بسم اهلل الرحمن الرحیم

جلسـه پنجم
ایمـان و پایبنـدی به تعهـدات

این مسئله هم در زمینهی بحث درباره ایمان مسئلهای است مهم که تعهدات یک فرد مومن گاهگاهی و
دلبخواهی نیست؛ اینجور نیست که آن کسی که میخواهد خود را مومن قلمداد بکند؛ هر جا که نفع
و سود و بهرهی شخصی تجاوزکارانهی خودش ایجاب کرد این مومن باشد؛ هرجا به نام ایمان و به
تظاهر به عمل توانست بر خر مراد سوار شود؛ اسم از ایمان و عمل بیاورد ،اما در آن مواردی که ایمان
و عمل برای او سود شخصی ،سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمیکند؛ از نام اسالم و نام ایمان و از
عمل به تعهدهای ایمانی روی گردان باشد!
اینجا ما این صفـت را که در قرآن به صـورتهای گوناگونی مورد تعـرّض قـرار گرفته است؛ به
نفعطلبان نسبت دادیم؛ گفتیم نفـعطلبان اینجورند .همهی مردم دنیا نفعطلبند؛ کی هست که طالب
زیان خود باشد؟! منظـور ما از نفعطلبان آن کسانی است که برای نفـع شخص خود حاضرند منافع
دنیایی را فدا کنند! نفعطلبان متجـاوز! سیرهی آنها این است که ایمان و عمل را تا آنجا میخواهند
و دوست میدارند که به سود شـخص آنها است .با نام ایمـان و تظاهـر به عمل میتوانند بهـرهای،
کامـی ببرند.
اینگونه افراد از نظر اسالم مومن نیستند؛ آیهی قرآن صریحاً اعالم میکند که اینها ایمان ندارند .ما
بنابراین در بحث در زمینهی ایمان که یکی از اولیترین مباحثی است که در سلسلهی شناخت فکری
اسالم باید مطرح میشد و شد؛ به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است ،اگر ایمان
بدون تعهد ،بدون احساس مسئولیت ،بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیـر قرآن بدون عمل صالح،
ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمیگردد؛ عالوه بر این ،این حقیقت
دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد ،همیشگی و همگانی است.
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آن کسی که مومن است و میخواهد مومن بماند و از ثمرات مومن بودن بهره ببرد؛ در مقابل همهی
احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همهجا باید احساس تعهد کند .آن کسی که معتقد است ایمان
به خدا و ایمان به رسالت ،تعهدی میآورد؛ آن تعهد این است که همگان باید بنده خدا بشوند و من تا
آنجا که می توانم همه را بنده خدا باید بسازم .ایمان به پیغمبر و شهادت به اینکه من مُقِرّ به رسالت
پیامبرم ،این تعهد را میآورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم؛ اگر من به این معنا مُ ِقرّ و معترفم،
اگر این تعهد را قبول دارم ،دیگر معنا ندارد که آن وقتی که مواجه میشوم با یک پدیدهی کوچک که
بر خالف مشی پیامبری است ،بر خالف راه پیامبر خداست؛ در مقابل آن رگهای گردنم را آنچنان پر
کنم ،مشتهایم را آن چنان گره کنم؛ واقع ًا نمایش یک مسلمان ،اما وقتی در مقابل ،با یک پدیدهی
بزرگتر ولی پردردسرتر که باز در خالف مسیر و جهت نبوت و رسالت هست ،اگر روبرو شدم ،مسئولیتم
را فراموش کنم!
حروبِ نُعامَ ٌة" با ضعفا شیری ،با آدمهای بد ،ولی کم بد ،مثل شیر نر میغرّی
سدٌ عَلَیَّ وَ فِی ال ُ
گفت " اَ َ
اما با بدهای بزرگ ،با بدهای بدآفرین اصالً حالت ستیزه نداری " َاسَدٌ عَلَیَّ وَ فِی الحُروبِ نُعامَةٌ"؟! این
یک شعر عربی است که به عنوان مَثل سائر به کار میرود .میگوید به ما که میرسند شیرند ،در جنگها
که با دشمنهای گردنکلفتِ شمشیر به دستِ مسلح ،روبرو میشوند شترمرغند! شترمرغ با کسی جنگ
دارد؟! شترمرغ چنگ و دندان دارد؟!
موسمی نیست تعهد ،گاهگاهی نیست تعهد ،نسبت به زمانی ،نه زمان دیگر نیست ،نسبت به شخصی نه
شخص دیگر نیست .تعهد همگانی و همهجایی و همیشگی است .قرآن کریم از یهود نام میآورد .آن
کسانی که یکجا میگفتند باید برادران ما ،منظورشان یهودیهاست؛ همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛
آنجایی که پای منافع شخصیشان به کار میآمد؛ همین برادران را در جنگها میکشتند و اسیر
میگرفتند و میفروختند و پولشان را میخوردند.
قرآن در مقام توبیخ با بنی اسرائیل میفرماید " َا َفتو ِمنونَ بِبَعضِ ال ِکتاب وَ تَک ُفرونَ بِبَعض" به بعضی از
دین ایمان دارید ،به آن جاهای بی دردس ِر راحتش مومنید و متعهد ،به بعضی دیگر از دین بیایمانید،
بیعقیدهاید؟! مگر میشود اینجور چیزی؟! مگر میتوان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان
که هر دو از یک مبدأ و یک نقطه سرچشمه گرفته است؟! وعدههایی هم که برای ایمان و مومنین داده
شده مال آن ایمان است نه مال این ایمان .اگر گفتند مومنین پیروزند آنچنان مومنینی را گفتند و
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پیروزند قطعاً .اگر گفتند دست خدا همراه مومنان است یعنی همراه آنچنان مومنانی است .اگر گفتند
طبیعت با مومن همکاری و همراهی میکند با آنجور مومنی گفتند نه با مثل من و شما!
پس ما کمترین فایدهای که از این بحث میبریم این است که اگر دیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص
و بشارتهای ایمانی نیست؛ بشارتهایی که قرآن و خدا برای مومنین دادند نیست ،وقتی این را دیدیم
تعجب نمیکنیم؛ چون میفهمیم که آن ایمانی که آن همه نویدها برای آن داده شده است اینها
نیست.
البته فردا در زمینه نویدهایی که برای ایمان داده شده است با یک سیر تَتَبع قرآنی ،یک بحثی داریم
که انشاء اهلل عرض خواهیم کرد .حاال این آیات را ترجمه کنم ،گوش کنید" .وَ یَقولونَ ءا َمنّا ِباهلل وَ
بِال َّرسول" میگویند ایمان آوردهایم به خدا و به پیامبر" ،وَ اطَعنا" و فرمان بردهایم؛ این ادعاها را
میکنند که ادعا کردنش آسان است اما " ثُمَّ یَتَ َولّی فَریقٌ ِمنهُم مِن بَعدِ ذلِک" پس از این ادعا ،گروهی
از آنان رو برمیگردانند .وقتی که رو برگردانند ،صحبت از کفار نیست ،ها ! صحبت از مرتدّین نیست
که یکهو قهر میکنند از عالم اسالم خارج میشوند ،میروند ،نه ،صحبت از همین مومنین معمولی
داخل جامعههاست ،جامعههای اسالمی!
ن
بعد درباره اینها میفرماید "وَ ما اولئِکَ ِبالمو ِمنین" نیستند اینان مومنان ،مومن نیستند " .اِنَّما کا َ
قولَ المو ِمنین" اما مومنین چهجورند؟ مومنین اینجور نیستند .ببینید فرهنگ قرآنی این است ،ها.
قرآن لغت معنی دارد .فرهنگ اختصاصی دارد .مومن در اصطالح قرآن به این معنا است که دارد
ل المو ِمنین" همانا بود سخن مومنان" ،اِذا دُعوا اِ َلی اَهللِ وَ َرسولِه" چون
اینجا بیان میکند" .اِ َّنما کانَ قو َ
فراخوانده شدند بهسوی خدا و پیامبرشِ " ،لیَحکُمَ بَینَهُم" تا خدا و پیامبر ،پیامبر میان آنان قضاوت بکند؛
سخنشان این بود " اَنْ یَقولو" که گفتند " سَ ِمعنا َو اَطَعنا" شنیدیم و فرمان بردیم .که عرض کردم شنیدیم
یعنی فهمیدیم؛ نه به گوش شنیدیم .شنیدیم یعنی نیوشیدیم .اصطالح سمع "اَوْ اَلقَی السَّمعَ وَ ُهوَ شَهید"
سمع و شنوایی در قرآن ،در موارد بسیارش -که دیشب اتفاقاً در حین مطالعه قرآن من به یک مورد
دیگرش برخورد کردم و البته یادداشت نکردم چون زیاد است -به معنای فهمیدن است ،نه به معنای
شنیدن با گوش ،با این جارحه و عضو خاص ،بلکه به معنای فهمیدن است.
اینها می گویند ما فهمیدیم یعنی آگاهانه مومن شدیم .حاال بحثی که در دو روز قبل کردیم که ایمان
باید آگاهانه باشد" .سَمِعنا َو اَطَعنا" پس از آنکه ایمان آوردیم ،آگاهانه ،آن وقت اطاعت هم ورزیدیم
3

م المُفلِحون" اینهایند به مطلوب دست یافتگان .فالح یعنی موفقیت ،پیروز شدن و به هدف
ک هُ ُ
"وَ اولئِ َ
و مقصود دست یافتن؛ البته معنای رستگاری یعنی رستن هم در بعضی از لغات آمده اما غالب ًا فالح که
برای مومنین میآید با همین معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی لغت هست ،متناسبتر است.
"وَ اولئِکَ هُمُ المُفلِحون" آنانند آن کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند" .وَ مَنْ یُطِعِ َاللَّهَ وَ رَسُولَه"
آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را "وَ یَخشَ اهلل" و از خدا بیم برد" ،وَ یَتَّقْهِ" و از او پروا
م الفا ِئزُون" آنهایند به منظور و مقصود دست یافتگان " ،فوز" هم به همین معنا است.
کندَ " ،فاولئِکَ هُ ُ

پایان
تهیه شده در طرح تبیین منظومه فکری رهبری
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