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   مطرح شد:» تاريخ تحليلي اسالم«در ادامة درسنامة 
از  يكي/ برساند »ياسيشعور س«نام  به يا مردم را به قله خواست ي(ص) مامبريپ پناهيان:

ظهور وقتي  /است» شدن ياسيس«لقاءاهللا شود،  ةانسان آماد نكهيا يخدا برا يها برنامه نيمهمتر
طلبي و نفاق در عرصة  همه سياسي شوند، سلطه وقتي دهد كه اكثر مردم سياسي باشند/ رخ مي

بر آنها  تيگروه اقل كي شهينباشند، هم ياسياكثر مردم س يتا وقتيابد/  سياست امكان جوالن نمي
  دشون يمسلط م

 ديشو يبزرگ نم د،ينكن يعرصه را ط نيشما ا يبزرگ عالم. وقت اريبس يها يدگيچيجهان و پ ةدربار دنيشياند ةعرص يعني ياسيس ةعرص
اكثر  ي. و وقتو حوصلة سياسي بودن را ندارند ستندين ياسيس اي. منتها اكثر مردم دنديشو يبزرگ نم يمالقات خدا قيال د،يبزرگ نشو يو وقت

 .شوند يبر آنها مسلط م تيگروه اقل كي شهينباشند، هم ياسيمردم س

شـود،   كه در جلسات هفتگي هيات شهداي گمنام ارائه مـي  درسنامة تاريخ تحليلي اسالمحجت االسالم و المسلمين پناهيان در ادامة 
پس از بررسي دوران دعوت و دوران هجرت رسول خدا(ع)، به بررسي و تحليل دوران حكومت پرداخته است. در اين جلسه بـه جايگـاه رشـد    

 خوانيد: آن از منظر رسول خدا(ص) پرداخته شده است. در ادامه فرازهايي از اين سخنراني را ميسياسي مردم و علت اهميت 

انسان با انجام كارهاي خوب، قرار است لياقت لقاء اهللا پيدا  وب به تنهايي مالك نيست/نفسِ انجام كار خ
 كند  

 هـا ماننـد    هاي نظامي نيستند بلكه برخـي از آمـوزش   شود هميشه مستقيماً آموزش ها به سربازها داده مي هايي كه در پادگان آموزش
تـوان   يا الاقـل مسـتقيم ربـط آن را نمـي    - گري ندارد ربطي به نظامينيز هست كه مستقيماً » هاي ورزشي فعاليت«يا  »رژه رفتن«

خورند و سرباز را براي جنگ  درد مي گري و آن لحظة جنگ به اي براي نظامي ها طي يك فرآيندهاي پيچيده اما اين آموزش - فهميد
 كنند.  آماده مي

 بنـده  » ها چه ربطـي بـه جنـگ دارد؟    دانيم اين آموزش يما نم«گويند:  هايي هست كه معموالً سربازها مي ها يك آموزش در پادگان
اند در دنيا كارهاي خوبي انجام دهيم، ولي ما غالبـاً ربـط    تشبيه كنم. به ما گفته» كمال انسان«خواهم اين وضعيت را با وضعيت  مي

 دانيم.  اين كارهاي خوب را با كمال خود نمي

 اي است و به اين سادگي نيست كه مثالً بگـوييم كمـال    ان هم مسألة پيچيدهاي است كمال انس طور كه انسان موجود پيچيده همان
ها آن نقطـة نهـايي كمـال انسـان نيسـت. مـا در        خود اين ويژگي» دروغ نگوييد، دزدي نكنيد، مهربان باشيد و...«به اين است كه 

جا را كسي به اين سـادگي نتوانسـته    كه آنبرسيم » جايي«هاي دروغ نگفتن، يا كار خوب انجام دادن، بناست كه به يك  پيچيدگي
كنـد. يعنـي در ذات و    مـي » مالقات خدا«است توضيح دهد. آن جايي كه انسان به آن خواهد رسيد، جايي است كه انسان را اليق 

نسـان بايـد   دهد تا لياقت لقاء اهللا را پيدا كند. چـون ا  ماهيت انسان يك تحوالتي ايجاد خواهد كرد و يك سعة وجودي به انسان مي
 يك تناسب و ظرفيتي براي مالقات خدا پيدا كند.
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     نفس انجام كارهاي خوب يا ترك كارهاي بد مالك نيست، بلكه آن چيزي در به دنبال اينهـا بـراي انسـان
شود، مالك است. به عنوان مثال، دروغ نگفتن اثري دارد كه آن اثر براي ما اهميت دارد. كمااينكه  حاصل مي

 گوييد ولي چون در اين كار، نيت درستي نداريد، آن اثر و فايدة مطلوب را ندارد.  ت دروغ نميشما گاهي اوقا

 هاي پادگان، در نهايت قرار است آمادگي و توانايي جنگيدن داشته باشد، و لذا بايد يك ورزيدگي جسمي و يـك   سرباز بعد از آموزش
تـوانيم   تا در ميدان جنگ درست عمل كند. ما لوازم ميدان جنگ را ميهايي كسب كند  سري مهارت پذيري از فرمانده و يك اطاعت

انسان براي مالقات خدا، دقيقاً چه مختصاتي بايد داشته باشد؟ در قيامـت   ايم كه ببينيم كدام از ما به قيامت نرفته درك كنيم اما هيچ
هـا در دنيـا انجـام     شويم آن كارهـايي كـه انسـان    ) و متوجه مي9رق/؛ طايوم تُبلَى السرائرُشود( ها آشكار مي ها و سرّ آدم باطن انسان

خورد؟ اما در اينجا مسأله خيلي پيچيده است. و توضيح دادن وضعيت كمال انسـان خيلـي سـخت     درد لقاء اهللا مي اند، چگونه به ه داد
 است.

 چه ارتباطي با لقاءاهللا دارد؟ بينيم تا براي لقاء اهللا تربيت شويم/ازدواج هايي مي ما در پادگان دنيا آموزش

 هست و ما بايد خودمان » لقاء اهللا«بينيم كه بعداً به يك جايي برويم كه در آنجا محل  هايي مي ما در پادگان دنيا داريم يك آموزش
 آنجا تربيت كنيم.  زند كه بتوانيم خودمان را براي را براي آنجا تربيت كنيم. خداوند در اين پادگان دنيا شرايطي را براي ما رقم مي

 حـداقل از جهـت   - بايد با مرداني ازدواج كنند كه باالخره از نظر آنها اين مرد ها مثالً در اين حيات دنيا، خانم
شـدني   كنند اين آقايان درست يك ايراداتي دارند و هر كاري هم مي- هاي ذاتي كه طبيعت مرد دارد  ويژگي

هايي ازدواج كنند  كنند. از سوي ديگر، آقايان هم بايد با خانم نيستند و در نهايت هم مجبور هستند كه تحمل
يك اشكاالتي دارد و معموالً قابـل  - هاي ذاتي كه طبيعت زن است از جهت ويژگي- كه از نظر آنها اين خانم

چه حسني براي آمادگي جهت  - ها يا آقايان براي خانم- تغيير نيست و لذا بايد تحمل كنند. حاال اين وضعيت
اهللا دارد؟ اصالً اين تحمل كردن چه تأثيري در آمادگي انسان براي لقاء اهللا دارد؟ در حالي كه اين خانم لقاء 

توانستند يك عمر بنشينند و عبادت كنند تا آمادة لقاء اهللا شوند. اصـالً ايـن ازدواج و زنـدگي، چـه      يا آقا مي
در واقع دارد انسـان را بـراي لقـاء اهللا آمـاده      ها و مشكالتش ربطي به لقاء اهللا دارد؟ ازدواج با همة شيريني

 كند اما فهميدن ارتباط بين آن با لقاء اهللا پيچيده است. مي

 من اگر اين شوهر يا اين زن را نداشتم بندة خوبي براي «گويند:  كنند و مثالً مي ها در مسائل و مشكالت پس از ازدواج گير مي خيلي
در حالي كه اصـالً موضـوع   » شدم! اين شرايط را نداشتم و آن شرايط را داشتم، بندة خوبي ميمن اگر «گويند:  يا مي» شدم! خدا مي

 سرِ همين مقدراتي است كه خدا براي او قرار داده، تا انسان با اين مقدرات براي لقاء اهللا آماده شود. 

 مه نان بخـوري، بايـد كلـي تـالش كنـي و      خواهي يك لق ها در متن زندگي انسان تعبيه شده است. مثالً وقتي مي قبيل سختي اين
تر قرار دهد اما خداوند طـوري طراحـي    زحمت بكشي. در حالي كه براي خداوند كاري نداشت كه تأمين غذاي انسان را خيلي راحت

كمااينكـه   كنـد.  كرده است كه براي يك لقمه نان بايد كلي زحمت بكشيم. همة اينها در واقع دارد انسان را براي لقاء اهللا آماده مـي 
 )6انشقاق/»(هربك كَدحاً فَمالقي  يا أَيها الْإِنْسانُ إِنَّك كادح إِلى«فرمايد:  خداوند مي
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 و دستورات خدا را انجام دهيم» خوب باشيم«خدا ما را خلق نكرده كه صرفاً 

 سري كارهاي خوب را  هاي خوبي بشويم لذا يك آدم خواسته ما خدا مي«طور تحليل نكنيد كه  امور عالم را ساده تلقي نكنيد. مثالً اين
خدا اين كارهاي خوب را براي ما تعريف كرده است تـا  «درستش اين است كه بگوييم: » براي ما تعريف كرده است كه انجام دهيم

آمـوزش مـا طراحـي كـرده      البته معلوم است كارهايي كه خدا در پادگان دنيا براي» ما در اين كارها براي لقاء اهللا آمادگي پيدا كنيم
وقت يك كار زشت و بد نيستند. معلوم است كه هر كاري كه خدا براي ما پيشنهاد كرده است همه كارهاي خوبي هستند  است هيچ

ما را خلق نكرده است. يعني خدا ما را خلق نكرده » نفسه هاي في خوبي«خاطر اين  اي دارند اما خدا به  نفسه يك خوبي و هر كدام في
 و بعد هم بميريم و در آخرت هم ما را به بهشت ببرد و پاداش بدهد.» خوب باشيم«كه صرفاً  است

 ايم كه اين دستورات زيبـا را انجـام دهـيم، بلكـه مـا خلـق        هاي دارد ولي ما فقط براي اين خلق نشده دستورات خداوند يك زيبايي
دانـيم كـه    دانيم كه چيست؟ ولي اجمـاالً مـي   شويم كه دقيق نمي ايم كه اين دستورات را انجام دهيم تا براي يك چيزي آماده شده

 همان لقاءاهللا است.

سياسي شدن  است/» شدن ياسيس«هاي خدا براي اينكه انسان آمادة لقاءاهللا شود،  يكي از مهمترين برنامه
 جزء فرآيند پرورش ما براي لقاء اهللا است

 هاي پادگان حيات براي پرورش انسان اشاره كنيم. يكي از مهمتـرين   رين برنامهخواهيم به يكي از مهمت بعد از مقدمة فوق، حاال مي
سياسـي  «شـود   ترين مرحلة آموزش او نيـز محسـوب مـي    ها براي آماده شدن انسان جهت رسيدن به مالقات خدا كه سخت برنامه
معنوي شده باشد تا اين برنامـه را درك كنـد و    است. البته انسان خيلي بايد از ناداني فاصله گرفته باشد و خيلي بايد نوراني و» شدن

 در خودش درج كند.

  جزء فرآيند پـرورش مـا بـراي لقـاء اهللا     » سياسي شدن«سياسي شدن جزئي از برنامة اين پادگان حيات بشر در اين دنيا است. اين
بيشتر باقي نماندند كه بـه آن شـعور    چهار نفر - بعد از پيامبر(ص)- است. پيامبر اكرم(ص) هرچه در اين زمينه تالش كرد، در نهايت

بن  ميسلو  6و اختصاص مفيد/ 11رجال كشي/فَقَالَ علي ع إِنَّ النَّاس كُلَّهم ارتَدوا بعد رسولِ اللَّه ص غَيرَ أَربعة؛ (باالي ديني برسند.
  )2/598/سيق

 ور ديني است؛ چرا كه سياست مـا عـين   منظورمان از شعور باال، شعور سياسي نيست بلكه منظور همان شع
ديانت ماست. پس كسي كه شعور سياسي ندارد يعني شعور ديني ندارد. چون هنوز نفهميده است از او چه 

 داد. خواهد، و اال ابليس هم اين كارها را انجام مي خواهند. خداوند كه فقط از ما نماز و عبادت نمي مي

 اي وجود دارد، نياز به بحث مفصلي دارد كه اينجا مجال آن نيسـت، و شـما    ا كردن، چه رابطهاينكه بين لقاء اهللا و درك سياسي پيد
 توانيد دربارة اين مسأله فكر كنيد. خودتان مي
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نفر به اين قله  4برساند/ در نهايت فقط » شعور سياسي«نام  اي به خواست مردم را به قله پيامبر(ص) مي
 رسيدند

 مند  ترين بخش تربيت آنها در اين بود كه مردم را قانون م شروع كردند به تربيت كردن مردم، و راحتپيامبر اكرم(ص) در تاريخ اسال
انـد امـري روشـن اسـت.      تمدن نبودند و اين براي كساني كه تاريخ را مطالعـه كـرده   قانون و بي قدر هم بي كنند. البته مردم آنجا آن

 كارهاي خوبي مثل نماز خواندن، دروغ نگفتن و ... دعوت كند.  ترين كار پيامبر(ص) اين بود كه مردم را به راحت

  خواهد مـردم را بـه كـدام قلـه      اند، مي هزار پيغمبر در واقع مقدمة ظهور ايشان بوده124بايد ديد پيامبر اسالم(ص) با آن عظمتي كه
تر است. آيـا پيـامبر اكـرم(ص) توانسـت      تتوان گفت كه اين قله، همان شعور سياسي است و اال بقية مسائل از اين راح برساند؟ مي

 مردم را به آن قله برساند؟ در پاسخ بايد گفت كه فقط چهار نفر رسيدند. 

 شعور سياسي باال بودند؟ دهيچه بود كه امت به آن نرس انتيد ةقل

  ،زكات، جهـاد، شـهادت و...   كدام بخش اسالم در زمان پيامبر(ص) تحقق پيدا كرد و كدام بخش تحقق پيدا نكرد؟ مسألة نماز، روزه
تـرين   ها مشكلي نداشتند. پس چه چيزي حلّ نشد؟ آيا آن چيزي كه حل نشد، همان عـالي  حل شد و جامعة آن موقع در اين زمينه

شود كه  دست آمده بود و فقط يك مشكل فرعي باقي مانده بود! نمي ترين رتبة ديانت به شود گفت كه عالي رتبة ديانت نيست؟ نمي
 ها را فتح نكرده باشند!  قلة ديانت رسيده باشند ولي كوهپايه آنها به

 كرد، انگار هيچ كاري انجام  قلة ديانت چه بود كه امت به آن نرسيده بودند؟ اين قله چه بود كه اگر پيامبر اكرم(ص) آن را ابالغ نمي
بود كه امت بـه آن  » العاده باال و پيچيده شعور سياسي فوق«واقع يك  آن در) 67مائده/»(هو إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَ«نداده بود 

 نرسيده بودند.

هاي شخصيتي كودك را طوري درست كند كه خودش بعداً خود به خود ديندار  برنامة تربيتي بايد پايه
 شود

 همين نقطـه برسـيم. بنـده دربـارة     خواهيم بحث ديگري را مطرح كنيم و دوباره به  اين بحث را در همين نقطه نگه داريد. حاال مي
هاي شخصيتي كودك را طوري درست كند كه او خود به خود بعداً ديندار بشود. مـا   مسائل تربيتي معتقدم كه برنامة تربيتي بايد پايه

عليمـات دينـي   بدهيم و اگر هم اصالً ت» تعليمات ديني«در مهد كودك و بعد از آن در هفت سال اول تربيت، تقريباً زياد نياز نداريم 
 نداديم، اشكالي ندارد. اسالمي بودن مدرسه به اين تعليمات نيست. 

  كافي است كه بچه را تمرين بدهيم كه تفكر منطقي داشته باشد و خالقيت را دوست داشته باشد و چند مفهوم انساني ديگر را در او
هم خواهد شد و نيازي نيست به او تعليمات دينـي بدهيـد. مـثالً    » خوان نمازشب«صورت اين بچه خود به خود  تقويت كنيم. در اين

الزمة خالقيت اين است كه انسان از ديگران تقليد نكند و از تشويق و تنبيه رها باشد. چنين انساني، عبد خدا خواهد شد. چون عبـد  
 را واقعاً باور دارد.» الاله اال اهللا«خدا كسي است كه 
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هاي  صيتيِ ديانت در كسي آماده باشد، دينداري براي او آسان است/شيوة اصالح ريشهاگر مقدمات شخ
 شخصيتي در مهدكودك

 پذيري اگر  اگر مقدمات شخصيتيِ معنويت و ديانت در يك كسي آماده باشد، دينداري براي او آسان خواهد بود. مثالً در بحث واليت
 پذيري كنيد. شود و الزم نيست به زور او را متقاعد به واليت ماده ميپذيري آ كسي نظام تسخيري را بپذيرد، براي واليت

 هـاي شخصـيتي او را    پذير شوند؟ اول بايد ريشه هاي ما واليت كار كنيم تا بچه از همان مهد كودك بايد چه
ـ  درست كنيم. مثالً يك بازي براي او طراحي كنيم كه در جريان آن بازي، بچه بتواند تفاوت ا هاي خودش را ب

ايـن را از دوران  » تو اين امتياز را داري و او هم فالن امتيـاز را دارد «ديگران، بشناسد و بپذيرد و بفهمد كه 
 نكنيم! » سازي يكسان«ها را بشناسد و درك كند. همه را هم  كودكي براي او جا بيندازيم كه تفاوت

 جـاي مسـاوات    گذارند(عـدالت را بـه   نام آن را هم عـدالت مـي   كند و» يكسان«خواهند همه را  هاي تعليم و تربيت معموالً مي نظام
گيرند) در حالي كه خيلي اوقات اين عدالت نيست، بلكه توهم عدالت يا تفسير غلط از عدالت است. مثالً تنبيه و تشـويق دربـارة    مي

ا سه تا غيبت اخراج كنيد و ديگـري  صورت گيرد، بلكه گاهي الزم است مثالً يك كسي را ب» مساوات«افراد مختلف، لزوماً نبايد به 
 را با ده جلسه غيبت هم اخراج نكنيد. 

  مـن در آن  » يك چيزي را من بلد هستم و تو بلد نيستي و يك چيزي را تو بلد هستي و من بلد نيستم«نظام تسخيري يعني اينكه
هايي كـه ايـن وضـعيت را خيلـي راحـت       م. آدماي كه شما بلد هستي بايد تواضع كنم و بالعكس. اين را بايد خيلي تمرين كني زمينه
توانند  ها نمي توانند بپذيرند. اما مشكل اين است كه خيلي پذيرند اين تبعيض خداوند در برتري دادن بعضي بر بعضي را راحت مي مي

كشي برق) را  لر يا سيماي(مثل تعمير كو توانند برتري يك آدمي مثل خودشان كه يك حرفه ها نمي اين مسأله را بپذيرند. مثالً خيلي
 بلد است، بپذيرند.

 شود  كند. مثالً حضرت سليمان(ع) محتاج يك هدهد مي هاي بزرگ را محتاج افراد كوچك مي حسابي گاهي اوقات خداوند برخي آدم
 كند.  ان محتاج ميها را به ديگر دانسته است. خداوند با كسي شوخي ندارد و گاهي آدم كه بيايد و به او يك خبري را بدهد كه او نمي

 پـذيري را   پذير شود؟! در حالي كه او پاية شخصيتي الزم براي واليـت  خواهد واليت كسي كه نظام تسخيري را نپذيرفته، چطور مي
 ندارد. 

ها در طول تاريخ  اكثر آدم شود/ درست مي» شعور سياسي«هاي شخصيتي ما در  يكي از مهمترين پايه
 دان نداشته» سياسي بودن«حوصلة 

       خالصه اينكه پاية شخصيتي ديانت بايد  آماده شود، پاية شخصيتي لياقت براي مالقات خدا بايـد آمـاده شـود و يكـي از مهمتـرين
باشـيد و از درك و بصـيرت و شـعور     اي سياسـي  هـاي  شود. پس سعي كنيـد آدم  هاي شخصيتي ما در شعور سياسي درست مي پايه

 سياسي بااليي برخوردار باشيد. 

 ها در  ز مردم حوصلة سياسي بودن ندارند و اصالً حال ندارند دربارة مسائل سياسي فكر كنند! اكثر آدمخيلي ا
ها وقتـي هـم    م زمين، آد اند. همين االن در مغرب طول تاريخ در جوامع بشري، حوصلة سياسي بودن نداشته

كار كند؟ آيا  خواهد چه مياين رييس جمهور «گويند:  شوند، حداكثرش اين است كه مي كه خيلي سياسي مي
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يعني به » دهم! خواهد ماليات مرا زياد كند من به او رأي نمي خواهد ماليات مرا زياد كند يا كم كند؟ اگر مي مي
كـاري ندارنـد. اقتصـاد كـالن معـادالت      » اقتصاد كـالن «ها با  كه بسياري از كاسب ؛ همچنانبقية مسائل ديگر كاري ندارند

 كند اما بسيار مهم و تأثيرگذار است. ضاً خيلي با اقتصاد خُرد فرق مياي دارد كه بع پيچيده

وقتي همه سياسي شدند، ديگر هيچ نفاقي در  دهد كه اكثريت مردم سياسي باشند/ ظهور وقتي رخ مي
 يابد عرصة سياست، امكان جوالن نمي

 ده اسـت كـه بـه شـعور     هاي كالن خيلي پيچيده است و خداوند يكي از وظايف ما را ايـن قـرار دا   سياست
همين دليل در تمام طول تـاريخ، يـك    ها حوصلة سياسي بودن ندارند و به سياسي برسيم. منتها اكثر انسان

هاي ديكتاتوري يـا دموكراتيـك، بـر اكثريـت مـردم حكومـت        در نظام - هاي مختلف به بهانه- گروه كوچك
سي باشند و وقتي كه ظهور رخ داد، همـه  سيااكثريت مردم دهد كه  اند. ظهور حضرت نيز وقتي رخ مي كرده

 شوند. تر مي سياسي

  يكـي از   ،)1/25دهـد(كافي/  كشد و عقل آنها را رشـد مـي   بر سر مردم دست مي حضرت مهدي(عج)وقتي
شوند و شعور سياسي پيـدا   است. يعني همة مردم سياسي مي» عقالنيت سياسي«مهمترين وجوه اين عقل 

چـون   كنـد.  د، ديگر هيچ نفاقي در عرصة سياست، امكان جوالن پيدا نميكنند، و وقتي همه سياسي شدن مي
تواننـد سـخنان يـك     دهند كه او يك جاي كارش ايراد دارد. مـردم راحـت مـي    مردم از فلتات لسان يك آدم سياسي تشخيص مي

 دهد. سياستمدار را تشخيص دهند و مثالً بفهمند كه او دارد وزن يك موضوعي را زيادتر از حد نشان مي

 شوند تا وقتي اكثر مردم سياسي نباشند، هميشه يك گروه اقليت بر آنها مسلط مي

 فهمند كه او چقدر دارد نفساني صـحبت   گويد، همه مي اگر مردم به اوج شعور سياسي رسيده باشند، وقتي يك سياستمدار سخن مي
انـد.    طوري نباشند، به اوج شعور ديني خـود نرسـيده   اين كند؟ تا وقتي مردم كند، و از سخنانش چه هدف و منظوري را دنبال مي مي

ها و فقط نمـاز بخواننـد! البتـه رسـيدن بـه ايـن        ها را به اينجا برساند، نه اينكه بروند در پستوي خانه خواست آدم پيامبر(ص) هم مي
 آمادگي و ظرفيت پيدا كنيم.  - براي لقاء اهللا- نقطه(رسيدن به شعور سياسي) هم براي اين است كه به آن نقطة اصلي برسيم و

 شويد تا وقتي عرصة انديشة سياسي را طي نكنيد، اليق مالقات خداي بزرگ نمي

 هاي بسيار بـزرگ عـالم. وقتـي شـما ايـن       عرصة سياسي يعني عرصة انديشيدن دربارة جهان و پيچيدگي
منتهـا اكثـر   شـويد.   نمي شويد و وقتي بزرگ نشويد، اليق مالقات خداي بزرگ عرصه را طي نكنيد، بزرگ نمي

 شوند.  مردم دنيا سياسي نيستند. و وقتي اكثر مردم سياسي نباشند، هميشه يك گروه اقليت بر آنها مسلط مي

 بر خيلي از جوامع تسلط پيدا كند؟  چرا انگلستان كوچك توانسته

 يكي از شما مي اند  هاي ما باشد. اما چرا آنها توانسته استان دانيد سرزمين انگلستان چقدر مساحت دارد؟ شايد مساحت آن فقط در حد
خـاطر    اند؟ واقعش اين اسـت كـه آنهـا بـه     بر كشورهاي ديگر جهان تسلط پيدا كنند؟ مگر آنها چقدر ارتش و نيروهاي مسلح داشته
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اي اگر  در هر جامعه«د: گوي اند خيلي از كشورها را اداره كنند و مسلط شوند. اين مهارت ساده كه مي داشتن يك مهارت ساده توانسته
 » توانيد بقية مردم آن جامعه را اداره كنيد، چون اكثر مردم حوصلة سياسي بودن ندارند. دمِ چند نفر كليدي را ببينيد، مي

  به مستكبران عالم فرصت داده است كه بر آنها تسلط پيدا كنند. حاال اين بحـث چـه ربطـي بـه     » اكثر مردم سياسي نيستند«اينكه
 پيامبران دارد؟ رسالت 

پرستي  / مسألة اصلي بتاي امام صادق(ع): اگر از كسي در معصيت خدا اطاعت كني او را بندگي كرده
 است » اطاعت رجال«نيست، 

 كسي كه يك كسي(يك آدم ديگر) را در معصيت خدا اطاعت كند، او را بندگي كرده اسـت؛ «فرمايد:  امام صادق(ع) مي    نْ أَطَـاع مـ
ي ملًا فجرهدبع ةٍ فَقَديصتا شرّش » چشم«ايم! فقد به او گفتيم  ما كه او را بندگي نكرده«گويند:  برخي در اينجا مي )2/398كافي/»(ع
ايـم و او   در حالي كه مسأله به اين سادگي نيست. وقتي كه در گناه كردن، به كسي چشم بگوييم در واقـع عبـد او شـده   » كم شود!

 است.» اطاعت رجال«پرستي) نيست، بلكه مسألة اصلي ما  ا مسألة اصلي ما مسلمانان، بت(بتارباب ما شده است. لذ

  :امام صادق(ع) دربارة اين آية قرآن»هآل ونِ اللَّهنْ داتَّخَذُوا م هـاي غيـر از خـدا     فرمايد: اينها بايد از عبادت الهـه  مي) 81مريم/...»(و 
نْ دونِ   - أَي يكُونُونَ هؤُلَاء(ها اطاعت كنيد  عبادت يعني اينكه از آدمفرمايد:  و بعد حضرت مي تبرّي بجويند ةً مـهآل مينَ اتَّخَذُوهالَّذ

و إِنَّما هي طَاعـةُ   - السجود و لَا الرُّكُوع لَيست الْعبادةُ هي ؛اللَّه علَيهِم ضداً يوم الْقيامةِ و يتَبرَّءونَ منْهم و منْ عبادتهِم إِلَى يومِ الْقيامةِ
 )2/55؛ تفسير قمي/ الرِّجالِ، منْ أَطَاع مخْلُوقاً في معصيةِ الْخَالقِ فَقَد عبده

 شدن بود ياسيهم س اءياوج بعثت انب

  م يا ميراثى نزاع دارند و نزد سـلطان و قاضـيان وقـت    پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع بوا (ع)گويد: از امام صادق ميعمر بن حنظله
بمحاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها بمحاكمه رود چنانست كه نـزد طغيـانگر   

يگيـرد زيـرا آن را   بمحاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مـال حرامـى را م  
ميخواهند بطغيانگر محاكمه برند  :بحكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است باو كافر باشند خداى تعالى فرمايد

نْ   - عبد اللَّه ععنْ عمرَ بنِ حنْظَلَةَ قَالَ: سأَلْت أَبا (فرمود: .. در صورتى كه مأمور بودند باو كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ عـ
قٍّ  رجلَينِ منْ أَصحابِنَا بينَهما منَازعةٌ في دينٍ أَو ميرَاث فَتَحاكَما إِلَى السلْطَانِ و إِلَى الْقُضَ ي حـف هِمإِلَي اكَمنْ تَحقَالَ م كلُّ ذَلحاةِ أَ ي

رَ اللَّـه أَنْ     اغُوت و ما يحكُم لَه فَإِنَّما يأْخُذُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخَذَه بِحكْمِ الطَّـاغُوت أَو باطلٍ فَإِنَّما تَحاكَم إِلَى الطَّ أَمـ قَـد و
 وا إِلَى الطَّـاغُوتتَحاكَمونَ أَنْ يرِيدالَى يتَع قَالَ اللَّه كْفَرَ بِهرُو    ي أُمـ قَـد كْفُـرُوا بِه و60(نسـاء/ ا أَنْ ي(  انِ قَـال    :قُلْـتنَع صـي ف ؛ فَكَيـ... :

 )1/67كافي/

 بر فرض كه امريكا يك طرح صد در صد اسالمىهم بگويد ما قبول نداريم(» ال اله الّا اللَّه«فرمود: اگر آمريكا  حضرت امام(ره) مي - 
بگوينـد، مـا قبـول    » ال اله الّا اللَّه«افع ما گامى بردارند. اگر امريكا و اسرائيل كنيم كه آنها به نفع صلح و من انسانى بدهد، ما باور نمى

 ) 339/ص15امام/ج ةفيصح نداريم؛

 ايـم و نسـبت بـه     اي اخالقـي و معنـويِ غيرسياسـي شـده     طرز مشمئزكننده اند! ما به قبول كنيد كه ما را خيلي غيرسياسي بار آورده
 و«تفاوتيم؛ در حالي كه امام(ره) فرمـود:   هاي ديگر بي رصة موثر در سرنوشت و آيندة خود و انسانترين ع ترين و پيچيده كننده تعيين
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اسـالم ديـن   «و در جاي ديگري فرمـود:  ) 270/ص1 صحيفه امام/ج»(اند. اللَّه اسالم تمامش سياست است. اسالم را بد معرّفى كرده
 )467/ص 6 جصحيفه امام/»(سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد

  هـا توضـيح    سال از انقالب، اين سـخنان را درسـت بـراي بچـه    35اوج بعثت انبياء هم سياسي شدن بود. اما كدام تعليمات ما بعد از
 دهند؟! نتيجة اين كوتاهي ما هم در نهايت تأخير در ظهور حضرت خواهد شد. مي

  


