار» 1پیشـوایان و رهبرانـی وجـود
الن
ی
میفرمایـد« :و جعلناهـم ا ِئم
ِ
ِ
دارنـد كـه پیـروان و افـراد تحـت فرمـان خود را بهطـرف آتش دوزخ میكشـانند،
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بهطـرف بدبختـی میكشـانند .آیـه دیگـر قـرآن میفرمایـد کـه َ«ا َلـم َت َـر ِا َلـى ا َّل َ
ذیـن
َ َ َّ َ َ َ
َ
َ َ
ـت ِ ُ ً َ َ َ ّ َ َ ُ
َ ُ 1
صل َونها َو ب َ
َ َ
ئـس القرار»
وار * جهنم ی
َب ّدلـوا ِنعم
ِ
اهلل كفـرا و احلوا قومهـم دار الب ِ
آیـا نمینگـری بـه آن مردمـی كـه نعمـت پـروردگار را كفـران كردنـد؟ ایـن نعمتـی
كـه كفـران كردنـد ،چـه بوده؟همهچیـزی میتوانـد باشـد .نعمـت قـدرت ،كـه
مظهـر قـدرت پـروردگار اسـت ،قدرتهـای دنیـوی ،نعمـت سررشـتهداری و
اداره امـور هـزاران انسـان ،نعمـت در دسـت داشـتن اسـتعدادها و اندیشـهها و
نیروهـا و انرژیهـای فـراوان از انسـانها ،اینهـا همـهاش نعمـت اسـت ،ایـن
ّ
انسـانیت منشـأ خیـر باشـد.
سـرمایههایی اسـت كـه میتوانسـت بـرای
انسـانهایی كـه در اختیـار آن مردمـی كـه در ایـن آیـه مـورد اشـاره هسـتند،
قـرار گرفتهانـد ،میتوانسـتند ایـن انسـانها ،انسـانهای بزرگـی باشـند،
میتوانسـتند بنـدگان زبـده خـدا باشـند ،میتوانسـتند بـه عالیتریـن مـدارج
كمـال برسـند؛ اینهـا ایـن نعمتهـا را كفـران كردنـد ،در راهـی كـه بایـد ،بـهكار
ََ َّ َ َُ
َ َ
وار» خودشـان به
نینداختنـد .بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه «و احلـوا قومهـم دار الب ِ
درك ،قـوم خـود را و مـردم تحـت فرمـان خـود را هـم بـه دیـار نیسـتی و نابودی و
َ َ
َ َ
«ج َه ّن َـم َیصلونها» و كشـانیدند به جهنـم ،كه در آن سـرازیر و
هالكـت كشـاندند،
َ َ َ
الق ُ
رار» و چـه بد جایگاه و محل اسـتقراری اسـت.
افكنـده خواهنـد شـد« ،و ِبئـس
ایـن آیـه را موسیبنجعفرصلواتاهللوسلامهعلیه بـرای هـارون خواندنـد،
بـه هـارون فهماندنـد كـه تـو همـان كسـی هسـتی كـه قومـت را و خـودت را بـه
بارتریـن جایگاههـا خواهـی افكنـد .بـرای هـارون
بدتریـن منزلـگاه و هالكت
ِ
ً
صریحـا ایـن معنـا را خواندنـد موسـیبنجعفر .سـؤال كـرد مگـر مـا كافریـم؟
منظـورش ایـن بـود كـه یعنـی مـا معتقـد به خدا و بـه پیغمبر و به دین نیسـتیم؟
امـام ؟ع؟ در جوابـش ایـن آیـه را خواندنـد تـا بفهماننـد بـه او كـه كافـر فقـط آن
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كسـی نیسـت كـه راسـت و صـاف و صریـح میگویـد نهخیـر خـدا نیسـت ،نهخیـر
ً
قـرآن دروغ اسـت یـا پیغمبـر مثلا افسـانه اسـت ،ایـن یكجـور كافـر اسـت و
ً
ایـن بهتریـن نـوع كافـر اسـت كـه صریحـا حـرف خـودش را میزنـد و آدم او را
میشناسـد و موضعگیـری خـودش را بـا او درسـت تنظیـم میكنـد.
كافـر بدتـر آن كسـی اسـت كـه ایـن نعمتهـای عظیمـی را كـه در اختیـار
ِ

اوسـت ،كفـران میكنـد ،در غیـر مجـرای صحیحـش بـهكار میافکنـد؛ نهفقـط
خـود را ،كـه همـه انسـانهای تحـت فرمـان خود را میکشـاند به جهنـم .والیت
طاغـوت ،یكچنیـن چیـزی اسـت.
آنكسـیكه تحـت والیـت طاغـوت زندگـی میكنـد ،درحقیقـت او گویـی
اختیـاری از خـود نـدارد .نمیگویـم بهكلـی بیاختیـار اسـت ـ حـاال آیـه قـرآن را
جریـان سـیل
کـه معنـا كردیـم ،تفسـیر مطلـب روشـن میشـود در قـرآن ـ امـا در
ِ
دارد مـیرود .میخواهـد دسـتوپایی بزنـد ،نمیتوانـد .میخواهـد از راه جهنـم

برگـردد ،میبینـد همـه اطـراف دارنـد بهطـرف جهنـم میرونـد ،او را هـم بـا
خـودش میكشـانند .آنجاهایـی كـه جمعیـت زیـادی هسـت ،رفتیـد؟ گاهـی
دلـت میخواهـد از اینطـرف بـروی؛ جمعیـت بیاختیـار تـو را مثـل پـر كاهـی
میبـرد .میخواهـد خـوب باشـد ،خـوب زیسـت كنـد ،انسـان زندگـی کنـد،
مسـلمان بمانـد و مسـلمان بمیـرد ،نمیتوانـد؛ یعنـی جریـان اجتماعـی او را دارد
توپایی هـم نمیتوانـد بزنـد .ا گـر
میكشـد و میبـرد ،آنچنـان میبـرد كـه دسـ 
دسـتوپایی هـم بزنـد ،جـز هـدر دادن یـك مقـدار انـرژی ،كار دیگـری از پیـش
نبـرده .نهفقـط نمیتوانـد دسـتوپا بزنـد ،دردناكتـر ایـن اسـت كـه گاهـی
نمیتوانـد بفهمـد حتـی.
ایـن ماهیهایـی كـه در دریـا صیدشـان میكننـد ،نمیدانـم دیدیـد یـا نـه.

122

ه� ت
رامو� ولا ی� ت
ن
ر�
در پ� ی�
� ( )3ج

یشـوند بهطـرف
گاهـی هـزاران ماهـی در میـان یـك تـوری دارنـد کشـانده م 
سـاحل ،از آن وسـطهای دریا ،از چند کیلومتری دریا ،این تور دارد همه اینها
را میكشـد جلـو ،ملتفـت نیسـتند .اگـر بـه آن ماهـی بگویـی :كجـامـیروی؟ فكر
میكنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـیرود؛ امـا در واقـع بیاختیـار اسـت؛ مقصـد
صاحـب تـور اسـت.
صیـاد
او همانجاسـت كـه مقصـد آن
ِ
ِ

نامرئـی نظـام جاهلـی ،آنچنـان انسـان را میكشـد ،آنچنـان
ایـن تـور
ِ

بهطرفهایـی كـه هدایتكننـدگان آن تـور مایلنـد ،آدم را میكشـاند كـه آدم
نمیفهمـد كجـا مـیرود .گاهـی هـم خیـال میكنـد كـه دارد مـیرود بهطـرف
َ َ
«ج َه ّن َـم
سـرمنزل سـعادت و رسـتگاری ،غافـل از اینكـه نـه ،دارد مـیرود بـه
َ َ َ َ َ َ
الق ُ
ـرار».
یصلونهـا و ِبئس
ُ
خـب ،ایـن والیـت ،والیـت طاغوت اسـت ،والیت شـیطان اسـت .این جمله
یتـوان در
اول ،از دو جملـهای كـه سـؤال از آن تشـكیل میشـد .گفتیـم آیـا م 
والیـت طاغـوت زیسـت و مسـلمان زیسـت؟ میتـوان؟ حـاال در والیـت طاغـوت
ً
زیسـتن را فهمیدیـم اجمـاال یعنـی چـه .تفصیلـش را هـم اگر بخواهیـم بفهمیم،
میتوانیـم برگردیـم بـاز بـه تاریـخ.
َ
شـما ببینیـد در زمـان بنیامیـه و بنیعبـاس ،چقـدر عالـم اسلام بانشـاط
حرکـت کـرده ،ببینیـد چـه مـوج عظیمـی از معلومات و دانشهـا در میان جامعه
اسلامی آن روز پدیـد آمـده ،چـه اطبـای بزرگـی پیـدا شـدند ،چـه مترجمـان
قحـط زباندانـی و معرفتهـای عمومـی جهانـی ،در عالم
عظیمـی در آن روزگار ِ
اسلام پیـدا شـدند و آثـار عظیـم فرهنگهـای قدیمـی را بـه عربـی ترجمـه کردند
و نشـر دادنـد در میـان مسـلمانها .در همـه رشـتهها ،از تاریـخ و از حدیـث و از
علـوم طبیعـی و از طـب و از نجـوم و حتـی از هنرهـای زیبـا و ظریـف ،مسـلمانها
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یکـه اآلن
جـزو نمونههـای بسـیار برجسـته؛ درسـت اسـت؟ بهطور 
آن روز شـدند ِ
ً
هـم وقتـی یـک آدمـی مثـل مثلا «گوسـتاو لوبـون» فرانسـوی یـا فلان نویسـنده
و مستشـرق دیگـر ،کـه چشـمش بـه همیـن ظواهـر فقـط خیـره میشـود ،وقتـی
نـگاه میکنـد ،قرنهـای دوم و سـوم و چهـارم اسلامی را قـرن تشعشـع اسلام
میدانـد« .آدام ِمتـز» ،یـک کتابـی نوشـته بـه نـام تمـدن اسلام در قـرن چهـارم
هجـری ،یـک مرثیهخوانـی عجیبـی میکنـد در این تمدنی که بـه نظر او عظیم
اسـت .یـک تمـدن عظیمـی را در قـرن چهـارم هجـری تشـریح میکنـد .یـک
یکـه نـگاه
نفـر مستشـرق فرانسـوی ،یـک مستشـرق اروپایـی ،بهطورکلـی ،وقت 
میکنـد بـه آن قرنهـای سـوم و چهـارم و دوم هجری ،هنوز چشـمهایش خیره
میمانـد .بـرای چیسـت ایـن؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت کـه فعالیتهـا و انرژیهـا
و نشـاطهای عجیبـی در آن روز ،از جامعـه اسلامی بـروز کـرده .امـا مـن از شـما
سـؤال میکنـم ،آیـا اینهمـه نشـاط و فعالیتـی کـه آن روز انجـام گرفـت ،بالمـآل
بـه سـود جامعـه اسلامی و انسـانیت تمـام شـد؟ میپرسـم از شـما.
ده قـرن دارد از آن روزگار میگـذرد .تعصبـی نداریـم نسـبت بـه آن روزگار.
َ
درمقابـل دنیـای غیـر مسـلمان میتوانیـم بگوییـم کـه بلـه ،عالـم اسلام بـود که
آن دانشـگاهها را بهوجـود آورد ،عالـم اسلام بـود کـه آن فلسـفه را درسـت کـرد،
عالـم اسلام بـود کـه چنیـن و چنـان در طبابـت و در طبیعیـات کـرد .امـا بیـن
خودمـان ،الحـق و االنصـاف ،آنهمـه نیـرو و انـرژی ،بهجـا و بهموقـع و بـه سـود
انسـانیت و بـه سـود جامعـه اسلامی تمـام شـد؟ جامعـه اسلامی بعـد از ده قـرن،
از آن میـراث چـه دارد؟ و چـرا نـدارد؟ چـرا نـدارد؟ چرا آن ثـروت علمی و فرهنگی
قرن پیشـمان آنهمه
بـرای مـا نمانـده؟ چـرا مـا بهعنوان یک جامعـهای که ده ِ
تشعشـع داشـته ،امـروز در دنیـا نمیدرخشـیم و جلـوه نمیکنیـم؟ چـرا؟ آیـا جز به
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ایـن اسـت کـه آنهمـه نشـاط و فعالیـت ،ا گرچـه فعالیـت انسـانی بـود ،امـا زیـر
نگیـن طاغـوت بـود؟ گفـت:
مـن آن نگیـن سـلیمان بـه هیـچ نسـتانم

کـه گاهگاه بـر او دسـت اهرمـن باشـد

ایـن اهرمنهـا بودنـد کـه بـا جامعـه اسلامی بـازی کردنـد .ا گـر هـم گفتنـد،
ترجمـه کردنـد ،بـرای خاطـر ایـن بـود کـه در ترجمـه بنویسـند در زمـان حکومـت
حضـرت خلیفـه چنـدم عباسـی ،منصـور یـا هـارون یـا مأمـون؛ بـرای اینکـه نـام
خودشـان را بـاال ببرنـد .ا گـر بهجـای اینهمـه فعالیـت طبیعـی و ریاضـی و
نجومـی و ادبـی و فقهـی و تجویـدی و غیـره ،اجـازه میدادنـد کـه حکومـت
سـر کار بیایـد ،نشـاطها و
سـر کار بیایـد ،اجـازه میدادنـد کـه امـام صـادق ِ
علـوی ِ
نیروهـا را امـام صـادق در اختیـار بگیـرد ،ولـو از لحـاظ علمـی ،از لحـاظ ادبـی ،از

لحـاظ ایـن مسـائلی کـه امـروز دنیـا بـه آنهـا میبالـد و افتخار میکند ،صد سـال
هـم عقـب میماندنـد ،بـاز به سـود انسـانیت بود .انسـانیت رشـد میکرد ،اسلام
گل میکـرد ،انرژیهـا و اسـتعدادها در راه صحیـح بـهکار میرفـت .کتاب ترجمه
کننـد ،طـب و پیشـرفت علمـی را بـه منتهـا درجـه برسـانند ،امـا از لحـاظ اخالقـی
و اخلاق اجتماعـی ،آنقـدر ضعیـف باشـند کـه اختلاف طبقاتـی آنهـا هنوز هم
جـزو افسـانههای تاریـخ بـه شـمار بیایـد؟
ِ
ً
عینـا مثـل تمـدن کثیـف ننگین دنیای معاصر مـا .قدرتهای بزرگ جهانی
میبالنـد بـه ا کتشـافات علمیشـان ،میبالنـد بـه اختراعـات ّ
محیرالعقولشـان،
کالهگوشـه افتخارشـان را بـه خورشـید میرسـانند کـه مـا فلان دارو را کشـف
کردیـم ،فلان فرمـول را بهوجـود آوردیـم ،فلان کار را کردیـم ،ایـن از لحـاظ
علمـی؛ امـا از لحـاظ انسـانی و اخالقـی ،هنـوز کـه هنـوز اسـت در دورانهـای
پیـش تاریخـی دارنـد زندگی میکننـد .هنوز ثروتهای افسـانهای
هـزاران سـال
ِ
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ی اسـت ،هنـوز بهرهمنـدی یـک درصـد
در کنـار گرسـنگیها و فقرهـای افسـانها 
بسـیار کوچـک در دنیـا ،از امتیازاتـی که برای میلیونها انسـان گرسـنه اسـت در
کشـورهای محـروم ،وجـود دارد...
اآلن هم وقتیکه ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری ،آنکسانیکه
میتوانیـم نامشـان را همـراه بـا شـرف و افتخـار ،یـاد بکنیـم ،آنکسـانیکه
میتوانیـم اسمشـان را در لیسـت مـردان افتخارآفریـن عالـم ،تحویـل مقامـات
جهانـی بدهیـم ،آن کسـانی هسـتند کـه بـا همـان نظـام متمـدن ،ب هشـدت
ّ
ُ
ُ
جنگیدنـد؛ ُم َع ِلیبنخنیـس اسـت کـه در بـازار بـه دارش میکشـند و میکشـند،
یحییبن ّ
امطویـل اسـت کـه دسـت و پایـش را قطـع میکننـد و زبانـش را
میبرنـد ،محمدبنابی ُعمیـر اسـت کـه صـد تازیانه بـه او میزننـد ،یحییبنزید
اسـت کـه او را در کوههـای خراسـان در هجـده سـالگی میکشـند ،زیدبنعلـی
اسـت کـه چهـار سـال جنـازهاش را روی دار نگـه میدارنـد .آنکسـانیکه ما امروز
میتوانیـم نامشـان را بـا افتخـار بدهیـم بـه لیسـت چهرههـای افتخارآفری ِـن
جهـان ّ
بشـریت ،اینهاینـد ،و اینهـا آنروز بـا ایـن تمـدن پرشـکوهی کـه آقـای
گوسـتاو لوبـون از آن یـاد میکنـد و اسـم میبـرد ،هیـچ رابطـهای نداشـتند؛ بلکـه
ضـد آن تمـدن بودنـد .پـس میبینیـد کـه وقتـی والیـت طاغـوت و شـیطان بـر
جامعـهای ،بـر انسـانهایی حکمفرمایـی میکنـد و زمـام کارشـان را در دسـت
دارد؛ انرژیهایشـان بـه کار میافتـد ،استعدادهایشـان بـه جریـان میافتـد ،امـا
نجـوری که در
چهجـور؟ آنجـوری کـه امـروز در دنیـای متمـدن بـهکار افتاده و آ 
قـرن پیـش در عالـم اسلام بـهکار افتـاده بـود .آنجـوری کـه در
ده قـرن ،یـازده ِ
منطقهـا و ارزشهـای اصیـل و معیارهـا و میزانهـای انسـانی ،یـک پـول سـیاه

قیمـت نـدارد ،ایـن والیـت طاغـوت اسـت.
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الزمه مسلمانی؛ تحت والیت اهلل بودن
آنوقـت در والیـت طاغـوت ،مسـلمان زیسـتن میشـود؟ مسـلمان زیسـتن
یهـا و نیروهـا
چیسـت آ قـا ؟ مسـلمان زیسـتن ،یعنـی تمـام امكانـات و انرژ 
تهـا و اسـتعدادهای یـک انسـان ،دربسـت در اختیـار خـدا بـودن.
و قدر 
همهچیزشـان ،مالشـان در اختیـار خـدا ،جانشـان در اختیـار خـدا ،فعالیـت و
حرکـت روزانهشـان در اختیـار خـدا ،خـواب شبشـان در اختیـار خـدا ،اندیشـه
و فكرشـان در اختیـار خـدا .آیـا مثالـی میتوانیـد برایـش بزنیـد؟ بلـه .هـم در
اجتماعاتـی بهصـورت جامعـه و مدنیـت مثـال داریـم ،هـم در گروههـا مثـال
داریـم؛ در گروههـای عصیانگـری كـه از نظامهـای طاغوتـی آمدنـد بیـرون و
گریختنـد و هجـرت بهسـوی خـدا كردنـد ،مثـال داریـم.
ّاولـی ،مثـل جامعـه مدینه ،در زمان حیـات پیغمبر .در زمان حیات پیغمبر،
جامعـه مدینـه ،یـك جامعـه بنـده خـدا بـود .یـك جامعـه مسـلمان بـود .آنجا هر
قدمی كه برمیداشـتی ،در راه خدا بود .آنجا یهودی و مسـیحیاش هم تحت
فرمـان اسلام ا گـر زندگـی میكـرد ،زندگـیاش ،زندگـی اسلامی بـود .در جامعـه
ذمـه هـم ،مسـیحی تحـت ّ
اسلامی ،یهـودی تحـت ّ
ذمـه اسلام هـم ،در راه
ِ
ِ
اسلام حركت میكند .از لحاظ اعمال شـخصی ،یهودی اسـت؛ اما از لحاظ
یـك عضـو اجتماعـی ،یـک مسـلمان اسـت .خیلـی مسـلمانتر از آن مسـلمانی
كـه در نظـام جاهلـی زندگـی میكنـد .در زمـان پیغمبـر ،پـول در راه خدا ،شمشـیر
در راه خـدا ،زبـان در راه خـدا ،فكـر و اندیشـه در راه خـدا ،هـر كاری كـه از یـك
انسـان برمیآیـد ،در راه خـدا بـود؛ عواطـف و احساسـات در راه خـدا؛ ایـن بـرای
نجـور بـود .بـرای
موبیـش همی 
یـک جامعـه .در زمـان امیرالمؤمنیـن هـم ،ك 
خاطـر اینكـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـودش ازاینجهـت كـه حاكم الهـی و ّ
ولی خدا
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بـود ،بـا پیغمبـر فرقـی نداشـت؛ امـا وارث بدجامعـهای بـود .وارث نابسـامانیها
بـود ،وارث پریشـانیها بـود ،و خـود پیغمبـر هـم اگـر بهجـای امیرالمؤمنیـن بـود
ّ
و بعـد از بیسـتوپنج سـال آمـده بـود ،مسـلم بـا همـان مشـكالت امیرالمؤمنیـن
روبـهرو بـود؛ ایـن در اجتماعـات.
و اما در گروهها ،گروه شیعیان اطراف ائمه؟مهع؟ در طول تاریخ .ماه رمضان
ّ
تمـام شـد مـا بـه بحـث امامـت بـه تفصیـل نرسـیدیم ،وإل دنبـال بحـث والیـت،
بحـث امامـت را میکـردم .آنوقـت اگر میتوانسـتم این بحث را بکنم ،به شـما
میگفتـم کـه شـیعه در زمـان ائمـه چهجـور واحـدی بـوده .نشـان میدادیـم کـه
امـام ؟ع؟ روابـط و مناسـباتش بـا شـیعه و شـیعه ،روابـط و مناسـباتش بـا جامعه
پیرامـون خـودش ازچـه قـرار بـوده؛ ایـن معلـوم میشـد .حـاال ب هطـور اجمـال
عـرض میکنـم .شـیعه بـه ظاهـر در نظـام طاغوتـی زندگـی میكـرد ،امـا در باطـن
درسـت در جهـت ضـد نظـام طاغوتی حركت میكرد.مثل آن گروه بسـیار اندكی
كـه بـا حسینبنعلیصلواتاهللوسلامهعلیه بودنـد در کربلا .اینهـا درسـت
ایـن سـیل را شـكافته بودنـد و آمـده بودنـد در خلاف مسـیری كـه سـیل آنهـا
را هدایـت میكـرد .بنابرایـن در تاریـخ یـک نمونههایـی داریـم .هـم در جامعـه،
هـم در گروههـا .امـا افـراد معمولـی ،بهطوركلی فـرد ،نمیتوانـد مسـلمان باشـد؛
بهطورکلـی وجـودش ،امكاناتـش ،انرژیهایـش ،همـه ّقوههـا و نیروهایـش و
اسـتعدادهایش ،تحـت فرمـان خدا باشـد؛ درحالیكه در آنچنـان جامعهای که
ً
قبال ترسـیم کردم ـ جامعه طاغوتی ـ زندگی بکند ،چنین چیزی ممکن نیسـت.
ا گـر در محیـط طاغوتـی و نظـام طاغوتـی ،یـك نفـر زندگـی بكنـد ،یـک کسـری از
مسـلمانیاش باالخـره در راه طاغـوت اسـت ،یـک بخشـی از زندگـیاش باالخـره
بنـده طاغـوت اسـت ،صددرصـد بنـده خـدا نمیتوانـد باشـد.
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حدیـث شـریفی در کافـی بـا چندیـن عبـارت نقـل شـده اسـت .كتـاب اصـول
كافـی شـریف ،كـه از معتبرتریـن و قدیمیتریـن كتـب شـیعه اسـت ،ایـن حدیـث
را بـا چنـد زبـان نقـل كـرده ،اینیكـه مـن میخوانـم یكـی از آن چنـد زبـان اسـت.
ً
میتواننـد آقایـان مراجعـه کننـد بـه كافـی ،كتـاب الحجــۀ ،ظاهـرا عنـوان بابش
ّ
دان ُ
هـم ایـن باشـد :بـاب َمـن َ
یـر امـام ِم َـن اهلل؛ 1میفرمایـد از
اهلل َع ّـز َو َجـل ِب َغ
ِ
ُ َّ
َُ ّ
قـول امـام ؟ع؟ و امـام از قـول خـدا ،کـه خـدای متعـال فرمـوده« :ل َع ِذ َب َّـن كل
ُ
َ
َ َ ُّ
یـس م َـن اهلل َو ان َ
َ
َ َّ
كان ِت َّالر ِع َّیــۀ
ِ ِ
مـام جا ِئ ٍـر ل َ ِ
سلام دانـت بوالی ِــۀ ك ِل ِا ٍ
ر ِعی ٍــۀ ِفـی ِاال ِ
َ َ َ ُّ
َ
َ َّ ً َ َّ ً َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ّ َ َّ
مام
سالم دانت ِبوالیـ ِـۀ ك ِل ِا ٍ
فی اعما ِلها برۀ ت ِقیــۀ و لعفون عن ك ِل ر ِعی ٍــۀ ِفی ِاال ِ
َ ً
ً
ُ َ ُ
عـادل م َـن اهلل َو ان َ
كان ِـت َّالر ِع َّیــۀ فی انف ِسـها ظا ِل َمــۀ ُم ِسیئــۀ»؛ عجیب حدیثی
ِ ِ
ِ ٍ ِ
اسـت ایـن .ایـن حدیـث میگویـد آن مردمـی كـه تحـت والیـت ّ
ولـیاهلل زندگـی
میكننـد ،اهـل نجاتنـد؛ ا گرچـه در كارهـای شـخصی و خصوصـی ،قصورها و
تقصیرهـا و گناههایـی هـم گاهـی داشـته باشـند ،آن مردمـی كه تحـت والیت
شیطان و طاغوت زندگی میكنند ،اهل بدبختی و عذابند؛ ا گرچه در كارهای
شـخصی ،در اعمـال خصوصـی ،اهـل نیكوكاری و كارهای خوب هم باشـند؛
ایـن خیلـی عجیـب اسـت .البتـه عـرض کـردم چنـد زبـان اسـت و همـه زبانهـا
همیـن معنـا را میدهـد .حدیـث هم در اصول کافی اسـت .تـازه مراجعه نکردم،
ً
بـه نظـرم میرسـدـ چـون بنـده غالبـا سـند احادیـث را هـم مقیـدم نـگاه کنـم ـ
فکرمیکنـم سـندش هـم سـند خوبـی بود .مدتـی پیش دیدم اآلن یادم نیسـت.
بنـده تشـبیه میکـردم همیشـه ایـن حدیـث را ،میگفتـم مثـل اینکـه
ً
ماشـینی شـما سـوار شـدید ،بهقصـد مثلا فلان نقطـه معیـن ،بـهقصـد نیشـابور؛
ً
ا گـر چنانچـه ایـن ماشـین دارد طـرف نیشـابور مـیرود ،شـما حتمـا بـه هـدف
ً
میرسـید ،اگـر ایـن ماشـین بهجای اینکه بـرود طرف نیشـابور ،دارد میرود مثال
 . 1کسی که خدا را اطاعت کند ،تحت سلطه حاکمی که از طرف خدا نیست.
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ّ
ُ
طرف سـرخس ،طرف قوچان ،خب مسـلم اسـت كه شـما به هدف نمیرسـید.
حـاال در آن ماشـینی كـه دارد مـیرود بهطـرف نیشـابور و شـما را بـه هـدف
میرسـاند ،ا گـر در ماشـین ،مـردم بـا ادب ،بـا مهربانـی ،بـا رفتـار خـوب ،بـا آداب
انسـانی باهـم معاشـرت كردنـد ،چـه بهتـر ،اگـر هـم بـا آداب انسـانی و انسـانیت
و نیكـی و احسـان باهـم معاشـرت نكردنـد ،باالخـره بـه نیشـابور میرسـند ،بـه
هـدف میرسـند؛ ا گرچـه در بیـن راه ،یکقـدری بـدی کردنـد ،آن بدیهـا هـم
البتـه یـك سـزاهایی خواهـد داشـت ،یـک آثـاری ،یـک نتایجـی خواهـد داشـت.
آن نتایجـش را هـم مجبورنـد متحمـل بشـوند؛ امـا بـه هدف میرسـند .برخالف
آن ،ماشـینی كـه بایـد شـما را بـه نیشـابور برسـاند ،دارد بـه نقطـه مقابل نیشـابور
مـیرود ،اگـر چنانچـه در ایـن ماشـین ،همـه افـراد بـا ادب ،بـا نزا كـت ،بـا احتـرام
بـا همدیگـر رفتـاركننـد ،بـا خوشـرویی بـا همدیگـر عمـل كننـد ،و میبیننـد ایـن
ماشـین دارد بهجـای نیشـابور ،مـیرود بـه طـرف قوچـان ،درمقابـل ایـن حادثـه
و ایـن پدیـده ،هیـچ عكسالعملـی نشـان نمیدهنـد؛ اینهـا خیلـی آدمهـای
خوبیانـد ،خیلـی مهرباننـد بـا هـم ،امـا آیـا بـه هـدف خواهنـد رسـید یـا نـه؟
پیداسـت كـه نـه.
مام
در مثـال اول ،راننـده ،یـك راننـده امیـن بـود ،یـک راننـده راهبلد بـود«ِ ،ا ٍ
م َـن اهلل» بـود ،آنهـا را رسـاند بـه هـدف؛ ا گرچـه بداخلاق بودنـد«َ ،و ان َ
كان ِـت
ِ
ِ
ِ
َ ً ُ َ ً
َّ َّ ُ
َ
الر ِعیــۀ ِفـی اعما ِلهـا ظا ِلمــۀ م ِسیئــۀ» .در مثـال دوم ،راننـده ،راننـده راهبلـدی
نبـود ،راننـده امینـی نبـود ،راننـده هواپرسـتی بـود ،مسـت بـود ،راه را گـم كـرده
بـود ،در سـرخس و قوچـان كاری داشـت ،كار خـودش را بـر خواسـته مردم مقدم
ّ
کـرده بـود ،داشـت میرفـت آنجـا؛ اینهـا مسـلم بـه هـدف نخواهنـد رسـید؛
ا گرچـه در داخـل ماشـین ،مـردم باهـم خیلـی هـم مهربـان ،خیلـی هـم گـرم،
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ً
ُ
َ
ً
خیلـی هـم خوشاخلاق باشـند«َ ،و ان َ
كان ِت َّالر ِع َّیــۀ ِفـی اعما ِلها َب َّرۀ َت ِق َّیــۀ»؛ اما
ِ
َُ ّ
باالخـره «ل َع ِذ َب َّـن» بـه عـذاب خـدا دچار خواهند شـد ،به هدف نخواهند رسـید.
بنابرایـن در یـك جامعـهای كـه بـا والیـت طاغـوت اداره میشـود ،مثـل همـان
یشـود ،انسـانها
ماشـینی كـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیر بلد دارد رهبری م 
بـه هـدف نخواهنـد رسـید و نمیتواننـد مسـلمان بماننـد.
چـهکار کننـد؟ چـهکار کننـد؟ اینجـا آیـه قـرآن جـواب میدهـد .آیـه قـرآن بـه
َّ َّ َ َ َ ّ ُ ُ َ َ ُ
ظالم ی
لائكـۀ ِ
این چهكار كنم ،جواب میدهد ،میفرماید«ِ :ان الذین توفاهم الم ِ
َ ُ
انف ِس ِـهم» 1آنکسـانیکه فرشـتگان ،جـان آنـان را قبـض میکننـد ،درحالیکـه
ایـن بیچارههـا بـر خویشـتن سـتم میکردهانـد؛ آن مردمـی كـه بـر جـان خـود ،بـر
آینـده خـود ،بـر همهچیـز خـود سـتم كردنـد و حـاال دارنـد میمیرنـد ،فرشـتههای
خـدا ،مأموریـن پـروردگار دارنـد اینهـا را قبـض روح میكننـد« ،قالـوا» فرشـتگان
َ ُ
«فیـم ك ُنتـم» در چـه وضعـی بودیـد؟ كجـا بودیـد؟ آدم
بـه اینهـا میگوینـد،
چنیـن خیـال میکنـد کـه فرشـته آسـمان وقتـی میبینـد ایـن آدم اینقـدر
وضعـش خـراب اسـت؛ مثـل آن آدمـی کـه آمـده ،آن طبیبـی ،یـا آن جراحـی كـه
ً
آمـده مثلا یـك بیمـاری را جراحـی كنـد ،میبینـد خیلـی اوضاعـش خراب اسـت،
خیلـی وضـع ایـن بیمـار تأسـفآور و یـأسآور اسـت ،میگویـد :مگر تو كجـا زندگی
میكـردی؟ چـرا ایـن جـوری اسـت وضعـت؟ مـن ایـن چنیـن اسـتیناس میکنـم
كـه مالئكـه از خرابـی حـال ایـن بیچـاره ،از بـدی روحـش ،از بدبختـی و عذابـی
كـه در انتظـار اوسـت ،تعجـب میكننـد ،بـه او میگوینـد :مگـر تـو كجـا زندگـی
میكـردی بیچـاره؟ شـما كجـا بودیـد كـه اینقدر بـه خودتان ظلم كردیـد ،دارید
َ ُ
فیـم ك ُنتم» کجا
از دنیـا میرویـد ،ظالـم بـر نفـس داریـد از دنیـا میرویـد؟ «قالـوا
بودیـد؟ چگونـه بودیـد شـما؟
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیات .97-100
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َ
در جـواب میگوینـد« ،قالـوا» گوینـد«ُ :ك ّنـا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض » مـا در
فین فِـی الا ِ

ـزو تـوده
زمیـن ،در میـان مـردم كـه زندگـی میكردیـم ،مسـتضعف بودیـم ،مـا ج ِ

بیاختیـار بودیـم .مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه كـه اختیار جامعه
دسـت آنهـا نیسـت ،اینهـا مسـتضعفند .در خطمشـی جامعـه و در رفتنـش،
در حركتـش ،در سـكونش ،در جهتگیـریاش ،در فعالیتـش هیـچ اختیـاری
ـواه ِكشـندگان
ندارنـد .همانطوركـه دیـروز گفتـم ،مـیرود آنجـا كـه خاطرخ ِ
ریسـمان اسـت .همینطـور میرونـد بیچارههـا ،از خودشـان اختیـاری ندارنـد
کـه بـه کجـا برونـد و چـه بکننـد.
یـک مشـت بچـه کوچـک دبسـتانی را فـرض کنیـد ،کالس اول دبسـتان
ـ آنهـم نـه در سـنین هفتسـاله ،کـه بچههـای هفتسـاله ،امـروز چشـم و
گوششان خیلی بیشتر از این حرفها باز است ـ بچه چهار ،پنجساله را بگذارند
مدرسـه ،مکتبخانـه ،مثـل مکتبخانههـای سـابق ،بنـده یـادم میآیـد .از
ً
مکتـب کـه میآمدیـم بیـرون طـرف خانـه ،دسـتهجمعی ،اصلا نمیفهمیدیـم
بصـری
کجـا داریـم میرویـم .بچههـا ملتفـت نیسـتند چـی بـه کجاسـت .یـک ُم ِ
ً
مثلا فـرض کنیـد ،یـک بزرگتـری با یک چوبـی؛ از اینطرف برویـد ،از آنطرف
برویـد ،زیـر ماشـین نرویـد ،یـا زیر ماشـین بروید! ـ یکوقت هم دلـش میخواهد
ً
اینجـوری بشـود(خنده حضـار) ـ اصلا ملتفت نیسـتند کجا میرونـد ،یکدفعه
ً
میبیننـد در خانـه خودشـانند مثلا ،میبیننـد در خانـه آن یکـی دانشآمـوز
ً
دیگرنـد مثلا .حـاال ا گـر ایـن مبصـر دلـش خواسـت اینهـا را ببـرد یکخـوردهای
ً
در خیابـان بگردانـد ،میبیننـد مثلا فالنجا هسـتند.
مسـتضعفین زمیـن آن کسـانیاند کـه در یـک جامعـه؛ خبـری از جریانـات
جامعـه ندارنـد .نمیداننـد چـی بـه کجاسـت ،نمیفهمنـد کجـا دارنـد میرونـد.
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و از اینجـا کـه دارنـد میرونـد ،بـه کجـا خواهنـد رسـید و چـه کسـی دارد اینهـا
را میبـرد و چگونـه میشـود نرفـت و حـاال کـه نرفتیـم ،بعـد چـهکار بایـد بکنیـم،
ً
ً
اصلا نمیفهمنـد ،اصلا ملتفـت نیسـتند؛ همینطـور سرشـان را انداختهانـد
پاییـن ،مثـل بالتشـبیه ،بالتشـبیه ،بالتشـبیه؛ اسـب ّ
ـبیه اسـب
عصـاری .بالتش ِ
البته(.خنـده حضـار) چشـمهایش را بسـتند ،همـهاش دارد قـدم میزنـد،
همـهاش دارد راه مـیرود .همینطـور هـی مـیرود ،مـیرود ،مـیرود ،دور
میزنـد ،دور میزنـد ،دور میزنـد؛ اگـر ایـن حیـوان بنـا بـود چیـزی بفهمـد ،بـا
خـودش ّ
تصـور میکـرد کـه حـاال بایـد حـدود پاریـس و آنجاهـا باشـیم اینهمـه
دم غـروب چشـمش را بـاز میکننـد ،میبینـد
راه رفتیم(خنـده حضـار) بعـد کـه ِ
ً
ی اسـت کـه اول صبـح بـوده .اصلا نمیدانـد کجـا رفتـه ،نمیفهمـد
همانجایـ 
کجـا دارد مـیرود وقتـی دارد حرکـت میکنـد .مسـتضعفین اینهاینـد در یـک
اکثریـت تـوده بیاطلاع مـردم .البتـه در غیـر جامعههایـی کـه بـا نظـام
جامعـه،
ِ
صحیحـی اداره میشـوند ،آن جامعههایـی کـه بـرای گوهـر انسـانی قیمـت
قائلنـد نـه؛ آن جامعههایـی كـه بـرای انسـان و اراده انسـان كرامـت قائلنـد نـه؛
آن جامعـهای كـه رهبـرش پیغمبـر اسـت ،امـا قرآن به او میگوید«َ :و شـاو ُ
رهم فِی
ِ
َ
مـر» ،1بااینكـه پیغمبـر اسـت ،بااینكـه احتیاجـی بـه مشـورت مـردم نـدارد ،بـاز
الا ِ
فرمـان داده میشـود كـه بـا مـردم مشـورت كنـد ،آنهـا را عزیـز بشـمارد ،آنهـا
را بـزرگ بشـمارد ،بـه آنهـا شـخصیت بدهـد؛ ایـن جامعههـا نـه؛ یكچنیـن
تـودهای نـدارد ،امـا در جامعههایـی كـه بـا نظـام فـردی ،بـا نظـام ظالمانـه ،بـا
نظام جاهالنه و ازاینقبیل اداره میشـود ،ا كثریت مردم مسـتضعفین هسـتند.
َ
میگوینـد«ُ :ک ّنـا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض» مـا جـزو مسـتضعفین بودیـم .مـا را
فین فِـی الا ِ
همینطـور كشـاندند ،بردنـد ،انداختنـد ،لگدمـال كردنـد ،کثافتمـال كردنـد،
 . 1سوره مبارکه آلعمران ،آیه .159
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نفهمیدیـم ،حـاال هـم داریـم میمیریـم .ایـن عـذر و جـواب مسـتضعفین اسـت.
َ
ُ
ك ّنا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض»
ببیـن مالئكـه بـه آنهـا چـه میگوینـد حاال« .قالوا
فین فِـی الا ِ
گوینـد مـا در زمیـن مسـتضعف بودیم؛ جـزو افراد ضعیف گرفتهشـده ،بیاختیار،
یشـود منطـق
بیتـوان بودیـم .مالئکـه جـواب میگویند .ببینیـد ،معلـوم م 
ً
مالئکـه بـا منطـق خردپسـند انسـانی کاملا برابـر اسـت ،عقـل آدم هـم همیـن را
ََ َ ُ َ ُ
اهلل
میگویـد ... .فرشـتگان پـروردگار میگوینـد« ،قالـوا» ،گویند« :الـم تكن ارض ِ
َ ً َُ
هاجروا فیها» بابا آنجا مستضعف بودید ،زمین پروردگار هم منحصر
ِ
واسعــۀ فت ِ

بـه همانجـا بـود؟ همـه دنیـا خالصـه شـده بـود در همـان جامعـهای كـه شـما
در آن جامعـه ،مسـتضعفانه زندگـی میكردیـد؟ سـرزمین خـدا گسـترده نبـود تـا
شـما از ایـن زنـدان خـارج بشـوید ،برویـد بـه یـك نقطـه آزادی؟ به یـک نقطهای
كـه بتوانیـد خـدا را عبـادت بكنیـد ،بـه یـك نقطـهای كـه بتوانیـد نیروهایتـان را
در راه صحیـح بـهكار بیندازیـد ،بـه یـك نقطـهای كـه مسـتضعف در آن نقطـه
ً
ََ َ ُ َ ُ
واس َعــۀ» آیـا نبود
اهلل ِ
نباشـید ،در دنیـا چنیـن جایـی نبـود؟ «قالـوا ا لـم تكن ارض ِ
َُ
هاجـروا فیهـا» تـا در زمین خـدا هجـرت كنید ،و
زمیـن خـدا گسـترده و وسـیع؟ «فت ِ
جـای دیگـر برویـد؟ دیگـر جـواب ندارنـد بدهند ،چـه بگویند بیچارههـا ،معروف

اسـت کـه حـرف حسـاب ،جـواب ندارد .لذاسـت كه قـرآن ،در فرجام و سـرانجام
ایـن بیچارههـا اینجـور میگویـد«َ :ف ُاولئ َ
ـك» آن مسـتضعفین ،آنهایـی كـه
ِ
نیرویشـان و اختیارشـان دسـت طاغوتهـا بـود کـه آنها را به جهنـم میبردند،
ً
ـك» پـس آنـان«َ ،م ُ
َ«ف ُاولئ َ
أواهم» جایگاهشـان کجاسـت؟ َ
«ج َه َّن ُم َو َ
سـاءت َمصیرا»
ِ
و چـه بدبرگشـتگاه و سـرانجامگاهی اسـت بـرای انسـان؛ اینهـم آخـر کار.
البتـه یـك اسـتثنا دارد ،همـه نمیتواننـد هجـرت كننـد ،همـه نمیتواننـد
خودشـان را از آن بنـد نظـام جاهلـی نجـات بدهنـد؛ یـک عـدهای ناتواننـد ،یک
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عـدهای پیرنـد ،یـک عـدهای کودکنـد ،یـک عـدهای زنانـی هسـتند كـه امـكان
َ
الم َ
ضع َ
ست َ
این كار برایشـان نیسـت .لذا اینها مسـتثنی میشـوند«ِ ،اّلا ُ
فین» مگر
َ ّ
َ ّ
الن ِ َ
الولد ِان» مـرد ،زن ،فرزنـدان كه،
جـال و ِ
الر ِ
سـاء و ِ
آن ضعیفـان و ناتوانـان«ِ ،مـن ِ
َ َ
حیل ًـۀ» كه چارهای ندارند ،كاری از آنها بر نمیآید«َ ،و لا َی َهت َ
«لا َی َ
دون
ستطیعون
ً
َسـبیلا» راهـی پیـدا نمیکننـد ب هسـوی منطقـه نـور ،ب هسـوی منطقـه اسلام و
عبودیـت خـدا راهـی پیـدا نمیكننـد ،نمیتواننـد كاری بكننـد«َ ،ف ُاولئ َ
ـك» پـس
ِ
َُ ُ
اهلل ان َیعف َو َع ُنهم» امید اسـت كه
اینهایی كه كاری نمیتوانند بكنند«َ ،ع َسـى
خدای
خـدا از آنـان عفـو كنـد .ببینیـد ،عیـن عبـارت قـرآن اسـت؛ امید اسـت كـه
ِ
َ ُ ُ َ ً
اهلل َعف ًّوا غفورا» و خدا
متعـال از آنـان عفـو كنـد ،اینجـور اسـت تکلیـف«َ .و كان
عفوكننـده و دارای مغفـرت اسـت.

آثار و نتایج هجرت
بعـد بـرای اینكـه آنكسـانیكه خطـاب هجـرت بـه آنهاسـت ،احسـاس
نکننـد ،خیـال نكننـد كـه هجـرت بـرای آنهـا مایـه بدبختـی و زیـان خواهـد
شـد ،کـه چگونـه خواهـد شـد ،میتوانیـم ،نمیتوانیـم؟ بـه جایـی دسـت
َ َ ُ
اهلل»
هاجـر فـی َس
ـبیل ِ
پیـدا میكنیـم ،نمیكنیـم؟ در جـواب میفرمایـد« :و مـن ی ِ
ِ
ً
َ ً َ ً
َ
رض ُمراغما كثیرا َو َس َعــۀ»
آنكسـیكه مهاجرت میكند در راه خدا«َ ،ی ِجد فِی الا ِ
مییابـد در زمیـن ،جوالنگاهـی بسـیار و سـرزمینی گسـترده .میبینـد عجـب
یتـوان زد در
پـروازی میشـود کـرد در دنیـا؛ عجـب بـه كام دل ،پـر و بالـی م 
جامعـه اسلامی ،تـا حـاال پـر و بـال ما و پـرواز ما ،وقتیكـه خیلـی اوج میگرفتیم،
تـا سـقف قفـس بـود .عجـب آفاقـی اسـت ،عجـب پهنـاور! در مکـه ،بیچـاره
نمـازش را بـهزور میخوانـد ،ا گـر خیلـی ِح ّـدت میكـرد ،در مسـجدالحرام دو
ّ
نـوش جان میكـرد .دیگـر نهایت
ركعـت نمـاز میخوانـد ،بعـد هـم مفصـل كتـك ِ
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مسـلمانی ایـن بـود ،نـه بیشـتر از ایـن .بعـد كـه هجـرت كـرد ،آمـد بـه سـرزمین
آزاد ،بـه هـوای آزاد ،بـه جامعـه اسلامی ،بـه تحـت والیـت اهلل و رسـولاهلل؛ دیـد
َ َ
َ
ََ
قون ِالـی الخیـرات اسـت ،اینجـا بـا
سـاب
عجـب جایـی اسـت اینجـا ،اینجـا یت ِ
آیـه قـرآن و تقـوا و عبـادت ،مرتبـه افـراد ،مشـخص و معلـوم میشـود .هركـه
بیشـتر بـرای خـدا حركـت بكنـد ،عبـادت بكند ،تلاش بكند ،جهاد بكنـد ،انفاق
بكنـد ،او عزیزتـر اسـت در ایـن جامعـه.
دیـروز اگـر میفهمیدنـد یـك درهـم در راه خـدا در مكـه داده ،سـیخداغش
میكردنـد و زیـر شـكنجه آتشـش میزدنـد؛ وقتیكـه بیایـی در راه خـدا مهاجـرت
ُ
مدینــۀ َّ
الرسـول ،ای مسـلمان صـدر اسلام ،آنوقـت میبینـی كـه
كنـی بهسـوی
ی اسـت ،چـه جای پروازی اسـت ،چطور انسـان میتوانـد به كام
چـه جوالنگاهـ 
َ َ ُ
َ
ـبیل ا ّلل ِـه » هركـه مهاجـرت میكنـد در راه
دل ،پـر و بـال بزنـد« .و مـن ی ِ
هاجـر فـی س ِ
َ
رض » یعنـی بهسـوی جامعه الهـی و اسلامی ،مییابـد در زمین
خـدا«َ ،ی ِجـد فِـی الا ِ 
ً
َ ً َ ً
ُ«مراغمـا كثیـرا َو َس َعــۀ» جوالنگاهـی ،پروازگاهی فـراوان و وسـعتی ،گشایشـی،
گسـتردگیای.
حـاال اگـر چنانچـه در راه خـدا حركـت كـردی از مکـه ،از دارالكفـر بهسـوی
دارالهجـرۀ حركـت كـردی ،در بیـن راه جانـت را خـدا گرفـتُ ،مـردی ،اینجـا
چطـور اسـت؟ میگوینـد آنوقـت تـو ،اجـرت و پاداشـت با خداسـت؛ چـون تو كار
خـودت را كـردی .حركتـی كـه الزم بـود انجـام بدهـی ،از تـو سـر زد،
بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل کـه گـر مراد نجویم بهقدر وسـع بکوشـم
و اسلام ایـن را میخواهـد .اسلام میخواهـد كـه هركسـی بهقـدر تـوان
خـودش ،آن مقـداری كـه میتوانـد و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد ،در راه
خـدا حركـت كنـد.
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ً َ
َ ُ
َ َ ُ
اهلل َو َرسـو ِلهِ » آنكسـیكه از خانه خـود خارج
هاجـرا ِالـى ِ
«مـن یخـرج ِمن ب ِیتهِ م ِ
ُ
میشـود ،درحالیكـه دارد مهاجـرت میكنـد بهسـوی خـدا و پیامبـرش« ،ث َّـم
ََ ََ ََ ُ َ
الم ُ
ُیدر ُ
كـه َ
جـر ُه َعلـى ا ّلل ِه» پس
ـوت» بیـن راه ،مـرگ او را درك میكنـد« ،فقـد وقـع ا
ِ
ً
َ ُ َ ً
َ
َ
بیگمـان پـاداش او بـر عهـده خـدا و بـر ذمه خداسـت« ،و كان اهلل غفورا رحیما»
و خـدا آمرزنـده و دارای بخشـایندگی اسـت.
ایـن نكتـه را توجـه كنیـد كـه چـون امـروز دیگـر روز آخـر بحـث تلاوت و قـرآن مـا
ً
هسـت ،ایـن مبحـث تقریبا نیمـهکاره میماند .این نکته را عرض کنـم ،هجرت از
دارالكفـر ،از والیـت غیـر خـدا ،از والیـت شـیطان و طاغـوت بـه کجـا؟ بـه دارالهجـرۀ،
ولی الهی
داراالیمـان ،تحـت ِ
والیـت اهلل ،تحـت والیـت امام؛ تحت والیت پیغمبـر و ِّ

بایـد هجـرت کـرد ،ایـن هجـرت اسـت .حـاال اگـر چنانچـه یكچنیـن منطقـهای در
عالـم نبـود ،چـهكار بایـد كرد؟ در دارالكفر باید مانـد؟ یا باید به فكر ایجاد دارالهجرۀ
جـزو مهاجریـن بـود دیگر ،مگـر نبود؟ پیغمبـر هم هجرت
افتـاد؟ خـود پیغمبـر هـم ِ
ً
كـرد؛ امـا قبـل از آنیكـه پیغمبـر هجـرت بكنـد ،دارالهجـرهای تقریبا وجود نداشـت،
پیغمبـر بـا هجرت خـود ،دارالهجـرۀ را ایجـاد كرد.
گاهی الزم میشـود كه گروهی از انسـانها با هجرت خود ،نقطه شـروع
نگـذاری كننـد ،بهوجـود
هجـرت را آغـاز كننـد ،جامعـه الهـی و اسلامی را بنیا 
بیاورنـد ،دارالهجـرۀ ایجـاد كننـد ،آنوقـت مؤمنیـن بـه آنجـا هجـرت كننـد.
حاصـل مطلـب دربـاره هجـرت اسـت.
غـرض ،ایـن
ِ
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والیت طاغوت ،مومن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت
نظام جاهلی محاصره می کند،
نامرئی
وابسته می سازد و او را با تور
ِ
ِ

سرانجام
آزادی حقیقی را از او سلب کرده و وی را بی اختیار بسوی
ِ
شومی که در انتظار آن نظام است ،می کشاند .والیت طاغوت ثمرهای
جز تباهی و دوری از خط و مشی اسالم ندارد .این واقعیت تخلف
ناپذیر ،هجرت را ضروری می سازد .در حقیقت هجرت دنبالهی اصل
والیت و الزمهی اتصال به امام و خروج از نظام و والیت طاغوتی است.
هجرت ،خروج انسان از ظلمت طاغوت و حرکت بسوی نور را موجب
می شود و آدمی را در مسیر رشد وتعالی و سعادت وکمال وارد می کند.
هجرت یک ّ
تعهد فوری و ضروری برای مومن حقیقی به شمار میرود؛
زیرا در اندیشۀ اسالمی ،مسلمانی و تحت والیت طاغوت بودن دو
مقولهای است که با یکدیگر قابل جمع نمیباشد.
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خالصهی جلد چهارم از مجموعه ی اندیشه والیت (والیت در قرآن)
کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن پـس از «ایمـان» و «توحیـد» و
«نبـوت» ،بـه بررسـی «والیـت» بـه عنـوان تتمـه نبـوت و الزمـهی هـر مکتـب و
ملتـی ،میپـردازد .محورهـای اصلـی ایـن موضـوع بـه شـرح ذیـل میباشـد:
 .1الزم اسـت تـا علاوه بـر ّ
تدبـر در قـرآن جهـت کشـف حقایـق آن ،در مسـائل
ً
اجتماعـی و مخصوصـا تاریخـی قـرآن ،دقـت بیشـتری صـورت گیرد .زیـرا از یک
سـو تاریـخ ،تفسـیر قـرآن اسـت و از سـوی دیگـر بـا مراجعـه بـه قـرآن میتـوان
دریافـت کـه
کدام یک از تفسیرها و توجیههای تاریخی ،مطابق با واقع است.
 .2نبـی جهـت نیـل بـه هـدف انسانسـازی اقـدام بـه تشـکیل جامعـهی
اسلامی مینمایـد و ایـن امـر جـز بـا تشـکیالت امکانپذیـر نمیباشـد .از لـوازم هر
تشـکیالتی ،انسـجام درونـی اعضـای آن با یکدیگر اسـت .اسلام بـه این اتصال
و انسـجام و پیوسـتگی شـدید« ،والیـت» میگویـد.
 .3والیـت کـه بـه معنی پیوسـتگی و اتصال شـدید میباشـد ،دارای سـه بعد
اسـتً :بعد اول آن ،پیوسـتگی داخلی اسـت .یعنی همجبهگی و اتصال شـدید
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یـک عـده انسـان بـا فکـر واحد و هـدف واحدً .بعـد دوم ،عدم وابسـتگی خارجی
اسـت کـه معنـای آن عـدم پیوسـتگی جامعـهی اسلامی بـا امـم غیـر مسـلمان
اسـت بـه صورتـی کـه جامعـه اسلامی تحـت فرمـان آنها قـرار گیرد.
ً .4بعـد سـوم والیـت ،پیوسـتگی بـا امـام و ّ
ولـی جامعـه اسـت .بـدون تحقـق
آن ،ابعـاد دیگـر والیـت نیـز محقـق نخواهنـد شـد .پس ضروری اسـت هـر یک از
ّ
قلـب ّامـت کـه همان ّ
ولـی جامعهی اسلامی اسـت ،در همه
آحـاد امـت اسلام بـا ِ

حـال ،از لحـاظ فکـری و عملـی و روحیـات ،ارتبـاط مسـتحکم و نیرومنـد برقـرار
نمایند.
 .5بنابرایـن انسـانی را میتـوان والیتمـدار نامیـد کـه محـدود بـه محبـت
صـرف نسـبت بـه ّ
ولـی جامعـه نبوده و به صورت روز افزون ،پیروی و وابسـتگی
خـود را بـا امـام خویـش در فکـر ،عمـل و روحیـات حفـظ نمایـد .بـر همین اسـاس
در صورتـی جامعـه ،والیتمـدار خواهـد بـود کـه ّ
ولـی و امـام در آن مشـخص بـوده
و منشـأ همـهی نیروهـا و فعالیتهـا باشـد .در نتیجـه جامعـه زنـده شـده و تمـام
اسـتعدادهای انسـانی جهـت نیـل بـه کمـال و تعالـی انسـان رشـد خواهـد یافت.
« .6اهلل» تنها ّ
ولی اسـت زیرا همه چیز از قدرت خدا ناشـی میشـود (والیت
تکوینی) ،پس حکومت تشـریعی نیز باید در دسـت او باشـد .از آنجا که قانون
الهـی نیازمنـد مجـری اسـت ،خداونـد ،پیامبـر را به عنوان جلـوهی عینی والیت
خویش ارسـال فرموده اسـت .پس از پیامبر ،مومنان راسـتین که دارای صفات
ایمان راسـتین ،اقامه ی نماز و اسـتقرار ذکر خدا ،ایتای زکات و تقسـیم عادالنه
ی ثروت میباشـند ،جانشـینان ایشان هستند.
 .7هـر والیتـی غیـر از والیـت خـدا و جانشـینان او ،والیـت طاغـوت اسـت .بـا
پذیـرش ایـن والیـت ،طاغـوت بـر تمـام انرژیهـای سـازنده و ثمربخـش وجـود
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انسـان مسـلط شـده و از انسـان در راه مصالـح خـود بهرهکشـی مینمایـد و در
نتیجـه والیـت طاغـوت ،رنـگ ثابـت زندگـی انسـان میگـردد.
 .8هجـرت کـه خـارج شـدن از والیـت ظالـم و وارد شـدن بـه والیـت عـادل
میباشـد ،جـزو ضروریـات مسـئلهی والیـت شـمرده میشـود .زیـرا از یـک طـرف
والیـت طاغـوت بـه معنـی تسـلط آن بـر تمـام نیروهـا ،اسـتعدادها ،کارهـا و
ابتکارهـای انسـان اسـت و از طـرف دیگـر مسـلمانی یعنـی اینکه تمـام امکانات،
انرژیهـا و اسـتعدادهای انسـان در اختیـار خـدا باشـد .بنابرایـن مسـلمانی بـا
تحـت والیـت طاغـوت بـودن در تضـاد بـوده و الزمـهی مسـلمانی ،تحـت والیـت
اهلل بـودن اسـت .البتـه مومـن بـا هجرت ،به جوالنگاه فراوان و گشـایش دسـت
مییابـد و در صـورت ادرا ک مـرگ در اثنـای هجـرت ،اجـر و پـاداش مهاجـر بـا
مقصـد مطلـوب ،بنیانگـذاری و تأسـیس
خداسـت .در صـورت مهیـا نبـودن
ِ
جامعـه اسلامی مقدمـه و از لـوازم هجـرت میباشـد.
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