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    سرمقاله

 1ملعونه شجره
  
 ي  شـجره  «اصـطالح  از سـعود،   آل توصـيف  در انقـالب  رهبـر  حج پيام از بخشي در
  . است شده استفاده» ملعونه

اج مـشتاق و بـا         ! برادران و خواهران مسلمان    «: اند  ايشان فرموده  امسال جـاي حجـ 
هاي خـود حاضـر و در كنـار     مراسم حج خالي است، ولي آنان با قلب     اخالص ايراني در  
ي   شـجره  كننـد كـه    جهان و نگران حال آنـان هـستند، و دعـا مـي             حاجيان از سراسر  

  ».نتوانند گزندي به آنان برسانند ي طواغيت ملعونه
 كـه  دارد رؤيايي ماجراي به اشاره است كريم قرآن متن از برگرفته كه اصطالح اين
  . اند ديده وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر
  : است آمده چنين اسرا ي سوره 60 ي آيه در
ــا ِإذْ  وَ  « َنــةً  ِإالَّ  َأرَْينــاکَ  الَِّتــی الرُّْؤيَــا َجَعْلنَــا مــا وَ  بِالنَّــاسِ  َأحــاطَ  رَبـَّـکَ  ِإنَّ  لَــکَ  قـُْلن  وَ  ِللنَّــاسِ  ِفتـْ

زمانى را كه   ) به ياد آور  (ـ   َکِبيـراً  طُْغياناً  ِإالَّ  َيزِيُدُهمْ  َفما ُنَخوِّفـُُهمْ  وَ  اْلُقْرآنِ  ِفی اْلَمْلُعونَةَ  الشََّجَرةَ 
و .)  آگاه است  و از وضعشان كامالً   (ه مردم دارد؛    پروردگارت احاطه كامل ب   : به تو گفتيم  

ما آن رؤيايى را كه به تو نشان داديم، فقط براى آزمايش مردم بـود؛ همچنـين شـجره           
) و انـذار  (ها را بيم داده      ما آن . ايم را كه در قرآن ذكر كرده     ]  ين شده درخت نفر [ملعونه  

  .»!افزايد ها نمى كنيم؛ اما جز طغيان عظيم، چيزى بر آن مى
 بـراي  اي  وسـيله  را آن خداونـد  كـه  چيست ملعونه ي  شجره اين كه است آن سؤال
قرآن  آيات زا يك هيچ در«  :كه آن خصوصبه   است؟ داده قرار مردم امتحان و آزمايش
خورد كه خداوند اسمش را برده سپس آن را لعنت كرده            اى به چشم نمى    شجره كريم،

                                            
     http://farsi.khamenei.irبرگرفته از  .1
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و  62 ي  آيـه  به و است زقوم ي  شجره شجره، اين كه معتقدند مفسران از برخي 1.»باشد
  :فرمايد مي كه كنند مي اشاره صافات ي سوره 63

  2 »ِللظَّاِلِمينَ  َنةً ِفتْـ  ااهَ َجَعْلنَ  ِإنَّا الزَّقُّومِ  َشَجَرةُ  َأمْ  «
 اشاره زقوم بودن امتحان محل به صرفاً آيه، اين در است مشخص كه گونه همان اما

  .است نگرفته قرار لعن مورد ديگر و شود مي
 را» شـجره  «ي كلمـه  كـه  دارند اين بر اعتقاد ديگر مفسران از برخي علت همين  به
 محتـواي  به توجه با بلكه كرد، ترجمه» درخت «يعني آن اللفظي تحت معناي به نبايد
 چنـين  شـبيه . اسـت  بوده ديگري چيز آن بيان از خداوند مراد كه دريافت توان  مي آيه

 عبارت دو از كه است آمده نيز السالم  عليه ابراهيم ي  سوره 26 و 24 آيات در موضوعي
 باطـل  و حـق  جريـان  دو وضعيت توصيف براي» خبيثه ي شجره «و» طيبه ي شجره«

  : است شده استفاده
 ـ  َمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبـٍة َأْصـُلَها ثَابِـٌت َو فَـْرُعَهـا فـِى الـسََّماءِ لِ َأ َلْم تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال كَ « 

اى تشبيه   را به درخت پاكيزه   ) و گفتار پاكيزه   ("كلمه طيبه "آيا نديدى چگونه خداوند     
  )24(ـ»! شاخه آن در آسمان است؟ثابت، و) در زمين(كرده كه ريشه آن 

) همچنـين ( ـ  َمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمـن فَــْوِق اْألَْرِض َمـا َلَهـا ِمـن قَــَرارٍ َو َمَثُل َكلِ « 
را به درخت ناپـاكى تـشبيه كـرده كـه از روى زمـين               ) و سخن آلوده  (» كلمه خبيثه «

 )26 (».بركنده شده، و قرار و ثباتى ندارد
                                            

 188، ص13 ترجمه تفسير الميزان، ج .1

ـــٌر  .2 َنـــًة لِّلظَّـــاِلِميَن ) ٦٢(نـُّـــُزًال َأْم َشـــَجَرُة الزَّقُّـــوِم َأ َذالِـــَك َخيـْ ُرُج فـــِى َأْصـــِل ْخـــِإنـََّهـــا َشـــَجَرٌة تَ ) ٦٣(ِإنَّـــا َجَعْلَناَهـــا ِفتـْ
َهــــــا اْلُبطُــــــوَن َهــــــوَن ِمنْـ ُلــــــكِ  فَــــــِإنـَُّهْم َآل ) ٦٥(طَْلُعَهــــــا َكأَنَّــــــُه رُُءوُس الــــــشََّياِطيِن ) ٦٤(ِحــــــيِم اْلجَ     )٦٦(ا َفَمالِـــــــُوَن ِمنـْ

ما آن را مايـه درد       )62! (زقّوم؟) انگيز نفرت(بهتر است يا درخت     ) هاى جاويدان بهشتى   نعمت(آيا اين   
شـكوفه آن ماننـد      )64! (رويـد  آن درختى است كه از قعر جهـّنم مـى          )63! (و رنج ظالمان قرار داديم    

 )66! (كنند آن پر مىها را از  خورند و شكم از آن مى]  مجرمان[ها  آن )65! (سرهاى شياطين است
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 عالمـه  مرحـوم  چـون  مفسراني تفسير بر بنا شجره، ي  كلمه نيز الذكر  فوق ي  آيه در
 نيـز  عربي زبان در كه گرفت نظر در دودمان و خاندان معناي به بايست مي طباطبايي،

 اسـت،  مبـاركي  ي  شـجره  از فالنـي  گوينـد   مي عنوان مثال   به. دارد زيادي كاربرد اتفاقاً
 معـصومين  احاديـث  در. هـست  داري  نـسب  و اصـل  با و مبارك خاندان از كه اين يعني
اعظـم   پيامبر مثال عنوان  به. است رفته كار به شجره از معنايي چنين نيز السالم  عليهم
  : فرمايند مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين به خطاب وسلم وآله عليه اهللا صلي
   1.»  َشَجَرٍة َواِحَدةٍ   ِمنْ  أَنَا َو أَْنتَ  «

 دليـل  بـه  كه است خانداني حقيقت، در نيز آيه اين در ملعونه ي  شجره زا مراد پس
 اسـت  اين بعدي پرسش پس. است گرفته قرار خداوند لعنت مورد اند  كرده كه كارهايي

 شـيعه  مفسران از جمعى است آمده 2نمونه تفسير در اند؟  خاندان كدام خاندان، اين كه
                                            

ُخلِـَق النَّـاُس « : آله به من فرمود    و عليه اللَّه السالم روايت شده كه رسول خدا صلى       از امير مؤمنان عليه    .1
َسْنيُ َأْغـَصانـَُها َو  َشَجَرٍة َواِحَدٍة أَنَا َأْصُلَها َو أَْنَت فـَْرُعَها َو احلََْسُن َو احلُْ   ِمنْ  ِمْن َشَجٍر َشىتَّ َو ُخِلْقُت أَنَا َو أَْنتَ 

َا  ِ اند، ولـى   هاى مختلفى آفريده شده مردم از درخت! ـ يا علىِشيَعتـَُنا َأْورَاقـَُها َفَمْن تـََعلَّـَق ِبغُـْصٍن ِمـْن َأْغـَصا
هـا، و   من و تو از يك درخت، كه من ريشه و اصل آنم و تو تنه آن، و فرزندانت حسن و حسين شاخه     

هـاى آن چنـگ زد، خداونـد او را بـه        اى از شاخه   ند، پس هر كس به تركه     هاى آن درخت   شيعيانت برگ 
 73ص 2 السالم ج عيون أخبار الرضا عليه ».بهشت داخل خواهد كرد

اند كه اين خواب اشاره به جريـان معروفـى اسـت كـه          جمعى از مفسران شيعه و اهل تسنن نقل كرده         .2
آيند، بـسيار    روند و پائين مى    هايى از منبر او باال مى      ونوسلم در خواب ديد ميم      وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي 

اند  اميه تفسير كرده   ها را بنى   اين ميمون (خنديد   چنان كه بعد از آن كمتر مى       از اين مسأله غمگين شد، آن     
وسلم نشـستند در حـالى كـه از يكـديگر تقليـد       وآله عليه اهللا كه يكى بعد از ديگرى بر جاى پيامبر صلي       

). اللَّه را به فـساد كـشيدند        افرادى فاقد شخصيت بودند و حكومت اسالمى و خالفت رسول          كردند و  مى
 مفسر معروف اهل تسنن در تفسير الجامع، و        "قرطبى " در تفسير كبير، و      " فخر رازى  "اين روايت را    

انـد، و مرحـوم فـيض كاشـانى در تفـسير صـافى               البيان و جمعى ديگر نقـل كـرده         در مجمع  "طبرسى "
 171 ص12 تفسير نمونه ج. اين روايت از روايات معروف در ميان عامه و خاصه است: گويد مى
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 بـه  اشاره است، شده ذكر آيه ابتداي در كه رؤيايي اند كرده نقل تسنن اهل همچنين و
 هـايي   ميمون ديدند خواب كه دارد وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي پيامبر معروف ماجراي همان

 شـدند  غمگـين  بـسيار  خـواب،  ايـن  از بعد پيامبر و روند  مي پايين و باال ايشان منبر از
 چـون  سـنت  اهـل  برجـستگان  از بسياري را خواب اين. خنديدند  مي كمتر كه  طوري  به

 چـون  شـيعه  علماي و مردويه   ابن بيهقى، طبرانى، جرير،   ابن ترمذى، بغدادى، خطيب
 از قرطبـي  ماننـد  (شـيعه  و سـني  مفسران اساس، همين بر. اند  كرده نقل كليني شيخ

 خواب اين...) و كبير تقسير در رازي فخر الجامع، تفسير در سنت اهل معروف مفسران
 پيـــامبر رحلـــت از بعـــد اميـــه، بنـــي خانـــدان آمـــدن كـــار روي بـــر داللـــت را،

 اسالم جهان در فتنه موجب خود اعمال با كه خانداني 1.اند  گرفته وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي
  .كردند منحرف خود اصلي مسير از را اسالم تاريخ و شدند

 انقـالب،  رهبر حج پيام در سعود  آل براي ملعونه ي  شجره عبارت بردن كار به حال،
 گفتـار  و رفتار با كه آمده وجود به اسالم جهان در كه است منحرفي خط انهم بيانگر
 بـا  همـاهنگي  و همكـاري . انـد  كـرده  ايجـاد  را مـسلمين  بـين  در فتنـه  موجبات خود،

 و مـالي  پـشتيباني  صهيونيـستي،  رژيـم  و آمريكـا  يعني مسلمانان دشمنان شرورترين
 يمـن،  گناه  بي مردم كشتار ،القاعده و داعش چون تروريستي هاي  گروهك از لجستيكي

 از حـاجي  هـزار  6000 شـهادت  موجـب  كه گذشته حج مناي ماجراي در كفايتي بي و
  .است خاندان اين بودن ملعونه هاي نمونه از شد، اسالم جهان سراسر
  
  

                                            
 204، ص13 ترجمه تفسير الميزان، ج. عالمه طباطبايي چندين روايت با همين مضمون را نقل نموده است .1
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  درس فشرده

  واليت فقيه
  

  مقدمه
فقيه يكي از مباني اصلي فقه شيعه اسـت كـه در عـصر حاضـر                  موضوع واليت 

عليه احياء شـده     اهللا  توسط رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني رحمت        
  .و به ظهور رسيد

باشد الزم    السالم مي   جا كه اين واليت در امتداد واليت ائمه اطهار عليهم           از آن 
 آن داشـته باشـد زيـرا        ي   درباره  تا هر فرد مؤمن اطالعاتي هر چند مختصر        است

ي اعمال در گرو ايمان واقعي و اقرار به واليت اهل بيـت و پيـروي از                   قبولي همه 
  .آنان است

اگر چه آثار فاخر و ارزشمندي پيرامون موضوع واليت فقيه منتشر شـده و در         
جهت ظرافت و دقت موضـوع        طالب به دسترس همگان قرار دارد، اما بسياري از م       

چنين اقامه ادلُه عقلي و نقلي بسيار فـراوان، از جنبـه آموزشـي الزم بـراي                   و هم 
به همين دليـل بـراي      . باشد  ويژه بسيجيان، برخوردار نمي     استفاده آحاد جامعه به   

تسهيل در امر آمـوزش، ايـن موضـوع مهـم بـراي اسـاتيد و مربيـان و سـهولت                     
سيجيان عزيز؛ اقدام به خالصه نمودن مطالب با حفـظ جنبـه            فراگيري از جانب ب   
  .برداري قرار گيرد اميد است به احسن وجه مورد بهره. آموزشي آن نموديم
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  تعريف
  :اند در زبان عربي براي واليت دو معنا ذكر كرده

  ـ رهبري و حكومت1
  ـ سلطنت و چيرگي2

ن حكومت و زمامداري    رود مراد از آ     كار مي  هنگامي كه واليت درمورد فقيه به     
اگر نظام سياسي اسالم تشريح گردد و مكتب سياسـي آن بـاز             . امور جامعه است  

فقيـه در عـصر امامـان معـصوم            واليـت  ،شناسانده شود يكي از مباني اين مكتب      
  .خواهد بودسالم لا عليهم

فقيه در عصر غيبت ادامه واليت امامـان معـصوم اسـت     از ديدگاه شيعه واليت   
وسـلم   وآلـه  عليـه  اهللا  صـلي   اكرم  ه واليت امامان در امتداد واليت رسول      گونه ك   همان

قرار داشت و حاصل آن اعتقاد به اين نكتـه اسـت كـه در رأس هـرم قـدرت در                     
شناس قرار گيرد كـه اگـر معـصوم حـضور داشـت               جامعه اسالمي بايد يك اسالم    

اهد داشـت   الشرايط اين مسئوليت را بر عهده خو        شخص او و اگر نبود فقيه جامع      
هـا و احكـام الهـي در     ي اصلي حكومـت بـسط ارزش   زيرا از ديدگاه اسالم وظيفه   

ــاالترين مــصدر   باشــد جامعــه مــي و بــراي تحقــق ايــن آرمــان الزم اســت در ب
 زيـرا اگـر حكومـت       . قرار گيـرد   )دين شناس ( گيري شخصي آگاه به دين      تصميم

احكام قـضاوت، جهـاد،     ماند، مانند     اسالمي نباشد بسياري از احكام آن معطل مي       
داري و تمـام امـوري كـه بـه اداره جامعـه               روابط تجاري با غير مسلمانان، بانـك      

  .شود مربوط مي
شناسـد    و اگر حكومت اسالمي باشد ولي در رأس آن كسي كه اسالم را نمـي              

  .قرار گيرد تضميني براي اجراي اسالم وجود ندارد
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  فقيه داليل اثبات واليت
  :دليل عقلي)  الف
ها   جا كه انسان موجودي اجتماعي است نياز دارد تا در كنار ديگر انسان              آن از

ــانون و      ــه ق ــه ب ــك جامع ــدون ش ــد و ب ــه بده ــشكيل جامع ــد و ت ــدگي كن زن
براي اجراي قانون نياز دارد و بدون ترديد بهتـرين قـانون بـراي              ) مجري(زمامدار

و بهتـر از  باشـد زيـرا ا   ي يك جامعه قـرآن كـريم و دسـتورات خداونـد مـي               اداره
از طرفـي اجـراي قـانون و        . ها و مشكالت آفريدگانش آگاه اسـت        هركسي به نياز  

ي اسالمي بايد توسط كسي انجام شود كه بهترين           حكومت و زمامداري بر جامعه    
  .شناخت را نسبت به اين قانون داشته و بهتر از هر كسي بتواند آن را اجرا نمايد

  وسلم و بعد از او امامـان معـصوم          وآله  عليه  اهللا  اين فرد به يقين خود پيامبرصلي     
اما در زمان غيبت، احكام اجتماعي اسالم تعطيل نيـست          . باشند   مي  السالم  عليهم

و براي آن كه بتوان اين احكام را به نحو مطلوب عمل كرد الزم است تا در زمان                  
  .حكومت اسالمي برپا شود) در صورت وجود شرايط(غيبت نيز 

ي چنين حكومتي كسي قرار گيرد كه به احكـام            كه بر قله  كند    عقل حكم مي  
اگر معصوم در ميان مردم بود      . تواند زمامدار مردم باشد     اسالمي آگاهي دارد و مي    

شمارد ولي در عصر غيبت معصوم، فقيه عـادل و            عقل او را سزاوار اين منصب مي      
  .قادر بر اداره جامعه اليق اين مقام است

ثابت است و هميشه بايد يـك نفـر كـه           ) دقت شود  (به عبارتي جايگاه واليت   
داراي شرايط الزم است در اين جايگاه هدايت و رهبري جامعه را بر عهده بگيرد               

  .گيرند كند افرادي هستند كه در اين جايگاه قرار مي چه تغيير مي و آن
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  :داليل نقلي)  ب
به دليل هـدف مـا      ه  فقيه به احاديث فراواني استناد شده ك         براي اثبات واليت  

  :كنيم اشاره ميدر ارائه بحثي بسيار موجز و خالصه فقط به سه حديث 

كنـد كـه      توقيع شريفي كه مرحوم صدوق از اسحاق بن يعقوب نقـل مـي            ـ  1
هـاي او بـه خـط     الشريف در پاسخ به پرسـش  فرجه  تعالي  اهللا  عصرعجل  حضرت ولي 

  :شان نوشتند مبارك

ــــا اْحلَــــَواِدُث اْلوَ « ــــِيت َعَلــــْيُكْم َو أَنَــــاَو أَمَّ   اِقَعــــُة فَــــاْرِجُعوا ِفيَهــــا ِإَىل ُرَواِة َحــــِديِثَنا فَــــِإنـَُّهْم ُحجَّ
ُة اللَّـِه َعلَـْيِهم افتد به راويان حديث مـا مراجعـه     ـ در رويدادهايي كه اتفاق مي  ُحجَّ

   1 .»ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم كنيد زيرا آن

ـُة اللَّـهِ « و» فَِإنـَُّهْم ُحجَِّيت َعَلْيُكمْ « دو جمله    سالمال  ليهع حضرت مهدي  را » أَنَـا ُحجَّ

رسـاند حكـم راويـان حـديث كـه همـان              اند كه به وضوح مـي       اي فرموده   به گونه 
 يعني فقيهان نايـب عـام امـام زمـان         . فقيهان هستند مانند حكم خود امام است      

  2 . در بين مردم هستندالسالم عليه

                                     
   180ص 53  جو 90ص 2ج )بيـــروت -ط (بحـــار األنـــوار  ـ   140ص 27ج هالـــشيع  وســـائل.1
 ـ  452ص) القديمـة  -ط (إعـالم الـورى بـأعالم الهـدى      ـ  469ص 2ج االحتجاج ـ  380ص 75  جو

 531ص 2ج معرفة األئمة  الغمة في كشف ـ  290صللطوسي  الغيبةـ  1113ص 3ج  ،الجرائح و  الخرائج
 122صاألنوارالمضيئة  منتخب ـ 483ص 2جالدين  كمالـ 

طور مبسوط بحث     به» سه روايت مهم در موضوع واليت فقيه      بررسي  «  حديث در مقاله   درباره اين  .2
 )مقاله بعدي. (شده است
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ي   مقبولـه السالم نقـل شـده و بـه           عليه امام صادق حضرت  ز   حديثي كه ا   ـ2
   : معروف استحنظله عمربن

َكـــاَن ِمـــْنُكْم ِممَّـــْن قَـــْد َرَوى َحـــِديثـََنا َو َنظَـــَر ِيف َحَاللِنَـــا َو َحرَاِمنَـــا َو َعـــَرَف َأْحَكاَمنَـــا َمـــْن  «
ـَـا فـَْليَـْرَضــْوا بِــِه َحَكمــاً فَــِإينِّ قَــْد َجَعْلتُــُه َعلَــْيُكْم َحاكِ  مــاً فَــِإَذا َحَكــَم ِحبُْكِمنَــا فـَلَــْم يـَْقبَـْلــُه ِمْنــُه فَِإمنَّ

نَـا الـرَّادُّ َعلَـى اللَّـِه َو ُهـَو َعلَـى َحـدِّ الـشِّْرِك بِاللَّـه َنا َردَّ َو الرَّادُّ َعَليـْ  ـ  اْسَتَخفَّ ِحبُْكِم اللَِّه َو َعَليـْ
نظر دارد و احكـام     كند و در حالل و حرام ما          هركس از شما حديث ما را نقل مي       

شناسد به حكومت او رضايت دهيد همانا من او را حاكم شما قـرار دادم                 ما را مي  
         پس وقتي او به حكم ما حكم كرد اگر قبول نشود، سبك شمردن حكم خدا و رد

   1 .»بر ماست و رد ما رد خداست و آن در حد شرك به خداست
يث با تعبيـر عـارف بـه        فقيه در اصطالح امروز همان شخصي است كه در حد         

  .احكام معرفي شده است
السالم و در صورت دسترسي نداشـتن         عليه معصومامام  وقتي در زمان حضور     

ط است، در زمان غيبت     يالشرا  ي مردم مراجعه به فقيهان جامع       به معصوم، وظيفه  
ي مردم مراجعه به چنين فقيهـاني         كه معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه       

  2 .باشد مي
السالم در دوران حكومـت ظـاهرى         المؤمنين عليه  طور كه حضرت امير    همان« 

كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از         خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى       

                                     
 27 جو 34ص 1جالـشيعة   وسـائل  ـ  301 و ص218ص 6جاألحكـام   تهـذيب ـ  67ص 1ج الكافي .1

 133ص 4جالآللي  عوالي ـ 311ص 17جالوسائل  مستدركـ  136ص

طـور مبـسوط      به» سه روايت مهم در موضوع واليت فقيه      بررسي  « درباره اين حديث نيز در مقاله      .2
 )مقاله بعدي. (بحث شده است



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

14 

مطلـق  » ولـى امـر   «السالم هم چون      ها اطاعت كنند، حضرت امام صادق عليه       آن
 و  ... قاضى تعيين فرمايـد    تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و         مى ...باشد مى

تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امـور قـضايى مطـرح اسـت، و بـه                    
  1.ساير امور حكومتى ارتباط ندارد

كنـد    السالم نقل مـي     عليه  حديثي كه مرحوم صدوق از اميرالمومنين علي       ـ3
  :وسلم فرمودند وآله عليه اهللا صلي خدا كه رسول

  ـ  ُخَلَفاِئياللَُّهمَّ اْرَحْم «
  خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده

  ـ  ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َو َمْن ُخَلَفاُؤكَ 
  ال شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ؤس

   ـ قَاَل الَِّذيَن يَْأُتوَن ِمْن بـَْعِدي يـَْرُووَن َحِديِثي َو ُسنَِّيت 
ديث و سـنت مـرا نقـل        آينـد و حـ      آنان كـه بعـد از مـن مـي         : حضرت فرمود 

   2 .»كنند مي
  :نكته توجه كرد فقيه بايد به دو براي داللت اين حديث براي واليت

  :وسلم از سه شأن عمده برخوردار بودند وآله عليه اهللا  رسول اكرم صلي)الف
  .ـ تبليغ آيات الهي و رساندن احكام شرعي و راهنمايي مردم1
  .ـ قضاوت در موارد اختالف و رفع خصومت2
  .ـ زمامداري جامعه اسالمي و تدبير آن يعني واليت3

                                     
 92عليه؛ واليت فقيه، حكومت اسالمى ص اهللا امام خميني رحمت .1

 287ص 17جالوسـائل   مستدرك ـ  91ص 27جالشيعة  وسائل ـ  420صفحه 4جلدالفقيه  اليحضره  من.2
 ـ  374صاألخبـار   معـاني  ـ  180صللـصدوق   األمـالي   ـ 221ص 86و ج144ص 2جبحـاراألنوار  ــ  

 37ص 2ج) ع(أخبارالرضا عيون ـ 56ص) ع(صحيفةالرضا ـ 181صاألخبار  جامع



  درس فشرده واليت فقيه

 

15 

آيند و حـديث و سـنت او را نقـل              منظور از كساني كه بعد از حضرت مي        )ب
كند   كنند فقيهان هستند نه راويان و محدثان، زيرا راوي فقط نقل حديث مي              مي

كند حديث و سنت خود حضرت است يـا نـه؟ و كـسي                داند آنچه نقل مي     و نمي 
  .شناسد كه به مقام اجتهاد و درجه فقاهت رسيده باشد  را مياين امور

كنـيم كـه فقيهـان جانـشينان          با توجه به اين دو نكته از حديث استفاده مـي          
( باشند و شـئوني كـه بـراي حـضرت بـود               وسلم مي   وآله  عليه  اهللا  صلي پيغمبراكرم

  .بودبراي جانشينان او نيز خواهد ) تبليغ دين، قضاوت، زمامداري و واليت
  قرآنييك بحث 

  :فرمايد خداوند كريم در قرآن مجيد مي
  )67 و 40/ ـ يوسف57/انعام( »ـ فرمان جز به دست خدا نيست ان الحكم االّ هللا«

ها واليت و سرپرستي دارد و اين واليـت را     ي انسان   و خداوند است كه بر همه     
الـسالم داده     عليه ؤمنين و اميرالم   سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  از جانب خويش به پيامبرصلي    

  :است
ِإنَّمـا َولِـيُُّكُم اللَّـُه َو َرُسـولُُه َو الـَّذيَن آَمنُـوا الـَّذيَن يُقيُمـوَن الـصَّالَة َو يـُْؤتُـوَن الزَّكـاَة َو ُهـْم «

ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني هستند كـه در هنگـام ركـوع زكـات                 ـ   راِكُعـون
  )55/مائده( .»دهند مي

كه از سوي شيعه و سني نقل شده است منظور قسمت           طبق روايات صريحي    
 انگشتر خويش را بـه      ،السالم است كه در هنگام ركوع نماز        عليه آخر آيه امام علي   

  .انسان فقيري كه تقاضاي كمك كرده بود بخشيد
جايگاه واليت را رفيع قرار داد و دستور فرمود تا          گونه دستورات     خداوند با اين  

  .گيرد اطاعت كنند  اين جايگاه قرار ميمؤمنين از هر كسي كه در
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اي كـساني   ـ  يا أَيـَُّها الـَّذيَن آَمنُـوا َأطيُعـوا اللَّـَه َو َأطيُعـوا الرَُّسـوَل َو ُأولِـي اْألَْمـِر ِمـْنُكم«
  )59/نساء( .»ايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد كه ايمان آورده

الـشريف اسـت و در         تعالي فرجـه   اهللا  عصرعجل  امر در عصر حاضر وجود امام       صاحب
الشرايط نائب عام امام معصوم       هاي قبل اشاره شد كه در زمان غيبت فقها جامع             بخش

هستند و هر كدام حكومت جامعه را در دست بگيرد در جايگـاه واليـت قـرار گرفتـه                   
  .باشد است پس اطاعت از او، اطاعت از خداوند و انجام دستورات الهي در قرآن مي

  

  فقيه  وليشرايط
  

  :)فقاهت در دين(علم ـ 1
جا كه در حكومت ديني اداره جامعه بـر اسـاس قـوانين اسـالمي اسـت                  از آن 

گيرد بايد آگاهي كافي به قوانين اسالمي داشته          كسي كه در راس قدرت قرار مي      
 يعني رهبر اسـالمي  باشد تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود        

رسيده و شناخت او نسبت به اسالم بـر اسـاس اسـتنباط از    جتهاد ابايد به درجه  
 زيرا اگر رهبر مقلد ديگري باشد اقتدار        .احكام الهي باشد و از ديگري تقليد نكند       

ـ كـه يـك   در اين مورد عالوه بـر آيـات و روايـات     . و نفوذ او شكسته خواهد شد
عـالم بـر   كنـد كـه    عقل سليم نيز حكم مينمونه از هر كدام در زير آمده است ـ  

   1 .جاهل مقدم است
ــــاب« ــــوا اْألَْلب ــــذَكَُّر ُأوُل ــــوَن ِإنَّمــــا يـََت ــــوَن َو الَّــــذيَن ال يـَْعَلُم ــــْسَتِوي الَّــــذيَن يـَْعَلُم ــــْل َي ــــْل َه    ُق

  تنها خردمنـدان   ! دانند يكسانند؟  دانند با كسانى كه نمى     آيا كسانى كه مى   : بگوـ  
  )9/زمر( »!شوند متذكّر مى

                                     
 )تهيه شده توسط مركز تحقيقات اسالمي نمايندگي ولي فقيه در سپاه(كتاب واليت فقيه  .1
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  :فرمايند السالم در اين خصوص مي  علي عليهاميرالمؤمنين 
ـــــه« ـــــَأْمِر اللَّـــــِه ِفي ـــــْم ِب ـــــِه َو َأْعَلُمُه ـــــَواُهْم َعَلْي ـــــِر أَقْـ َـــــَذا اْألَْم ـــــا النَّـــــاُس ِإنَّ َأَحـــــقَّ النَّـــــاِس ِ    أَيـَُّه

ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگـران توانـاتر و     ـ اي مردم، شايسته   
  1 .» داناتر باشدبه دستور خدا در امر حكومت

  :ـ عدالت و تقوي2
كنـد و   اگر حاكم و فقيه از تقوا و عدالت برخوردار نباشد قدرت او را تبـاه مـي    

. ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملـي مقـدم بـدارد                
فقيه درستكاري و امانت و عدالت شرط اسـت تـا مـردم بـا اطمينـان و                    براي ولي 

  .ر را به او بسپارنداعتماد زمام امو
فرمايد كسي كـه     ميالبالغه     نهج 131خطبه  السالم در     اميرالمؤمنين علي عليه  

   2 .داراي برخي از صفات رذيله است جايز نيست كه حاكم مسلمانان باشد

                                     
 173البالغه خطبه  نهج .1

ها و احكام مسلمين، واليـت و   بر ناموس و جان و غنيمت همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل   .2
ها حريص گـردد، و نـادان نيـز لياقـت       رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده دار شود، تا در اموال آن            

توانـد رهبـر مـردم       رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيـز نمـى                
را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسيم بيـت المـال                  باشد، كه با ستم حق مردم       

دارد، و  كند و گروهى را بر گروهى مقدم مى   عدالت ندارد زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى           
تواند امام باشد زيرا كه بـراى داورى بـا رشـوه گـرفتن حقـوق مـردم را                    رشوه خوار در قضاوت نمى    

رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آلـه و سـلّم را      به صاحبان آن نمى    پايمال، و حق را   
 .كشاند كند لياقت رهبرى ندارد زيرا كه امت اسالمى را به هالكت مى ضايع مى
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  :فرمايد سالم نيزدرباره صفات حاكم مسلمين ميلا امام حسين عليه
َمـــاُم ِإالَّ اْحلَـــا « اِئُن بِـــِديِن اْحلَـــقِّ اْحلَـــاِبُس فـََلَعْمـــرِي َمـــا اْإلِ ِكُم بِاْلِكَتـــاِب اْلَقـــاِئُم بِاْلِقـــْسِط الـــدَّ

مطابق  كه كس جامعه جز آن يجان خودم سوگند پيشوا  هب  ـ  نـَْفَسُه َعَلى َذاِت اللَّـه
عدل و داد را در ميان افـراد        (به قسط قيام كند      كند و    حكمبا دستور كتاب خدا     

يـن حـق، متـدين و پابنـد باشـد و خـود را مطيـع و                  ده   و خود هم ب    )رواج دهد 
   1 .»، نيستبردار خدا بداند فرمان
  .يعني مدير و مدبر باشد: ـ آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي3

 به نـوعي    السالم نقل شد    شماره يك از اميرالمؤمنين علي عليه     حديثي كه در    
  . اشاره به اين مطلب نيز دارد

دم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر         ترين مر   اي مردم، شايسته  « 
  2.»و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد

السالم در حديث ديگري در احتجاج به حقانيـت خـود بـر امـر                 امام علي عليه  
  :خالفت فرموده است

آشــناترين شـما بــه   ـ  نـاً َو َأْعَلُمُكـْم ِبَعَواقِـِب اْألُُمـوِر َو أَْذَرُبُكـْم لِـَساناً َو أَثـْبَـُتُكْم َجَنا«
   3 .»باشم ترين شما در قلب و دل مي ترين شما در گفتار و قوي عواقب امور و قاطع

و كامالً مشخص اسـت كـه ايـن صـفات الزم بـراي رهبـر جامعـه اسـت كـه                      
  .ها را بيان فرموده است اميرالمؤمنين آن

                                     
 334ص 44جبحاراألنوار ـ  39ص 2ج اإلرشاد مفيد .1

 173البالغه خطبه  نهج .2

 74ص 1ج ، االحتجاجـ 185ص 28ج بحاراألنوار .3
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  مطلقه بودن واليت فقيه
  .تي الزم استذكر مقدما» مطلقه « براي مشخص شدن معناي 

  :باشند السالم داراي سه نوع واليت مي عليهم ي اطهار پيامبر و ائمه
  :الف ـ واليت تكويني

تواننـد    يعني قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات هستند و مـي             
  .كارهايي فوق توان بشر انجام دهند

  :ب ـ واليت تشريعي
را ) احكـام (بايدها و نبايدهاي شـرعي      نمايند و     گذاري مي   يعني اقدام به قانون   

  .كنند براي مردم بيان مي
  :ج ـ واليت اجتماعي

ــي    ــه م ــر جامع ــت ب ــتي و حكوم ــاي سرپرس ــه معن ــق   ب ــه از طري ــد ك باش
هـاي بـه موقـع در حـوادث مختلـف اجتمـاعي جامعـه را هـدايت                    گيري  تصميم

  .كنند مي
ه همين دليـل    ب. فقيه از نوع سوم يعني واليت اجتماعي است         ي واليت  محدوده
 امور مربوط به حكومـت و   ي  كليه«: فرمايند  عليه مي   اهللا  رحمت خميني  حضرت امام 

الـسالم مقررشـده در       وسلم و ائمه علـيهم      وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي  سياست كه براي  
   1.»توان فرقي ميان اين دو قائل شد مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقالً نيز نمي

  .)باشد ط به حكومت و سياست شاهد بحث ما ميي امور مربو جمله(

                                     
 مبحـث واليـت فقيـه از كتـاب بيـع، امـام            «، ترجمه   »  ون و اختيارات واليت فقيه    ؤش« امام خميني،    .1

 35 ص»عليه اهللا رحمت
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بـه  » مقيـده «باشد كه در برابرآن       به معناي فقدان قيد و حدود مي      » مطلقه« 
  .معناي داشتن قيد و بند و حدود قرار دارد

  )يعني محدود نيست .( باشد فقيه در موارد زير داراي اطالق مي  واليت
  :الف ـ اطالق زماني

نياز نخواهد بـود و همـواره احتيـاج بـه رهبـر             ت بي بشريت هيچ زماني از والي    
ها امامان و در زمان غيبت فقها اين واليت را           فرزانه دارد كه پيامبران و بعد از آن       

  .برعهده دارند
  :ب ـ اطالق مكاني

اسـالم  . گـردد   ي واليت بـه هـيچ مـرز جغرافيـايي مقيـد نمـي               يعني محدوده 
هدايت براي تمامي مردم جهان بـوده       ترين دين مدعي تكامل پيام        عنوان كامل  به

نمايد و هر كس در سراسر عـالم موظـف اسـت تـا              و همه را دعوت به هدايت مي      
  .فقيه را اطاعت كند اوامر ولي

  :ج ـ اطالق موضوعي
فقيه بر تمامي موضوعات و ساختارهاي جامعه اعم از سياسي فرهنگـي              واليت

فقيـه در     باشـد و ولـي      و اقتصادي جاري است و محدود به موضوعي خـاص نمـي           
مورد موضوعات مختلف حق دارد راي و نظرخود را بدهد و مردم جامعـه بايـد از                 

  .آن اطاعت كنند
توانـد خـارج از       فقيه فوق هر قانوني است و مي        اين بدان معني نيست كه ولي     

حدود شرعي حكم بدهد بلكه دستورات و نظرات او بر اسـاس حـدود و احكـامي                
الـسالم تبيـين     آمده و از جانـب ائمـه معـصومين علـيهم           است كه در كتاب الهي    

  .گرديده است
كنـد كـه در    حدود و ابعـاد واليـت را مـشخص مـي    » مطلقه بودن   « بنابراين  
  .تواند واليت خود را اعمال نمايد طور مطلق مي ههاي ذكر شده ب تمامي زمينه
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  )فقيه  ولي( روش تعيين حاكم اسالمي 
  .ود دارددر اين زمينه دو ديدگاه وج

  :ي انتخاب الف ـ نظريه
الـسالم از آن جهـت كـه امامـت و واليـت تعطيـل                 عليـه  در زمان غيبت امام   

شود و برپايي دولت اسالمي در هر زمـاني واجـب اسـت بـر اسـاس روايـات                     نمي
باشد بنـابراين اگـر چـه تمـامي فقهـا از              برپايي حكومت اسالمي وظيفه فقها مي     

اند ولي امكان اعمال واليت از سـوي          تعيين شده جانب امام معصوم براي رهبري      
پس در اين هنگام بـر مـردم واجـب اسـت بـراي شـناختن و                 . ي آنها نيست    همه

شناساندن فقيه واجد شرايط رهبري تالش كننـد و بـا راي مـستقيم يـا توسـط                  
  .خبرگان وي را انتخاب كنند
دم، عـالوه   گويند فقيه براي مشروعيت واليتش بر مر        طرفداران اين نظريه مي   

» بيعت و ميثاق مردمي   «بايد  ...) عدالت، فقاهت و  ( هاي الزم     بر داشتن صالحيت  
  .را هم داشته باشد تا ولي مردم گردد) مقبوليت مردمي(

مـردم   فقيه را منتخـب  ترين اشكاالت نظريه انتخاب اين است كه اگر ولي   مهم
  :بدانيم
يح داده شد كه چنين     كند كه توض    ي مردم اخذ مي   أـ مشروعيت خود را از ر     1

  .فقيه مشروعيتش از جانب امام معصوم است نيست و ولي
شـود و حـدود واليـت وي بـستگي بـه              فقيه وكيل مردم محسوب مي      ـ ولي 2

تعداد طرفداران و خواست مـردم دارد و هرگـاه مـردم او را نخواسـتند واليـت او             
مـام  گردد كه طبق همان توضـيحات قبلـي چـون واليـتش از جانـب ا                 ساقط مي 

معصوم است حدود آن نيز توسط معصوم تعيين گرديده است كه اين حـدود در               
صفحات قبل توضيح داده شد و با خواست يا عدم خواست مردم واليت او سـاقط   

  .گردد يا محدود نمي
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  :ي انتصاب ب ـ نظريه
ـ ا  بيـت علـيهم     ي اهـل    طبق اين نظريه بر اساس روايـات و سـيره          سالم، آنـان   ل

اند پس فقها بـر مـردم واليـت           امر مسلمين قرار داده     ايط را ولي  الشر  فقيهان جامع 
صالحيت و احراز شـرايطي كـه اهـل بيـت           «كنند و فقيه فقط با داشتن         پيدا مي 

داراي واليـت اسـت و تنهـا در مرحلـه عينيـت بخـشيدن بـه              » انـد   تعيين نموده 
  .حكومت و اعمال واليت به پذيرش مردمي نياز دارد

ي فقهـا در امـور مـسلمانان موجـب            لت همزمان همه   دخا كهي  جاي آنولي از   
ي امور مـسلمين را واجـب كفـايي           گردد تشكيل حكومت و اداره      هرج و مرج مي   

دانند يعني در صورت انجام آن از سوي يـك فقيـه، ايـن تكليـف از ديگـران                     مي
  .شود ساقط مي

شـود بلكـه      فقيه نمـي    بر اساس نظريه نصب، راي مردم موجب مشروعيت ولي        
باشـد و مـشروعيتش را از امـام           فقيه از جانب امام معصوم داراي واليـت مـي          ولي

نمايد ولي براي اعمال واليت نياز به مقبوليت مردمـي دارد و ايـن راي                 كسب مي 
  .فقيه ندارد  مردم تأثيري در حدود اختيارات ولي

السالم كه ايشان مشروعيت واليت خـود را از پيـامبر             عليه همانند دوران علي  
وسـلم بـه      وآلـه   عليـه   اهللا  وسلم كسب كردند و بعد از پيامبر صـلي          وآله  عليه  اهللا صلي

عنوان امام داراي واليت بودند ولي چون مردم با ايشان بيعت نكردند آن حضرت              
نشين شدند و نتوانستند اعمال واليت نمايند ولي واليت حضرت             سال خانه  25تا  

  .ساقط نگرديد
فقيه   گردد كه ولي    و نقلي ذكر شد مشخص مي     چه از داليل عقلي      بر اساس آن  

از سوي امام معصوم منصوب گرديده است ولي براي اعمال واليت نياز به بيعـت               
و يا برگزيدن   ) مانند انتخابات   ( تواند با بيعت مستقيم       مردم دارد كه اين كار مي     

در هر حال حدود    . منتخبيني توسط مردم براي اين بيعت و انتخاب صورت گيرد         
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فقيه را امام معصوم مشخص نموده و در فقه شـيعه آمـده اسـت و                  يارات ولي اخت
توانند در اين حدود دخل و تصرفي نموده و آن را كم  مردم يا منتخبين آنان نمي

  .يا زياد كنند
شـده و  ) به نصب عام(ولي فقيه از سوي امام معصوم منصوب        : به عبارت ديگر  

  .نمايند يمردم يا منتخبين آنان فقط او را كشف م
  الشرايط رهبري از ميان فقها چگونگي تشخيص فقيه جامع

در دوراني كه هيچ فقيهي حكومت را در اختيار ندارد ـ اگر شرايط در اختيـار   
گرفتن حكومت وجود داشته باشد ـ بر همه فقها واجب است تا در جهت تشكيل  

« از فقهـا    از سـوي يكـي      » اقـدام اوليـه     « حكومت اسالمي اقدام نماينـد و لـذا         
ـ      » واليت  « و به تبع آن     » مشروعيت   دنبـال دارد و فقهـاي       هرا براي اين فقيـه ب

 وي عمـل    )حكـومتي (ديگر نيز تحت واليت او هستند و نبايد بـر خـالف احكـام             
توانند خـود را از كـار حكومـت مبـرا             نمايند و با تشكيل حكومت، ديگر فقها مي       

  .حساس نكنندگونه وجوبي را بر دوش خويش ا بدانند و هيچ
اما در دوراني كه حكومت اسالمي شكل گرفته است اگر فقيـه حـاكم از دنيـا                 

زيـرا  (الـشرايط را شـناخت        توان با مالك اقدام اوليه فقيـه جـامع          برود، ديگر نمي  
و ممكن است در اين زمان چند فقيـه         ) اقدام اوليه قبل از آن صورت گرفته است       

فقيه به مردم معرفي كنند و اين امر موجب        عنوان ولي  با صدور احكامي خود را به     
) فقيه  وجود حكومت اسالمي و فوت ولي     (لذا در اين مقطع     . گردد  هرج و مرج مي   

  .الشرايط شناخته شود بايد روشي را پذيرفت كه از آن طريق فقيه جامع
كـه  ايـن اسـت     بينـي شـده اسـت         روشي كه در جمهوري اسالمي ايران پيش      

« عنوان نمايندگان خـود بـه نـام          اي به   ا انتخاب عده  مطابق قانون اساسي مردم ب    
فقيـه را بـه    باشند ـ كار انتخاب ولي  ـ كه همه از فقها و مجتهدين مي» خبرگان 
  .نمايند سپارند و آنان يك فرد واجد شرايط رهبري را انتخاب مي آنان مي
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بر اين اساس فقيهي كه براي رهبري به مردم معرفي شود داراي واليـت نيـز                
  .تواند ادعاي واليت كند ت و فقيه ديگري نميهس

البته توضيح اين نكته ضروري است كه در هر دو شكل محتوا يكي است و در             
الشرايط شرايط اعمال واليـت را بـراي او           هر دو مورد مردم با بيعت با فقيه جامع        

  .كنند و تنها روش بيعت متفاوت است مهيا مي
  انجامد؟  به ديكتاتوري نميفقيه  واليتآيا:  پاسخ به يك اشكال

آيد كه رهبر يك جامعه فوق قانون باشد و خود  ديكتاتوري زماني به وجود مي  
گو نداند و هيچ مقامي نتواند او را از رهبري عزل نمايـد              را در برابر تخلفات پاسخ    

و به اين دليل خود را در چارچوب خاصي نداند و هـر طـور كـه صـالح دانـست                     
  :وجود نداردهاي ديكتاتوري   توجه به نكات زير زمينهاما با  .تصميم بگيرد

  :نظارت دروني) الف
بر اساس آيات و روايات و همچنين شرايطي كـه قـانون بـراي رهبـر جامعـه                  

گردد فردي    مشخص مي ) به خصوص تقوا و عدالت    ( اسالمي در نظر گرفته است      
ق احكام اسـالمي حركـت      كند مطاب   رهبر جامعه خواهد شد كه همواره سعي مي       

اسـاس   كند و خود را مقيد به رعايت قوانين الهي بداند لـذا چنـين شخـصي بـر                 
  .گيرد وجدان دروني و تقوايي كه دارد از روي هواي نفس تصميم نمي

  :نظارت بيروني) ب
باشـد و     فقيه در برابر قانون همانند ديگر افراد مـي          بر اساس قانون اساسي ولي    

. صـورت تخلـف محاكمـه خواهـد شـد         يگران نـدارد و در    هيچ برتري نسبت به د    
اعمال و » مجلس خبرگان « چنين منتخبان مردم در يك نهاد كنترلي به نام مه

فقيـه    توانند نسبت به مديريت و تـصميمات ولـي          رفتار وي را زير نظر دارند و مي       
پرسش نمايند و هر زمان احساس كردند كه وي شرايط ادامه رهبري را ندارد او               

  .ا عزل كنندر
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  :شوند عبارتند از برخي از اصول قانون اساسي كه مانع ديكتاتوري رهبر مي
  .تساوي رهبر با ديگران در برابر قانون: 107اصل 
در صورت ناتواني و يا از دست دادن يكي از شرايط، رهبـر توسـط           : 111اصل  

  .مجلس خبرگان عزل خواهد شد
فقيه حكمـي را بـا توجـه بـه            وليذكر اين نكته نيز ضروري است كه چنانچه         

موازين شرعي و قانوني صادر نمايد، عالوه بر همگان و ساير فقهـا، خـودش نيـز                 
  .بايد آن را رعايت نموده و به آن عمل كند

  :فقيه و قانون اساسي واليت
فقيه اشاره  به موضوع واليتنيز قانون اساسي  57 و 110 و 109 و 5 لودر اص

  . درباره اختيارات ولي فقيه است110ها اصل  ترين آن مهمشده است كه 
  : نكته ضروري است2ي اين اصول ذكر  درباره
  :ي اول نكته

 قـانون اساسـي     57بـه اصـل     ) مطلقـه (در هنگام بازنگري قانون اساسي لفظ       
اختيـارات  حـوزه   » واليـت مطلقـه   «پيش از اين ذكر شد منظور از        . اضافه گرديد 

  .باشد هاي حكومتي مي ي زمينه فقيه است كه در همه ولي
همطراز حكومـت امـام      اختيار ولي فقيه را      وددعليه ح  اهللا امام خميني رحمت  

  :ايشان فرموده است. دانست معصوم مي
وسلم بيـشتر از      وآله  عليه  اهللا  اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم صلي       «

السالم بـيش     عليه السالم بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي        عليه حضرت امير 
   1.»از فقيه است، باطل و غلط است

 از هعليـ  اهللا رحمـت خمينـي    امـام  ،12/9/58 در اساسي قانون رفراندم از پس

                                     
 64كتاب واليت فقيه ص .1
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 ،گذشت تصويب از فقيه واليت اختيارات قلمرو باب در خبرگان مجلس در چه آن
 و آورد شـمار  بـه  مخالفان جوسازي فرايند را خبرگان تصميم اين و نبود خشنود
 :فرمود
 و لو به نظر من يك قدرى ناقص         ـ كه در اين قانون اساسى يك مطلبى       اين «

كـه   است و روحانيت بيشتر از اين در اسالم اختيـارات دارد و آقايـان بـراى ايـن                 
 ــ  خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدنـد            

 همه شئون   كه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون واليت فقيه هست نه            اين
و از واليت فقيه آن طورى كه اسالم قرار داده است، به آن شـرايطى     . واليت فقيه 

يعنى آن اوصافى كه در ولـى       . بيند كه اسالم قرار داده است، هيچ كس ضرر نمى        
است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولى امر قرار داده است و اسالم او                   

 1.» را ولى امر قرار داده است
 از مـاه  دو از بـيش  كـه  فرمود زماني هعلي اهللا رحمتخميني   امام را سخن اين
   .گذشت نمي اساسي قانون پرسي همه و تصويب
 را خـود  روشـن  ديـدگاه  ديگريمتعدد   موارد در ،هعلي اهللا رحمتخميني   امام
امه به رئـيس    از جمله در ن    .فرمود بيان رهبري اختيار حوزه و فقيه واليت درباره

 :اي مرقوم فرمود اهللا خامنه جمهور وقت حضرت آيت
است،  سلم و وآله عليه اللَّه صلى اللَّه اى از واليت مطلقه رسول   حكومت، كه شعبه  «

م اوليه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و           يكى از احكا  
 عـدم   شـود، ناشـى از     چه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مـى           آن ... حج است 

   2 .»شناخت واليت مطلقه الهى است

                                     
 464، ص11 صحيفه امام، ج .1

 452، ص20 صحيفه امام، ج .2
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  :ي دوم نكته
 ممكـن   ه همين دليـل   بچون قانون اساسي يك قرارداد مبتني بر تجربه است          

طـور   همان. است به درستي تنظيم نشده و در همه حال كارآمد و راهگشا نباشد            
بيني نشده بـود      كه به لحاظ ايجاد برخي شرايط جديد كه در قانون اساسي پيش           

اساسي مورد بازنگري   عليه قانون     اهللا  رحمت  سال به دستور امام خميني     هدبعد از   
پرسي عمـومي گذاشـته       هاي آن تغيير نمود و به همه        قرار گرفت و برخي از اصل     

لـذا در صـورت بـروز چنـين شـرايطي، مداخلـه             . شد و توسط ملت تاييد گرديد     
هاي قانوني و حقوقي ضرورت      بست  فقيه براي خارج كردن نظام اسالمي از بن         ولي
در مواقع ضروري قانون را از هدايت جامعه بـه          فقيه    به عبارت ديگر اگر ولي    . دارد

اي خـاص در      توانـد در برهـه      هاي دينـي و ملـي نـاتوان يافـت، مـي            تحقق ارزش 
كه اين امر با توجه . چهارچوب فقاهت و عدالت، فراتر از قانون انجام وظيفه نمايد    

 قانون اساسي بدان اشاره شده      110كه در اصل     به مطلقه بودن واليت فقيه و اين      
  .طور كامل قانوني است هست، كاري با

  
  اصول قانون اساسي مربوط به واليت فقيه

    :  پنجم اصل
  اسـالمي   در جمهـوري   "  فرجـه    تعـالي    اهللا  عجـل " عصر     ولي   حضرت   غيب  در زمان 

،  ، شـجاع   زمـان   بـه  ، آگـاه  تقـوي   و با  عادل  فقيه  بر عهده  امت امامت امر و    واليت  ايران
  .گردد  مي دار آن عهده  يكصد و هفتم  اصل  طبق  كه ر استمدير و مدب
  :  پنجاه و هفتم اصل

   و قـوه     مجريـه   ، قـوه   مقننـه  قـوه :  عبارتند از    ايران   در جمهوري اسالمي     حاكم  قواي  
   قـانون    ايـن    آينـده    اصـول   بر طبـق     امت   امر و امامت     مطلقه   زير نظر واليت     كه  قضائيه
  . از يكديگرند  قوا مستقل اين. دگردن  مي اعمال
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  :  يكصد و هفتم اصل
بنيانگـذار    و  اسـالم   جهـاني  قدر تقليد و رهبر كبير انقـالب   از مرجع عالي    پس

 " الشريف  سره  قدس"   خميني   امام  العظمي  اهللا  آيت   حضرت   ايران   اسالمي  جمهوري
 شـدند،    پذيرفته  و  ناخته ش   و رهبري    مرجعيت   به   قاطع مردم    اكثريت   از طرف   كه

   همـه   دربـاره    رهبري  خبرگان.   است   مردم   منتخب   خبرگان   عهده   رهبر به   تعيين
   و مـشورت     بررسـي   نهـم  و  و يكـصد     پـنجم   فقها واجـد شـرايط مـذكور در اصـول         

   يـا مـسائل      فقهـي    و موضـوعات     احكـام    بـه    را اعلم    از آنان    يكي  كنند؛ هر گاه    مي
  از   در يكـي     خاص   يا واجد برجستگي     عامه   مقبوليت   يا داراي   اجتماعي و    سياسي
   انتخـاب    رهبـري    دهنـد او را بـه        تـشخيص   نهـم  و  يكـصد    مذكور در اصـل     صفات

   و معرفـي     رهبـر انتخـاب     عنـوان   را بـه     از آنان    يكي   صورت  در غير اين   كنند و  مي
  1.نمايند مي

 را بـر      از آن    ناشـي   هـاي   مـسئوليت    و همـه    امر  ، واليت   خبرگان  رهبر منتخب 
  .  خواهد داشت  عهده

  .  است  با ساير افراد كشور مساوي رهبر در برابر قوانين
  :  يكصد و نهم اصل

  : رهبر شرايط و صفات
 .  فقه  مختلف  افتاء در ابواب  براي  الزم  علمي ـ صالحيت1
 .  اسالم ت ام  رهبري  براي  الزم  و تقواي ـ عدالت2      
   كافي   و قدرت   ، مديريت  ، تدبير، شجاعت    و اجتماعي    سياسي   صحيح  ـ بينش 3      
   بيـنش    داراي   كـه   ، شخـصي    شرايط فـوق     تعدد واجدين   در صورت .   رهبري  براي
  .  است تر باشد مقدم  قوي سياسي  و فقهي

                                     
 .حذف شدو شرط مرجعيت از اين اصل موضوع شوراي رهبري ون اساسي نقابعد از بازنگري  .1
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  : رهبر راتا و اختي وظايف  :  يكصد و دهم اصل
  بـا    از مـشورت     پـس    ايـران    اسالمي   جمهوري   نظام  ها كلي   سياست  ـ تعيين 1      

  .  نظام  مصلحت مجمع تشخيص
  .  نظام  كلي هاي  سياست  اجراي  بر حسن ـ نظارت2      
  . پرسي  همه ـ فرمان3      
  .  مسلح  نيروهاي  كل ـ فرماندهي4      
  .  نيروها  و بسيج  و صلح  جنگ ـ اعالم5      
  :  استعفاي  و قبول  و عزل ـ نصب6      

   سـازمان   رئيس)ج   .  قضائيه  قوه   مقام  ترين عالي )ب   .  نگهبان   شوراي   فقهاي )الف
   كـل    فرمانـده  )ه   .  ستاد مـشترك     رئيس )د   . ايران  اسالمي   جمهوري  صدا و سيماي  

  .  و انتظامي  نظامي  نيروهاي  عالي  فرماندهان)و   . اسالمي   انقالب  پاسداران سپاه
  .  گانه  سه  روابط قواي  و تنظيم  اختالف ـ حل7      
  مجمـع   ، از طريـق     نيـست    حـل    قابل   عادي   از طرق    كه   نظام   معضالت  ـ حل 8      

  .  نظام  مصلحت تشخيص
   داوطلبـان   صـالحيت .   مـردم    از انتخـاب     پس   جمهوري   رياست  ـ امضا حكم  9      

  آيد، بايد قبـل     مي   قانون   در اين    كه   شرايطي   دارا بودن   جهت از     جمهوري  رياست
  . برسد  تأييد رهبري  به  اول  و در دوره  نگهبان  تأييد شوراي  به از انتخابات

  ديـوان    از حكـم     كشور پـس     مصالح   جمهور با در نظر گرفتن       رئيس  ـ عزل 10      
  عدم  به  اسالمي   شوراي   مجلس  يا راي ،    قانوني   از وظايف    وي   تخلف   كشور به   عالي

  .  هشتاد و نهم  اصل  بر اساس  وي كفايت
  از   پـس    اسـالمي    در حـدود مـوازين       محكـومين    مجـازات   ـ عفو يا تخفيف   11      

  .   قضائيه  قوه پيشنهاد رئيس
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  مهم روايت سه بررسي
  1فقيه واليت موضوع در

  

  حنظله بن عمر مقبولهـ 1
 بْـنِ  َداُودَ  َعـنْ  َحيْـَىي  بْـنِ  َصـْفَوانَ  َعـنْ  ِعيـَسى بْـنِ  ُحمَمَّـدِ  َعـنْ  احلَُْسْنيِ  ْبنِ  ُحمَمَّدِ  َعنْ  َحيَْىي  ْبنُ  ُحمَمَّدُ 
ــةَ  ْبــنِ  ُعَمــرَ  َعــنْ  اْحلُــَصْنيِ  َــا َســأَْلتُ  :َقــالَ  َحْنظََل ــْنيِ  َعــنْ  -ع اللَّــهِ  ْبــدِ عَ  أَب نَـُهَمــا َأْصــَحابَِنا ِمــنْ  َرُجَل  بـَيـْ
  :قَالَ  َذِلكَ  حيَِلُّ  أَ  اْلُقَضاةِ  ِإَىل  وَ  السُّْلطَانِ  ِإَىل  فـََتَحاَكَما ِمريَاثٍ  َأوْ  َدْينٍ  ِيف  ُمَناَزَعةٌ 

 از عيـسي،  بـن  محمـد  از حـسين،  بـن  محمد از يحيي، بن محمد از كليني مرحوم
 امـام  از :گفت كه نموده روايت حنظله بن عمر از حصين، بن داود از ،يحيي بن صفوان
 يا دين موضوع در نزاعي آنان بين كه مان اصحاب از مرد دو ي درباره السالم  عليه صادق
 آيـا  كـه  نمـودم  پرسش بردند قاضي يا سلطان نزد به را محاكمه و بود داده رخ ميراث
  :فرمود حضرت رواست؟ و حالل كاري چنين

َـا  بَاِطـلٍ  َأوْ   َحـقٍ   ِيف   ِإلَـْيِهمْ   َحتَـاَكمَ   نْ مَ  َـا لَـهُ  َحيُْكـمُ  َمـا وَ  الطـَّاُغوتِ  ِإَىل  َحتَـاَكمَ  فَِإمنَّ  وَ  ُسـْحتاً  يَْأُخـذُ  فَِإمنَّ
 يُرِيـُدونَ   تـََعـاَىل  اللَّـهُ  قَـالَ  بِـهِ  ُيْكَفـرَ  َأنْ  اللَّـهُ  أََمـرَ  َقدْ  وَ  الطَّاُغوتِ  ِحبُْكمِ  َأَخَذهُ  ِألَنَّهُ  ثَابِتاً  َحّقاً  َكانَ  ِإنْ 
  )60/نسا(  ِبهِ  َيْكُفُروا َأنْ  أُِمُروا َقدْ  وَ   الطَّاُغوتِ  ِإَلى يـََتحاَكُموا َأنْ 

 گمـان  بي ببرد، )جور حكام( آنان نزد به را محاكمه باطلي يا حق مورد در كه كسي
 اگـر  است، حرام آن گرفتن شود، حكم او نفع به چه آن و برده، طاغوت نزد به محاكمه

 اسـت،  گرفتـه  پس باز طاغوت حكم توسط را آن كه چرا باشد، ثابت وي براي حق چه
                                     

 .بهره برده شده است»  مباني مشروعيت در نظام واليت فقيه «كتابدر نگارش اين مطلب از  .1
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 فرمـوده  خداونـد  .بورزند كفر آن به كه است فرموده دستور متعال خداوند كه حالي در
 بـه  كه اند شده مامور كه اين با ببرند، طاغوت نزد به محاكمه خواهند  مي اينان :است
  .بورزند كفر آن

  ؟ َيْصنَـَعانِ  َفَكْيفَ  قـُْلتُ 
  بكنند؟ بايد چه پس كردم عرض

 َعــَرفَ  وَ  َحرَاِمنَــا وَ  َحَاللِنَــا ِيف  َنظَــرَ  وَ  َحــِديثـََنا َرَوى قَــدْ  ِممـَّـنْ  ِمــْنُكمْ  َكــانَ  َمــنْ  ِإَىل  يـَْنظُــرَانِ  قَــالَ 
َـا ِمْنهُ  يـَْقبَـْلهُ  فـََلمْ  ِحبُْكِمَنا َحَكمَ  فَِإَذا اً َحاِكم َعَلْيُكمْ  َجَعْلُتهُ  َقدْ  فَِإينِّ  َحَكماً  ِبهِ  فـَْليَـْرَضْوا َأْحَكاَمَنا  فَِإمنَّ
َنا وَ  اللَّهِ  ِحبُْكمِ  اْسَتَخفَّ  َنا الرَّادُّ  وَ  َردَّ  َعَليـْ   بِاللَّه الشِّْركِ  َحدِّ  َعَلى ُهوَ  وَ  اللَّهِ  َعَلى الرَّادُّ  َعَليـْ

 حـالل  در و كند  مي روايت را ما حديث كه كس آن شما ميان در كنند نظر :فرمود
 قـرار  حكـم  عنـوان  بـه  را وي شناسـد،   مـي  را مـا  احكام و كند،  مي نظر ابراز ما حرام و

 و نمود حكم ما حكم به كه آنگاه پس دادم، قرار شما حاكم را او من كه چرا دهند،  مي
 بـه  كسي و اند كرده پشت ما به و شمرده سبك را خدا حكم گمان بي نپذيرفتند وي از
  1».است خداوند به شرك حد در اين و كرده پشت خداوند هب كند پشت ما

                                     
   :برخي اسناد اين روايت به شرح زير است .1

 67ص 1 ج )اإلسالمية - ط( الكافي )1

 412ص 7 ج )اإلسالمية - ط( الكافي )2

 8ص 3 ج الفقيه يحضره ال من )3

 218ص 6 ج )خرسان تحقيق( األحكام تهذيب )4

 356ص 2 ج )للطبرسي(اللجاج أهل على اإلحتجاج )5

 540ص 3 ج الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر )6

 192ص 3 ج الدينية األحاديث في العزيزية اللئالي عوالي )7
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 1اسـت،  شـده  وارد حنظله بن عمر روايت در مناقشات، برخي چه گر سند، لحاظ از
  به همين دليل     اند، نموده قبول به تلقي را آن و نموده عمل آن به فقها عموم چون اما
 ايـراد  سـند  نظر از روايت اين به توان نمي خاطر همين به .است يافته شهرت مقبوله به

 از كـه  يحيـي  بـن  صـفوان  نـام  بـه  اسـت  شخصي سند سلسله در كه آن ويژه هب .گرفت
  .است اجماع اصحاب

                                                                                         
 34ص 1 ج الشيعة وسائل )8

 137ص 27 ج الشيعة وسائل )9

 538ص 1 ج )الوسائل تكملة( األئمة أصول في مهمةال الفصول )10

 33ص 1ج السالم عليهم األئمة أحكام إلى األمة هداية )11

 303ص 2 ج القرآن تفسير في البرهان )12

 11ص 10 ج األخبار تهذيب فهم في األخيار مالذ )13

 275ص 24 ج الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة )14

 221ص 2 ج )بيروت - ط( األنوار بحار )15

 262ص 101 ج )بيروت - ط( نواراأل بحار )16

 603ص 20 ج )السالم عليهم جواد امام تا زهرا حضرت مستدرك( المعارف و العلوم عوالم )17

 311ص 17 ج المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك )18

 84ص 30 ج) للبروجردي(جامع أحاديث الشيعة  )19

 هـيچ  اگـر  زيـرا  .باشـد  شـته دا اشـكالي  راويان نظر از كه شود مي گفته روايتي به اصطالحاً مقبوله .1
 قبول و پذيرفته را روايت فقها چون اما .بگويند موثقه يا صحيحه آن به بايد نباشد وارد آن بر اشكالي
 همچنـين  و حنظلـه  ابـن  عمـر  به چند هر حنظله ابن عمر مقبوله در .شود  مي گفته مقبوله آن به اند كرده
 چون اما است، شده وارد هايي خدشه توثيق هتج از االسدي حصين بن داود و يقطين عيساي بن محمد
 گرفتـه  نـام  حنظلـه  ابـن  عمـر  مقبوله خاطر، همين به اند، نموده قبول به تلقي را روايت اين فقها عموم
 .باشد اشكال بي ظاهراً نيز نفر سه اين جهت از البته .است
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  داللت بر واليت
 خمينـي  امـام  تقرير از اي خالصه كه است مناسب چيز هر از قبل داللت، نظر از اما
 خـويش  البيـع  كتـاب  در ايـشان  .شـود  آورده روايـت  ايـن  بـه  نـسبت عليـه     اهللا  رحمت

  :فرمايد مي
 پـس  اسـت،  اي منازعـه  ميـراث  يـا  ديـن  در دو، آن بين :گويد مي كه راوي سخن
 ترديـد  بـي  عبـارت  ايـن  .برنـد  مـي  قضاوت نزد به يا سلطان نزد به را خود دادخواهي

 فالنـي  كـه  ايـن  نظيـر  .گـردد   مـي  شامل را شود  مي داده ارجاع قضات به كه هايي نزاع
 ايـن  به نياز و كند  مي انكار ديگر طرف و داند  مي چيزي وارث را خود يا است بدهكار

 هـايي  نزاع همچنين و بخورند قسم يا كرده، بينه اقامه و بروند قاضي نزد به كه افتد  مي
 را خويش ميراث يا دين شخصي كه چه آن نظير كند،  مي بازگشت امرا و ها والي به كه
 دارد قـدرت  و سـلطه  اعمال به نياز فقط و كند نمي ادا است مشخص و ثابت كه اين با
 كـه  چـه  آن نظيـر  .هستند سالطين و امرا امور، اين در مرجع و )قضاوت و محاكمه نه(

 گرفـت  در نـزاع  طايفـه  دو آن بـين  و كشت را فردي طايفه يك از ستمگري فرد اگر
 همـين  بـه  و .نيـست  شان قدرت بر تكيه با والت از غير آن، به رسيدگي براي مرجعي
 در خلفـا  كـه  اسـت  روشن و .ببرند قضات يا سلطان نزد را محاكمه :گفته ويرا جهت
 دخالـت  شـود   مي  داده ارجاع قضات به كه مرافعاتي در ها زمان ساير بلكه و عصر اين
 در كـه  كـسي « :فرمود كه حضرت آن قول پس .است چنين نيز آن عكس و كنند نمي
 بـا  آن انطبـاق  »اسـت  خواسـته  داوري طـاغوت  از خواهد داوري اينان از باطل يا حق

 هر به.است والت خصوص در ظهور نبود ديگري قراين اگر بلكه است، تر روشن واليت
 و حكـم  ناسـبت م بـه  ويـژه  هب .است اشكال بدون آن در طغيانگر هاي والي دخول حال

 بـه  مراجعـه  از نهي در ظهور تنهايي به كه اي آيه به حضرت آن استشهاد با و موضوع،
 مرجع باره در پرسش »بكنند؟ كار چه« است گفته راوي كه اين و .دارد رستمگ حكام
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 بـاب  خـصوص  در آن اختـصاص  و اسـت  )واليـت  و قضاوت( باب دو هر در رسيدگي
  .رسد مي نظر به بعيد بسيار قضاوت

 در »شـوند  راضـي  او حكميـت  بـه  بايد پس« كه اين در السالم عليه امام فرمايش و
 كلمـه  از اگـر  و اسـت  فرمـوده  مـشخص  را حاكم مطلق ورط به تنازعي هر براي واقع

 كـردن  قـضاوت  بـراي  صـرفاً  را فقيـه  السالم عليه امام كه شود توهم چنين »فليرضوا«
 ا الّ و آيد نمي دست به آن از اختصاصي چنين كه نيست ترديدي است، فرموده مشخص
  .باشد نمي شرط قضاوت، به نظر مورد رجوع در طرفين رضايت
 كـه  الـسالم   عليـه  امـام  گفتـار  از كه گرديد روشن شد گفته چه آن عمجمو از پس

 حـضرت،  آن كـه  شود  مي استفاده » دادم قرار شما بر حاكم را او من پس« :فرمايد  مي
 فقيـه  پـس  است، داده قرار حاكم واليت، شئون در چه و قضاوت شئون در چه را فقيه
 به »قاضيا« كلمه از حضرت آن عدول با ويژه هب است، حاكم و امر ولي باب، دو هر در

 والـي  حكم و امر و قاضي قضاوت از اعم نيز قضا كه نيست بعيد بلكه و »حاكما« كلمه
  :فرمايد مي نيز تعالي و تبارك خداوند .باشد
َرُة ِمـْن َأْمـرِِهْم َو ُهـُم اْلِخيَــَو َما كَاَن ِلُمْؤِمٍن َو َال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقضَى اللَُّه َو َرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن لَ « 

 ـ هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگـامى   َمن يـَْعِص اللََّه َو َرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا
داشته باشـد؛ و    ) در برابر فرمان خدا   (كه خدا و پيامبرش امرى را الزم بدانند، اختيارى          

ــه گمراهــى   آشــكارى گرفتــار شــده هــر كــس نافرمــانى خــدا و رســولش را كنــد، ب
   )36/احزاب(ـ»!است
 در اشكالي هيچ حال هر به )است شده تعبير قضاوت به خداوند امر از آيه اين در(

  1».ندارد وجود )واليت و قضاوت( باب دو هر به )فقيه حاكميت( تعميم

                                     
 479 -478 ص ،2 ج البيع، كتاب خميني، امام .1
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 صـادق  امـام  سـوي  از فقيـه  نـصب  امكـان  چگونگي شبهه به بحث، ادامه در ايشان
 واليـت  منـصب  جعل بودن اثر بي شبهه و خويش امامت از پس دوران براي السالم عليه
 و داده پاسـخ  جـور،  خلفاي ي سيطره دوران در حضرت آن نبودن اليد مبسوط خاطر به
   :فرمايد مي خويش تقرير پايان در

 بنيـان  را مـذهب  و امت پايداري اساس جعل، اين طريق از السالم عليه صادق امام
 شـخص  يك قيام موجب و گرديده امت بيداري و آگاهي موجب ...كه اي گونه به نهاد
   1 .گردد مي اجانب ايادي قطع و اسالمي عادله حكومت سيسأت براي اشخاص يا

  .پردازيم ها مي  كه به بررسي آن شده برخي اشكاالتي گفتهاين موضوعدر 
 است قاضي معناي به لغوي لحاظ از حاكم :اول اشكال

 فـصاحت  عـصر  و دوره بـه  بايـد  مقبولـه  حـديث  اللغـه  هفق بررسي در شود مي گفته
 از اسـتفاده  حـديث،  صـدور  عصر در كه ديد بايد يعني .مولدين دوره نه و كرد مراجعه

 بـر  نـه؟  يـا  اسـت  داشـته  كاربرد » والي« و » زمامداري« براي » حاكم« و » حكم« واژه
ـ  نوعـاً  » حكومـت « قـديمي  لغـت  هاي كتاب در شود  مي گفته اساس همين  معنـاي  هب

 » سـلطنت « يا » خالفت« همچون هايي واژه از بيشتر زمامداري براي و .است » قضاوت«
 آيـه  كـه  شـود   مـي  گفته خاطر همين به .است شده استفاده » امارت« يا و » واليت« يا

 تحاكم از بحث آن نزول نأش اساس بر نيز السالم  عليه صادق امام حضرت استناد مورد
   2.والي و سلطان نه و است طاغوتي قاضي يك به

                                     
 482ص ،2 ج ،البيع كتاب خميني، امام .1

 »...  أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يزْعمـون       « سوره نساء    60 در تفسير مجمع البيان شيخ طبرسي در مورد شان نزول آيه             .2
 بـه  را شـكايتم  :گفت يهودي .گرفت در نزاعي منافقين از يكي و يهود از مردي ميان« :است شده نقل
 روا سـتم  قـضاوت  در و گيـرد  نمـي  رشـوه  حضرت آن كه دانست مي او چون .برم  مي )ص( محمد نزد
 رشـوه  وي كـه  دانست مي او چون( باشد حكم اشرف، بن كعب تو، و من بين نه، :گفت منافق .دارد نمي

  ».گرديد نازل آيه اين آنگاه )كند مي دريافت
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  :گفت بايد اشكال اين به پاسخ در
 بيـشتري  اسـتعمال  موارد »حكام« و »حاكم« ، »حكومت« ، »حكم« چند هر :لاو

 لغـت  هاي كتاب در حتي لغوي لحاظ از كه گفت توان نمي اما دارد، قاضي و قضاوت در
 اصـل  در » حكـم « واژه لغوي معناي زيرا .است قاضي و قضاوت معناي به صرفاً قديمي

 بـه  متفـاوتي  مفـاهيم  مختلف، تعابير در معنايي چنين حال .است بازداشتن معناي به
  .گيرد مي خود

   :است آمده هاللغ مقاييس در
   1 ».داد قرار خود فرمان چارچوب در را موضوع آن يعني ...كذا في فالن حكم و«

 در »والـي « و »عامـه  واليـت « معنـاي  به »حاكم« و »حكومت« واژه استعمال :دوم
  :فرمايد مي سبحان خداوند كه هنگامي نمونه براي .است فراوان سنت و كتاب
مــا تــو را !  ـ اى داوود   فَــاْحُكْم بـَــْيَن النَّــاِس بِــاْلَحق  اْألَْرضِ   َخليَفــًة ِفــي يــا داُوُد ِإنَّــا َجَعْلنــاكَ « 

ـ               ) نماينده خود (خليفه و    ق داورى  حـ ه  در زمـين قـرار داديـم؛ پـس در ميـان مـردم ب
  )26/ص(.» كن

 مـردم  بـين  قـضاوت  زمينه در صرفاً داود حضرت خالفت جنبه كه كرد تصور نبايد
  :فرمايد مي السالم عليه علي حضرت كه اين كما .است
ـًة َأْعَالمـاً  ...« ـ پس سالطين حكمران، و پيشوايان راهنما ...  َفَصاُروا ُمُلوكاً ُحكَّاماً َو أَِئمَّ
   2.»شدند

  :فرمايد مي نيز السالم عليه صادق امام حضرت
پادشـاهان حاكمنـد بـر مـردم و       ـ   اْلُملُـوك  َعَلى اْلُمُلوُك ُحكَّاُم النَّاِس َو اْلُعَلَماُء ُحكَّامٌ  «

  3.» دانشمندان حاكمند بر پادشاهان

                                     
 .91 ص ،2 ج اللغة، مقاييس احمد، الحسين ابي الرازي، القزويني :به شود رجوع .1

 192ـ خطبه  296ص) للصبحي صالح(غة نهج البال .2

  33ص 2  كنز الفوائد ج.3
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  :اند عليه در اين باره فرموده اهللا امام خميني رحمت
طـور كـه     همـان . وده كلى و عمومى اسـت      صادر فرم  السالم  عليهاين فرمان كه امام     

 در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى           السالم  عليهالمؤمنين   حضرت امير 
ها اطاعت كنند، حضرت امـام   كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن         تعيين مى 

ردم دنيـا   باشد و بر همه علما، فقها و م        مطلق مى » ولى امر « هم چون    السالم  عليهصادق  
همين . تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد           حكومت دارد، مى  

و تعبير به حاكمـاً فرمـوده   . كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است   
  .تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد

شـود كـه     اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مـى         ل روايت و آيه   نيز از صدر و ذي    
 فقط نصب قاضى فرمـوده باشـد، و         السالم  عليهموضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام        

در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجـع                  
  1.ب گذاشته باشدهاى اجرايى ناروا بوده بالجوا به دادخواهى از قدرت

  

  اند دانسته قاضي نصب بر دليل را مقبوله فقها اكثر :دوم اشكال
 روايـت  ايـن  بـه  و .اند نداشته استنادي مقبوله به گذشته فقهاي اكثر شود  مي گفته

 نيـز،  آنـان  اكثـر  فقها، از معدودي جز به كه است شده استناد بعد به دهم قرن از تنها
  .اند كرده عامه واليت نفي آن از و انستهد محصور قضا بحث در را مقبوله
  :گفت بايد اشكال اين به پاسخ در
   :اول
 عـدم   بـه همـين دليـل      .بـرد  يـاد  از نبايـد  گاه هيچ را اجتهاد در مكان و زمان تاثير
 اسـتدالل  براي ضرورت و نياز احساس عدم همان به بايد را قديم و اقدم فقهاي استناد

                                     
 92صحكومت اسالمى  واليت فقيه،عليه؛  اهللا امام خميني رحمت .1
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 در دانـيم  مي كه گونه همان زيرا .داد ربط بزرگواران آن زمان در رواياتي چنين امثال به
 و حكومـت  از فقهـا  دوري پيـشه،  ستم هاي حكومت اختناق و فشار شيعه، بودن اقليت
 اساساً گذشته فقهاي عموم كه است بوده آن موجب ديگر داليل و آن، به مبتال مسائل
 عيدين، و جمعه مازهاين اقامه شرعي، حدود اقامه در منحصر و محدود را فقيه واليت

ـ  واليـت  اثبـات  بـراي  و دانـسته  ...و قـصر  و يباغ اموال سرپرستي لزومـي  فقهـا  هعام 
 شـده  پيـدا  فقهـا  بـراي  يدي بسط حدودي تا كه زماني در خاطر همين به .ديدند نمي
  .است شده استناد مقبوله امثال به )قاجار حكومت اوايل و صفويه زمان در( است

   :دوم
 در فقهـا  مـشهور  فهـم  همـان  نمايـد  تمـسك  آن بـه  تواند مي كننده اشكال چه آن

تـا عـصر حاضـر       تـشيع  تـاريخ  درزيـرا    .آن به عمل نه است، مقبوله روايت از برداشت
بـه معنـاي تـشكيل    (امكان عمـل بـه ايـن حـديث     ) نادر و كوتاه مدتارد  غير از مو   به(

  .وجود نداشته است) حكومت
   :ومس

 آن در موجـود  شواهد و قراين تمامي وجود و مقبوله در حكم و موضوع تناسب اگر
 )فرمـوده  اشـاره  خويش تقرير در ها آن مورد چند بهعليه   اهللا متحر خميني امام كه( را
 كنـيم،  رد را همـه  و ندانـسته  كـافي  واليت براي فقيه نصب به نسبت مقبوله داللت بر
 طـاغوت،  سـلطان  به مطلق مراجعه متحر به نسبت مقبوله ظهور بر توان نمي شك بي

 كـرد  مراجعه طاغوت به عنوان هيچ به نبايد كه حال .داد راه خود به ترديدي كمترين
 قـضا  منصب قطف روايت اين در السالم عليه صادق امام شويم مدعي كه نيست منطقي

 تكليـف  بـال  را مـسلمين  جامعـه  ديگـر  امور زمينه در و است كرده جعل فقيه براي را
  .است اشتهگذ
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 صـادق  امـام  دوران شرايط و سيره با واليت، براي فقيه نصب :سوم اشكال
 دارد منافات السالم عليه

 غيبـت،  عـصر  براي صرفاً السالم  عليه صادق امام كه باشيم معتقد اگر شود  مي گفته
 و كننـده  پرسـش  پاسـخ  از اعـراض  مفهـوم  بـه  واقع در است فرموده منصوب را حاكم
 تكليف حضرت، آن كه بگوييم بايد اين بنابر .است قبيح امري كه باشد مي مورد استثنا
  .است فرموده تعيين نيز خويش زمان براي را كننده پرسش
 قاضـي  عنـوان  بـه  را فقيه فقط خواسته نمي السالم عليه صادق امام بگوييم اگر حال
 چنـين  ،انـد  بـوده  جـور  حكام مقابل در والي نصب صدد در ايشان بلكه فرمايد منصوب
 سـلطه  عليه انقالب و قيام ايجاد جهت حضرت آن اقدام مفهوم به دقيقطور   به سخني
 منافـات  الـسالم  عليـه  امـام  آن سيره و زمان آن در موجود شرايط با كه باشد مي حاكم
 و  اسـت  نداشته را انقالب و قيام اقتضاي السالم عليه صادق امام دوران شرايط زيرا دارد
 تمهيـد  و تـشيع  مذهب استقالل ايجاد و برجسته شاگردان ربيتت صدد در حضرت آن

  .اند بوده اسالم اركان تقويت و الهي معارف اشاعه جهت در فرهنگي قيام يك مقدمات
  :گفت بايد اشكال اين پاسخ در
   :اول

 امـام  انـد  فرمـوده  خـويش  البيـع  كتاب درعليه    اهللا  رحمت خميني امام كه همانگونه
 تهيـه  و شـيعيان  آمـوزش  و الهـي  عادله حكومت طرح ارائه صدد در السالم عليه صادق
 را آنـان  خداونـد،  كـه  صورتي در متفكر افراد تا اند، بوده آن مقدمات و اسباب از برخي
 عبـارت  بـه  .نماننـد  متحيـر  و سرگردان آن انجام در داد، توفيق حكومت تشكيل براي
 فقيـه  بـراي  را آن از پـس  و خويش عصر واليت و رهبري السالم عليه صادق امام ديگر
 بـه  توجـه  بـا  يافتنـد،  حكومت تاسيس براي امكاني كه زماني هر در تا است داده قرار

 با منافات الگويي چنين تعليم و ارائه  به همين دليل   .نمايند قيام و اقدام الگويي چنين
  .نيست انقالب و قيام مفهوم به هرگز و نداشته حضرت آن سيره
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   :دوم
 عبـارت  بـه  .اسـت  وارد هـم  قاضـي  عنوان به فقيه نصب به اعتقاد رب اشكالي چنين

 متـصور  لهأمس اين در حكومت و قضاوت بين فرقي و است الورود مشترك اشكال ديگر،
 عهـده  بـر  را جمعـه  امامـت  حتي شيعه فقيه يك نبودند حاضر جور امحكّ زيرا .نيست
  .زند تكيه قضا منصب بر باشند حاضر كه آن به رسد چه گيرد،

  : سوم
اند   السالم يا ديگر ائمه درصدد تشكيل حكومت نبوده         كه بگوييم امام صادق عليه      اين

كـه   نمودند با ايـن  كه آنان چون ياور نداشتند اقدام به قيام نمي  اين. از اساس غلط است   
كردنـد    انستند و بـراي رسـيدن بـه آن تـالش نمـي              د بگوييم حكومت را حق خود نمي     

ت بر مردم توسط امام يك امر الهي است و امـام ائمـه اطهـار                زيرا حكوم . متفاوت است 
  1.اند طور قطع مطيع اوامر الهي بوده به

                                     
السالم بودم كه سهل بن حـسن خراسـانى وارد شـده              خدمت حضرت صادق عليه   : مأمون رقي گفت   .1

 و مهربان هستيد شما امام هستيد چرا        قدر شما رؤف    اللَّه چه   كرد يا ابن رسول     عرض. سالم كرده نشست  
  . كه بيش از صد هزار شيعه شمشير زن داريد كنيد با اين دفاع از حق خود نمى

  .بنشين خراسانى خدا جانب ترا رعايت كند: السالم فرمود امام عليه
  .به كنيزى به نام حنيفه فرمود تنور را بيفروزد) سپس(

  . گرديد و قسمت باالى آن سفيد شدچه يك پارچه آتش  تنور افروخته شد چنان
  . برو بنشين داخل تنور: السالم رو به مرد خراسانى نموده فرمود بعد امام عليه

از جرم من درگذر    . اللّه مرا به آتش مسوزان      يا ابن رسول  :) گفت(خراسانى شروع به التماس نموده      
  . خدا از تو بگذرد

  .ترا بخشيدم: السالم فرمود امام عليه
يك كفش خود را به انگـشت گرفتـه بـود وارد شـد و               ) در حالي كه   (  مكى   موقع هارون  در همين 

  . اللَّه عرض كرد السالم عليك يا ابن رسول
  . نعلين را از دست بيانداز برو داخل تنور بنشين: السالم فرمود امام عليه
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 ندارد مفهوم عظمي واليت صاحب سوي از اعظم والي نصب :چهارم اشكال

 خداوند سوي از معصوم امامان امامت، مكتب پيروان اعتقاد اساس بر شود  مي گفته
 نـصب  معـصوم  امـام  حـضور  با بنابراين .هستند ظميع واليت داراي و اند شده منصوب

 السالم عليه صادق امام كه پذيرفت توان نمي خاطر همين به .ندارد مفهومي اعظم والي
 از فقهـا  نـصب  كه شود گفته اگر زيرا .باشد فرموده منصوب واليت براي بالفعل را فقها
 پرسـش  پرسـشِ  آنگـاه  اسـت،  گرفتـه  صورت غيبت عصر براي فقط حضرت آن سوي
 منظـور  شود  مي گفته كه آن مگر .است قبيح هم مورد استثنا و ماند  مي پاسخ بي كننده

 و اسـتاندار  حـد  در جـز  والـي  انتـصاب  همـان  حنظله بن عمر مقبوله در والي نصب از
 و رهبري و عامه واليت صورت اين در .است ديگران و نخعي اشتر مالك مانند فرماندار

                                                                                         
  .نعلين را انداخت و داخل تنور نشست) هارون مكي بالفاصله(

  .كه در خراسان بوده هاى خراسان مثل اين  خراسانى به صحبت كردن از جريانامام شروع كرد با
  .خراسانى برو ببين در تنور چه خبر است: بعد فرمود

از تنـور   ) سـپس . (چهار زانو در تنور نشسته    ) هارون(به جانب تنور رفتم و ديدم       ) خراسانى گفت (
  .خارج شد و به ما سالم كرد

  .شود؟ ها در خراسان چند نفر پيدا مى از اين: ي فرمودالسالم به خراسان امام عليه
  .شود نه به خدا يك نفر پيدا نمى.  خدا قسم يك نفر هم نيست به: خراساني عرض كرد

مـا خودمـان   . ما در زمانى كه پنج نفر ياور نداشته باشيم قيام نخواهيم كرد    : السالم فرمود   امام عليه 
  :رخي اسناد اين روايت به شرح زير است ب  .دانيم موقعيت مناسب را بهتر مي

  33ص 2 لفوائد جكنز ا

  124، صفحه 47 ، جلد) بيروت-ط (بحار األنوار 
  237، صفحه 4 ، جلد)البن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب عليهم السالم 

  115ص 6  ج؛معاجز األئمة اإلثني عشرالمدينة 
  175ص 2  ج؛رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار

 356 ص20 ج) م جواد عليهم السالممستدرك حضرت زهرا تا اما(عوالم العلوم و المعارف 
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  .شود نمي اثبات فقها زمامداري
 كـه  اسـت  منطقـي  زيرا .شود نمي وارد قضاوت جهت فقيه نصب بر اشكال اين البته

 شـيعيان  بـين  عـصر  آن در كه هايي نزاع و مخاصمات رفع براي السالم عليه صادق امام
 بـين  قـضاوت  بـراي  را عـادل  فقيهان جور، قضات به مراجعه منع از پس شده،  مي واقع

  .باشد كرده نصب شيعيان
انـد، بحـث نيابـت امـام           كنندگان در اين موضوع به آن توجه نداشـته         چه اشكال   آن

السالم حضرت مسلم را به كوفه فرستاد و          عنوان مثال امام حسين عليه      به. معصوم است 
بر مردم تكليف بود تا از دستورات وي ماننـد  . ايشان نائب خاص امام معصوم بوده است     

 و اين در زماني بود كـه امـام معـصوم            السالم اطاعت نمايند    دستورات امام حسين عليه   
الـسالم توسـط سـليمان بـن           و اتفاقاً همراهي نكردن حضرت مسلم عليه       .حضور داشت 

صرد خزاعي با اشكالي شبيه به همين مورد باعث شهادت حضرت مسلم و رقم خوردن             
  .واقعه عاشورا شد

 بـود تـا از او   فرمـود وظيفـه مـردم    السالم استاندار تعيين مي     يا وقتي امام علي عليه    
  .اطاعت نمايند

السالم در رأس حكومت نبودنـد يـا قـصد     نكته اشكال اين است كه امام صادق عليه  
  . قيام نداشتند كه چنين نصبي انجام دهند

فرمـود و نكتـه    توانست قيـام مـي      در بخش گذشته يادآور شديم كه حضرت اگر مي        
سالم حكومت شيعه برقرار نمايد     اي از بالد ا     توانست در گوشه    كه اگر كسي مي     ديگر اين 

حتي اگر امام معصوم به دليل احاطه شدن توسط ظالمين نتواند در راس حكومت قرار               
هـاي آن در تـاريخ اسـالم وجـود دارد كـه               نمونـه . بگيرد، حكومتش مورد تاييد اسـت     

  .توان به قيام مختار و زيدبن علي اشاره كرد مي
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  خديجه ابي مشهوره روايت بررسيـ 2
بـََعثَـِين أَبُـو :  َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن َسِعيٍد َعـْن َأِيب اجلَْْهـِم َعـْن َأِيب َخِدجيَـَة قَـالَ َعْنهُ 

  :َعْبِد اللَِّه ع ِإَىل َأْصَحابَِنا فـََقالَ 
 از سـعيد،  بـن  حـسين  از محمـد،  بن احمد از خويش سند به طوسي شيخ مرحوم

 نـزد  مـرا  الـسالم  عليـه  صـادق  امـام  گفـت  كـه  نمـوده  روايت جهخدي ابي از الجهم، ابي

  :فرمود و فرستاد مان اصحاب
ـَنُكْم ِيف َشـيْ  ـَنُكْم ُخـُصوَمٌة َأْو تَـَداَرى بـَيـْ ٍء ِمـَن اْألَْخـِذ َو اْلَعطَـاِء َأْن  ُقْل َهلُْم ِإيَّاُكْم ِإَذا َوقـََعـْت بـَيـْ

ـَنُكْم َرُجـًال ِممـَّْن قَـْد َعـَرَف َحَاللَنَـا َو َحرَاَمنَـا فَـِإينِّ  سَّاقِ  َهـُؤَالِء اْلُفـ تـََتَحاَكُموا ِإَىل َأَحـٍد ِمـنْ   اْجَعلُـوا بـَيـْ
 .َقْد َجَعْلُتُه قَاِضياً َو ِإيَّاُكْم َأْن ُخيَاِصَم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً ِإَىل السُّْلطَاِن اْجلَائِر

 واقع شما بين اه دادن و گرفتن برخي در مگو بگو و نزاع و مخاصمه اگر بگو آنان به
 كسي خويش بين ببريد، ها فاسق اين از يكي نزد به را محاكمه كه اين از بپرهيزيد شد
 بـر  و دادم قـرار  شـما  قاضي را او من كه كنيد معين شناسد  مي را ما حرام و حالل كه

  1.ببريد ستمگر سلطان نزد به را يكديگر مخاصمه كه اين از باشيد حذر
  :ارت زير نقل شده استشبيه به اين روايت با عب

ِإيَّاُكْم َأْن ُحيَاِكَم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً ِإَىل َأْهِل اجلَْْوِر َو َلِكـِن اْنظُـُروا ِإَىل َرُجـٍل ِمـْنُكْم يـَْعلَـُم َشـْيئاً ِمـْن 
َنُكْم فَِإينِّ      قَاِضياً فـََتَحاَكُموا ِإلَْيهِ   َقْد َجَعْلُتهُ  َقَضائَِنا فَاْجَعُلوُه بـَيـْ

 سـتم  اهـل  نـزد  محاكمـه  بـراي  را ديگـر  برخـي  شـما  از برخي كه اين از بپرهيزيد
 خـود  بـين  در دانـد،   مي را ما قضاياي از چيزي كه كسي كنيد مالحظه لكن و بكشانيد،

  2 .ببريد او پيش را خود محاكمات پس .دادم قرار قاضي را او من كه دهيد قرار

                                     
 303ص 6 ج) تحقيق خرسان(تهذيب األحكام  .1

  :برخي اسناد اين روايت عبارتند از .2
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 ضـعيف  را او ويش،خـ  الفهرسـت  كتاب در طوسي شيخ خديجه ابي مورد در گرچه
 امـام  از .اسـت  ثقـه  او« :است گفته وي درباره كه شده نقل نجاشي از اما است، دانسته
  1.»است كتاب داراي و نموده نقل روايت السالم عليه كاظم امام و السالم عليه صادق

  :فرمايد مي خويش اسالمي حكومت كتاب درعليه  اهللا رحمت خميني امام
َنُكْم ِيف َشـيْ َتَداَرى بَـ «  از منظور  .اسـت  حقوقي اختالف همان آمده روايت در كه»  ءٍ  يـْ

 كـه  ايـن  از .نكنيـد  رجوع فساق اين به دعاوي و منازعات و حقوقي اختالفات در يعني
 فساق از مقصود كه شود  مي معلوم .دادم قرار قاضي شما براي من :فرمايد  مي آن دنبال

 نـاروا  حاكمـه  هاي قدرت و وقت امراي طرف از كه اند بوده قضاتي زشتكار، جماعت و
 َو ِإيـَّاُكْم َأْن ُخيَاِصـَم « :فرمايـد  مـي  حـديث  ذيـل  در .اند كرده اشغال را قضاوت منصب

 حاكمه قدرت يعني جائر سلطان به نيز مخاصمات در »بـَْعُضُكْم بـَْعضاً ِإَىل الـسُّْلطَاِن اْجلَـائِر

                                                                                         
  412ص 7 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  )1
  531ص 2 دعائم اإلسالم ج )2
  3ص 3 من ال يحضره الفقيه ج )3
  275ص 24 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج )4
  219ص 6 ج) سانتحقيق خر(تهذيب األحكام  )5
  539ص 3 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج )6
  162ص 2 عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ج )7
  14ص 27 الشيعة ج وسائل )8
  240ص 17 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج )9

  496ص 2 ج) تكملة الوسائل(الفصول المهمة في أصول األئمة  )10
  360ص 8م السالم جهداية األمة إلى أحكام األئمة عليه )11
  84ص 30 ج) للبروجردي(جامع أحاديث الشيعة  )12
 189ص 4 مكاتيب األئمة عليهم السالم ج )13

 63 و 197 و 181 ص ،1 ج الرجال، علم في المقال تنقيح اهللا،عبد شيخ مامقاني، .1
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 بـه  اسـت  اجرايـي  هاي قدرت به ربوطم كه اموري در يعني .نكنيد رجوع ناروا، و جائر
 كلـي  طـور  بـه  ناروا و جائر حاكمه قدرت »جائر سلطان« چه گر.ننماييد مراجعه ها آن

 و قانونگـذاران  و قـضات  دسـته  سـه  هر و اسالمي غير كنندگان حكومت همه و است
 نهـي  جـائر  قـضات  به مراجعه از اقبلً كه اين به توجه با ولي شود،  مي شامل را مجريان

 اخير  جمله .است مجريان يعني ديگر دسته روي تكيه نهي اين كه شود مي معلوم ،شده
 بـه  مراجعـه  از اول زيـرا  .نيـست  فساق به رجوع از نهي يعني سابق مطلب تكرار طبعاً
 آن امثـال  و بينـه  اقامـه  بـازجويي،  از عبـارت  كـه  او بـه  مربـوط  امور در فاسق قاضي
 سپس .فرمودند روشن را خود پيروان وظيفه ه،نمود تعيين قاضي و كردند نهي باشد، مي
 غير »قضا« باب كه شود  مي معلوم اين از .كردند مي جلوگيري نيز سالطين به رجوع از
 كـه  » حنظلـه  بـن  عمر« روايت در .باشد مي رشته دو و است، سالطين به رجوع باب از
 منتها .است دهش اشاره رشته دو هر به نكنيد، دادخواهي قضات و سالطين از فرمايد  مي
 حـاكم  هـم  » حنظلـه  بن عمر« روايت در ولي فرموده، قاضي نصب فقط روايت اين در

  1.»است كرده تعيين را قاضي هم و مجري
  

  :دارد داللت زمامداري و واليت جهت فقيه نصب بر زير داليل به خديجه ابي مشهوره
   :اول
 نقـل ( روايـت  ذيـل  در رستمگ سلطان نزد به مراجعه از السالم عليه صادق امام نهي

 بايـد  عادل فقيه كه دارد داللت نكته اين بر عادل فقيه به مردم ارجاع و )طوسي شيخ
 و قـضايي  امـور  در فقـط  هم سلطان به رجوع كه اين به توجه با و بنشيند سلطان جاي

 بـراي  عـادل  فقيـه  كـه  شـود   مـي  گرفتـه  نتيجه به همين دليل   نيست، حقوقي دعاوي
  .است شده نصب واليت و حكومت

                                     
 93 ص ،)اسالمي حكومت( فقيه واليت خميني، امام .1
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   :دوم
   :كريمه آيه به استناد با توان مي
 ـ   َو َرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكـوَن َلُهـُم اْلِخيَــَرُة ِمـْن َأْمـرِِهمْ   اللَّهُ  َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى« 

رش امـرى را الزم بداننـد،       هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيـامب             
  )36/احزاب (.»داشته باشد) در برابر فرمان خدا(اختيارى 

اعم از قـضاوت    » قضا«: گفت) در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است          (
كه مناصب قاضي در آن دوره اعم از كار قاضي           كما اين . قاضي و امر والي و حاكم است      

  .در اين زمان بوده است
 قاضـي  بـراي  را منـصب  ده خـويش  السلطانيه االحكام در ماوردي خاطر، مينه به

 نتيجـه  بايـد  حكـومتي  و ولويم امور به قضا مفهوم تعميم با اين نابرب 1.است برشمرده
  .است هداد قرار عادل فقيه براي را واليت منصب السالم عليه صادق امام كه گرفت

   :سوم
از طرفي امكان ندارد كه حتي اگر      . ستمنصب قضاوت مخصوص پيامبر يا وصي او ا       

حكومت در دست امام معصوم باشد، شخـصاً بـه تمـام مناصـب قاضـي در تمـام بـالد                     
السالم   بينيم كه در عصر حكومت امام علي عليه         اسالمي بپردازد به همين دليل هم مي      

نـشيند بايـد از       پس وقتي كسي به قضاوت مي     . حضرت قاضي معين نموده است      هم آن 
ام معصوم نصب شده باشد و حكم او به واسطه تنفيذ و نيابت از امـام معـصوم،                  طرف ام 

  .حكم امام است و بايد اطاعت شود

                                     
 و صغار و مجانين بر واليت حقوق، استيفاء صومات،خ و منازعات فصل« :همچون مناصبي ماوردي .1

 اقامـه  سرپرسـت،  بـي  زنـان  تـزويج  وصايا، اجراي صحيح، راه در آن صرف و اوقاف حفظ محجورين،
 و قـوي  بـين  مـساوات  اجـراي  و شـهود  ضـعيت و بررسـي  كـارگزاران،  مصالح در نظر و دقت حدود،
 ابـي  مـاوردي،  :بـه  شـود  رجوع بيشتر عاطال براي .است شمرده بر قاضي وظايف جمله از را »ضعيف
 90 ص الدينيه، الواليات و السلطانيه االحكام الحسن،
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ده نمـو السالم روايت     السالم از اميرالمؤمنين عليه     اسحاق بن عمار از امام صادق عليه      
  :كه به شريح قاضي فرمود

 تـو در جايگـاهي    ـ   َأْو َشـِقي  نَـِيبٍ   َأْو َوِصـيُ   ِإالَّ نَـِيبٌ   َجمْلِـساً َال َجيْلِـُسهُ   َقْد َجلَـْستَ  يَا ُشَرْيحُ  «

  .1.»نشيند نشسته اي كه در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر يا شخصي شقي نمي
  : كه فرمودكرده استالسالم روايت  سليمان بن خالد از آن حضرت عليههمچنين 

ـَـ  فَــِإنَ 2 اتـَُّقــوا احلُُْكوَمــةَ « َمــامِ  ا ِهــيَ  احلُُْكوَمــَة ِإمنَّ  بِاْلَقــَضاِء اْلَعــاِدِل ِيف اْلُمــْسِلِمَني لَِنــِيبٍّ َأْو   اْلَعــاملِِ   ِلْإلِ
مخصوص امامي است كه به قضاوت آگاه و قضاوت زيرا  ،   بپرهيزيد قضاوتاز  ـ   َوِصيِّ نَـِيبٍّ 

  3.»در بين مسلمانان به عدالت رفتار كند، مانند پيامبر يا وصي پيامبر

 فقيـه  نـصب  در ظهـور  » قَـْد َجَعْلتُـُه قَاِضـياً « جملهنيز   خديجه ابي همشهور روايت در

 از فرعـي  و والـي  شـئون  از نيأش قضاوت چون اين نابرب. دارد قضا منصب جهت عادل
معـصوم   امـام  سـوي  از عادل فقيه طور حتم   به كه گرفت نتيجه بايد است واليت فروع

  )ه قبليبا توجه به ادل (.براي منصب واليت نصب شده است

                                     
ــام   .1 ــذيب األحك ــان (ته ــق خرس ــافي  ـ   217ص 6 ج) تحقي ــالمية-ط (الك ــ  406ص 7 ج)  اإلس ـ

 265ص 24 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول جـ  17ص 27 الشيعة ج وسائل

و حكم در اصـل منـع از ظلـم و           (لش منع و بازداشتن براى اصالح است         اص  حكْم: نويسد  راغب مي  .2
ترجمـه مفـردات   . (حكم، يحكم، حكما و حكومة ـ داورى كرد، حكومـت كـرد   ).  ابن فارس-ستم است
جا اگر به قرينه جمله دوم بگيريم به معني قضاوت است و              در اين  حكومة   ) بعد  به 525، ص 1 راغب، ج 

 .باشد هم در استناد مسئله تفاوتي نداردد فرااگر به معني واليت بر ا

) تحقيـق خرسـان  (تهذيب األحكـام   ـ   5ص 3 من ال يحضره الفقيه جـ  7 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .3
 265ص 24 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج ـ 17ص 27 وسائل الشيعة جـ  217ص 6 ج
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 شريف توقيع روايت بررسيـ 3

 محمـد  بـن  محمـد  از :گويـد  مـي  خويش الدين اكمال كتاب در صدوق شيخ مرحوم
 از :گفـت  كه است شده روايت يعقوب بن اسحاق از )كليني( يعقوب بن محمد از عصام
 الـشريف   فرجـه   تعـالي   اهللا  عجـل  زمان امام 1خاص نواب از يكي( عمري عثمان بن محمد

 نگاشته آن در و بود شده ايجاد برايم هايي پرسش آن در كه را اي نامه دمكر درخواست
 الزمـان  صـاحب  مان موالي خط به آنگاه برساند، الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عجل امام به بودم
  :رسيد پاسخ اين الشريف فرجه تعالي اهللا عجل
ـــا َمـــا َســـأَْلَت َعْنـــُه أَْرَشـــَدَك اللَّـــُه َو ثـَبََّتـــَك ِمـــنْ «  ـــِر اْلُمْنِكـــرِيَن ِيل ِمـــْن َأْهـــِل بـَْيِتَنـــاأَمَّ ـــا ...  أَْم َو أَمَّ

ُة اللَِّه َعَلْيِهمْ   امـا  ـ  احلََْواِدُث اْلَواِقَعُة فَاْرِجُعوا ِفيَها ِإَىل ُرَواِة َحِديِثَنا فَِإنـَُّهْم ُحجَِّيت َعَلْيُكْم َو أَنَا ُحجَّ
 كه كساني امر از بدارد پايدار و كرده ارشاد را تو خداوند نمودي پرسش آن از تو چه آن
 آن در پيوندند  مي وقوع به كه حوادثي اما و ...دهند مي قرار انكار مورد را ما بيت اهل از
 خداونـد  جتح من و شمايند بر من حجت آنان كه كنيد مراجعه ما احاديث راويان به

  2.»آنان بر هستم
  :اند ودهباره اين حديث فرمدرعليه  اهللا رحمت خميني امام حضرت
 احكـام  كننـده  بيـان  فقط او كه نيست اين خداست حجت معصوم كه اين از منظور

 معـصومين  ائمـه  وجـود  واسـطه  بـه  تعـالي  خداونـد  كـه  اسـت  اين مراد بلكه ...است

                                     
 خـاص  نايـب  عنوان به تن چهار )ق.ه 329 تا 260 سال از( )عج( زمان امام صغري غيبت دوره در .1
 بـن  سـعيد  بـن  عثمـان  عمر ابو :از عبارتند تن چهار اين.اند بوده شيعيان و امام بين واسطه حضرت آن

 الحـسن  ابـو  و نـوبختي،  روح بـن  حسين القاسم ابو سعيد، بن عثمان بن محمد جعفر ابو العمري، عمرو
 .السمري محمد بن علي

 483 ص ،2 ج النعمة، اتمام و الدين مالاك الصدوق، الشيخ .2



  در موضوع واليت فقيه سه روايت مهمبررسي 

 

49 

 از و آنـان  امور تمامي در خويش بندگان بر آنان، گفتار و اعمال و سيره و السالم عليهم
 آنان از غير به مردم اگر و ...نمود خواهد حتجاجا حكومت شئون همه در عدالت جمله
 چـه  آن و آنـان  سياسـت  اداره و مـسلمانان  امور تدبير از الهي احكام و شرعي امور در

 بـا  آنـان  بـراي  )خدا نزد( عذري هيچ نمايند، مراجعه است، اسالمي حكومت به متعلق
 بـر  خـدا  حجـت  بزرگـواران  آن پـس  ...نـدارد  وجود السالم عليه معصوم امامان وجود

 است السالم  عليه امام براي چه آن هر و باشند  مي السالم  عليه امام حجت فقها و مردمند
 .دارد وجود بندگان بر آنان گرفتن قرار حجت واسطه به نيز فقها براي

 فَـِإنـَُّهْم ُحجَّـِيت َعلَـْيُكْم َو أَنَـا ُحجَّـةُ  « فرمايد  مي كه السالم  عليه امام قول از اين بنابر...
 بـراي  اسـت  تعـالي  خداوند جانب از من براي چه آن كه شود  مي استفاده » اللَّـِه َعلَـْيِهمْ 

 بـه  نسبت الهي )نصب( جعل مفهوم به اين كه است مشخص و است، من جانب از فقها
 1.»است فقها به نسبت السالم عليه امام )نصب( جعل و السالم عليه امام

. كه در اين روايت آمده مسائل و احكام شرعيه نيست»  احلََْواِدُث اْلَواِقَعةُ  «منظور از  
. دهـد چـه كنـيم      اى كه براى ما رخ مـى       خواهد بپرسد درباره مسائل تازه     نويسنده نمى 

چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره دارد كه در               
كردند  به فقها رجوع مى    هم   السالم  عليهممسائل بايد به فقها رجوع كنند در زمان ائمه          

عليـه، باشـد و بـا        اللَّـه  كسى كه در زمان حضرت صاحب، سالم      . پرسيدند و از آنان مى   
 حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند، به ايـن             روابط داشته باشد و به      نواب اربعه 

  .موضوع توجه دارد كه در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص بايد رجوع كرد
هايى بوده كه براى مردم  پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاري» واقعهحوادث «منظور از 

طور كلى و سربسته سؤال كرده اكنون كه دست مـا     و به . داده است  و مسلمين روى مى   
                                     

 474، ص 2 امام خميني، كتاب البيع، ج .1
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رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حـوادثى را        به شما نمى  
آيـد   چه به نظر مى    نيم؟ آن ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع ك           

اند كه در    اين است كه به طور كلى سؤال كرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده              
ها حجت من بـر      آن. حوادث و مشكالت به روات احاديث ما، يعنى فقها، مراجعه كنيد          

  .باشند، و من حجت خدا بر شمايم شما مى
در مسائل شرعيه حجـت اسـت       حجت خداست، آيا    » ولى امر «گويند   كه مى  اين... 

فرموده بود كه مـن     وسلم    وآله  عليه  اهللا  صليكه براى ما مسأله بگويد؟ اگر رسول اكرم         
فهميديد كـه    شما از اين مى   . حجت من بر شماست   السالم    عليهروم، و امير المؤمنين      مى

گويى مانده كه آن هـم بـه حـضرت           حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد فقط مسأله       
طور كه حـضرت     يعنى همان » حجـة اللَّـه«كه   واگذار شده است؟ يا اين    السالم    يهعلامير  

حجت است و مرجع تمام مـردم، خـدا او را تعيـين             وسلم    وآله  عليه  اهللا  صليرسول اكرم   
هـاى    كارها به او رجوع كنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده             ي  كرده تا در همه   
  مردم هستند؟

ست كه خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام             كسى ا » حجـة اللَّـه«
و (اگر كسى تخلف كرد، بر او احتجاج . كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است       

طور  اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد، حدود را اين         . خواهد شد ) اقامه برهان و دعوى   
صارفى برسـانيد و شـما تخلـف        جارى كنيد، غنايم، زكات و صـدقات را بـه چنـين مـ             

اگر با وجود حجت براى حل و       . كند كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج مى        
فصل امور به دستگاه ظلم رجوع كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد               
كرد كه من براى شما حجت قرار دادم، چرا بـه ظلمـه و دسـتگاه قـضايى سـتمگران                    

ها كه   بر متخلفين و آن   السالم    عليهخدا به وجود حضرت امير المؤمنين       . مراجعه كرديد 
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اميـه و    كند، بر متصديان خالفت، بر معاويه، و خلفاى بنـى          كجروى داشتند احتجاج مى   
شـود كـه     كنند، احتجاج مـى    هاى آنان عمل مى    عباس، و بر كسانى كه طبق خواسته       بنى

شـما كـه لياقـت نداشـتيد چـرا مقـام            . دچرا زمام مسلمين را غاصبانه به دست گرفتي       
   .خالفت و حكومت را غصب كرديد

طـور كـه حـضرت رسـول         بر مردم هـستند؛ همـان     » حجت«امروز فقهاى اسالم    ... 
وسلم حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شـده بـود و هـر كـس                     وآله  عليه  اهللا  صلي

الـسالم حجـت بـر مـردم          فقها از طرف امام عليـه     . شد كرد بر او احتجاج مى     تخلف مى 
در امـر   .  امور و تمام كارهـاى مـسلمين بـه آنـان واگـذار شـده اسـت                 ي  همه. هستند

حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى، هـر كـس تخلـف كنـد،                 
در داللت روايتى كه آورديم هيچ اشـكالى نيـست؛          . خداوند بر او احتجاج خواهد كرد     
و اگر دليل نباشد، مؤيد مطالبى است كه گفتـه          . 1 ستمنتها سندش قدرى محل تأمل ا     

  2 .شد
چـه چيـز   » حـوادث واقعـه  «. بايد به روحانيين رجـوع بـشود    » حوادث واقعه «] در[

ا  أمَّـوَ . نيـست » حـوادث «حاال احكام جزء    . ها همين حوادث سياسى است     است؟ حادثه 
هـا   »حادثـه «ايـن   . هاسـت  اسـت حوادث همين سي  .   رجوع كنيد به فقها      اْلَواِقَعـةُ  َواِدثُ اْحلَـ

  3 .آيد ها پيش مى هايى است كه براى ملت عبارت از اين

                                     
عليه   اهللا  فقط توجه داشته باشيد كه حضرت امام خميني رحمت        . درباره سند در ادامه بحث خواهد شد       .1

 .يعني جاي بحث دارد. است» محل تأمل«اند و فقط فرمودند  آن را پذيرفته

  به بعد ـ با تلخيص79قيه، حكومت اسالمى ص، واليت ف امام خميني.2

 186 ص8 صحيفه امام ج .3
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هاى وابسته به آنـان بـا اسـالم شاهنـشاهى و             ها و حكومت   دانيم كه ابرقدرت   ما مى 
اسـالمى كـه بـه وسـيله        . كننـد  شك آن را تأييد نيز مى       مخالف نيستند؛ بلكه بى     ملْكى

ت عالم، عرضه شود ـ كه علماى اسالم و مـسلمانان   ايادى ابليسى خود و جهال به صور
نبايد در امور سياسى و اجتماعى مـسلمين دخالـت كننـد و نبايـد در امـور مـسلمانان                    

  َجمَـارِيَ   «: اهتمام نمايند، و حكم واضحِ عقل موافقِ با قرآن را ناديـده گرفتـه و حـديث                
  َو أمَّـا اْحلَـَواِدثُ   « را ضـعيف و سـخن شـريف    1»   اِء بِاللَّـه اْلُعَلَمـ  أَيْـِدي  َعَلى اْألُُموِر َو اْألَْحَكامِ 

مبنا يا به تأويـل   و ديگر احاديث از اين قبيل را بى»  الَواِقَعـُة فَـاْرِجُعوا فيهـا ِإَىل ُرَواِة َأَحاِديِثنَـا
چـه بهتـر كـه دسـت علمـاى متعهـد و       . كشانند ـ صد در صد مورد تأييد آنان اسـت  

خوردگـان غافـل از سياسـت بـازى          نما و بازي    اين درباريان روحانى   مسلمانان بيدار را  
  2.ها باز كنند شياطين ببندند، و راه را براى چپاول و سلطه قدرت

كند مقصود امـام     سه دليلي كه ثابت مي     مكاسب كتاب در نيز انصاري شيخ مرحوم
ارد بلكـه   السالم در ارجاع مردم به راويان حديث، اختصاصي به مسائل شـرعي نـد              عليه

  :داند را به شرح زير مي منظور همان امور اجتماعي و عمومي است
  .ها آن حكم نه حوادث اصل در فقها به مردم ارجاع ـ1
  .اهللا حجة نه و عليکم حجتی به فقها از السالم عليه امام تعبير ـ2
 ضـرورت  عـدم  و شرعي مسائل براي فقها به باز دير از مردم رجوع بودن بديهيـ  3

   3 .ها آن مورد در رسشپ جهت

                                     
األنـوار   بحـار ـ   238صالعقول النص    تحف. يابد كارها و احكام به دست عالمان دين خدا جريان مى          .1
  316ص 17 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل جـ  80ص 97 ج)  بيروت-ط (

 3 ص18 صحيفه امام ج .2

 154مرتضي، مكاسب، ص  شيخ انصاري، .3
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  پاسخ اشكال در سند حديث 
اين حديث را شيخ صدوق از شخصي به نام محمد بن محمد بن عصام كليني              

كند و او از محمد بن يعقوب كليني و وي از اسحاق بن يعقـوب و وي از                   نقل مي 
  . محمد بن عثمانالشريف فرجه تعالي اهللا عجلنائب امام زمان 
 جاللت شيخ صـدوق هـيچ شـك و ترديـدي وجـود              در وثاقت و  : شيخ صدوق 

   .ندارد وي از بزرگان علماي شيعه است
هاي رجالي براي وي مدح يا قدحي وارد         در كتاب : محمد بن محمد بن عصام    

  .پس بنابراين وي براي ما مجهول است. نشده است
در وثاقت و جاللت شأن وي همين مقدار كه برترين كتاب           : محمد بن يعقوب  

   . از اوست" كافي"اي چهارگانه شيعه به نام ه از كتاب
هـاي رجـال توصـيفي نيامـده و          براي ايشان نيز در كتـاب     : اسحاق بن يعقوب  

  .همانند محمد بن محمد مجهول است
 در ايـن    »اسـحاق بـن يعقـوب     «  و   »محمد بن محمد  « بنابراين دو نفر يعني     

  .روايت براي ما ناشناخته هستند
  :قرائن وثاقت اين دو تن

هـا اشـاره     خي از قرائن حكايت از وثاقـت ايـن دو شـخص دارد كـه بـه آن                 بر
  .شود مي

 محمد بن محمد بن عصام از مشايخ شيخ صدوق است و در رواياتي كـه                )الف
هاي مختلف شيخ صدوق نقل شده است،        الشيعه و به نقل از كتاب      از او در وسائل   

وايـات، محمـد بـن    كند و در تمـام ايـن ر    شيخ صدوق بدون واسطه از او نقل مي       
بـه عبـارت ديگـر اگـر چـه وي      . محمد بن عصام از شيخ كليني نقل كرده اسـت   

كلينـي و شـيخ     (ترين محدثان شـيعه      شخص مجهولي است ولي دو تن از بزرگ       
بر اين اساس وي را با توجه بـه دو          . اند به ترتيب استاد و شاگرد وي بوده      ) صدوق

كثرت نقل ثقات از شخصي داللـت        « و » ثقه بودن مشايخ اجازات    «قاعده رجالي   
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  .توان جزء ثقات دانست مي 1 »بر ثقه بودن او دارد
وي در امـر مهمـي ماننـد        . اسحاق بن يعقوب نيز از مشايخ كليني اسـت        : ب  

تـر از يـك       كه بسيار مهم   الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  لصدور توقيعات از امام زمان عج     
رد توجه بوده است، بـه خبـر او         روايت عادي است و در آن زمان بسيار مهم و مو          

عالوه بر اين كه خود حضرت در اين توقيع براي او دعاي خير         . اعتماد كرده است  
 آمده است امـام زمـان       " الدين  كمال "ده است، در آخر توقيعي كه در كتاب         فرمو
السالم عليك يـا اسـحاق بـن يعقـوب و           « : فرمايد  مي الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  لعج

   3 .اند برخي هم وي را برادر مرحوم كليني دانسته 2 ».لهديعلي من اتبع ا
از كجا معلوم كه اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافـت كـرده            : اگر پرسيده شود  

  است، شايد او در اين ادعا دروغ گفته باشد؟ 
با توجه به  ـكند   كلينى كه اين توقيع را از او نقل مى: در پاسخ خواهيم گفت

دانسته و االّ هرگز اقدام به ايـن         او را مورد اعتماد مى    ر حتم   طو  به ـچه گذشت    ن آ
با اين وصـف، جـاى ترديـدى در سـند ايـن روايـت بـاقى                 . كرده است  عمل نمى 

السالم براى شخصى در آن      عليه پس خود ارسال نامه از سوى حضرت         4 .ماند نمى
   5.باشد دوران، دليل وثاقت آن شخص مى

 را به عللي نپذيرد، برخي از شواهد نـشان از           بر فرض اين كه كسي اين قرائن      
  .اعتماد علماء به اين روايت و مقبوليت آن در طول تاريخ فقه تشيع دارد

                                     
 353 و 333 كليات في علم الرجال ، ص .1

 458، ص 2 كمال الدين ، ج.2

 به نقل از قاموس الرجال مرحوم تستري 99 واليت و ديانت،ص .3

 122 – 125 والية األمر فى عصر الغيبة، صص.4

قال فى كليات علم    هاى توثيق كه عموميت دارد در كتاب تحرير الم          اين مطلب به عنوان يكى از راه       .5
 109 - 111صص. الرجال آمده است
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بـر مـضمون ايـن روايـت بـين          « : گويد مرحوم صاحب جواهر در اين باره مي      
   1  .»علماء اجماع قولي و فعلي وجود دارد

كـه بـه سـند حـديث          آن ، بـدون  شـان   هاي در كتاب از طرفي بسياري از فقها      
از جملــه ايــن . انــد اشــكال وارد كننــد، از آن در مباحــث خــود اســتفاده كــرده 

،  3 رضا همداني   ،2 دانشمندان، مرحوم صاحب جواهر، شيخ اعظم مرتضي انصاري       
اهللا  ، آيت  5اهللا ميرزا محمد حسين نائيني     ، آيت  4آيت اهللا سيد محمد كاظم يزدي     

  . است...و  6سيد محمد هادي ميالني
  .بنابراين اين حديث سنداً و مضموناً مورد قبول و اتفاق علماء شيعه است

  

                                     
 90، ص 11 جواهر الكالم، ج.1

 70 القضاء والشهادات،ص .2

 289، ص 14 مصباح الفقيه،ج.3

 6، ص2 تكملة عروه الوثقي، محمد حسين طباطبايي، ج.4

 337، ص2 المكاسب و البيع، ج.5

 277، ص4ج  محاضرات في فقه االماميه،.6
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  شبهات احكامتمام پاسخ به 

  

  اشاره
خوانيد بررسي لزوم عمل به احكام بدون در نظر گـرفتن علـت آن                چه در پي مي     آن

  . ناميد» پاسخ به تمام شبهات در فروع دين« را  توان آن است و در واقع مي
  لزوم تحقيق در اصول

شـد و در همـه      تفكر و تحقيـق با    از نگاه اسالمي اعتقاد به اصول عقايد بايد در گرو           
صـول ديـن بايـد از       اعقيده مسلمان به    « : المسائل نيز آمده است كه     هاي توضيح  رساله

  1 .»روي دليل باشد
  :شهيد مطهري در اين خصوص فرموده است

اگر به مـردم  . ها آزاد گذاشت رشد فكرى است از جمله امورى كه بايد بشر را در آن   
 بـه هـر    ـ  ترس اين كه مبادا اشـتباه كننـد  ازـ ها فكر كنند   در مسائلى كه بايد در آن

شـان را بترسـانيم كـه در فـالن موضـوع دينـى و                طريقى آزادى فكرى ندهيم يـا روح      
مذهبى مبادا فكر كنى كه اگر فكر كنى و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سـر                   

كنـد و     روى، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل دينى رشد نمى           در آتش جهنم فرو مى    
  2.رود ش نمىپي

                                     
المسائل كه البته ممكن اسـت در عبـارت كمـي متفـاوت               هاي توضيح   مسئله شماره يك تمام رساله    . 1

  .باشد ولي محتوا يكي است

  391ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2



   شبهات احكام تمامپاسخ به

 

57 

تواند بگويد بشر حق تفكر ندارد؟ نه، ايـن عملـى             آيا اسالم يا هر نيروى ديگرى مى      
اسالم در مسئله تفكر نه تنهـا آزادى تفكـر          .  بشريت است  ي  است الزم و واجب و الزمه     

  1.ها در اسالم تفكر است داده است بلكه يكى از واجبات و يكى از عبادت
 صول دين كه وجه امتياز مـا و هـر مـذهب ديگـرى             در اسالم اصلى است راجع به ا      

گويـد اصـول عقايـد را جـز از طريـق تفكـر و اجتهـاد فكـرى                     اسالم مـى  . همين است 
يعنى جنابعالى بايد موحد باشـى، خداشـناس باشـى؛ امـا چـرا خداشـناس                . پذيرم  نمى

گويد دليلش را خودت بايـد بفهمـى، ايـن يـك مـسئله علمـى           باشم، به چه دليل؟ مى    
گوينـد ايـن      آموز مى   طور كه به يك دانش     همين. ك مسئله فكرى و عقلى است     است، ي 

خـورد،    مسئله حساب را خودت بايد بروى حل كنـى، مـن حـل كـنم بـه دردت نمـى                   
  .خورد كه اين مسئله را خودت حل كنى وقت به دردت مى آن

د، از نظر اسالم نه تنها فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعنى مانعى نـدار                 
 فكر كردن در اصول دين در حدود معينى كه الاقل بفهمـى خـدايى دارى و                 بلكه اصالً 

آن خدا يكى است، پيغمبرانى دارى، قرآن از جانب خدا نـازل شـده اسـت، پيغمبـر از                   
  2. بر تو واجب استجانب خداست، عقالً

از پيغمبـر اكـرم     . سؤال كردن در مسائل اصـول ديـن، امـر واجـب و الزمـى اسـت                
كردنـد، از سـاير    الـسالم سـؤال مـى    كردند، از على عليه سؤال مىسلم  و آله و عليه  هللا  صلي
ايـن  . دادنـد   ها هم جواب مـى     كردند و آن    كردند، زياد هم سؤال مى      اطهار سؤال مى   ائمه

دهد در زمينه اصول دين در     نشان مى ) ها و غير آن  (هاى احتجاجاتى كه ما داريم       كتاب
تا وقتـى كـه انـسان    . بيان و حق آزادى سؤال داده شده است     قدر حق آزادى      اسالم چه 
واقع تحقيق و كـاوش و فكـر كـردن           بهاش     روح تحقيق و كاوش است و انگيزه       ،روحش

                                     
  369ص 24 ه انقالب اسالمى ايران ج آيند-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1

  370ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كنى، هر چه بيشتر برايت                 است، اسالم مى  
  1.رسى ه واقعيت مىرسى، بيشتر ب شك پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مى

و تحقيق يعنى به دست آوردن      (خواهد    دينى كه از مردم در اصول خود تحقيق مى        
 [اسـالم ]. فكرى قائـل اسـت      خواه ناخواه براى مردم آزادى    ) مطلب از راه تفكر و تعقل     

كـار   اى و منطقـت را بـه     ى را كه در آن فكر نكـرده       »اللَّه الَّا اله ال«گويد اصال من از تو        مى
اى و    پذيرم، نبوت و معادى را كه تو از راه رشد فكرى انتخـاب نكـرده                اى نمى   نداختهني

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

  .وسوسه شيطان است
ن زمينه احاديث زيادى هست، از آن جمله است اين حديث كه پيغمبر اكـرم               در اي 
  : ها اين است  يكى از آن2از امت من نُه چيز برداشته شده است؛: فرمود
   »الْوسوسةُ فى التَّفَكُّرِ فى الْخَلْق«

خاطر آن معذب نخواهند كرد اين است        يعنى يكى از چيزهايى كه امت مرا هرگز به        

                                     
 371ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1

ـ        : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  . 2 سع خـصالٍ الْخَطَ ي تـتنْ أُمع عضا لَـا         و مـ انِ ويس أُ و النـِّ
   الْخَلْقِ   التَّفَكُّرِ في   يعلَمونَ و ما لَا يطيقُونَ و ما اضْطُرُّوا إِلَيه و ما استُكْرِهوا علَيه و الطِّيرَةُ و الْوسوسةُ في                 

چه نداننـد،   خطا، فراموشى، آن: ن برداشته شدهو الْحسد ما لَم يظْهِرْ بِلسانٍ أَو يد ـ نه خصلت از امت م 
بر آن وادار شوند، فال بد، وسوسه در        ) و زور (چه بناخواه     چه بدان توانائى ندارند، آن      چه نتوانند، آن    آن

. زبان يا دسـت آشـكار نـشود         در صورتى كه به   ) و رشك بردن  (در آفرينش، و حسد     ) و انديشه (تفكر  
   463؛ ص 2 ؛ ج)  اإلسالمية-ط (الكافي 

ايـن روايـت    .  با تفاوت بسيار اندك نيز نقل شده اسـت         .»..رفع عنْ أُمتي  « البته اين روايت با عبارت      
 .اند است و فقها به تفصيل درباره اين حديث سخن گفته» حديث رفع«معروف به 
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مـادام  .  خلقت، خدا و جهان فكر كند و وساوسى در دلش پيدا شـود ي ان درباره كه انس 
ها در دلش پيدا شود، خدا او      جوست، هرچه از اين شك     و كه او در حال تحقيق و جست      

  1.شمارد را گناه نمى كند و آن را معذب نمى
:  كه يك عرب بدوى آمد خدمت رسول خدا و عرض كـرد            2در حديث معروفى است   

  . تباه شدم» هلَكْت! ولَ اللَّهيا رس«

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

نـستى  ؟ خدا را كى آفريـده اسـت؟ تـو ديگـر نتوا            منْ خَلَقَه : شيطان گفت . آفريده است 

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

  .ك محض الْايمانِاذ: پيغمبر فرمود

  اين عين ايمان است؛ ! چرا تو فكر كردى كه هالك شدى؟: فرمود!) عجبا(

                                     
  392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1

يـا رسـولَ اللّـه ِ،       : جاء رجلٌ إلَى النَّبي صلى اهللا عليه و آله فقـالَ            «: ق عليه السالم فرمود     امام صاد . 2
  لَكتصلي  ! ه سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  فقالَ لَه :     الخَبيثُ فقالَ لَك أتاك :     ؟ فقُلت ن خَلَقَكم :      اللّه ُ ، فقالَ لَـك

: لّذي بعثَك بِالحقِّ لَكانَ كَذا ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صـلى اهللا عليـه و آلـه                   إي و ا  : اللّه ُ من خَلَقَه ؟ فقالَ       : 
اى رسـول  : سلم آمد و عـرض كـرد   و آله و عليه اهللا مردى خدمت پيامبر صليذاك و اللّه ِ محض اإليمانِ ـ  

ى تو را آفريـده     چه كس : به سراغ تو آمد و گفت     ) شيطان(آن خبيث   : پيامبر به او فرمود   . هالك شدم ! خدا
كـه   آرى، سوگند به آن: خدا را چه كسى آفريده است؟ مرد عرض كرد   : خدا و او گفت   : است؟ و تو گفتى   

سـلم    و  آلـه   و  عليـه   اهللا  رسـول خـدا صـلي     ]. فرماييد  كه مى [گونه است     تو را به حق برانگيخت، مطلب همين      
 425 ص2 ج)  المية اإلس-ط ( الكافي .»به خدا سوگند كه اين ايمان محض است: فرمود
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چنين فكرى  . رساند، اين تازه اول مطلب است       يعنى همين تو را به ايمان واقعى مى       
شـك  .] بايد براى رفع آن تـالش كنـى       [پيدا شد   كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه          

زمانى بد است كه تو در همـين منـزل          . منزل بدى است ولى معبر خوب و الزمى است        
خـدا را   : گفت. خدا :تو را چه كسى خلق كرده است؟ گفتى       : شيطان به تو گفت   . بمانى

ايـن، شـك    . دانم، بعد هم سر جايـت نشـستى         ديگر نمى : چه كسى خلق كرده؟ گفتى    
اما تو كه چنـين آدمـى هـستى كـه وقتـى چنـين شـك و                  . هاست، هالكت است   لتنب

نكردى و نگفتـى     اى در تو پيدا شد در خانه ننشستى، از مردم هم رودربايستى             وسوسه
گويند پس تو ايمانت كامل نيـست،         ام مى   كه اگر من به مردم بگويم چنين شكى كرده        

 آمدى نزد پيغمبرت سـؤال      يشود كه يك حس و طلبى در تو هست كه فور            معلوم مى 
كنى كه اگر من چنين شكى پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد كـنم                    

  1.ين عين ايمان استايا با يك فكر؟ 
  اهللا شهيد مرتضي مطهري پايان فرمايش آيت

  

  حد واجب تحقيق
البته حد واجب تحقيق همان مقداري است كه براي انسان در پذيرش ايـن اصـول                

اگرچه مطالعـه و تحقيـق در ايـن موضـوعات هرچـه بيـشتر باشـد                 .  حاصل شود  يقين
  .تر است مطلوب

دسـت آورد يعنـي    به بيان ديگر انسان مسلمان بايد اصول دين را از راه تحقيـق بـه   
براي خودش داليلي داشته باشد تا در توحيد، نبوت، امامـت، عـدل و معـاد بـه يقـين                    

كنـد    هـا را قبـول مـي     چند داليلـي كـه او آن  برسد و مالك، رسيدن به يقين است هر    
  .بسيار ساده باشد

                                     
 392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1



   شبهات احكام تمامپاسخ به

 

61 

  ؟ستادليل نيازمند دستور خداوند به عمل 
نهايـت   كه همگـي بـي  ي صفاتش ـ   پس از تحقيق، خداوند را با همهاگر كسي  پس

و قبـول كـرد كـه    ...) اعم از عدل، حكمت، علـم، قـدرت، مهربـاني، و   ( ـ پذيرفت  است
هـا علمـي از جانـب خـود            هدايت بشر فرستاده و به آن      خداوند پيامبر و امامان را براي     

گونه دخل و تـصرف و تحريفـي در           داده است و كتاب قرآن كالم خداوند است كه هيچ         
گـوي اعمـال    آن صورت نگرفته است، و پس از اين جهان در جهاني ديگـر بايـد پاسـخ    

و امامـان  كـه بـه وسـيله پيـامبر     خود باشيم؛ ديگر براي اطاعت از دستورات خداوند ـ  
  . ـ نيازي به ارائه دليل نخواهد داشتالسالم به ما ابالغ شده است معصوم عليهم

و دانست كه او حكيم، عالم، قـادر،  يعني وقتي خداوند را با تمام صفاتش شناخت ـ  
 ـ و تمـام دسـتوراتش بـر اسـاس همـين       مطلـق اسـت  ... مهربان، عادل، شنوا و بينـا و 

دستوري كه بدهد به نفع بندگان خواهـد بـود؛ بـراي            باشد و در نتيجه هر        صفاتش مي 
  .اطاعت امر اين موال، به دنبال دليل و اثبات خوبي دستور نخواهد بود

انـد   خـود را محكـم سـاخته      و اصـول عقايـد       كساني كه پايـه توحيـد        به بيان ديگر  
 ترديدي نخواهند داشت كه تمام احكام و مقـررات و دسـتورهاي اسـالمي كـه پيـامبر                 

چنين . باشد  از طرف خدا آورده است، داراي مصالح و فوايدي مي         وسلم    آله  و  عليه  اهللا  صلي
افرادي هميشه در صـدد پيـروي از دسـتورهاي الهـي هـستند و دانـستن و ندانـستن                    

 .ها اثري نخواهد داشت آنو عمل جزئيات فلسفه احكام، در روحيه 
لهـي و پيـشوايان     هايي است كـه پيـامبران ا        احكام و مقررات ديني نسخه    همچنين  

اند تا سعادت و خوشبختي آنان را از هر جهت تأمين            دين از طرف خدا براي بشر آورده      
پايان خدا سرچشمه     بديهي است وقتي اعتقاد داشته باشيم كه احكام از علم بي          . نمايند

گرفته و به حكمت و لطف و مهرباني خدا ايمان داشته باشيم، نيز بدانيم كه پيـامبران                 
شوند، يعنـي بـه      بليغ و رساندن احكام به هيچ نحو گرفتار خطا و لغزشي نمي           خدا در ت  
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 در اين صورت با كمال جديت و بدون هيچ اضـطراب            ؛ها معتقد باشيم    معصوم بودن آن  
بينـيم از خـصوصيات      كوشيم و هيچ نيازي نمي     در عمل كردن به دستورهاي ديني مي      

دانـيم هـر چـه       سؤال نماييم، زيرا مـي    فلسفه احكام و مقرراتي كه قرار داده شده است          
  .اند انبياي الهي در بيان احكام اشتباهي نكرده مقرر شده به خير و صالح ما بوده و

ــ    َو َرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ   اللَّهُ  َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى« 
 با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيـامبرش امـرى را الزم بداننـد،                 هيچ مرد و زن   

  )36/احزاب. (»داشته باشد) در برابر فرمان خدا(اختيارى 
  چند نكته

ي احكـام اطاعـت از       علت اساسي همه  : اين كه است   تأمل   نيازمند دقت و  چه   آنـ  1
 فرمـان او سـرپيچي      طاعت كند و از   ا موالاز  كسي شك ندارد كه بنده بايد        .مولي است 

ي عقلي و عقاليـي     ا  قاعدهشود كه      اين نوع نگاه به تعبد از فرامين الهي تعبير مي          .نكند
چه به جـز ايـن        و به تعبيري دليل انجام بايدها و نبايدها اطاعت از خداست و آن            . است

و يك حكـم    . هاي آن است و دليل نيست       حكمتاغلب  شود    از داليل احكام شمرده مي    
تنها يكي است و آن اطاعـت از  اصلي صدها حكمت داشته باشد ولي دليل ممكن است  

 .موالست
پس از قبول اصول، در فروع بايد تقليد كرد و بـراي انجـام اعمـال                . به عبارت ديگر  

هاي انجام اعمـال از       دانستن دليل و فلسفه احكام ضروري نيست، ولي دانستن حكمت         
كنـد،   هاي ايمان كمـك مـي   به استحكام پايهاين نظر كه يقين انسان را افزايش داده و        

  .مفيد است
 ديگـر   ،جا است كه اگر ما بندگي خالق مهربان و حكيم خود را پـذيرفتيم              نكته اين 

 البته بعد از تعبد در مقابل اوامر و نـواهي الهـي،             .حكم او جاي ندارد    چون چراي ما در   
داري همراه با بـصيرت      دانستن فلسفه احكام مهم است، چرا كه اين آشنايي باعث دين          
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 1 .مندتر و استوارتر است شود كه بسي ارزش مي

اند كه گوشت خـوك        و امروزه متوجه شده    2 خوردن گوشت خوك حرام است     :مثال
رود و حكمت نخوردن گوشت خـوك         داراي اشكاالتي است كه با پختن هم از بين نمي         

ردن آن اجـراي    وجود ضررهايي است كه مصرف آن براي انسان دارد ولـي دليـل نخـو              
دستور خداوند است و اگر روزي در علم توانستند اين اشكاالت را از بين ببرند باز هـم                  

 و يـا اگـر گوشـت خـوك          .خوردن گوشت خوك حرام است چون دستور خداوند است        
بهترين گوشت عالم و پاك و طاهر بود باز هم چون دستور خداوند بر حرمت آن است،                 

  3 .خوردنش حرام بود

                                     
سـعي كـرده اسـت كـه      » الـشرايع  علـل «با تـأليف    ؛  )الرحمة  عليه (محدث بزرگ شيعي شيخ صدوق    . 1

 .پردازد مي احكام هبه بحث از علل و فلسفكه آوري كند   را جمعيروايات

) گوشـت (خداونـد، تنهـا   ـ لَيكُم الْميتَةَ و الدم و لَحم الْخْنزيرِ و ما أُهلَّ بِـه لغَيـرِ اللَّـه     إِنَّما حرَّم ع) الف. 2
  173/بقره. مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است

ـ بر شما حرام شده است گوشت مردار، و خـون، و            ...  و لَحم الْخنْزيرِ و      حرِّمت علَيكُم الْميتَةُ و الدم    ) ب
  3/ـ مائده... گوشت خوك، و

م                ما أُوحي إِلَي محرَّماً على      قُلْ ال أَجِد في   ) ج لَحـ فُوحاً أَوس مـاً مـد تَـةً أَويكُـونَ مإِالَّ أَنْ ي همطْعمٍ يطاع 
چه بـر مـن وحـى شـده، هـيچ غـذاى حرامـى         در آن: ـ بگوجس أَو فسقاً أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِه  خنزيرٍ فَإِنَّه رِ

بيرون ريخته، يا گوشـت خـوك ـ كـه     ) از بدن حيوان(كه مردار باشد، يا خونى كه  يابم؛ به جز اين نمى
بـر آن بـرده شـده    ] ها نام بت[ها همه پليدند ـ يا حيوانى كه به گناه، هنگام سر بريدن، نام غير خدا   اين

  )145/انعام(است 
ـ خداونـد، تنهـا مـردار، خـون،     إِنَّما حرَّم علَيكُم الْميتَةَ و الدم و لَحم الْخنْزيرِ و ما أُهلَّ لغَيرِ اللَّـه بِـه    ) د

 115/نحل. اند، بر شما حرام كرده است چه را با نام غير خدا سر بريده گوشت خوك و آن

 .هاي حرام بودن گوشت خوك اشاره شده است  در انتهاي مقاله به حكمت.3
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ي مثالي كه به آن اشاره شد توجه به اين نكته نيز مهم است كه ممكن است                  درباره
طور كه هزار و چهارصد سال طول كشيد تا اين اشكال براي بـشر روشـن شـود،                   همان

 چـون   .شـود    مشخص    و هزار سال بعد     اشكاالت ديگري وجود داشته باشد كه در آينده       
 و علم ما اندك و اكتسابي اسـت         نهايت اوست   دستور خداوند بر اساس علم مطلق و بي       

 .آيد و بر اساس تجربيات و آزمايش به دست مي
، جهـل بـشر     شـود   بيـشتر مـي     پيشرفت علم و تأمالت فكري     يم كه هرچه  ـ شاهد 2

  وخوش تغيير و تحول اسـت  بشر، همواره دستساخت گردد و قوانين     بيشتر آشكار مي  
ـ   و همـه ايـن   هنوز بسياري از مجهوالت بشر بـراي او كـشف نـشده اسـت              دليـل   ههـا ب

تواند بـه    ست و اين كه انسان محدود نمي       ا ها ها در همه اعصار و زمان      محدوديت انسان 
در ويژه  بهـ كشف مصالح و مفاسد  به عبارت ديگر  .بردب پيخود   واقعيمصالح و مفاسد

  :چون .بسيار مشكل است ـ جزئيات و مصاديق
   .عاد مختلف علمي استنيازمند داشتن امكانات وسيع، در اب:  اول

بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پيـشرفت كنـد، بـاز معلومـات او در برابـر                    : دومو  
  . اي است در برابر دريا مجهوالتش، قطره

جز انـدكي از دانـش بـه شـما      ـ  َقلـِيالً  ِإالَّ   اْلِعْلـمِ   ِمنَ  ا ُأوتيُتمْ َو مَ   «:قرآن نيز مي فرمايد
 )85/ اسراء( .»داده نشده است

بهتر از هر كس به ساختار روحي و جسمي و صـالح            و  خداي متعال ما را آفريد      ـ  3
چه كه در كمال ما و دوري از فساد و انحطـاط مـا دخيـل                 و فساد ما آشناست و هر آن      

  .به ما عنايت فرمودهاست، 
ـ هدف از خلقت بشر تكامل و سعادت و خوشـبختي اوسـت و بـه همـين جهـت                    4

ي وضع كرده و پيـامبران و انبيـاء معـصوم و مـصون از خطـا و                  خداوند قوانين و مقررات   
 .انحراف را نيز جهت ابالغ اين قوانين به سوي خلق فرستاده است
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چـه   چه در شريعت اسالم آمده، علت، مقصود، حكمت و هدفي دارد، آن            تمام آن ـ  5
 و  ؛ همگي داراي مقاصـد    ي كرده است يا حالل و حرام شمرده       خدا بدان امر يا از آن نه      

جوي اين مقاصد برآيند و در حد فهم خـود آن            و غاياتي است و اهل علم بايد در جست       
 .ن كنندرا درك و اثبات و براي مردم بيا

  :السالم در پاسخ نامه وى به او چنين نوشت محمد بن سنان گويد كه امام رضا عليه
ند كه خداوند   پندار اى برخى از اهل قبله مى      ات به من رسيد كه در آن نوشته        نامه« 

احكـام حـالل و     (متعال، هيچ چيز را بنا بر حكمتى حالل يا حرام نكرده اسـت، بلكـه                
يعنى هر چه خدا فرموده است بجا آورند يا تـرك           (همه براى تعبد بندگان است      ) حرام

هر ). ها باشد  آنكه حكمتى و علّتى در آن      دليل است بى   كنند، از روى تعبد و پذيرش بى      
بـود   است سخت گمراه است و آشكارا در زيان، زيرا اگـر چنـين مـى              كس چنين گفته    

درست بود كه مردمان را به تعبد فراخوانـد   ) چه هست نيز درست بود، يعنى      عكس آن (
عبـادت را   ) عنوان مثال   به(ها، يعنى    ها و حرام قرار دادن حالل      با حالل قرار دادن حرام    

زه نگيرند، هـيچ كـارى از كارهـاى نيـك           در اين قرار دهد كه مردمان نماز نخوانند، رو        
ترك عبادت  ) يعنى. (هاى آسمانى را انكار كنند     انجام ندهند، و خدا و پيامبران و كتاب       

در صورتى كـه هرگـز      ... عبادت باشد، و ترك كار نيك كار نيك، و ترك عقيده عقيده             
سـت بـه    چه خداوند متعـال حـالل كـرده ا         ايم كه آن   چنين نيست و  ما اين را دريافته       

) براى زندگى مادى و تكامـل روحـى  (صالح بندگان و بقاى ايشان مربوط است، و آنان      
چه حرام شـده     و نيز دريافتيم كه آن    . بدان نياز دارند، و چيزى جايگزين آن نتواند شد        

هـا مايـه فـساد و     ها نيازى ندارند، بلكـه آن  است، چيزهايى است كه بندگان خدا به آن 
    1.»نابودى و تباهى است

                                     
جاءني كتَابك تَذْكُرُ أَنَّ بعض أَهلِ الْقبلَةِ يزْعم أَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى لَم يحلَّ شَيئاً و لَم يحرِّمه لعلَّـةٍ                  . 1

   ل دبنَ التَّعأَكْثَرَ م      كنْ قَالَ ذَلضَلَّ م قَد كبِذَل هادبع              ـككَـانَ ذَل لَو أَنَّهبِيناً لراناً مرَ خُسخَس يداً وعضَاللًا ب 
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  : اند هفرموددر پاسخ به سؤالي در خصوص علت احكام السالم  امام صادق عليهو 
  1.» مگر به سبب حكمتي،هيچ حكمي در اسالم تشريع نشده«
كه بشر را به يك سلسله مصالح واقعى كه سـعادت او در   خداوند متعال براى اين  ـ  6

منـع  را  كارهـا   از  اى   پاره و يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده          ،آن است برساند  
به نحـوى اسـت   باشد،  مطابق با مصالح حقيقي انسان ميها،   آن حكمت كهده است   نمو

  .كند كه شرع كرده است ها آگاه گردد همان حكم را مى كه اگر عقل انسان به آن
بر اساس نظريه صحيح و درست كه فقهاء و دانشمندان شيعه بدان معتقدند، احكام        

مصالح و مفاسد است؛ يعني اگر انجـام عملـي داراي منفعـت مهـم و                خداوند بر اساس    
حياتي است، آن عمل واجب خواهد بود يـا اگـر منفعـت آن حيـاتي نباشـد آن عمـل                     
مستحب است؛ و اگر انجام عملي، داراي ضرر خطرناك و مهلك باشد، انجام آن حـرام؛                

ه منفعت يـا ضـرر      و اگر ضرر آن خطرناك و مهلك نبوده، مكروه است؛ و در صورتي ك             
آن غالب نباشد و مساوي باشد آن عمل مباح اسـت؛ البتـه منظـور از منفعـت و ضـرر                     
صرف منفعت و ضرر مادي نيست بلكه به معناي عام و گسترده است كه به جامعيت و                 

  .باشد گستردگي ابعاد وجودي انسان مي
                                                                                         

ستَعبِدهم بِتَـرْك الـصلَاةِ        ى يـ و الـصيامِ و  لَكَانَ جائزاً أَنْ يستَعبِدهم بِتَحليلِ ما حرَّم و تَحرِيمِ ما أَحـلَّ حتـَّ
ا                         مـ ارِمِ و حـالْم اتـرِيمِ ذَوتَح رِقَِة والس بِالزِّنَا و ودحالْج و كُتُبِه و هلرُسل و الْإِنْكَارِ لَه ا والِ الْبِرِّ كُلِّهمأَع

الْعلَّةُ في التَّحليلِ و التَّحرِيمِ التَّعبد لَـا        ] إِذ[لْقِ إذا   أَشْبه ذَلك منَ الْأُمورِ الَّتي فيها فَساد التَّدبِيرِ و فَنَاء الْخَ          
                        يـهالَى فَف تَعـ و كار تَبـ لَّ اللَّها أَحنَا كُلَّ مدجإِنَّا و كنْ قَالَ ذَللَ مقَو الَى بِهتَع طَلَ اللَّها أَبفَكَانَ كَم رُهغَي

نَ الْأَشْـياء لَـا حاجـةَ                    صلَاح الْعباد و بقَ    مـ ـرَّمحنَا الْمدجو ا ونْهتَغْنُونَ عسي لَا يةُ الَّتاجالْح هإِلَي ملَه و ماؤُه
 592 ص2الشرايع، ج عللبِالْعباد إِلَيه و وجدنَاه مفْسداً داعياً الْفَنَاء و الْهلَاك ـ 

1.     نِ ديلِ بمنْ جع      ٍ ع اللَّه دبنْ أَبِي عاجٍ عر   أَلَهس نْ   أَنَّهع   نَ   شَيم لَالِ  ءرَامِ    الْحالْح فَقَالَ   و    إِنَّـه    ـلْ    لَـمعجي   
شَي شَيإِلَّا ل 8 ص1 ء ـ علل الشرائع ج ء 
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 بـه   اگر كسي نتوانـست   يعني  . عدم علم به چرايي حكم دليل نقص حكم نيست        ـ  7
دانسته و رد كند و همه چيـز   حكمت و فلسفه يك حكمي پي ببرد، نبايد آن را ناقص

   .سنجيده و نتيجه بگيرد را با عقل ناقص بشري و بدون زبان وحي الهي،
 حاذق كه در توانايي و علم او        كسي براي بيماري خود به پزشكي     عنوان مثال اگر      به

راي درمـان دردهـايش بنويـسد، از او سـؤال     او داروهايي ب  مراجعه نمايد وشكي ندارد
  اگر پزشك دارويي تجويز كرد كه بيمار ازياچرا فالن دارو را نوشته است؟  كند كه مي

 و دارو را مـصرف  !كنـد؟  فايده تلقـي مـي   اطالع بود، آن را بدون اثر و بي    حكمت آن بي  
  !نمايد؟ نمي

  :  فرمودوسلم آله و اهللا عليه رسول خدا صلى
ــ«  ــُتْم َكاْلَمْرَضــى َو اللَّــُه َربُّ اْلَعــاَلِمَني َكالطَِّبيــِب َفــَصَالُح اْلَمْرَضــى ِفيَمــا يـَْعَلُمــُه يَــا ِعَب اَد اللَّــِه أَنـْ

 ـ   زِينالطَِّبيُب َو يَُدبـِّرُُه ِبِه َال ِفيَما َيْشَتِهيِه اْلَمـرِيُض َو يـَْقَرتُِحـُه َأَال فَـَسلُِّموا لِلَّـِه أَْمـَرُه َتُكونُـوا ِمـَن اْلَفـائِ 
و صـالح    مانند طبيـب اسـت،        پروردگار جهانيان  شما همچون بيمار و   ! اى بندگان خدا  

كند، نـه در     آموزاند و عاقبت انديشى مى     مريض در آن چيزى است كه طبيب آن را مى         
  1.»پس تسليم امر خدا باشيد تا رستگار شويد، جايش هاى بى  مريض و خواستهتمايالت

نبايـد   در نظـر گرفتـه شـده    ر احكام، مصالح و مفاسـد شود د وقتي كه گفته ميـ 8
  كنـد،  مادي در ذهـن خطـور    فوايد و مضار جسمي و بهداشتي و خالصه خواصيفور

شود همه   ديگر كه فرضي هفايد  اجتماعي و هر نوع بلكه فوايد جسمي، روحي، فردي،
  . تاس احكام صادر شده ها در احكام الهي منظور گرديده است و بر اساس آن

                                     
إرشـاد   ـ  37صعدة الـداعي و نجـاح الـساعي     ـ  42ص 1 ج) للطبرسي( اإلحتجاج على أهل اللجاج .1

ط (بحار األنوار  ـ  342ص 1 البرهان في تفسير القرآن ج ـ  153ص 1 ج) للديلمي(القلوب إلى الصواب 
 177ص 3 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج ـ 107ص 4 ج)  بيروت-
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  اقسام حكمت و فلسفه احكام
ها و يـا درك عقـل بـشري بـه چهـار قـسم تقـسيم                   احكام از حيث ذكر فلسفه آن     

  .شوند مي

 احكامي كه از اول فلسفه آن بر همه آشـكار بـوده و مـردم همـه بـه تناسـب         )الف

كردند مانند، تحريم دروغ، خيانـت، تهمـت، قتـل            معلومات خود چيزي از آن درك مي      
منتها براي اين كـه مـردم را بـه          ... امر به عدالت، نيكي به پدر و مادر و        نفس، سرقت و    

 .اند ها كنند شكل تشريعي به آن بخشيده صورت عمومي موظف به انجام آن

 احكامي كه فلسفه آن بر توده مردم آشـكار نبـوده و در مـتن قـرآن و روايـات                     )ب

گانـه روزه     از فلـسفه سـه    عنوان مثال شايد مردم آن عـصر          اشاراتي به آن شده است؛ به     
اند، به همـين دليـل در قـرآن در يـك جـا        با خبر نبوده  ) اخالقي، اجتماعي، بهداشتي  (

  :فرمايد اشاره به تأثير اخالقي آن كرده و مي

 ـ  ْم تـَتـَُّقـونيَأَيـَُّهـا الـَِّذيَن َءاَمنُـوْا ُكتِـَب َعلَـْيُكُم الـصَِّياُم َكَمـا ُكتِـَب َعلـَى الـَِّذيَن ِمـن قَــْبِلُكْم َلَعلَُّكـ« 
گونه كه بـر كـسانى كـه         روزه بر شما نوشته شده، همان     ! ايد اى افرادى كه ايمان آورده    

 )183/بقره (.»قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهيزكار شويد

  : فرمايد وسلم مي آله و عليه اهللا  صلي و در مورد ديگر حضرت رسول اكرم

  1.»روزه بگيريد تا سالم گرديد « »ُصوُموا َتِصحُّوا «

  :فرمايد السالم مي و در جايي ديگر امام صادق عليه
  1.»ن يكسان گردندكه فقير و غني در آ ـ براي اين   اْلَفِقُري َو اْلَغِين   ِبهِ   لَِيْسَتِويَ «

                                     
 76النص ،  سلوة الحزين ـ) للراوندي(الدعوات .(1
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ها برداشته شده و بشر بـا          احكامي كه با گذشت زمان پرده از فلسفه و اسرار آن           )ج
بار و سنگين مشروبات الكلـي        ها دست يافته است، مثل اثرات زيان        پيشرفت علم به آن   

هـاي    كه هم به روح و جسم هر انسان و هم بر اجتمـاع اثـرات منفـي دارد و يـا زيـان                      
  .كس پوشيده نيست  رباخواري كه بر هيچاخالقي، اقتصادي

ها روشن بوده و نه در متون چيـزي    احكامي هم هست كه نه در آغاز، فلسفه آن         )د
ها ثمـري داشـته، ماننـد تعـداد           ها گفته شده و نه پيشرفت علم در كشف آن           درباره آن 

يـا  ت،  گونـه هـس     جا آوردن نماز به اين      ركعات در نمازها و اين كه واقعاً چه سري در به          
 .گانه زكات و يا بعضى از مناسك حج در اين سرى قرار دارند  حد نصاب اجناس نه

  : اند باره فرموده در اينالسالم   عليهاميرمؤمنان
افْـتَـــَرَض َعَلــْيُكْم فـَــرَاِئَض فَــَال تُــَضيـُِّعوَها َو َحــدَّ َلُكــْم ُحــُدوداً فَــَال تـَْعَتــُدوَها َو ]  تـََعــاَىل [ِإنَّ اللَّــَه  «
 ـ  اُكْم َعــْن َأْشــَياَء فَــَال تـَْنَتِهُكوَهــا َو َســَكَت َلُكــْم َعــْن َأْشــَياَء َو ملَْ يَــَدْعَها نِــْسَياناً فَــَال تـََتَكلَُّفوَهــانـََهــ

خداوند از بيان چيزهايي ساكت ماند و بيان نكرد و اين كـار از روي فراموشـي نبـوده،                   
  2.»ندازيدخود را به مشقت ني) هر جا كه خدا ساكت مانده(شما نيز 

؛ انـد   فرمـوده  حكم منع    ي  از تفحص درباره  السالم       عليهم گاهي ائمه در اين خصوص    
 ديـه عـضو     ي  تغلـب دربـاره    بـن  و ابان السالم    صادق عليه گويي كه بين امام      و مانند گفت 

  . درگرفت
پرسـيد كـه تـا قطـع سـه        ديه قطـع انگـشت مـي   ي  دربارهالسالم عليهراوي از امام  

. شـود   زن مساوي است؛ ولي در انگشت چهارم، ديـه زن نـصف مـي          انگشت، ديه مرد و   
                                                                                         

ستَوِي السالم عنْ ع سأَلْت أَبا عبد اللَّه عليه. 1 يـامِ ليي الصلَّةُ فامِ    قَالَ الْعيلَّةِ الص  بِـه    ي الْغَنـ يـرُ وـ   الْفَق    
 378ص 2 علل الشرائع ج

 105حكمت   ؛487، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . 2



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

70 

امام با قاطعيـت او     . راوي با تعجب علت را پرسيد و آن را با سه حكم قبل مقايسه كرد              
بـرد، منـع كـرده و        هاي غيرقطعي ذهني، كه راه به جـايي نمـي          را از قياس و استدالل    

 اى أبان تـو مـرا بـا       ـ  اِس َو السُّنَُّة ِإَذا ِقيـَسْت حمُِـَق الـدِّينُ يَا أَبَاُن ِإنََّك َأَخْذَتِين بِاْلِقيَ «: فرمودند
چه با قياس سـنجيده شـود ديـن نـابود            قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنان       

  1 .»خواهد شد

                                     
ا    قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع ما تَقُولُ في رجلٍ        عنْ أَبانِ بنِ تَغْلب قَالَ    . 1 يهـف رْأَةِ كَـمابِعِ الْمنْ أَصعاً مبإِص قَطَع 

ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْت قَطَع شْرُونَ قُلْتنِ فَقَالَ عاثْنَي قَطَع نَ الْإِبِلِ قُلْتشَرَةٌ مقَالَ ع  

يكُونُ علَيه ثَلَاثُونَ فَيقْطَع أَربعاً فَيكُونُ علَيه عشْرُونَ        قَطَع أَربعاً قَالَ عشْرُونَ قُلْت سبحانَ اللَّه يقْطَع ثَلَاثاً فَ         
 يبلُغُنَا و نَحنُ بِالْعرَاقِ فَنَبرَأُ ممنْ قَالَه و نَقُولُ الَّذي قَالَه شَيطَانٌ فَقَالَ مهلًا يا أَبانُ هكَذَا حكَـم                     إِنَّ هذَا كَانَ  

فَإِذَا بلَغَت الثُّلُثَ رجعت الْمرْأَةُ إِلَى النِّصف يا أَبـانُ           إِنَّ الْمرْأَةَ تُعاقلُ الرَّجلَ إِلَى ثُلُث الديةِ         رسولُ اللَّه ص  
   إِنَّك أَخَذْتَني بِالْقياسِ و السنَّةُ إِذَا قيست محقَ الدين

فرمائيـد در مـورد اينكـه مـردى          چه مـى  : السالم عرض كردم  به امام صادق عليه     : أبان بن تغلب گويد   
  ده شتر، : فرموده    انگشتى از انگشتان زنى را قطع كند، ديه آن چه مقدار است؟ 

  بيست ناقه، : حضرت فرمود    پردازد؟ چنانچه دو انگشت را ببرد چه مقدار مى: عرض كردم
  بيست ناقه، : فرمود  ر انگشت او را ببرد؟ گفتم اگر چها  سى شتر، :  فرمود   سه انگشت؟: گفتم
چنـين چيـزى   !! برد بيست شتر برد سى شتر، و چهار انگشت را مي سبحان اللَّه، سه انگشت را مي   : گفتم

گفتيم ايـن را شـيطان       اش بيزارى جستيم، و مى     گوش ما رسيد از گوينده      هنگامي كه در عراق بوديم به     
  گفته است، 

آله حكم خـدا را بيـان كـرده          و عليه اللَّه ن اى أبان اين چنين رسول خدا صلّى       آرام باش شتاب نك   : فرمود
اش برابر مرد است تا به يك سوم ديه كامل برسد، و چون بـه يـك سـوم رسـيد، زن                       است كه زن ديه   

گردد، اى أبان تو مرا با قياس مأخوذ داشتى، در حالى كه سنّت چنانچـه بـا    اش به نصف مرد باز مى     ديه
 118، ص 4 من ال يحضره الفقيه، ج  .سنجيده شود دين نابود خواهد شدقياس 
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   بيان نشده استاحكامچرا حكمت برخي 
  رورش روح بندگي در انسانـ پ1

اگر كـسي بخواهـد   . انسان تقويت كند خواهد روح تعبد و عبوديت را در خداوند مي
اين كه چرا نمـاز صـبح دو ركعـت اسـت و      بندگي خداي متعال را بكند، مگر ندانستن
اگرچه همـين عـدد ركعـات    ! وارد مي كند؟ نماز ظهر چهار ركعت؟ خللي به بندگي او
ترين چرايـي آن ايـن    شايد بتوان گفت بزرگ نماز نيز از يك چرايي برخوردار است اما

بيازمايد و روح بندگي را در او شكوفا نمايد؛ يعني  خواهد انسان را كه خداوند مياست 
دانم كه او بيهـوده دسـتوري    ، مي بودن خداي خود باور دارم انسان بگويد من به حكيم

دهم اگر چه ندانم كـه بـراي چـه     تسليم اويم و اين اعمال را انجام مي من. دهد را نمي
  . بخوانم و نماز ظهر را چهار ركعترا بايد دو ركعت  نماز صبح

  ـ اخالص در عمل2
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدونِ   اْلِجنَ  َو ما َخَلْقتُ «  كه   ـ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اين  َو اْإلِ
 )56/ذاريات (»)و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند (.عبادتم كنند

. باشد و معناي عبادت هم اطاعت از خداوند است          از ريشه عبد مي   » لِيَـْعبُـُدونِ « لمه  ك
  .اطاعت از دستور خداست... زيرا هر عمل عبادي مانند نماز، زكات، روزه و

  .پس هدف از خلقت جن و انس اين است كه از اوامر خداوند اطاعت كنند
  :همچنين فرموده است

لُـوَُكْم أَيُُّكـْم  ماواِت َو اْألَْرَض فيَو ُهَو الَّذي َخَلَق السَّ «   ِستَِّة أَيـَّاٍم َو كـاَن َعْرُشـُه َعَلـى اْلمـاِء لَِيبـْ
  ـ  َأْحَسُن َعَمالً 

آفريـد؛ و عـرش     ]  شـش دوران  [ها و زمين را در شش روز         او كسى است كه آسمان    
يـك   تا شما را بيازمايد كـه كـدام       ) خاطر اين آفريد   هب(او، بر آب قرار داشت؛      ) حكومت(

 )7/هود (.»تان بهتر است عمل
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  :و نيز فرمود

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً «    ـ  الَّذي َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحياَة لَِيبـْ

آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كـدام يـك از شـما بهتـر                      

 )2/ملك (.»كنيد عمل مى

  :همچنين فرموده است

ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسنُ «    ـ  َعَمالً   ِإنَّا َجَعْلنا ما َعَلى اْألَْرِض زيَنًة َلها لَِنبـْ

هـا را بيازمـاييم كـه        چـه را روى زمـين اسـت زينـت آن قـرار داديـم، تـا آن                  ما آن 

 )7/كهف(.»كنند شان بهتر عمل مى كدامين

تـر    به معنـاي صـحيح    ( از خداوند، بهتر عمل كردن        آيه آخر عالوه بر اطاعت     سهر  د

  . هدف از خلقت ذكر شده است)انتخاب بهترين عمل

گردد كه انسان عمل را فقط براي خدا و اطاعـت             بهترين عمل نيز وقتي حاصل مي     

  .از فرمان او انجام دهد

عنوان مثال وقتي ما بدانيم گوشت خوك براي ما ضرر دارد شايد به دليـل ضـرر                   به

گوشت خوك را نخوريم يا الاقل اين مطلب عالوه بـر دسـتور خـدا در تـصميم مـا                    آن  

دخيل باشد، ولي وقتي از ضرر آن مطلع نباشيم فقط و فقط براي اطاعت از دسـتور او                  

  .تر است و دومي به اخالص بسيار نزديك. كنيم خوردن آن را ترك مي

يز را براي آنـان حـالل   چ  خداوند وقتي حضرت آدم و حوا را در بهشت قرار داد همه           

كرد ولي براي آزمايش آنان فرمود كه به درختي نزديك نـشوند و هـيچ دليلـي بـراي                   

 تنها به آنان فرمـود كـه اگـر از ايـن     .ها مطرح نفرمود نزديك نشدن به درخت براي آن     

هـا     اين براي آن بود كه ميزان اطاعـت آن         .دستور اطاعت نكنند از ظالمين خواهند بود      
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  1 . بيازمايداز خويش را

َو قـُْلنــا يــا آَدُم اْســُكْن أَنْــَت َو َزْوُجــَك اْلَجنَّــَة َو ُكــال ِمْنهــا َرَغــداً َحْيــُث ِشــْئُتما َو ال تـَْقَربــا هــِذِه « 
تو با همسرت در بهشت سكونت كن؛ و ! اى آدم«: ـ و گفتيم الشََّجَرَة فَـَتُكونا ِمَن الظـَّاِلمينَ 

نزديك اين درخـت نـشويد؛   ) اما(هيد، گوارا بخوريد؛ خوا آن، از هر جا مى) نعمتهاى(از  
 )35/بقره (.»كه از ستمگران خواهيد شد

                                     
  :در اينجا سه تفسير وجود دارد كه مكمل يكديگرند. 1

 گنـاه   " بـود نـه      " گناه نـسبى   " و يا به عبارت ديگر       " ترك اولى  "چه آدم مرتكب شد     آن )الف
  ."مطلق

مانند شرك و كفر و   (ر مجازات   گناه مطلق گناهانى است كه از هر كس سر زند گناه است و درخو             
و گناه نسبى آن است كه گاه بعضى اعمال مباح و يا حتى مستحب درخـور مقـام افـراد                 ) ظلم و تجاوز  

تر پردازند، در غير اين صورت ترك        ها بايد از اين اعمال چشم بپوشند، و به كار مهم           بزرگ نيست، آن  
 قسمتى از آن با حضور قلب و قسمتى بـى حـضور             خوانيم اند، فى المثل نمازى را كه ما مى        اولى كرده 

گذرد درخور شان ما است، اين نماز هرگز درخور مقـام شخـصى همچـون پيـامبر و علـى ص            قلب مى 
نيست، او بايد سراسر نمازش غرق در حضور در پيشگاه خدا باشد، و اگر غير اين كند حرامى مرتكب                   

 از آن درخت نخورد هر چند براى او ممنـوع نبـود             آدم نيز سزاوار بود    .نشده اما ترك اولى كرده است     
  . بود" مكروه"بلكه 
فالن غـذا را    : گويد  نهى خداوند در اينجا نهى ارشادى است، يعنى همانند دستور طبيب كه مى             )ب

شوى، خداوند نيز به آدم فرمود اگـر از درخـت ممنـوع بخـورى از بهـشت بيـرون                     نخور كه بيمار مى   
نج خواهى افتاد، بنا بر اين آدم مخالفت فرمان خدا نكرد، بلكه مخالفت نهـى  خواهى رفت، و به درد و ر      

  .ارشادى كرد
 بهشت جاى تكليف نبود بلكه دورانى بود براى آزمايش و آمادگى آدم بـراى آمـدن در                   اساساً )ج

 )188 ص1 تفسير نمونه ج. ( روى زمين و اين نهى تنها جنبه آزمايشى داشت
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َو يـــا آَدُم اْســـُكْن أَنْـــَت َو َزْوُجـــَك اْلَجنَّـــَة َفُكـــال ِمـــْن َحْيـــُث ِشـــْئُتما َو ال تـَْقَربـــا هـــِذِه الـــشََّجَرَة « 
و از هـر جـا كـه    ! اكن شـويد تو و همسرت در بهشت س! ـ و اى آدم فَـَتُكونا ِمَن الظـَّاِلمينَ 
ا بـه ايـن درخـت نزديـك نـشويد، كـه از سـتمكاران خواهيـد                   ! خواستيد، بخوريـد   امـ

  )19/اعراف(»!بود
پيش از ايـن، از آدم پيمـان    ـ  ْد َلُه َعْزًماَو َلْم َنجِ    َو َلَقْد َعِهْدنَا ِإلَى َءاَدَم ِمن قَـْبُل فَـَنسىِ « 

 )115/طه (.»عزم استوارى براى او نيافتيمگرفته بوديم؛ اما او فراموش كرد؛ و 

  ـ كم طاقتي بندگان3
شان  هايي كه بسياري از حقايق علمي هنوز براي        بيان تمام اسرار احكام براي انسان     

  .كشف نشده، مانند گفتن معما است، كه چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد
  : فرمايد ميالسالم  عليهامام علي 

    1»دانند مردم، دشمن آن چيزي هستند كه نميـ  ا َجِهُلوا َأْعَداُء مَ  النَّاسُ  «
هـاي    حكمتها و    ها به بعضي از فلسفه      اولياء الهي در حد فهم انسان      به همين دليل  
  .اند هاحكام اشاره نمود

  :كه ايننتيجه 
 قطعاً داراي فوائد     است،  آورده وسلم  آله  و  عليه  اهللا   صلي  دستوراتي كه پيامبر اكرم    تمام

 هدف از ديـن      و لح و مفاسدي است كه رهرو را به سعادت و كمال خواهد رساند            و مصا 
ها است و ايـن هـدف بـا          اجتناب از زشتي  و  هاي   ها به خوبي   و شريعت، آراستگي انسان   

 لـذا .  احكام را نداننـد    حكمتافراد فلسفه و    حتي اگر   آيد،   عمل به شريعت به دست مي     
، اسرار و فلسفه احكامبه  به پي بردن    عي، شر اطاعت و پيروي از احكام     ساختن   مشروط

  .خواهد بودسخني ناروا 

                                     
 869 ش 66 ـ غررالحكم، ص 438 و  172 حكمت 553و  501ص) صالحللصبحي (نهج البالغة . 1
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  احكامحكمتمصاديقي از 

 احكـام بـه     حكمـت هاي مـرتبط بـا       اين بحث را با ذكرچند نمونه از روايات و پاسخ         
  .بريم ميپايان 

  حكمت وجوب نماز
 ز حـضرت امـام صـادق      دربـاره حكمـت وجـوب نمـاز ا        «: كند  الحكم، چنين نقل مي    بن هشام

سؤال كردم و به محضرش عرض كردم چگونه خداوند، نماز را واجب ساخته است بـا                السالم    عليه
هايـشان را بـه رنـج        دارد و بـدن     هايـشان بـازمي    كه اين عبادت، مردم را از برآوردن نيازمندي        اين
  »!اندازد؟  مي

كه اگر مـردم بـه      توضيح آن، اين است     . در آن، اسرار و عللي است     «: حضرت فرمود 
مانـد، حالـشان      حال خود واگذارده شده بودند و فقط كتاب خدا در دستشان باقي مـي             

شد؛ زيرا آنها دين را اخـذ كردنـد و مردمـاني را هـم بـه                   همچون حال مردمان اول مي    
ها به مقاتله نيز پرداختند؛ ولي پـس از رفـتن از             كيش و آيين خود فرا خواندند و با آن        

خداوند تبارك و تعالي اراده كرده است كه دين، آيين          . شان از يادها رفت   اين دنيا، اسم  
 فراموش نـشود و بـدين سـبب، نمـاز را بـر امـتش                وسلم    آله  و  عليه  اهللا   صلي و امر محمد  
برنـد و بـا       بار با صداي بلند نام پيامبر را مي        مردم در اين نماز، هر روز، پنج      . واجب كرد 

شـوند و     بدين ترتيب از آن حضرت غافل نمي      . كنند  دت مي انجام افعال نماز، خدا را عبا     
   1 .»شود كنند و در نتيجه ذكر او كهنه نمي وي را فراموش نمي

 در پاسخ به رمز واجـب شـدن نمـاز، چنـين مرقـوم               السالم  عليه همچنين امام رضا  
اقرار به ربوبيـت حـق عزوجـل و         : علت واجب شدن نماز امور ذيل است      «: فرموده است 

اد و اضداد، ايستادن در مقابل جبار جل جالله بـا حـالتي خـوار و نيازمندانـه،                  خلع اند 
                                     

 49، ص 2علل الشرايع، ج . 1
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ها، گذاردن صورت در هر روز، پنج بـار          خضوع و اعتراف به گناه و درخواست عفو از آن         
وجل، متذكر خدا بودن و فراموش نكردن       داشت حق عزّ   روي خاك براي تعظيم و بزرگ     

 راغب و طالب بودن در زيادي دين و دنيا،          او، خاشع و خاضع بودن در مقابل حضرتش،       
مداومت به ذكر حق عزوجل در شب و روز تا بدين ترتيـب، بنـده؛                 انزجار از غير خدا و      

فايده به ياد پروردگـار     . سيد، سرور، مدبر و خالق خود را فراموش نكرده و طغيان نكند           
   1 .»گيرد اره ميشود و از انواع فساد كن بودن، آن است كه شخص، از معاصي منزجر مي

   جنابتغسلحكمت وجوب 
. طور كلي فلسفه غسل، نظافت بدن است كه لزوم آن بر هيچ كس مخفي نيـست              به

 نقل شده است    السالم  عليه از امام هشتم  السالم     عليه الرضا اخبار الشرايع و عيون   در علل 
سـبب    سل،كار فرمودند كه غـ   فلسفه ايني سنان درباره بن كه ايشان در پاسخ به محمد   

چنين نقل شـده    السالم     عليه در حديثي از حضرت رضا    . پاكيزگي جسمي و رواني است    
  :است
اند كه پس از قضاي حاجـت         اند؛ اما امر نشده     مردم به انجام غسل جنابت امر شده      «

تـر و پليـدتر از        نجـس ) خـروج مـدفوع   (، غسل كنند؛ در صورتي كـه آن         )توالت رفتن (
] دليل غسل نكردن براي خـروج مـدفوع آن اسـت كـه            [جنابت است؛   ] خروج مني و  [

شـود؛ امـا مـدفوع آدمـي از ذات            جنابت از ذات انسان حادث و از همه بدن خارج مـي           
شـود و از      مـي ] معده[آيد و جز اين نيست كه غذا از مجرايى، وارد             انسان به وجود نمي   

   2 .»شود مجراي ديگري خارج مي

                                     
 50 و 49، ص 2علل الشرايع، ج . 1

 180، ص 2وسائل الشيعه، ج . 2
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امـام  ؤيد چنين امري است كـه در فرمـايش          نيز م هاي دانشمندان اين دوران       يافته
طبـق تحقيقـات، در بـدن انـسان، دو سلـسله اعـصاب              . اشاره شـده اسـت    السالم    عليه

ند اين اعصاب عبارت  . دنكن  هاي بدن را كنترل مي     خودمختار وجود دارد كه تمام فعاليت     
ر اين دو رشته اعصاب در سراسر بـدن انـسان و د         . اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك   : از

وظيفه اعـصاب سـمپاتيك،   . اند هاي داخلي و خارجي گسترده شده   اطراف تمام دستگاه  
هــاي مختلــف بــدن و وظيفــه اعــصاب   تنــد كــردن و بــه فعاليــت واداشــتن قــسمت 

در واقع، يكي نقش گاز اتومبيل و ديگرى،        . هاست پاراسمپاتيك، كند كردن فعاليت آن    
طـور   هاي بدن، به   شود دستگاه   بب مي تعادل اين دو دسته اعصاب س     . نقش ترمز را دارد   

  .دنمتعادل كار كن
ها  زند؛ از جمله اين جريان دهد كه اين تعادل را بر هم مي  هايي رخ مي   گاهي جريان 

  .گيرد مسئله شهوت يا اوج لذت جنسي است كه معموالً مقارن خروج مني صورت مي
گيـرد و      مـي  در اين موقع، سلسله اعصاب پاراسمپاتيك بر اعصاب سمپاتيك پيشي         

اين موضوع، ثابت شده است كه از جمله امـوري  . خورد  تعادل به شكل منفي به هم مي      
تواند اعصاب سمپاتيك را به كار وا دارد و تعادل از دست رفتـه را تـأمين كنـد،                     كه مي 

جـا كـه تـأثير شـهوت بـر تمـام اعـضاي بـدن بـه طـور                     از آن . تماس آب با بدن است    
خورد،   ل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مي          شود و تعاد    محسوسي ديده مي  

دستور داده شده است كه پس از آميزش جنسي يا خروج منى، تمام بدن با آب شسته         
بخش آن، تعادل كامل، ميان اين دو دسته اعصاب در سراسر بـدن               و در پرتو اثر حيات    

   1 .برقرار شود

                                     
 293 و 292، ص 4تفسير نمونه، ج. 1
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   حرمت مسكراتكمتح
خداوند شراب را حرام كرد به اين دليل كه در آن           «: يدفرما ميالسالم    عليه  رضا امام

مفاسد است از آن جمله سبب تغيير قوه عاقله و خرد شراب خـواران اسـت در نتيجـه                   
ها را بر انكـار خـداي عزوجـل اسـت و نيـز دروغ بـستن بـر خـدا و                       آن وادار كردن آن   

هـاي   ل، تهمت اند مانند؛ قت   رسولش و ساير محرمات ديگر كه خدا و رسولش منع كرده          
به همين دليل حكم كـرديم هـر مـست          . ناروا، زنا و نگه نداشتن خود از هر چيز حرام         

پس هركس ايمان به خدا و روز قيامـت دارد و مـا را              . اي از مشروبات حرام است     كننده
خوار  كند بايد دوري كند، زيرا كه ميان ما و شراب دوست دارد و ادعاي محبت ما را مي      

   1 .نسبتي نيست
   حرمت گوشت خوككمتح

خوك حرام شده است زيرا او بـدچهره و         ) گوشت(«: فرمايد ميالسالم     عليه امام رضا 
از شـهوتراني و    ( بترسـند    تا آفريده   و خدا آن را مايه عبرت گرفتن خلق       نكوهيده است   

شود كه خداوند صورت زيباي بشري را از ايشان گرفتـه           بندوباري كه موجب اين مي     بي
و نيز خوك را در بين بشر گـذارد تـا دليلـي             ) وكشان كند و مسخ شوند    و به صورت خ   

اين كه خـوراك    ) علت ديگر ( و    2براي گذشتگاني كه به اين صورت درآمده بودند باشد        

                                     
 98 ص 2عيون اخبارالرضا ج. 1

ُهُم اْلِقـَرَدَة َو اْلَخنـازيَر َو ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذِلَك َمُثوبَـًة . 2 ِعْنـَد اللَّـِه َمـْن َلَعَنـُه اللَّـُه َو َغـِضَب َعَلْيـِه َو َجَعـَل ِمـنـْ
ت و      :  ـ بگـو  َعَبَد الطَّاُغوَت ُأولِئَك َشـرٌّ َمكانـاً َو َأَضـلُّ َعـْن َسـواِء الـسَّبيلِ  آيـا شـما را از كـسانى كـه موقعيـ

 را از رحمت خود دور ساخته، و         ا خبر كنم؟ كسانى كه خداوند       شان نزد خدا برتر از اين است، ب        پاداش
هـايى قـرار داده، و پرسـتش بـت           هـا و خـوك     ها، ميمون  و از آن  ) و مسخ كرده،  (مورد خشم قرار داده،     

 )60/همائد. (ترند ها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراه اند؛ موقعيت و محل آن كرده
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   1 .»هاست ترين كثافت ها و كثيف خوك پليدترين پليدي
دن هاي حرام بـو    به دو جنبه از فلسفه    السالم     عليه در اين حديث شريف امام هشتم     

  . بهداشتيي  اخالقي و از جنبهي از جنبه: فرمايد گوشت خوك اشاره مي
در علوم طبيعي ثابت شده كه هر حيواني داراي صفاتي          : اما از جنبه اخالقي اين كه     

ها در اخالق كساني كـه از آن تغذيـه           ها و تراوش آن    است كه اين صفات از طريق غده      
شـود در انـسان اخـالق خـوك          عث مـي  خوردن گوشت خوك با   . گذارد كنند اثر مي   مي

گونـه ادبـي در      ناموسـي اسـت كـه هـيچ        غيرتـي و بـي     توليد شود زيرا خوك سمبل بي     
را  كننـد ايـن   زناشويي ندارد و خود اروپاييان كه از گوشت خـوك بيـشتر اسـتفاده مـي     

د او را بـه نـام خـوك         دهنـ  دشـنام يرتي  غ  بي حتي اگر بخواهند كسي را به        دانند و  مي
  .هاي آنان استناسزاترين   و اين يكي از بزرگخوانند مي

خورد و گاهي    اين كه اين حيوان هرگونه كثافتي را پيدا كند مي         : و اما از جنبه بهداشتي    
 است و بـه همـين       آلودگيكند و در نتيجه وجودش سراپا        نيز از فضوالت خودش تغذيه مي     

   2 . خطرناكي استهاي بسيار دليل ثابت شده است كه گوشت اين حيوان داراي انگل
  منابع جهت مطالعه بيشتر

  )ره( الشرايع، مرحوم شيخ صدوق علل
الشيعه، مرحوم شيخ حرعاملي در آغاز هر فصل غالباً بابي براي بيان فلسفه احكـام                وسائل

  .ذكر كرده است
  فلسفه احكام اسالمي از نظر علم امروز، محمد جواد نجفى

  د عزيز حسامىپزشكي احكام، محم  تجلي حكمت در فلسفه
 فلسفه اسرار احكام، محمد وحيدي

                                     
 485 ص 2عيون اخبارالرضا ج. 1
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  خدا دستور به نيقي

  همقدم
 الـسالم   عليهم معصوم امامان پيامبر، صفاتش، تمام با خداوند به اعتقاد از بعد انسان

 شده بيان قرآن در كه خدا دستور به عمل در است، الهي كتاب قرآن كه  اين و قيامت و
 دليـل  بـه  نيـازي  اسـت،  گرديده تفسير و تببين السالم  عليهم معصومين ائمه توسط و
 كـافي  نمـودن  عمل براي خداست طرف از دستور اين شود مشخص كه همين و اردند

 عمـل  شـرط  ولي است مفيد و خوب بسيار خدا دستورات حكمت دانستن اگرچه است
  .نيست
  :كه شود مي مطرح سؤال اين مقدمه اين از بعد
 نتوا  مي طور  چه عبارتي به يا و باشد داده را دستوري خدا كه شود  مي معلوم كجا از

  .خداست طرف از دستور اين كه رسيد يقين اين به
  قرآن

 و نمـود  تحقيـق  بايـد  آن بـودن  معجزه و قرآن به اعتقاد براي كه شد اشاره باال در
 صـورت  آن در تحريفـي  هـيچ  و خداسـت  طـرف  از قـرآن  كه مطلب اين قبول از پس

   .دانست را خداوند دستورات قرآن به مراجعه با توان مي است نگرفته
  نيست كافي نقرآ
 زيـرا  باشد آمده قرآن در كه دارند قبول را احكامي فقط كه نمايند  مي مطرح بعضي
 كه اند  مدعي افراد از دسته اين .فرمود  مي بيان را ها  آن قرآن در خواست  مي اگر خداوند
  .دانند مي معجزه را آن و بوده قرآن مطيع
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 ما كه دارد مانعى چه 1هست زچي همه بيان قرآن در كه اين به توجه با« :گويند  مي
 صـدا  هـم  "است بس را ما خدا كتاب قرآن ـ اللّه كتاب حسبنا" :گفتند كه ها آن با هم

 و مجعـول  احاديـث  صـحيح،  احاديـث  ميـان  در كـه  شـنويم  مى كه خصوص هب شويم؟
   .»است ها آن ي همه شدن اعتبار بى باعث اين و دارد، وجود نيز نادرست

  

  است سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر از اطاعت قرآن دستور
 چـه  است دانسته خدا سخن را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر گفتار صراحت به قرآن

  .باشد نيامده قرآن در چه و باشد آمده قرآن در
 نفـس  هـواى  روى از هرگـز  )پيـامبر ( و ــ  يُـوَحى َوْحـىٌ  ِإالَّ  ُهـوَ  ِإنْ  * َوىهَ الْ  َعنِ  يَنِطقُ  َما وَ  «
  )4و3/نجم( .»نيست شده نازل او بر كه وحى جز چيزى گويد مى چه آن * گويد نمى سخن

 واليـت  همـه  بر زير آيه طبق سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر كه است اين بعدي نكته
  .است خداوند واليت امتداد در او واليت و دارد

 راِكُعـون ُهـمْ  وَ  الزَّكاةَ  يـُْؤُتونَ  وَ  الصَّالةَ  يُقيُمونَ  الَّذينَ  ُنواآمَ  الَّذينَ  وَ  َرُسولُهُ  وَ  اللَّهُ  َولِيُُّكمُ  ِإنَّما« 
ــ ــي ـ ــما ول ــدا ش ــول و خ ــؤمنيني و رس ــستند م ــه ه ــام در ك ــوع هنگ ــات رك  زك
  )55/مائده(.»دهند مي

 كـرد،  اطاعـت  او از بايـد  اسـت  الهي واليت او واليت وقتي كه نيست بيان به نيازي
 سـخن  بفرمايـد  او چـه  هـر  قبـل  آيـه  طبـق  زيرا .كنيم  مي اطاعت خدا از كه همچنان
  .خداست

 سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر از اطاعت به دستور بسياري آيات در خداوند همچنين
 خـود  از اطاعـت  عـدم  را فرمـانش  از سـرپيچي  و خـدا  از اطاعت را او از اطاعت و داده

                                     
 ما ايـن كتـاب را بـر تـو نـازل كـرديم كـه بيـانگر همـه چيـز          ـ   اْلِكتاَب تِْبيانـاً ِلُكـلِّ َشـْيءٍ نـَزَّْلنا َعَلْيكَ . 1

 )89/نحل(ـ.است
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  .است داده عذاب دهوع سرپيچي براي و پاداش وعده رسول از اطاعت براي و دانسته
 !ايد  آورده ايمان كه كسانى اى ـ َعْنـهُ  تـََولـَّْوا ال وَ  َرُسوَلهُ  وَ  اللَّهَ  َأطيُعوا آَمُنوا الَّذينَ  أَيـَُّها يا «
  )20انفال( .»ننماييد سرپيچى و كنيد اطاعت را پيامبرش و خدا

 را خداونـد  شـك   بى كند، پيروى را پيامبر كس هر ـ اللَّـهَ  َأطـاعَ  فَـَقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  َمنْ  «
  1 )80/نساء( .»است كرده اطاعت

  ؟ سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر از اطاعت گيچگون
 حـال  .اسـت  برقرار قيامت تا كه است هميشگي دستوراتي ها  اين كه است مشخص

 لمسـ   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر از بايد چگونه كنيم عمل آيات اين به بخواهيم امروز اگر
 فرمايـشات  دانـستن  حـضرت  آن از اطاعـت  راه يگانه كه است شخصم .نماييم اطاعت
  .نيستيم نياز بي سلم و آله و عليه اهللا صلي پيامبر روايات از پس .هاست آن به عمل و ايشان

  است خداوند و رسول از اطاعت بيت اهل از اطاعت
 راه پايـان  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم رسول از اطاعت كه گردد  مي معلوم زير آيه از
  .نمود اطاعت ايشان مانند نيز االمر اولي از بايد و .نيست
 كـه  كـساني  اي ــ  ِمـْنُكم اْألَْمـرِ  ُأولِـي وَ  الرَُّسـولَ  َأطيُعـوا وَ  اللَّـهَ  َأطيُعوا آَمُنوا الَّذينَ  أَيـَُّها يا« 
  )59/نساء( .»كنيد اطاعت امر صاحبان و رسول و خدا از ايد آورده ايمان

 ائمـه  احاديـث  و گـردد   مي تاييد قرآن آيات با سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر احاديث
  .شود مي تاييد سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر جمالت با السالم عليهم

  .است »ثقلين حديث« شيعه و سنّت علماى ميان مشهور و معروف احاديث از يكى

                                     
 )12/تغـابن ( )71و66و33احزاب(. در بيش از بيست آيه ديگر هم بر اين موضوع تأكيد شده است            . 1
 )92/همائــد( )33/محمــد) (132و32و31/عمــران لا ()54و52/نــور ()13/مجادلــه) (46و1/انفــال(
 )7/حشر() 14/حجرات( )69/نساء ()13/نساء( )17/فتح( )79/توبه(



   به دستور خدانيقي

 

83 

 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  پيامبر از بالواسطه ابه،صح از عظيمى گروه را حديث اين
 صـحابه  از تـن  سـى  بـر  بـالغ  را حـديث  راويـان  بزرگ علماى از بعضى و اند،  كرده نقل
 و اند،  آورده خود كتب در را آن مورخان و محدثان و مفسران از كثيرى گروه 1.دانند  مى
  .كرد ترديد توان نمى حديث اين تواتر در رفته هم روى

 را كعبـه  خانـه  در كـه  حـالى  در او« :است چنين غفّارى ابوذر گفته به حديث لاص
 كـه  شـنيدم   مـى  پيـامبر  از مـن  گفـت   مـى  چنـين  كـرده  مردم سوى به رو بود گرفته

  :فرمود مى
ـــَرِيت  وَ   اللَّـــهِ   ِكَتـــابَ   الثـََّقَلـــْنيِ   ِفـــيُكمُ   تَـــارِكٌ   ِإينِّ   َعَلـــيَّ  يَـــرَِدا  َحـــىتَّ  َرتِقَـــاتـَفْ  لَـــنْ  ِإنـَُّهَمـــا وَ  بـَْيـــِيت  َأْهـــلَ   ِعتـْ
 هرگز دو اين و خاندانم و قرآن :گذارم  مى بها گران يادگار دو شما ميان در من ـ  اْحلَـْوض

 بنگريد پس شوند، وارد من بر كوثر حوض كنار در كه هنگامى تا شوند،  نمى جدا هم از
   2»كنيد؟ مى رعايت دو اين درباره مرا سفارش چگونه ببينيد و

  .:است مالحظه قابل نكته چند جا اين در 
 روشنى دليل »گرانمايه چيز دو« يا »خليفه دو« عنوان به عترت و قرآن معرّفى ـ1
 كـه  قيـد  اين با مخصوصاً برندارند، دو اين از دست هرگز بايد مسلمانان كه  اين بر است
 گمـراه  هرگـز  نكنيـد  رهـا  را دو ايـن  اگـر « :فرمايـد   مى كه آمده روايات از بسيارى در

  .شود مى ثابت مؤكّدترى صورت به حقيقت اين .»شد نخواهيد
 كـه  اسـت  ايـن  بر دليل قرآن كنار در عترت و عترت كنار در قرآن گرفتن قرار -2
 و مـصون  خطـا  گونه هر از و شد، نخواهد انحراف دستخوش هرگز قرآن كه گونه همان

  3.دنباش مى عصمت مقام داراى نيز پيامبر خاندان و عترت است محفوظ
                                     

 308، ص 33سيره حلى، ج . 1

 37 نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده، ص . 2

 .گردد به وضوح مشخص مي) 33/احزاب(ين مطلب در بررسي آيه تطهير  ا. 3
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  احكام جزييات
 چـشم  سـنّت  از اگـر  و اسـت؛  اسـالم  اساسى قوانين و كلّى دستورات محتوى قرآن
ت  كـه  ذهنى كلّياتى گونه به و داد، خواهد دست از را خود عملى جنبه بپوشيم، قابليـ 

 و عملـى  هـاى   نامـه  ينيـ آ و هـا  كاري ريزه و ياتيجز تمام زيرا ماند؛  مى باقى ندارد اجرا
  .است شده بيان سنّت در همه كلّى قوانين آن اجرايى
   :است داده دستور قرآن در خداوند مثال عنوان به

  )٤٣/بقره( الزَّكاةَ  آُتوا وَ  الصَّالةَ  َأقيُموا ـ بپردازيد زكات و كنيد اقامه را نماز
  )183/بقره( الصِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  ـ بگيريد روزه
  )216/بقره( اْلِقتالُ  مُ َعَلْيكُ  ُكِتبَ  ـ كنيد )جهاد( قتال

  )93/عمران ال( َسبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى ِللَّهِ  وَ  ـ برويد حج به
 يَـْأُمُرونَ  وَ  اْلَخْيـرِ  ِإلَـى يَـْدُعونَ  أُمَّـةٌ  ِمـْنُكمْ  لْـَتُكنْ  وَ  ــ  نماييـد  منكر از نهي و معروف به امر

هَ  وَ  بِاْلَمْعُروفِ    )104/عمران ال( اْلُمْنَكرِ  َعنِ  ْونَ يـَنـْ
 لِـِذي وَ  ِللرَُّسـولِ  وَ  ُخُمـَسهُ  ِللَّـهِ  فَـَأنَّ  ءٍ  َشـي ِمـنْ  َغِنْمـُتمْ  أَنَّمـا اْعَلُموا وَ  ـ كنيد پرداخت خمس

  )41/انفال( السَِّبيلِ  اْبنِ  وَ  اْلَمساِكينِ  وَ  اْليتامي وَ  اْلُقْربى
  )178/بقره(  اْلِقصاص َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  ـ كنيد قصاص

 بيـان  را هـا   آن چگـونگي  ولـي  ديـن،  احكـام  موضـوع  در ديگر دستورات بسياري و
   كرد؟ بايد چه قرآن دستورات اين اجراي براي حال .است نفرموده
 طـواف  دور چنـد  يا نماز ركعت چند بدانيم كجا از ما .كنند جدا ما از را حديث اگر
 مسلمان چگونه :خالصه است؟ گونهچ حج و روزه و نماز و همسر عقد يا است؟ صحيح
  باشيم؟

هاي زيادي در اين خصوص بـوده اسـت كـه ابتـدا               البته در طول تاريخ اسالم بحث     
  .حديث را ممنوع نمودند و سپس دست به تحريف آن زدند
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  1 حديث نقل از ممانعت
 زمـان  در سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صـلي  اكـرم  رسول از روايت و حديث نقل كلى طور  به
   :گويد الحفاظ ةتذكر در ذهبى بود، ممنوع دوم و اول خليفه
   زد، آتش را ها آن بعد ولى بود نوشته را اكرم رسول از حديث پانصد بكرابو
   :گويد زبير بن ةعرو
 تـدوين  و جمـع  را روايـات  و احاديث كسى دهم  نمى اجازه من :گفت خطاب  بن  عمر

  .گردد مى مخلوط خدا كتاب با زيرا كند،
 خـدا  رسـول  روايـات  و اخبـار  وى كـه  آمـده  معـروف  صـحابى  هريـره   بوا حاالت در
 مطلـع  جريـان  ايـن  از دوم خليفه كرد،  مى نقل مردم ميان در را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 تازيانه را او اين از بعد كنى،  مى نقل را پيامبر حديث چرا :گفت و كرد احضار را او شد،
   .»ىينما نقل را اهللا رسول هاى ترواي اين از بعد ندارى حق« :گفت و زد

 از حـديث  و رجـال  كتـب  در آورديـم،  مـورد  ايـن  در مـا  كـه  بود هايى  نمونه ها  اين
   است، فراوان مطالب گونه اين

 داشـت  جهـاتى  و علـل  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اكرم رسول احاديث نقل از جلوگيرى
 رجال كتب به توانند  ىم جويندگان گردد  مى سخن اطاله موجب آن تفصيل و شرح كه

  .كنند مراجعه حديث
   روايات و احاديث جعل

 رسـول  روايـات  و اخبـار  نقل از دوم و اول خليفه زمان در داديم تذكر كه طورى  به
 شكـسته  جـو  اين اندكى عثمان زمان در اما شد، جلوگيرى سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا

 كـه  گاه آن تا گرديدند، مشغول ياتروا نقل به و شدند جمع مسجد در گروهى گرديد،
                                     

ترجمـه   / 64اإليمان و الكفر بحار األنوار جلـد        ترجمه كتاب   ( » ايمان و كفر  «اين مطلب از كتاب     . 1
 )28 تا 6 از صفحات  خالصه. ( ؛نقل شده است1؛ ج ) عطاردى
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  .آمد پديد ىي ها فتنه و شده اصحاب بين در تفرقه و اختالف موجب
 را خـود  مـذهب  سـه  هر كه منبه بن وهب و دارى تميم ،االحبار  كعب است معروف

 و اخبـار  و داشـتند  مجلـس  خـدا  رسـول  مـسجد  در بودنـد،  شده مسلمان و كرده رها
 مـسلمانان  بـراى  هم را مجيد قرآن و كردند،  مى نقل دممر براى را اقوام و ملل احاديث
  .بود گذاشته آزاد را آنان هم خليفه و نمودند مى شرح و تفسير

 و بـود  مـسيحى  دارى تمـيم  ام،  شـده  مـسلمان  :گفت  مى و بود يهودى االحبار  كعب
 هـم  او بود، شده متولد يمن در كه بود ايرانى يك منبه بن وهب كرد،  مى اسالم ادعاى
 از هـم  را روايـاتى  و بودنـد  قرآن تفسير دار  ميدان نفر سه اين نمود،  مى مسلمانى اراظه

 بـين  روزهـا  از يكـى  كـه  طـورى   بـه  كردنـد،  مى نقلسلم  و وآله عليه اهللا صلي خدا رسول
  .شد گفتگوهايى عليه اهللا رحمت غفارى ذر ابو و االحبار كعب
 نانمسلما و كند  مى نقل قرآن تفسير در اخبارى االحبار  كعب ديد كه هنگامى ذر  ابو

 بيـاموزى  من به شريعت و دين خواهى  مى تو يهودى اى« :گفت او به دهد،  مى فريب را
 گرديد، بدل و رد سخنانى ها آن بين جا اين در ،»دهى؟ تعليم من به را اسالم احكام و
  .نرسيد جايى به ذر ابو اعتراضات كرد مى حمايت االحبار كعب از روز جريان چون و

 تا كرد وادار را گروهى معاويه گرفت، رونق بسيار حديث لجع بازار معاويه زمان در
 در هـم  روايـاتى  و نماينـد  پخش مسلمانان ميان در و كنند جعل را اخبارى و احاديث
 از را مردم و كنند وضع سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول زبان از المؤمنين  امير نكوهش

  .دبكاهن او منزلت و مقام از و سازند دور حضرت آن
 خلفـاى  دوره در بـود،  شـده  آغـاز  معاويـه  زمـان  در كـه  روايات وضع و اخبار جعل

 و ايمان  بى گروهى توسط اميه  بنى زمان در بسياري روايات نهاد، فزونى به رو مروان  بنى
 جمـاعتى  و كـرد  پيدا ادامه هم عباس  بنى زمان در جريان اين و گرديد، وضع طلب جاه
  .پرداختند احاديث جعل به



   به دستور خدانيقي

 

87 

 از مرسـل  ضـعيف،  از صـحيح  نادرسـت،  از درست حديث تشخيص دليل مينه به
 دسته  ب را الصدور موثوق اخبار خواستند مى كه كسانى بود، مشكلى كار بسيار مسند،

 در تحقيق و آمد پديد درايه و رجال علم جا همين از شدند، مى مشكالت گرفتار آورند

  1.شد تاليف باره اين در هايى كتاب و گرديد آغاز محدثان و راويان حاالت
  

  كارشناس به مراجعه لزوم
  

  صحيح حديث تشخيص ـ1
 مربوطـه  كارشـناس  بـه  آيـد   مـي  وجـود  به روزمره زندگي در كه اموري تمام در ما

  .رويم نمي خياطي به برقي لوازم تعمير براي هيچگاه مثال براي .نماييم مي مراجعه
 تـر   جزيي هم تخصصي كار مختلف، علوم شدن تر  جزيي و علوم گسترش به توجه با
 اكنـون  ولـي  داشت وجود پزشكي رشته يك فقط گذشته در شايد مثال عنوان  به .شده

 گـوش  پزشـك  به چشمش درد براي شخصي اگر و دارد مختلف رشته چندين پزشكي
  .دانست خواهند اطالع كم فردي را او كند مراجعه
 باشد هم عالم بهترين اي  رشته در كسي اگر كه است مهم حدي تا بودن تخصصي اين
 دان  فيزيك ترين  بزرگ اگر مثال عنوان  به .بود نخواهد يمعل ،ديگر رشته در وي نظر اظهار
 كـه   آن مگـر  .كـرد  خواهند تقبيح را كارش همگان بدهد نظريه شيمي خصوص در جهان
  .باشد داشته مهارت هم شيمي در دارد مهارت فيزيك در كه اندازه همان به وي

 آخرت با و است علمي بحث ترين  مهم كه رسيم  مي دين حوزه به وقتي متاسفانه اما
 را خـود  همگـان  و شـده  فرامـوش  كارشـناس  بـه  مراجعـه  اصـل  اسـت،  ارتبـاط  در ما

 خواهد  مي كه ديني عالم يك كه حالي در .پردازند  مي نظر اظهار به و دانسته كارشناس
                                     

 » ايمان و كفر«پايان مطلب ترجمه كتاب . 1
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 سـاليان  به نياز تبحر اين و باشد تبحر م علوم از رشته چند در بايد كند بيان را حكمي
  .دارد ديني علوم حوزه در علمي كار و مطالعه و تفحص و تحقيق دراز

ويژه بايد نسبت به قرآن شناخت زيادي داشته باشد و محتواي روايات را با قرآن                 به
  .بسنجد زيرا روايتي كه با قرآن مخالف باشد، به يقين جعلي است

ٍء َمـْرُدوٌد ِإَىل اْلِكتَـاِب َو الـسُّنَِّة َو ُكـلُّ َحـِديٍث َال  لُّ َشـيْ ُكـ« : السالم فرمود  امام صادق عليه  
ـ  ـ   يـَُوافِـُق ِكتَـاَب اللَّـِه فـَُهـَو ُزْخـُرفٌ  قـرآن و سـنت ارجـاع شـود و هـر      ه هر موضوعى بايـد ب

  1 .»ست خوش نما احديثى كه موافق قرآن نباشد دروغي
 نماييم  مي مراجعه آن كارشناس به روزمره مختلف كارهاي براي كه گونه  همان پس

  .كنيم مراجعه كارشناس به هم دين براي بايد
 در مـوظفيم  مـا  است، رسيده ما به متواتر و معتبر احاديث و آيات از كه چه  آن اساس بر

 خداونـد  دستور عنوان به آنان چه  آن و نماييم مراجعه وارسته عالمان به ديني علوم موضوع
  .بود خواهيم معذور و مأجور قيامت در و بوده اجرا قابل دنمودن اعالم ما به و يافتند

  :فرمايد مي كريم قرآن در خداوند
 ُأولِـي  ِإلـى وَ  الرَُّسـولِ  ِإلَـى َردُّوهُ  لَـوْ  وَ  ِبهِ  َأذاُعوا اْلَخْوفِ  َأوِ  اْألَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  جاَءُهمْ  ِإذا وَ  «
ُهمْ  اْألَْمــرِ  ُهمْ  ونَهُ يَــْستَـْنِبطُ  الـَّـذينَ  َلَعِلَمــهُ  ِمــنـْ  الَتـَّبَـْعــُتمُ  رَْحَمتُــهُ  وَ  َعَلــْيُكمْ  اللَّــهِ  فَــْضلُ  ال لَــوْ  وَ  ِمــنـْ

 كننـد،   مى پخش را آن برسد ناامنى يا امن از خبرى آنان به چون و ـ َقليالً  ِإالَّ  الشَّْيطانَ 
 آنان از كسانى قطعاً دادند  مى ارجاع خود امر اولياى و پيامبر به را آن اگر كه آن حال و

 و فـضل  اگـر  و فهميدنـد،   مـى  را آن ] كذب و صدق[ كنند استنباط را آن توانند  مى كه
ــر خــدا رحمــت ــدكى، شــمار جــز مــسلماً نبــود شــما ب  پيــروى شــيطان از همــه ان

  )83/نساء(.»كرديد مى

                                     
 69 ص1 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . 1
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 بـن  اسـحاق  هـاي   پرسـش  بـه  پاسخ در الشريف  فرجه  تعالي  اهللا  عصرعجل  ولي حضرت
  :نوشتند شان مبارك خط به يعقوب

 هـا   آن زيـرا  كنيـد  مراجعـه  مـا  حديث راويان به افتد  مي اتفاق كه رويدادهايي رد «
  1.»هستم آنان بر خدا حجت من و شما بر من حجت

  :خوانيم مي شده نقل السالم عليه صادق امام از كه حديثي در همچنين
 احكـام  و دارد نظر ما حرام و حالل در و كند  مي نقل را ما حديث شما از هركس «

 پـس  دادم قـرار  شما حاكم را او من همانا دهيد رضايت او حكومت به شناسد  مي را ما
 ماسـت  بر رد و خدا حكم شمردن سبك نشود، قبول اگر كرد حكم ما حكم به او وقتي

  2.»خداست به شرك حد در آن و خداست رد ما رد و
 بـا  و شـده  دراز اسالمى احاديث سوى به جاعالن دست كه است درست« نتيجه در
 احاديث كه نيست چنان ولى پرداختند، احاديث ساختن آشفته به مختلفى هاى انگيزه
 ساخت؛ جدا هم از را ها آن نتوان و باشد، نداشته ضوابطى مشكوك و مجعول و صحيح
  1.»است ممكن كامالً كار اين ،3درايه و حديث علم و رجال علم به توجه با بلكه

                                     
  469ص 2ج ، االحتجاج. 1

  67ص 1جالكافي . 2

حديث چون شرح لغـات      ي است كه از مفاد الفاظ متن      علم) در مقابل رواية الحديث   (دراية الحديث   . 3
هـا   حديث و بيان حال حديث از لحاظ اطالق و تقييد و عموم و خصوص و داشتن معارض و مانند اين                   

 .مصطلح الحديث) 2    علم رجال) 1: ه دو رشته تقسيم شده است ككند بحث مي

ق و اعتماد به روايت و نقل آنها بحـث  اگر از احوال يكان يكان رجال سند از لحاظ عدالت آنان و وثو    
 .شود ناميده مي» علم رجال «شود، 

و اگر از كيفيت نقل حديث به توسط راويان از لحاظ اتصال و انقطاع زنجيره حديث و يا داشتن سـند                     
 .تعبير نمايند» درايه «و گاهي به » مصطلح الحديث «و يا ارسال و مانند آن سخن رود، به 



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

90 

   ديني مفاهيم از غلط برداشت ـ2
 نشده متوجه خوب را مذهبي مفاهيم كه اند بوده زيادي افراد ، اسالم تاريخ ولط در

 بـدون  و پسند فطرت نه و است بوده پذير عقل نه كه اند    داشته هايي برداشت نتيجه در و
 از جوانـان  ويـژه  بـه  هـا  انـسان  از بـسياري  دوري باعث غلط هاي برداشت همين ترديد
   .است شده مذهبي ايمان و مذهب
 مهم وظيفه مجعول؛ مطالب و خرافات از دين زدودن و ديني مفاهيم صحيح يينتب

   .است ديني متخصصان

 َهـَذا ِعَمـادُ  وَ  ِعَمـادٌ  ءٍ  َشـيْ   ِلُكـلِ  « :دنا ودهفرم  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي اسالم گرامي رسول
  2.»تاس آگاهي و فقه نيز دين ستون و است ستوني چيز هر براي ـ  اْلِفْقه الدِّينِ 

   :فرمايد مي كريم قرآن

   ـ تـَْعَلُمون َال  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  َأْهلَ  َفْسئَـُلوا «
 )7/انبياء و 43/نحل( .»بپرسيد آگاهان از دانيد، نمى اگر

 و مـادى  زنـدگى  هـاى  زمينـه  تمـام  در اسـالمى  اساسى اصل يك بيانگر فوق آيه «
 اطالعـش  اهل از دانند نمى را چه آن كه كند مى تاكيد مسلمانان همه به و است معنوى

 ايــن بــه .نكننــد دخالــت ندارنــد آگــاهى كــه لىيمــسا در خــود پــيش از و بپرســند
 بـه  قـرآن  سـوى  از دينـى  و اسـالمى  ليمسا زمينه در تنها نه "تخصص مسأله"ترتيب

 ايـن  روى و اسـت،  تاكيـد  و قبـول  مـورد  ها زمينه همه در بلكه شده، شناخته رسميت
 در نظـر  صاحب و آگاه افراد زمان و عصر هر در كه است الزم مسلمانان همه بر حساب

                                                                                         
 اهللا مكارم شيرازي  ـ نوشته آيت128، ص )عج(دى حكومت جهانى مه. 1

 216ص 1 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 2
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 مراجعـه  هـا  آن بـه  داننـد  نمـى  را لىيمسا كسانى اگر كه باشند داشته ها زمينه ي همه
 مراجعـه  نظرانى صاحب و متخصصان به بايد كه است الزم نيز نكته اين ذكر ولى .كنند
 يـك  بـه  هرگـز  مـا  آيا ت،اس محقق و ثابت ها آن نظرى بى و درستى و صداقت كه كرد

 خود، كار همان در درستكاريش و صداقت از كه خود رشته در متخصص و آگاه طبيب
 و تقليـد  بـه  مربـوط  مباحـث  در دليـل  همـين  بـه  !كنيم؟ مى مراجعه نيستيم مطمئن

 تقليـد  مرجع يعنى اند، داده قرار اعلميت يا و اجتهاد كنار در را عدالت صفت مرجعيت،
 ليمـسا  « پـس  1.»پرهيزكار و تقوا با هم و باشد اسالمى ليمسا به گاهآ و عالم بايد هم
  2.»دارد دين با آشنايى اندك كس هر نه پرسيد،  دين  كارشناس از بايد را دين

 انـد،  فرمـوده  مرقـوم  شـان  اصـحاب  بـه  كه مفصلي رساله در السالم عليه صادق امام

 تعـالي  خـداي  كه درستي به ،)هشيع( رستگار و خدا رحمت مورد گروه اي « : اند آورده

 كـه  نيست او امر و الهي علم از كه بدانيد .است كرده تمام شما حق در را نعمت و خير

 كنـد؛  عمل قياس و خود نظر و رأي و هوس و هوي به خدا دين در مخلوقات از احدي

 اسـت  شده بيان آن در روشني به خدا احكام كه است كرده نازل را قرآني خداوند زيرا

 را آن فهـم  اهليت و شايستگي كه داده قرار را كساني آن احكام آموزش و قرآن رايب و

 قيـاس  و رأي به يا و نفس هواي به خدا دين در كه نيست زيجا هم آنان براي و دارند

 ــ  كنند سؤال آنان از است داده دستور خداوند كه ـ ذكر اهل به بايد بلكه كنند؛ حكم

  3.»نمايند مراجعه

                                     
 245 ص11 تفسير نمونه؛ ج. 1

 525 ص4 ج) جلدى10(تفسير نور . 2

3 . لَكُم أَتَم ة إِنَّ اللَّهحفْلةُ الْمومرْحةُ الْمابصا الْعتُه6ص، 8 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي ... أَي 
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 ميـان  در رمـز  و اشـاره  و دارد، متـشابه  و محكـم  كـريم  قرآن مانند هم احاديث «

 از بـشر  فهـم  كـه ( حقـايق  گونـه  ايـن  مثل در خصوص به و است، شايع بسيار احاديث

 مسجور، بحر و معمور، بيت و آسمان، و حجب، و قلم، و لوح، مانند )است عاجز دركش

 كـالم  واقعـى  معنـاى  دنآور دسـت  هب براى كه است الزم دانشمند فرد يك بر جرم ال

 1 .»آورد دست به را كالم نيقرا كند سعى

  :كنيم مي نقل را روايت دو خصوص اين در

   :فرمود السالم  عليه علي اميرالمؤمنين ـ1

 َكـانَ  َقدْ  ُمَتَشاِبهٌ  وَ  ُحمَْكمٌ  وَ  َعامٌّ  وَ  َخاصٌّ  وَ  َمْنُسوخٌ  وَ  نَاِسخٌ  اْلُقْرآنِ  ِمْثلُ  ص النَِّيبِّ  أَْمرَ  فَِإنَّ  «

 اللَّــهُ  قَــالَ  وَ  اْلُقــْرآنِ   ِمثْــلُ  َخــاصٌّ  َكــَالمٌ  وَ  َعــامٌّ  َكــَالمٌ  َوْجَهــانِ  لَــهُ  اْلَكــَالمُ  ص اللَّــهِ  َرُســولِ  ِمــنْ    َيُكــونُ 

تَـُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتاُكمُ  ما ـ ِكَتاِبهِ  ِيف  َجلَّ  وَ  َعزَّ   لَـىعَ  فـَيَـْشَتِبهُ  ــ )٧/حـشر( فَانـْ

 هـم  وسلم آله  و  عليه  اللَّه  صلّى پيغمبر امر ـ  ص َرُسـولُهُ  وَ  بِـهِ  اللَّـهُ  َعَىن  َما َيْدرِ  ملَْ  وَ  يـَْعِرفْ  ملَْ  َمنْ 

 خـدا  رسـول  گـاهى  دارد، متشابه و محكم و  عام و خاص و منسوخ و ناسخ قرآن مانند

 مثـل  خـاص  سخنى و عام سخنى :فرمود مي سخن طريق دو هب وسلم  آله  و  عليه  اللَّه  صلّى

 اخـذ  آورده تـان  بـراي  پيغمبـر  را چـه  آن ـ :فرموده كتابش در جلّ و عزّ خداى و .قرآن

 و نفهمد را رسولش و خدا مقصود كه كسى ـ ايستيد باز كرده تان نهي چه آن از و كنيد

  2.»شود مشتبه او بر )امر( نكند درك

                                     
 40، ص2 ترجمه تفسير الميزان، ج. 1

ــ  195العقـول الـنص، ص    ـ تحـف  623 ص2  ـ كتاب سليم ج 64، ص1 ، ج) اإلسالمية-ط (الكافي . 2
 213 ص1 العقول ج  ـ مرآة120ص) للصدوق(اإلماميه   ـ اعتقادات256 ص1 الخصال ج
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  :دان فرموده نيز السالم عليه رضا امام رابطه همين در ـ2

اً  َأْخَبارِنَــا ِيف  ِإنَّ  قَــالَ  ُمثَّ   ُمــْسَتِقيمٍ  ِصــراطٍ   ِإىل ُهــِديَ   ُحمَْكِمــهِ  ِإَىل  اْلُقــْرآنِ  ُمَتــَشاِبهَ  َردَّ  َمــنْ  «  ُمَتــَشاِ
ـــُردُّوا اْلُقـــْرآنِ  َكُمْحَكـــمِ  ُحمَْكمـــاً  وَ  اْلُقـــْرآنِ  َكُمَتـــَشاِبهِ  ََها فـَ ََها واتـَتَِّبُعـــ َال  وَ  ُحمَْكِمَهـــا ِإَىل  ُمَتـــَشاِ  ُمَتـــَشاِ

 راه بـه  دهـد،  ارجـاع  آن محكمـات  به را قرآن متشابهات كس هر ـ فـََتِضلُّوا ُحمَْكِمَها ُدونَ 

 متشابه و محكم قرآن همانند نيز ما اخبار در :فرمودند سپس است، شده هدايت راست
 دنبـال  به فقط و دهيد ارجاع آن محكمات به را آن متشابهات همين براي دارد، وجود

  1.»شويد مي گمراه كه نرويد آن تشابهاتم
  :ديني بيان شد كارشناسراي مراجعه به بمهم  دليل دو به پس

   تشخيص احاديث صحيحـ1
  ـ برداشت صحيح از قرآن و روايات2

  نكته مهم
  :فرمايد هر كس در راه خدا تالش كند هدايت خواهد شد قرآن كريم مي

ت (ها كه در راه ما      و آن ـ   ُهْم ُسـبُـَلناَو الَّذيَن جاَهُدوا فينا لَنَـْهـِديـَنـَّ «  جهـاد  ) با خلوص نيـ
  )69/عنكبوت (.»هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد كنند، قطعاً به راه

همچنين هركس تقوا پيشه نموده و ترك گناه نمايد خداوند قوه تـشخيص حـق از                
  :فرمايد باطل به او عنايت مي

! ايـد  اى كسانى كـه ايمـان آورده   ـ  ُقوا اللََّه َيْجَعـْل َلُكـْم فـُْرقانـايا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَّ « 
اى جهت جدا سـاختن حـق از         خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله    ) مخالفت فرمان (اگر از   

ى كـه در پرتـو         روشـن ( دهد؛ باطل قرار مى   طـل خواهيـد     آن، حـق را از با      بينـى خاصـ
  )29/انفال (.»)شناخت

                                     
 290ص 1  ج؛السالم عيون أخبارالرضا عليه. 1
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  برخي مصاديق

  معروف و منكر فردي
  

  همقدم
  :فرمايد دارند مي بارترين اعمال را  كساني كه زياندرباره قرآن كريم 

ْنيا َو ُهـْم َيْحـَسُبوَن أَنـَُّهـْم ُيْحـِسُنوَن ُصـْنعاً   َسْعيُـُهمْ   َضلَ  الَّذينَ «  كـساني كـه    ـ   ِفـي اْلَحيـاِة الـدُّ
د كـــه نيكوكـــاري رنـــپندا مـــيكوشـــش آنـــان در زنـــدگي دنيـــا تبـــاه گرديـــد و 

  )104/كهف.(»كنند مي
شود كه اگر انسان غفلت كند، منكر و معروف در نـزد او جـاي                 از اين آيه معلوم مي    

قوم لوط آن چنان منكري را مبـدل بـه امـري عـادي              كه    چنان. كنند  خود را عوض مي   
جـالس و    رسانده بودند كـه در م      ي به تعبير قرآن حكيم وقاحت را به جاي         و كرده بودند 
  .كردند ديگران به آن منكر اقدام مي پيش چشم در منظر و

 ـ آيا شما بـه سـراغ     ناديُكُم اْلُمْنَكر  َو تـَْقَطُعوَن السَّبيَل َو تَْأُتوَن في  الرِّجالَ   لََتْأُتونَ  َأ ِإنَُّكمْ « 
د كنيد و در مجلستان اعمال ناپسن      را قطع مى  ) تداوم نسل انسان  (رويد و راه     مردان مى 
  )29/عنكبوت(» دهيد؟ انجام مى

بـا معرفـي    جهـت تـذكر و يـادآوري        كنـيم    مقاله سعي مـي   به همين جهت در اين      
روي خود چراغي از شناخت بگذاريم تا        ها و منكرهاي فردي تا حد ممكن پيش        معروف

  .بگريزدنادرست خود از نور به ظلمت  تادرست را بهتر بشناسيم 
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  ق امصدتعريف 
  1.كه بر صدق و درستي شيء داللت كنداست ي مصداق به معني چيز

  .اند معروف است را پذيرفته آيا هر چه در عرف جامعه جاافتاده است و اكثريت آن
اگر خانمي را با چكمه و لباس كـار خـشن در يـك گـاوداري نـشان                  عنوان مثال     به

يـزد  انگ دهند و همين خانم را سوار بر تراكتور در حال شخم زدن، تعجب شما را بر مي             
  عنوان كارگر نمونه انتخاب شده باشد؟ ويژه كه اين خانم به به. يا تحسين شما را

كنـد مـصداق     اين كار در فرهنگ غرب كه مـساوات بـين زن و مـرد را تبليـغ مـي                  
  .زن پرتالش يا مرد پرتالش. معروف است و ارتباطي به زن و مرد ندارد

 هاي اساسـي كـه بـين زن و         اساس فطرت و حكمت است و تفاوت       اما نگاه اسالم بر   
فرسا را بـه     و با توجه به لطافت جسم و روح زن كارهاي سخت و طاقت             قائل است  مرد

  . ها در عين حال مهم را به زن و كارهاي آسان و. كند مردها پيشنهاد مي
به زن بيش از حد طاقتش تحميل مكن زيرا زن          « : فرمايد  مي السالم   عليه  علي موال

  2.» خشنريحانه است نه كارگر
نترسيدن، دست و دل بازي تواضع و غيرت ورزيدن از صـفات پـسنديده و معـروف                 

   .براي مردان است در حالي كه همين صفات براي زنان مذموم و ناپسند است

  فرديو منكر برخي مصاديق معروف 
   خود فراموشيـ خودشناسي

كتـاب  آوري آن درچند     هاي معروف منكر به قدري گسترده است كه جمع         مصداق
بايـسته بـه    ، امـا از آن جـايي كـه بايـد بـه نحـوي       دشوار است چه رسد به يك مقالـه       

                                     
 . جرجانيتعريفات، مير سيد شريف. 1

 )31ي  نهج البالغه، نامه(المرأة ريحانة ليست بقهرمانه . 2
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تـرين   ، مهـم   كـرديم  بنـدي مـي    پـرداختيم و اولويـت     منكرات مي  آوري معروفات و   جمع
   .شناسي بود نشانديم كه همانا خود بايست بر تارك جمال انسان مي معروف را مي
درشگفتم از كسي كه خود را نـشناخته چگونـه       « : فرمايد  مي السالم   عليه مولي علي 

زنـد در    ي خود جار مـي     در شگفتم كسي براي گم شده     . در پي شناخت پروردگار است    
  1.»حالي كه خودش را گم كرده و در پي يافتن خود نيست

اگر منظور از خودشناسي اين باشد كه به ابعاد مادي خود توجـه كنـيم كـه داراي                  
هستيم اين كه شناخت حيواني است و خـاص       ... اب و دستگاه گردش خون سلسله اعص    

پر  كند و شناسي ما را در آخور طبيعت پروار مي       ايم اين خود   هنري نكرده . انسان نيست 
  ! گيرد پرواز را از ما مي

كنيم آن حقيقت وجود   خودي كه از آن به نفس تعبير مي       ! كدام خود را بشناسيم؟     
خواهيم در اين مجال كوتاه بـه آن بپـردازيم           انسان است كه داراي مراتبي است و نمي       

با دنياي  ...  ي چشم و گوش و     كه اين نفس به واسطه     به اين واقعيت توجه كنيم     بايد اما
سـرگرم   گيـرد  مادي و ملموس اطراف خود مرتبط است و به راحتـي بـا آن انـس مـي                 

كنـد و   ي زندگي را چون مرغي گرفتار صرف دانه و وام دنيا مـي    شود و لحظه لحظه    مي
كه اين قفس اليق مرغ خـوش الحـاني چـون مـن             .شود از حقيقت وجود خود غافل مي     

  .نيست
ي  فريبي را قرآن كريم از آن به خود فراموشي تعبير كرده است كه نتيجـه               اين خود 

  .خدا فراموشي است
ا  ـ ماننــد كــساني نباشــيد كــه خــدا ر  و َال تُکونــوا َکالّــذين نَــسواَهللا فَانــساهم اَنُفــَسُهم« 

  )19/حشر(».فراموش كردند و خدا خود آنان را به خودشان فراموشاند
بـه ايـن   . ي منكـرات اسـت   اين خود فراموشي همان منكري است كه در رأس همه       

                                     
 .276، ص 6غرر الحكم به نقل از ترجمه الميزان، ج .  1
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بداند و ايـن رأس     ...  معني كه انسان خود را در برابر خدا صاحب قدرت، ثروت، تدبير و            
  .ي خطاها است همه

دارد و هـر چـه بيـشتر از خـدا دور      مـي  يـان وا نيازي او را بـه طغ  همين احساس بي 
  .رساند كند و در نهايت به بن بست و احساس تنهايي و پوچي و بيهودگي مي مي

چيزي خود پي ببـرد و دو        اگر اين انسان در حضيض پوچي و واماندگي به فقر و بي           
خدايا بـه تـو روي آوردم در حـالي كـه مـن         :  دست خالي را به سوي دوست برآورد كه       

ي ضعيف و ذليل و حقير تو هستم كه نه مالك مرگ خويشم و نه صاحب اختيـار                   دهبن
اي خواهد   ؛ به معرفت حقيقي نفس دست يافته و خود را شناخته و مقدمه             زندگي خود 

  .شد براي رسيدن از خودشناسي به خداشناسي
 از  انسان وقتي به سير در نفس خود بپردازد اغيـار را          « : فرمايد عالمه طباطبايي مي  

پيونـدد و انـسان بـا        شود و به خداي متعـال مـي        دل بيرون رانده از هر چيزي جدا مي       
فهمد كه انسان فقير     برد و مي   ي ساحت عظمت كبريايي حق خود را از ياد مي          مشاهده

  1.»ي اوست و هيچ استقاللي از خود ندارد و محتاج به خداي سبحان و بنده
عجـب،  : د كـه تمـام منكـرات از قبيـل         ي قابل تـاملي در ايـن جـا وجـود دار            نكته

خاطر اين است كه حقيقت وجود خود را كه          به...  خودبيني، تكبر، حرص ،حسد، بخل و     
  ! فقر مطلق است نشناختيم و خود را مالك و صاحب متاع دنيا تصور كرديم

كسي كه از هواهـاي نفـساني جـدا نـشود و از             « : فرمايد السالم مي   امام صادق عليه  
هـايش رهـا نگـردد امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر او را بـه راه                        شهوتآفات نفس و    

  2.»آورد نمي
و همـه   ! برديم كه هيچيم و دنيا همه هيچ است؟        حال كه به حقيقت وجود خود پي      

                                     
 .278، ص 6ترجمه الميزان، ج .  1

 .71 ، ص 97بحار االنوار، ج .  2



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

98 

هـا اوسـت بـراي هـيچ بـر هـيچ             هـا و خـوبي     هـا نعمـت    ي قـدرت   هستي و معدن همه   
لـي راحـت در مـسير بنـدگي گـام      اندازيم و خي پيچيم و با نخوت باد در دماغ نمي     نمي
  . نهيم مي

   تكبرـ تواضع
را به اين حقيقت بديهي رساند كه موثري در وجـود جـز              پس از خودشناسي كه ما    

اي  سائيم و به راحتي با سـينه       ي تواضع بر خاك عبوديت مي      خدا نيست سر را به نشانه     
يـابيم   دست مـي   و به نعمتي     1.كنيم كينه بر بزرگ و كوچك سالم مي       گشاده و دلي بي   

  2.گيرد كس قرار نمي كه مورد حسد هيچ
شـود   اشاره كرديم اين صفات كه تحت عنوان معروف ذكر مي          طور كه پيش از اين     همان

همـين تواضـع بـه تعبيـر         .تـر باشـد    پـسنديده  تواند پسنديده و   با توجه به اصناف مردم مي     
  .ند خوي اوستسعدي شاعر شيرين سخن، زگردن فرازان نكوست و گدا گر تواضع ك

انساني كه خود را صاحب قـدرت و        . ي منطقي خود فراموشي است     نتيجهولي تكبر   
داند حقيقت وجود خود را فرامـوش كـرده و خـودي تخيلـي را جـاي                  تدبير و علم مي   

و چون فرعون و قـارون خـود را صـاحب قـدرت و ثـروت تـصور                  . گزين آن كرده است   
اسـت كـه از     ) خـيال (ست نـام ديگـر تكبـر        كند داراي قدرت ا    يعني خيال مي  . كند مي

پـردازي فرعـون را بـر آن         ايـن خيـال   . گيـرد  پردازي انسان سرچشمه مـي     همين خيال 
دارد تا به وزيرش هامان دستور دهد برايش قصري از گل پخته برآورد تا از آن جـا                   مي

  .خداي موسي را تحت نظر گيرد
د و پسنديده است زنان مـؤمن       آي ها به حساب مي    ها جزء معروف    تكبر از براي خانم   

  !به زيور تكبر آراسته شوند؟
                                     

 ).311تحف العقول، ص (من التواضع ان تسلم من لقيت ) ع(امام محمد باقر.  1

 )152همان، ص (التواضع نعمة ال يحسد عليها :  حسن عسكريامام.  2
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هـاي   هاي زنـان بـدترين خـصلت       بهترين خصلت « : فرمايد السالم مي   امام علي عليه  
 1.»دهـد  اگر زن متكبر باشد بيگانه را به خو راه د نمي          . تكبر، ترس و بخل   : مردان است 

ار همسر و باالي سـر فرزنـدان        ها بايد در خانواده در زير دست والدين و در كن           اما خانم 
  . الگوي تواضع و مهرباني باشند

  دري  پردهـ حياء
كنـد امـا ايـن       اي بنشيند آن را زيبا مي      هايي است كه بر هر چهره      حيا جزء معروف  

نيكو است براي همه، اما براي زنان        حيا. جا و در هر موقعيتي كاربرد ندارد       معروف همه 
د و  ننه بايد بهترين جلوه را براي همسر به نمايش بگذار         در خا  ها اما خانم  2.نيكوتر است 

  .دنبخند باش اهل بگو و شنگ و شوخ و
حيا بر دو گونه است حياء از روي خردمندي و حياء از روي حماقت اما حيائي كـه                  

  3.از روي خردمندي باشد عالمانه است و حيايي كه از روي ناداني باشد جاهالنه است
ه نزد اسـتاد اظهـار فـضل و عـرض هنـر نكنـد و حيـاء                  حيا خردمندانه آن است ك    
دانـد از اسـتاد نپرسـد و در جهـل مركـب              اي را كـه نمـي      جاهالنه آن است كه مـسأله     

  .ابدالدهر بماند
  4».كسي كه كم رو باشد كم دانش است« :  فرمودالسالم  صادق عليهامام جعفر

را  اي بنـشيند آن    رهدري است و اين منكر بر هـر چهـ          شرمي و پرده   در برابر حياء بي   
  .كند زشت مي

  ».كسي كه حيا نداشته باشد ايمان ندارد«:  فرمود السالم امام جعفر صادق عليه
                                     

 .233نهج البالغه، حكمت .  1

 .475نهج الفصاحه ، ص . الحياء حسن و لكن في النساء احسن.  2

 الحياء حياء ان حياء عقل و حياء حمق ) : ص( قال رسول اهللا . 3

  .165، ص 3كافي، ج (من رق وجهه رق علمه .  4
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  مهرباني رأفت و
گـردد رأفـت و نرمـي و         اهللا مي  فردي كه باعث رونق بازار اولياء      هاي ديگر از معروف  

دور از تمـدن    جا كه خداوند يكي از عوامل جمع آمدن اعراب خـشن و              رفق است تا آن   
همين نرمي و رحمت و رأفت      وسلم    وآله  عليه  اهللا   صلي را به دور شمع وجود پيامبر اعظم      

به خاطر رحمتي كه از جانب خداوند بر تو ارزاني شـد   : فرمايد داند و مي   آن حضرت مي  
  1.گريختند خو بودي از دورت مي خو شدي اما اگر سخت دل و درشت با آنان نرم

معروف هم بايد در جاي خود معرفي شود وگرنـه از معـروف             اين صفت پسنديده و     
اهللا و   رسـول  محمـد « : فرمايد خداوند حكيم در اين باره مي     . به منكر مبدل خواهد شد    

كيشان و   د و با هم   نبا كفار شديد و غليظ     كنند كساني كه با او هستند و از او پيروي مي         
   2.»مومنان رحيم و رئوف و نرم
  . شود ت آنان بر منكر ميأه ظرفيت ندارند باعث جرنرم خويي با كساني ك

برابـر بـرادر     در« :  فرماينـد  اشـان مـي     خطاب به فرزند گرامي    السالم   عليه مولي علي 
، اما برحذر باش اين كار را در غيـر           ات اگر بر توسخت گيرد، به نرمي برخورد كن         ديني

  .»نبريي كسي كه اهليت ندارد به كار باره  محلش انجام ندهي و در
  خويي  ـ درشت رويي خوش

هاي بسته بر     است كه به هر كه ارزاني شود بر قيمتش افزايد و در             اين صفت حسنه  
  .  رويش گشايد
ي خوش خلقي است بهترين همراه انسان اسـت و عنـوان             رويي كه نتيجه   اما خوش 

  3.ي عمل مؤمن خوش خلقي و خوش برخوردي است نامه
                                     

1  .حا رفَبِم ملَه نْتل نَ اللَّهةٍ م159/آل عمران... ( م( 

 )29/ فتح (محمد رسول اهللا و الذين معه .  2

 .211تحف العقول ص . حسن الخلق خير قرين و عنوان صحيفه مؤمن حسن خلقه) ع(قال علي.  3
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از پـدر بزرگـوارم پرسـيدم روش پيـامبر اكـرم            « : رمايدف السالم مي   امام حسن عليه  
رســول اهللا : فرمــود. وســلم بــا هــم نــشينان چگونــه بــود      وآلــه عليــه اهللا صــلي
  1.»اي هميشه خندان داشت وسلم چهره وآله عليه اهللا صلي

ي بـاز و خنـدان كينـه را از بـين             چهـره « : فرمايد وسلم مي   وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي 
  2.»برد مي

  3.»مومن شادماني بر چهره و غم در دل دارد« : السالم فرمود م صادق عليهاما
غلظت و درشت خويي صفتي منكر و ناپسند است و صفت اهل جهنم است كـه بـا                  

خوينـد امـا اسـتثنا همـان اسـت كـه در مبحـث رأفـت گذشـت                    رو و درشت   هم ترش 
سـت و آسـيب     هاي سخت و صلب دارند شايسته ا       خويي و غلظت با كفار كه دل       درشت

  .كند ي مسلمين دور مي آنان را از جامعه
ورزد نيز حداقل نهـي از       چهره درهم كشيدن در برابر كسي كه بر منكري اصرار مي          

  .منكر است
  .و اهتزار روح است اما گره از جبين گشودن در برابر همگان نشان از نرمي 

تـرين و مـورد       مبغـوض  وسلم بد خلقي را در نزد خـدا         وآله  عليه  اهللا  پيامبر اعظم صلي  
  4. داند ها مي ترين چيز تنفر

  .رو حال و ترش مؤمن با نشاط و خوش رو است نه بي
كند و به دوزخ     رويي انسان را از خدا دور مي       ترش« : فرمايد السالم مي   امام باقر عليه  

   5.»آورد در مي
  )يسعد( »رو خو   به از شيريني از دست تُرُش  اگر حنظل خوري از دست خوش« 

                                     
  .14مكارم االخالق ، ص .  1
 .161وسائل الشيعه، ص .  2

 321، ص3كافي ،ج.  3

  7م االخالق ، شيخ طبرسي ، صمكار.  4
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   ـ پرگوييينكم سخ
ام هند بـن ابـي هالـه پرسـيدم،      از دائي« : فرمايد  ميالسالم   عليه امام حسن مجتبي  

ــه اهللا  صــليســخن گفــتن رســول اهللا ــه علي ــودوســلم  وآل ــه ب  اهللا رســول: گفــت. چگون
بسيار سكوت داشت و    . گفت به جز زماني كه نياز بود سخن نمي       وسلم    وآله  عليه  اهللا  صلي

  1.»راند اي بر زبان مي گفت كلمات حكيمانه ميزماني كه سخن 
ي طبيعي شناخت از خويشتن و نگـاه بـه           مؤمن و نتيجه   هاي ي انسان  سكوت شيوه 

  . اي پرخطر است آينده
ي مـومن سـاكت اسـت در     تا زمـاني كـه بنـده   « : فرمايد  ميالسالم  عليه امام صادق 

  2.»دننويس ي عملش عمل نيك و پسنديده مي نامه
هـر  «  :فرمايـد   مـي  الـسالم    عليه امام علي . وتي معروف و پسنديده نيست    اما هر سك  

  3.تفكر نيست غفلت است سكوتي كه در آن
گويد بايد انتظار سخنان لغو      پرگويي از منكرات است و از كسي كه بسيار سخن مي          

  .رويي گردد و بيهوده داشت و اي بسا باعث سياه
هـاي خـدا از همـه نيكـوتر           از آفريـده   چه چيـزي  : السالم پرسيدند   از امام علي عليه   

سـپس  ! سـخن : تر است؟ فرمـود    چه چيزي زشت  : پس گفته شد  . سخن  : است؟ فرمود 
  4.»شود ها سياه مي گردد و با كالم صورت ها روشن مي با سخن چهره« : فرمود

  .در نيست انسان مؤمن بيهوده گو و هرزه
  )نظامي(» پركم گوي و گزيده گوي چون در  تا ز اندك تو جهان شود «

                                     
 14مكارم االخالق، ص .  1

 .178ص . 3كافي، ج .  2

 .215تحف العقول، ص .  3
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  تجمل و خودآرايي ـ ژوليدگي
شايد در نگاه اول اين طور به نظر آيد كه خودآرايي امري ناپـسند اسـت و بايـد در                    

هـا تاكيـد     شمار منكرات به حساب آيد اما اسالم بر اظهار نعمت و جلـوه دادن زيبـايي               
جمـع  كرده است و از انساني كه داراي ثروت و مكنت است امـا بـا ظـاهر پريـشان در                     

هـا   خـود را بـا زينـت      « : فرمايـد  شود مورد نكوهش قـرار داده و مـي         مردمان ظاهر مي  
هـاي خـدادادي را بـر شـما          هاي خدا استفاده كنيد چه كسي زينت       بياراييد و از نعمت   
  1.»حرام كرده است

تجمل و خودآرايي مسكنت و بيچارگي      « : فرمايد السالم مي   اميرالمؤمنين علي عليه  
  2.»كند ر ميرا از انسان دو

تميزي و آراسـتگي ظـاهر از اخـالق         « : السالم فرمود   الرضا عليه  امام علي بن موسي   
  3.»پيامبران است

الـسالم    اما اين خودآرايي از حد نبايد بگذرد و به افراط كشد كه مـولي علـي عليـه                 
دم يا از حـد  ـ نادان را جز در اين دو حال ندي    ال تری اجلاهل اال ُمفرِطاً او ُمَفرِطاً « : فرمود

  4.»)تفريط. (يا كم گذاشته بود) افراط(گذشته بود 
اما زنان بايد چشم از حرام فرو بندند و دامن از آاليش به گناه حفـظ كننـد و جـز                     
براي شوهر و ديگر محارم زينت آشكار نكنند با ظـاهري بـا وقـار و وزيـن در اجتمـاع                     

   5.حضور يابند
                                     

  ).2/اعراف . (قل من حرَّم زينةَ اهللا التي اخرج لعباده.  1
 ).215تحف العقول، ص (التجملُ اجتناب المسكنةِ .  2

 .466تحف العقول ، ص  3

 .70نهج البالغه، حكمت .  4

 31سوره ي نور آيه . 5
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هيچ آدابي و ترتيبـي     . اند شلخته رها شده     بي ترديد يك انسان طراز اسالم نمي تو       
  .خواهد به آن عمل كند در هيات و شكل ظاهر به كار نبندد و هر چه دل تنگش مي

اسالم نظافت و نظم و زيبايي ظاهري را مورد توجه قرار داده و از آن آشفته حـالي                  
ار تاكيـد   وسلم برتميزي بدن و لبـاس بـسي         وآله  عليه  اهللا  پيامبر صلي . برحذر داشته است  

اي بـشاش بـا      اي خوش و چهـره     اند و خود با ظاهري آراسته بسيار زيبا و با رايحه           كرده
اي پنـاه    مردم رو به رو مي شدند و از اين كه كسي با لباس ژوليده و خشن بـه گوشـه                   

نمـايي سـرگرم كنـد بـسيار بـر افروختـه        برد و روي از خلق بگرداند و خود را بـا زهـد     
فرمودند و وقتي عثمان ابـن مظعـون كـه از             كار منع مي    ا از اين  شدند و مسلمانان ر    مي

ي افراطي پيش گرفته بـود بـه شـدت او را از              اصحاب پيامبر بود چنين زندگي زاهدانه     
  .اين رويه غير اسالمي بر حذر داشتند

  تفاوتي  ـ عدم بيتفاوتي بي
هـا   و زشتي ها   ديگر از معروفات فردي يك انسان مؤمن اين است كه در برابر خوبي            

  .تفاوت نباشد بي
انـد در    كساني كه در دنيا به دنبال معـروف       « : فرمايد  مي السالم   عليه امام محمدباقر 

انـد در آخـرت هـم زشـت و       اند و كساني كه در دنيـا بـه زشـتي آلـوده             آخرت خوشنام 
  1.»منكراند

همين عزت براي مؤمن كافي است كه چون        « :  فرمود السالم   عليه امام جعفر صادق  
  2.»منكري را مشاهده كند خداوند از نيتش دريابد كه از آن كار زشت بيزار است
هـا و امـر    از صفات زشت كه ممكن است انساني به آن مبتال شود دوست داشتن زشـتي     

  .ها و بازداشتن مردم از انجام آن كردن و واداشتن مردم به آن است و نهي كردن از معروف
                                     

 .326اماني شيخ صدوق ، ص .  1

 .187تهذيب ، ص .  2
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به من خبر دهيـد كـه       : وسلم آمد و عرض كرد      وآله  يهعل  اهللا  اهللا صلي  مردي نزد رسول  
  :بدترين اعمال چيست؟ پيامبر فرمود

امر : مرد عرب ادامه داد سپس چيست ؟ تا به جايي كه پيامبر فرمود            .  شرك به خدا  
  1.به منكر و نهي از معروف

  : السالم فرمود امام باقر عليه
  2.»شود اهل منكر است اولين كسي كه داخل جهنم مي« 

آيا ممكن است كساني دوست داشته باشند زشتي در بين مردم شايع شود به ويژه               
وعـده   ؟ بلي چنين كساني وجـود دارنـد و         مومنان را آماج تيرتهمت قراردهند     خوبان و 

  3.»عذاب دردناك به آنان داده شده است
كـسي كـه بازداشـتن از زشـتي را بـه قلـبش و          « : فرمايـد   مي السالم   عليه امام علي 

  4.»اي بين زندگان است  و زبانش ترك كند مردهدستش
با گمراهي   كنند و  كند از كساني كه جاهالنه زندگي مي       هم چنين به خدا شكوه مي     

  5.نيكوتر وجود ندارد از منكر و تر نزد آنان از معروف ناپسند!  ميرند مي
ـ   « : خطاب به اطرافيان فرمود   وسلم    وآله  عليه  اهللا   صلي پيامبر ود اگـر   چگونه خواهيد ب

   »زماني برسد كه امر به معروف نشود و از منكر نهي نگردد
  ! و گفته شد به او چنين چيزي ممكن است؟

چگونه خواهيد بود هنگامي كه به منكـر        . بلي و از آن بدتر هم وجود دارد       « : فرمود
  »!كنيد؟ دهيد و از معروف نهي مي امر مي

                                     
 71 ، ص 97بحار االنوار، ج .  1

 .326امالي شيخ صدوق، ص . اول اهل النار دخول الي النار اهل المنكر.  2

 )19نور ، (الذين آمنوا لَهم عذاب اليم ان الذين يحبون اَن تَشيع الفاحشةَ في  3

 ).183تهذيب ص (من ترك انكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت بين االحياء .  4

 17 نهج البالغه ، خطبه . 5
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  ؟گفته شد چنين چيزي ممكن است
چگونه خواهيد بود وقتي ببينيد معروف منكر شده است       ! دتر از آن  بلي و ب  «  :فرمود

  1»!و منكر معروف؟
ــه اطــراف  ــصيرت ب ــا دقــت و ب ــامبر اعظــم  اگــر ب  مــان بنگــريم ايــن فرمــايش پي

را در برخـي    شـوند    مـي ها معـروف     منكر ها منكر و   را كه معروف  وسلم    وآله  عليه  اهللا  صلي
  .بينيم افراد مي

  ! اقتصاد دان ، خبره و شناسد حرام نمي وكسي كه در معامالت حالل 
  !  ، هالو و ساده لوح توقف در شبهات باشد اگر اهل پرهيز از حرام و

  !هديه  و) پورسانت( را رشوه
  ! )رانت( استفاده از اطالعات شغلي را سوء المال و تجاوز به بيت

  )!پلوراليسم(مذهبي را  ال هرهري مذهبي و 
  !روي و اعتدال را ميانه وادادگي در برابر دشمنان

  !قاطعيت در برابر دشمنان را تندروي شدت و 
  !گري را آزاد فكري تفاوتي و الابالي بي

  ! بسته فكري غيرت ديني را جمود و حميت و
  .نامند مي... و 

اند از لباس، مـسكن و       اند و معروفاتي كه منكر شده      دنياي منكراتي كه معروف شده    
چنـان گـسترده اسـت كـه بـر شـمردن             حقيق و تحصيل آن   خوراك بگير تا مطالعه و ت     

اي در پيـروي از سـبك        تاكيدات امـام خامنـه    . گنجد هاي آن در اين اندك نمي      مصداق
اعتماد نكردن به دشمن همـه       اصالح الگوي مصرف و نگاه به درون و        زندگي اسالمي و  

  . اند شدهرنگ  هايي است كه كم همه معروف و
                                     

  .59 ، ص 5كافي، ج .  1
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  من احب عليا
  :هر كس على را دوست بدارد  : فرمودوسلم اله و عليه اللَّه صلىاكرم رسول 

  . داشته است مرا دوست داشته است و هر كس مرا دوست بدارد خداوند را دوست )1
  .گرداند پذيرد و دعايش را مستجاب مى اش را مى كند و روزه پروردگار نمازهاى او را قبول مى ) 2
شـوند و او     گانه بهشت براى او باز مى      كنند و درهاى هشت    غفار مى فرشتگان براى او است    )3

  .گردد از هر درى بخواهد وارد مى
گاه كه از آب كوثر بياشامد و از ميوه درخت طوبـا بخـورد و                رود تا آن   از دنيا بيرون نمى    )4

  جاى خودش را در بهشت بنگرد، 
  .دهد اى بهشتى قرار مىه گيرد و قبرش را يكى از باغ خداوند مرگ را بر او آسان مى )5
دهد، و هشتاد نفر از خويشاوندانش       خداوند به عدد هر رگى در بدن به او يك حوراء مى            ) 6

  .دهند كند، و براى هر موئى كه در بدن دارد شهرى در بهشت به او مى را شفاعت مى
 و  گرداند كند، و ترس منكر و نكير را از او دور مى           خداوند فرشته موت را با او مهربان مى        )7

  .نمايد اش را نورانى مى سازد و چهره قبرش را روشن مى
   .دهد ها قرار مى خداوند او را در سايه عرش با شهداء و صديقان در سايه )8
   .دهد خداوند او را از آتش نجات مى )9

گذرد و با حمزه سيد الشهداء       كند و از گناهانش در مى      هاى او را قبول مى     خداوند نيكى  )10
  .سازد همنشين مى

سازد   مى   جارى  كند و حق را بر زبانش      خداوند علم و حكمت را در دلش جاى گزين مى          )11
  .گشايد و درهاى رحمت را بروى او مى

  .كنند در آسمان از او به عنوان اسير خدا در زمين ياد مى )12
  .زند اى بنده خدا گناهانت آمرزيده شد اينك عمل را از سر گير اى در زير عرش فرياد مى فرشته ) 13
  .درخشد اش مانند ماه شب چهارده مى يامت چهرهروز ق )14
  .كند گذارد و لباس كرامت در بر او مى خداوند تاجى بر سر او مى )15
  .كند مانند برق از صراط عبور مى ) 16
  .شود وارد بهشت گردد گردد و به او گفته مى شود و ميزانى براى او نصب نمى نامه اعمال او باز نمى ) 17
كننـد، و    دهند، پيامبران او را زيارت مى      ا او دست مى   روند و ب   فرشتگان به ديدن او مى     )18

  .دهد ها و حوائج او را مى خداوند همه خواسته
  .كنم كه او را وارد بهشت كنم هر كس به محبت على از دنيا برود من ضمانت مى )19
  .و اين سخن را سه بار تكرار كردند )20

   ـ 3ص ةفضائل الشيع ـ 588ص 2 المحاسن ج
  114ص 27 ج)  بيروت- ط (بحار األنوار ـ  37ص 2 ج)  القديمة-ط (المرتضى بشارة المصطفى لشيعة  
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  نكاتي درباره

  سخنوري
  همقدم

رساني بسيار گسترده و فرگير شده        در عصر حاضر كه وسايل ارتباط جمعي و اطالع        
  . راني و گفتگوي ديني ديگر جايگاه چنداني نداردناست، برخي معتقدند كه سخ

اين دسته از افراد به موضوع فطـرت انـساني و تمايـل وي بـه زيـست اجتمـاعي و                     
هـاي عـصر جديـد     اگر چه غرق شـدن در فنـاوري    . توجهي ندارند گوي رو در رو       و  گفت

كند اما وقتي راهي براي بازگشت به اصـل باشـد از آن               انسان را از فطرت خود دور مي      
  .نمايد استقبال مي

گاه ارزش و جايگـاه خـود را از    گوي رو در رو هيچ و به همين دليل سخنوري و گفت   
  .دست نخواهد داد

  :اند  اين باره فرمودهاي در حضرت امام خامنه
ـ من اعتقاد دارم كه تبليغ سنتى ما«   ــ  روست كه مسجد و منبر و سخنرانىِ روبه  

رو صـحبت    كه شما بنشينيد با يـك نفـر روبـه          اين. بديل ندارد؛ اين را بايد حفظ كنيم      
رم شما به او برسد، اين چيز كنيد؛ نگاه شما به او بيفتد، نگاه او به شما بيفتد و نفس گ        

  1.»يلى خوبى است؛ اين را بايد حفظ كنيمخ
امـروز اينترنـت، مـاهواره، تلويزيـون و ابزارهـاى           . من به منبر خيلى عقيـده دارم      « 

رو و    منبر نيست؛ منبر يعنى روبه     ها كدام از اين   گوناگون ارتباطىِ فراوان هست، اما هيچ     
                                     

  )1384/  2/ 11(  در ديدار علما و روحانيون كرماناي فرمايشات امام خامنه 1
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كـدام از    نفس به نفس حرف زدن؛ اين يك تأثير مشخص و ممتازى دارد كـه در هـيچ                
اين را بايد نگـه داشـت؛ چيـز باارزشـى اسـت؛             . هاى ديگر، اين تأثير وجود ندارد      شيوه

  1».منتها بايستى آن را هنرمندانه ادا كرد تا بتواند اثر ببخشد
هـاى مختلـف     تبليغ دين به شكل سنّتى، يعنى همين حـضور روحـانى در جمـع             «

ترين ابزارها و نعمى است كه خـداى         مردم و استفاده از منبر دين و تبليغ، يكى از مهم          
   در راه خدا، بايد حد اكثـر و بهتـرين          براى خدا و  . متعال در اختيار شما قرار داده است      

  2.»استفاده را از آن بكنيد
شـما بـه    .  هنوز يـك تـأثير بررسـى نـشده اسـت           ى ما،  تأثير نهاد منبر در جامعه    « 
الـسالم نباشـد،     اللّه عليـه   عبد نام ابى ى ما نگاه كنيد، ببينيد جايى كه منبرى به           جامعه

هـا، روسـتاها، حتّـى     كجاست؟ از شـهرهاى بـزرگ و مراكـز پرجميعـت، تـا دوردسـت          
ــشگاه   ــاده، دان ــك و دورافت ــتاهاى كوچ ــن   روس ــشمندان، انجم ــان دان ــا، مي ــاى  ه ه

ردگان علوم جديد، تا مردمِ دور از علوم و معارف جارى زمـان در اقـصا نقـاط        ك تحصيل
ى در موقعى از مواقع بـر  ا السالم نيست، كه گوينده اللّه عليه عبد كجا منبر ابى كشور، در   

ى بـا    عنوان يك مجموعه   ى ما به   گويد؟ پس، كلّ جامعه    رود و سخنى نمى    آن منبر نمى  
البته مخصوص شيعيان   . استالسالم   عليه چتر امام حسين     ى شيعى، زير   تفكر و عقيده  

 عالم، غير شيعه، بلكه غير مسلمين هـم بـه نحـوى از              هم نيست؛ در نقاط گوناگونى از     
  3.»برند ى مىا انحاء از اين بساط بهره

با توجه به اين مقدمه اين مقاله در نظر دارد تا نكات كليدي را بـراي هرچـه بهتـر                    
  .شدن سخنوري عزيزان مربي بيان نمايد

                                     
  )1384/ 11/ 5 (  ى ماه محرم ه در ديدار روحانيان و مبلغان در آستاناي فرمايشات امام خامنه  1
  )1377/  2/  2 (   ى ماه محرم  در ديدار علما و روحانيون در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  2
  )1370/  4 /20(   ى ماه محرم در ديدار با روحانيون و مبلغان، در آستانه اي فرمايشات امام خامنه 3



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

110

   مهمسؤالسه 
  :الزم استال زير ؤسخنراني پاسخ به سه سهر در ابتداي تهيه متن 

  ؟شنوندگان متن سخنراني من چه كساني هستند ـ1
  ؟ چه نوع اطالعاتي استانتقالهدف من در بيان اين سخنراني براي  ـ2
  ؟از چه ابزار يا روشي براي تحقق اهدافم در سخنراني استفاده كنم ـ3

  .راني موفق باشدنتواند كليد يك سخ پاسخ دقيق به اين سه سؤال مي
  توكل به خدا 

به خدا توكل نموده و از ائمه معـصومين اسـتمداد           گاه به سخنراني دعوت شديد      هر
دقت كنيد تا از ريا و خودنمايي       . بجوييد تا شما را در ارائه مطلب خالصانه ياري نمايند         

  .دور شويد
 تـصميم گرفتـى،   هنگامى كـه ـ   َعَلى اللَّـِه ِإنَّ اللَّـَه ُيِحـبُّ اْلُمتَــوَكِّلينَ  فَِإذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّلْ « 

زيـــرا خداونـــد متـــوكالن را دوســـت ! بـــر خـــدا توكـــل كـــن) و! قـــاطع بـــاش(
  )159/عمران آل(ـ.»دارد

  اخالص
َما َأْخَلَص َعْبٌد لِلَِّه َعزَّ َو َجلَّ أَْربَعِـَني َصـَباحاً « :  فرمود وسلم  آله و عليه اللَّه رسول خدا صلى  

اى چهـل روز را بـا اخـالص بـسر      هيچ بنده ـ   ِه َعلَـى لِـَسانِهِإالَّ َجَرْت يـََنابِيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلبِـ
  1.»شود  مى  جارى هاى حكمت از قلب او بر زبانش كه چشمه نياورد جز آن
  اهل بيتواقعي دوستي 

  :السالم نقل كرد كه فرمود مفضل از حضرت صادق عليه
َد َمـــْن َأَحـــبَّ َأْهـــَل اْلبَـْيـــِت َو َحقَّـــَق ُحبـََّنـــا ِيف قـَْلِبـــهِ «   َجـــَرى يـََنـــابِيُع احلِْْكَمـــِة َعَلـــى لِـــَسانِِه َو ُجـــدِّ
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يقاً َو َســْبِعَني َشــِهيداً َو َعَمــُل َســْبِعَني  َد لَــُه َعَمــُل َســْبِعَني نَِبّيــاً َو َســْبِعَني ِصــدِّ ميـَـاُن ِيف قـَْلِبــِه َو ُجــدِّ اْإلِ
شته باشد و محكم كند حب ما   هر كه اهل بيت را دوست دا       ـ َعاِبداً َعبَـَد اللَّـَه َسـْبِعَني َسـَنةً 

  1.»شود  مى  جارى هاى حكمت از زبانش را در دل خويش سرچشمه
  اعتماد به نفس

خود را در مقام فرد دانايي بدانيد و شنوندگان حتي اگر رئيس شما هم باشد در آن               
  ! پس راحت حرف بزنيد. چند ساعت شنونده است

  مخاطب شناسي در سخنراني 
 .اسـت خـوب   ي سـخنراني      ارائـه اعتماد به نفـس و       مهم   از عوامل شناخت مخاطب   

هايي چون شغل آنان، جنسيت، سن و سـال،     بنابراين شناخت مخاطب به لحاظ ويژگي     
هـاي مختلـف اجتمـاعي و         ها در حـوزه    وضعيت تاهل و تحصيالت آنان،عاليق و نگرش      

ي بـراي يـك سـخنران     ... ، تجارب زندگي و شغلي، نيازهاي فـردي و گروهـي و            فرهنگي
در صورتي كه براي يك مجلس يا همايشي دعوت شديد در مـورد             . خوب ضرورت دارد  

ي سـخنراني بـه شـما كمـك           اين كار به دليل انسجام و نحـوه       . مخاطبان خود بپرسيد  
  . اي در روانشناسي داشته باشيد كند دست كم مطالعه مي

ه بـه   هاي زنـان و مـردان و عاليـق و نـوع نگـا              شناخت جنسيت و تفاوت در ويژگي     
اطالع از دانش روانشناسي به دليل      . موضوعات كه مردان كلي نگر و زنان جزئي نگرنند        

تواند به ما كمك كنـد تـا  مخاطبـان خـود را بـه                  ماهيت اين دانش در عصر حاضر مي      
  .لحاظ سني كه هر فردي در مراحل رشد سني چه ويژگي دارد؟ بشناسيم

در ... هاي خـاص و      و عضويت در گروه    ها، فرهنگ، نژاد ،گروه     تفاوت ناشي از قوميت   
شناسي  كند تا در خصوص دانش جامعه       مخاطبان به سخنران اين موضوع را گوشزد مي       
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شناسي نيز، اطالعات مناسبي كسب كند تا در خـالل سـخنراني بـه فرهنـگ و       و مردم 
  .اي وارد نشود باورهاي مخاطبان خدشه

 كار مخصوص روحانى است يـا در ها مشغول تبليغ و     كس كه فرضاً در دانشگاه      آن «
ارتش و يا در سپاه مـشغول تـالش روحـانى اسـت، بايـد نيـاز فكـرى آن مجموعـه و                       

بايد ببيند مخاطب او چـه عقـده و         . مخاطبين خودش را هوشمندانه و زيركانه بشناسد      
. بايد عالمانه آن مـشكل را حـل كنـد         . ابهام و سؤالى در ذهن دارد؛ و لو به زبان نياورد          

تر از خودش برود و مـشكل را         تواند پيش عالم   تواند، خودش حل كند و اگر نمى       اگر مى 
  1.»رود گونه است كه سطح علم باال مى اين. حل كند

  تدوين
هاي چـاپي    ي است كه از طريق رسانه     اطالعاتهمواره متن سخنراني شامل دانش و       

گاهـاً تجـارب    هاي سـينه بـه سـينه و          و يا نقل قول   ) مجازي(هاي الكترونيكي    و رسانه 
  .شود شخصي سخنران تدوين مي

كتاب، مقاله، عكس،   فيش برداري براي متن سخنراني و نوشتن آدرس منابع شامل           
ايـد،   از آنان اطالعـات گرفتـه    كه در مصاحبهافراديو حتي مشخصات كتابخانه   ،درگاه

  .ضروري است
 مطالعه

  :فرمايد السالم مي اميرالمؤمنين علي عليه
از سـخن گفـتن در مـوردي     ـ   اْلَكَالَم ِفيَما َال تـَْعِرُف َطرِيَقَتُه َو َال تـَْعَلُم َحِقيَقتَـهِإيَّاَك َو « 

  2.»داني بپرهيز را نمي شناسي و حقيقت آن را نمي كه راه و چاره آن
                                     

ى مـاه مبـارك      ى جماعات و روحانيون و مبلغين، در آستانه         در ديدار ائمه   اي  ات امام خامنه  فرمايش  1
  )1371/ 11/ 25(   رمضان
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  :اند فرمودهدر همين رابطه العالي نيز  اي مدظله حضرت امام خامنه
كه هـم و     مطالعه، يعنى اين   بىمنبرِ  . مطالعه برويم   منبرِ بى  شود كه  طورى نمى  اين« 
خواهيم بيان كنيم و به مردم بگوييم، در دل ما نباشد؛ بگـوييم حـاال                چه كه مى   غم آن 

كـه   ايـن ! آيـد  مـان مـى   افتـد و چـه بـه زبـان       مىرويم ببينيم چه به يادمان       باالخره مى 
ايى كـه   هـ   گفتـه    بهترين  اقل قضيه اين است كه از      حد. ريزى كرد  شود؛ بايد برنامه   نمى

گويندگان بزرگ و متفكرانـى مثـل شـهيد مطهـرى، شـهيد بهـشتى، شـهيد بـاهنر و                    
هايى كه در گذشته چيزهايى گفتند و نوشتند، مطالبى در ذهن مـن و شـما ثبـت                   اين
سـاله   د؛ يعنى هرجا رفتيم، بتوانيم مفاهيمى را كه آقاى مطهرى در طول اين چند             باش

هل عنوان كتاب از آقاى مطهرى موجود است؛        اآلن بيش از چ   . بيان كرده، مطرح كنيم   
ها كتـابى كـه ايـشان نوشـته باشـد،            ها هم غالباً سخنرانى است در ميان اين        اين كتاب 

مان  اشيم؛ خوانده باشيم؛ فهميده باشيم؛ در ذهن      ها را ما روان ب     كمتر وجود دارد همين   
هـاى   ت؛ حـرف هـاى نـويى اسـ      هـا حـرف    ها را بيان كنيم؛ امروز ايـن       نشسته باشد؛ اين  

ـ     البته مطالب بعضى ديگر هم همين     . ى نيست ا كهنه خـصوص مطالـب     هطور است؛ اما ب
مـا  هنوز مطالب نويى است؛ مطالبى است كه در نظـام     ) عليه اللّه رضوان(شهيد مطهرى   

آقـاى مطهـرى حـدود سـى     . ى تقوا بحث كنيد خواهيد در باره مثلًا شما مى. الزم است 
ى تقوا كردند كـه در همـين         هران چند سخنرانى در باره     در ت  1339سال قبل در سال     

قـدر بـا     هاش باالست و چ    قدر پايه  ه منتشر شده است؛ نگاه كنيد ببينيد چ       1"گفتار ماه "
هـا را مـا      مطالعه بگوييم، متفاوت است؛ اين      منبرِ بى  مطالبى كه ممكن است ما در يك      

  2.»بايد بلد باشيم
                                     

 ى سه جلدى شامل سى سخنرانى است كـه توسـط اشـخاص مختلـف در    ا نام مجموعه » گفتار ماه « . 1
 شروع شـد و بـه مـدت دو          1339ليت اين انجمن از سال      فعا. ايراد شده است  » ى دينى  انجمن ماهانه «

  .اللَّه مطهرى در آن جلسه هفت سخنرانى ايراد كردند تسال و نيم ادامه يافت و شهيد آي
  )1370/ 12/  5 (   در ديدار با مسئوالن سازمان تبليغات اسالمىاي فرمايشات امام خامنه 2
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  مطهريكتب شهيد مطالعه 
خواهند افكار اسـالمى را      يزهايى كه براى صاحبان فكر و كسانى كه مى        بنده از چ  « 

دانم،   واقعاً الزم مى ـ  منبر، سخنگويان دينى   مبلّغان دينى، اهل   ـ براى مردم بيان كنند   
  1.»هاى مرحوم مطهرى را بخوانند اين است كه يك دوره كتاب
 پرهيز از سخن سست

بـسيار خـوب؛    . كنيـد  يـغ تـالش مـى     فرض بفرماييد كه شما در رشته وعظ و تبل        « 
مطالعه   منبر بى  از. از سخن سست بايد پرهيز شود     . ها و گفتارها بايد عالمانه باشد      گفته

ى مسائل اسـالمى،     هاى جديد در باره    ها و آخرين گفته     گفته   بهترين .بايد اجتناب شود  
انـسانى كـه    . البته ممكن است چهار منبر كمتر برويم؛ اشكال نـدارد         . بايد دانسته شود  

 آن خشت   / توان زد  الف از سخن چو در    ": خوب بخواهد بگويد، ناچار است كمتر بگويد      
  2.» اگر درش را بخواهيم پيدا كنيم، البته بايد زحمت بكشيم"بود كه پرتوان زد

هـايى كـه     آن. بايد به فكر و منطقِ درست مجهز شويم، تا حرف سست زده نشود            « 
هاى ناقص و بـد اسـت، حـرف كاملًـا درسـتى              ها، دفاع  لهاند يكى از مؤثرترين حم     گفته
ى بـه ديـن،      از دين، ضعيف و سست و بد باشـد، تـأثيرش از حملـه             وقتى دفاع   . اند زده

چـه    آن ــ   منبر و تبليغ ما    مبادا در حرف و   . بيشتر است؛ بايد از اين، به خدا پناه ببريم        
اى وجـود    نطق و ثابت نـشده    م  حرف سست، بى   ـ دهيم به عنوان تبليغ داريم انجام مى     

ست و سـند نـدارد، خـود، يـك          گاهى بعضى از چيزهايى كه در كتابى هـ        . داشته باشد 
تـوانيم آن را بيـان       خواهـد و مـى     ى اخالقى است، كه ديگر سند نمـى        حكمت و مسأله  

وقت هست كه يك چيزى دور از ذهن مخاطـب اسـت،             كنيم؛ اين، عيبى ندارد؛ اما يك     
                                     

  )1382/  12/  18 (  ى حكمت مطهر ر اعضاى كنگره در ديدااي فرمايشات امام خامنه  .1
ى مـاه مبـارك    ى جماعات و روحانيون و مبلغين، در آستانه  در ديدار ائمه   اي  فرمايشات امام خامنه    .2
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كل است؛ اين را نبايد بگوييم؛ چـون ايـن مـسئله، او را از اصـل                 كه باورش براى او مش    
شـود و    ند و موجب موهون شدن دين و مبلّغ دين در ذهن و دل او مى              ك قضيه دور مى  

. ى كـار مـا منطـق اسـت         كند اين، از منطق عارى است؛ در حـالى كـه پايـه             خيال مى 
  1.»بنابراين، منطق، عنصر اصلى در تبليغ ماست

  هم سياسي هم ديني
ـ       : از دو طرف نبايد لطمه بخوريم     «  ى  كلـى از حيطـه     هنه ما بايد مسائل سياسى را ب

چنان كـه دشـمنان      حرف و گفت و تالش و مجاهدت تبليغى خودمان خارج كنيم؛ آن           
گـذارى   ت اسالمى آمد و اين سرمايه     گذارى كردند، ولى نهض    ها سال سرمايه   روى آن ده  

هـاى دينـى     ى سياسى را وارد مـتن فعاليـت        برد و گفتار و انديشه    را آتش زد و از بين       
ى  ى تبليـغ، همـه      منبر، همه  ى كرد، و نه از اين طرف بايد بيفتيم كه تصور كنيم همه           

 و  كـه بنـشينيم مـسائل امريكـا و اسـرائيل           ى با مردم و با مؤمنين، يعنى ايـن         مخاطبه
ر اگر نباشد، واجب ديگرى وجود      ت مسائل سياسى را تحليل كنيم؛ نخير، يك كارِ واجب        

دل و جان و فكر او را بايستى تعمير و آباد و سـيراب              . دارد و آن، دلِ مخاطب شماست     
ماهـا بايـد يـك چيـزى در خودمـان           . البته اين به يك منبع درونى احتياج دارد       . كنيم

ى  سرمايهدر آن   . شود  تأثير را بر مخاطب بگذاريم، و الّا نمى        داشته باشيم تا بتوانيم اين    
  2.»درونى، بايد عنصر فكر و منطق باشد

  هنر
ى كار هم فقط منبر نيست؛ استفاده از ابزارهاى مختلف و ابزارهـاى هنـرى                همه« 

هاى خوبى كـه شـما       اين منبري . منبر دوگونه است؛ هنرى و غير هنرى      . هم الزم است  
دى در بيـان     نيـست؛ بـه هنرمنـ      اش به لب مطالـب     گيرد، همه  ايد منبرهاشان مى   ديده

                                     
  )1384/  11/  5 (   ى ماه محرم  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهاي فرمايشات امام خامنه  1
  )1384/  11/  5 (   ى ماه محرم  در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهاي  خامنهفرمايشات امام  2
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هاى معـروف زمـان مـا يـك          گفتند كه بعضى از منبري     در گذشته، افراد وارد مى    . است
بايد . بايد هنر سخن گفتن، هنر بيان كردن و تبليغ كردن را فراگرفت           . هنرمند واقعيند 

بايد قشرها را از هم تفكيـك كـرد؛ دختـران           . هاى خوب در اختيار مردم گذاشت      كتاب
ى مـردم،    ودكان، اساتيد علوم جديد، دانشمندان، تـوده و عامـه         پسران جوان، ك  جوان،  

  1.»خواهند ها مطالبى مى زنانِ در خانه؛ هركدام از اين
  استفاده از ابزار روز

امروز وسايل تبليغ نوشتارى و گفتارى      . ليكن اين كافى نيست   « ] منبر خوب است  [
ه عقب بمانـد، قطعـاً يـك        قدرى متنوع و زياد است كه اگر روحانيت دين از اين قافل            به

  2.»خسارت بزرگ تاريخى براى او پيش خواهد آمد
  تمرين

ها، نكـات مهـم،      ي شفاهي، متن سخنراني را كه شامل مقدمه، سرفصل          قبل از ارائه  
ها، اشعار و نتيجه و تقدير و تشكر اسـت؛           خاطرات، اسامي اشخاص، اماكن، منابع، مثال     

،  توانيد براي درختان در پـارك، جنگـل، رودخانـه          مي. بنويسيد و چندبار از رو بخوانيد     
، يا جلوي آينه و گاهي از دنياي تخيل و حضور در جمع              ، دوستان  ، اعضاي خانواده   دريا

امروزه اسـتفاده   .  تر و اثر بخش ديگر ضبط صدا است         روش ساده . خيالي، تمرين نماييد  
خواني و تمـرين را      دوبارههاي همراه فرصت      از نرم افزارهاي موجود و نصب آن در تلفن        

  .  دهد به بهترين شكل نمايش مي
  خود ارزيابي

كنـد تـا بـراي        خود ارزيابي و يا ارائه آن به يـك كارشـناس فـن بيـان كمـك مـي                  
  . سخنراني اصلي آماده شد

                                     
  )1370/  12/  5 (  در ديدار با مسئوالن سازمان تبليغات اسالمىاي فرمايشات امام خامنه  1
  )1384/  2 / 11 (   در ديدار علما و روحانيون كرماناي فرمايشات امام خامنه  2
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  تزيين
مـزين كـردن مـتن      . در متن سخنراني از محمودات، مقبوالت هم اسـتفاده نماييـد          

بـه  ) علمي، ديني، سياسـي، فرهنـگ و هنـري        (سخنراني  سخنراني با توجه به موضوع      
  .افزايد هاي عملي به غناي سخنوري مي بيان آيات و روايات، نظريات و گزاره

  يادداشت
عمومـاً ايـن    . هايي به همراه دارنـد     برخي از سخنرانان در هنگام سخنراني يادداشت      

گـويي   ز پراكنـده ي كف دست است تـا در زمـان سـخنراني ا        ها به اندازه    كاغذ يادداشت 
كنـد؛ برخـي شـنوندگان        استفاده مـي  سخنران از يادداشت    البته وقتي    .جلوگيري شود 

برداشت منفي خواهند كرد، مثالً عدم آمادگي سخنران، عدم تـسلط و توانمنـدي، كـه          
شـنوندگان بـا    از  برخي ديگـر    در مقابل   . سخنران نبايد تحت تاثير اين افكار قرار گيرد       

 و مـسلط  آمـاده،  و كرده تحقيق، جستجو، مطالعه   سخنران، كه ندانديش  نگاه مثبت مي  
  .وقت گذشته است ايراد سخنراني براي و است توانمند

  نظم
عـدم اسـتفاده از     . شود شما همچنان از يادداشت برداري استفاده كنيد         پيشنهاد مي 

باعث تكـرار مطالـب بـراي شـنوندگان          نظمي و    يادداشت برداري احتمال فراموشي، بي    
ه شـود، چـه زيبـا فرمـود         شود كه خسته كننده است و شنونده اقناع و سيراب نمي           مي

  :السالم  امام علي عليه امير سخناست

نــشانه درمانــدگي، تكــرار ســخن هنگــام ـــ  َعَالَمـُة اْلعِـيِّ َتْكــرَاُر اْلَكـَالِم ِعْنــَد اْلُمنَـاَظَرة «

   1 ».گو است و گفت
                                     

  4110شماره  212صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم    1
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  سزاوار تصديق و تحسين بود« 

  چه دلبند و شيرين بودسخن گر 

  كه حلوا چو يك بار خوردند، بس

  1» چو يك بار گفتي، مگو باز پس

كنـد، ايـن      چيزى كه يك نفر را كه پاى منبر شما نشسته، خـشنود مـى               بهترين« 

تان، سخن منظمى باشد و هركـدام از كلمـات معنـاى خـودش را                است كه شما سخن   

تب كشش بدهيد و دائمـاً تعبيـرات مـرادف          روى كنيد و مر    داشته باشد؛ نخواهيد زياده   

  2 :خودى به كار ببريد و به قول نظامى بي

  الف از سخن چو در توان زد

  3».آن خشت بود كه پر توان زد

  اجزاي سخنراني 
  . باشد كلي ميداراي سه جز اي،   حرفهسخنرانييك ساختار 

دايي، سـخنران  در ايـن قـسمت ابتـ    . شـود   ، درآمد گفتار نيز خوانده مـي      مقدمه اول

  . كند حواس، ذهن و توجه شنونده را به مطلب و محتواي آغازين سخن جلب مي

اصوالً پس از سالم و حمد پروردگار متعال، استفاده از چند سوال علمي و چالـشي                

                                     
انـد بـه    نظيـر نهـاده   سحبان وائل را در فصاحت بي« :  ـ حكايت اين شعر چنين است گلستان سعدي  1

گفتي لفظي مكرّر نكردي و اگر همان اتفـاق افتـادي بـه عبـارتي                حكم آن كه سالي بر سر جمع سخن       
  .»از جمله آداب ندماي حضرت پادشاهان يكي اين است ديگر بگفتي؛ و

   در نصيحت فرزند خود محمد نظاميليلي و مجنون نظامي ـ  2
  )1370/  11/  29 ( صداى جمهورى اسالمى ايران» گروه اجتماعى«  در ديدار با اعضااي فرمايشات امام خامنه 3
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هـاي گفتمـاني، احاديـث و         ي جذاب و كوتاه در سـخنراني        در موضوعات علمي، خاطره   
و بيان اشعاري متناسب با موضوعات سخنراني كه        هاي مذهبي    آيات قرآن در سخنراني   

  .طوالني نباشد، آغاز خوبي خواهد بود
 سخنراني كه بسيار اهميت دارد، متن اصـلي سـخن اسـت كـه توسـط         دومقسمت  

در اين مرحله، سير منطقي مطالب از سـاده و          . شود  سخنران توضيح و تفصيل داده مي     
ـ       آسان به سخت و تاحدي دشوار براي شـنوندگان كـ           وجـود   هه موجبـات خـستگي را ب

  . نياورد، بسيار مهم است
چه را كه سخنران براي آن دعوت شده و قـرار اسـت انتقـال داده شـود در ايـن                    آن

از لحاظ زماني بيشترين وقت سـخنراني را بـه خـود اختـصاص               و گيرد  مرحله قرار مي  
ود عموماً در اين مرحله برخي شـنوندگان از محتـواي سـخنراني بـراي خـ                .خواهد داد 

  .گيرند يادداشت مي
هـا اهميـت دارد      اي كه مانند ساير قسمت     پاياني يك سخنراني حرفه   و   سومقسمت  

نتـايج يـك     .باترين صورت فرود آيد   يبه حسن ختام سخنراني شهرت يافته و بايد به ز         
سخنراني در واقع تاكيدات متن اصلي سـخن اسـت و شـنوندگان بـه كـاربردي بـودن                   

ي شنوندگان خواندن شعر و       تقدير و تشكر از صبر و حوصله      . سخنراني پي خواهند برد   
  ».ي خوبي براي آنان ايجاد خواهد كرد آرزوي ديدار مجدد شنوندگان خاطره

 بازخورد سخنراني 

بهتر است سخنران از متوليان امر كه فضاي سخنراني را ايجاد كردند، تقاضـا كنـد،          
ني و سخنران را در اسرع وقـت        هاي شنوندگان در مورد سخن، سخنرا       نظرات و ديدگاه  

به ايشان ارسال نمايند تا جهت رفع ابهامات و بهتر شـدن ايـن مهـارت اقـدامات الزم                   
  . صورت گيرد



 41 ـ شماره عرفتمشميم 

 

120

   در شيوه بيان قرآندستورات
قدرت بيان و سخن گفتن، هديه الهى به انـسان اسـت و قـرآن بـراى شـيوه بيـان                     

  :دستوراتى داده است، از جمله
  )9/نساء(» ْوًال َسِديداً قَـ «. مستدل و محكم باشد )1
  )235/بقره(» قَـْوًال َمْعُروفاً «. پسنديده و به اندازه باشد )2
  )44/طه(» قَـْوًال لَيِّناً «. نرم و مهربانانه باشد )3
  )63/نساء(» قَـْوًال بَِليغاً «. شيوا و رسا و واضح باشد )4
  )23/اسراء(» قَـْوًال َكرِيماً «. كريمانه و بزرگوارانه باشد )5
  )83/بقره(» ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً «. مطلوب باشدزيبا، نيكو و  )6
  )53/اسراء(» يـَُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسنُ «. ها گفته شود بهترين )7
جـاِدْلُهْم بِـالَِّتي ِهـَي «. حتّى مجادالت و گفتگوهاى انتقـادى، بـه بهتـرين وجـه باشـد              )8

  1 )125/نحل(» َأْحَسنُ 
  )22/نمل(» يَِقينٍ بَِنَبٍإ «. سخن بايد واقعى و حقيقى باشد )9

  )24/حج(» الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْولِ «. گفتار بايستى دل پسند باشد )10
  )28/اسراء(» قَـْوًال َمْيُسوراً «. سخنى باشد كه پذيرش و عمل آن آسان باشد )11
َعـِن اللَّْغـِو «،  )30/حـج (» اْجَتِنبُـوا قَــْوَل الـزُّورِ «. گونه لغو و باطلى نباشـد      در گفتار هيچ   )12

  )3/مؤمنون( »ُمْعِرُضونَ 
» ِلَم تـَُقوُلوَن ما ال تـَْفَعُلونَ «. گفتار بايد همراه با كردار باشد وگرنه قابل سرزنش است          )13

  2 )2/صف(

                                     
  377ص 9 ج) جلدى10( تفسير نور 1
  164ص 9 ج) جلدى10( تفسير نور 2
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  راه غلط جذب
شوند، اما   ها جذب مى   آن. ارزد گاهى اوقات افزايش مخاطب به قيمتى است كه نمى        

  .اند؟ به چيزى كه يا منفى است و يا خنثى به چه جذب شده
 نويـسد، كـه مـن پـيش از     هايش مـى  مرحوم سيد قطب جريانى را در يكى از كتاب   

هاى امريكا رفتم و ديـدم دم       گويد به يكى از شهر     مى. انقالب آن كتاب را ترجمه كردم     
ى رقـص و شـادى و شـام       امشب يك برنامـه   «: اند اى نصب كرده   درِ يك كليسا اطالعيه   

ها را اعالم    تعجب كردم كه كليسا به چه مناسبت اين       ! ».شود  اجرا مى    موسيقى سبك و 
ديدم بله،  . ر آن ساعت معين بروم ببينم چه خبر است        كنجكاو شدم د  : نويسد مى! كرده
رقـصند؛   آينـد و مـى     هـاى جـوان مـى      سالن رقص در كنار سـالن كليـساست؛ زوج        يك  

تـر هـم كنـار       خرده مـسن   افراد يك ! شود هاى محرك و شهوانى هم پخش مى       موسيقى
وى  ركشيش هم اواخـر شـب  ! برند كنند و از نگاه كردن لذت مى  اند و تماشا مى    نشسته

گويـد   مـى ! ها را تنظيم كرد    سن ظاهر شد و با رفتار خيلى آرام و ماليم رفت نور چراغ            
جا كليساست يـا     اين! دار؟ فردا رفتم سراغ كشيش؛ گفتم شما كشيش هستيد يا كاباره         

هـا را بـه كليـسا جـذب          خواهم جوان  كشيش گفت من به اين وسيله مى      ! سالن رقص؟ 
هـا بـه كليـسا جـذب      جـوان ! ه كليسا جذب كـرد؟  بها را  شود جوان  طورى مى  اين! كنم

سالن رقصِ متعلق به كليـسا      ! نشدند، بلكه به سالن رقصِ متعلق به كليسا جذب شدند         
  مگر امتيازى دارد؟

كند كه   ى بگذارد، چه فرقى مى    ياى پخش شود و تأثير سو      اگر بناست فيلم يا برنامه    
را من پخـش كـنم؟ بـه         چ من پخش كنم يا رقيب من؛ در هر دو صورت بد است؛ پس            

  .نظر من اين منطق مهمى است و بايد به آن توجه داشت
 در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيمااي   فرمايش امام خامنه

11  /9  /1383  
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  هاي  ها و چالش  آسيب

 اسالمي فرا روي انقالب
  
  

  چكيده
نه  رويداد اين. كبير جهان است   هاي  انقالب زمره در ايران، اسالمي ترديد انقالب   بي
 جهـان  در متعـدد  پيامـدهاي  داراي بلكه وجود آورد،   اساسي به  دگرگوني ايران در تنها

  . بود جهان سراسر در متنوع هاي بازتاب و اسالم
 ديـن  اسالميت، و جمهوريت مدرنيته، و سنت تلفيق در اسالمي انقالب نظري توان

 كه ديني ساالر  مردم نظام يك ايجاد كلي طور  به و حكومت و معنويت پيوند سياست، و
 انقـالب  اين كه دارد اين از حكايت بود، استوار اسالمي نوانديشانه هاي  پايه خاستگاه  بر

 بازسـازي  جهـت  در فكـري  تحـول  ايـن  و نـد ك عميق ايجاد  فكري تحول يك توانست
نيـز بـا انقـالب اسـالمي از         هـا     و مخالفت ها     به همين دليل دشمني    .بود اسالمي تمدن

 فراوانـي آن را تهديـد     هاي    برخوردار است و خطرات و آسيب     اي    دامنه و حجم گسترده   
  .كند مي

 و آفـات  شـناخت نـسبت بـه      بر آن است ضمن بيان ضـرورت       در اين نوشتار تالش   
 اقتـصادى  و اجتمـاعي، سياسـى    فرهنگـى،  هـاى  آسيب ترين مهم انقالب اسالمي  موانع
  .مورد بررسي اجمالي قرار گيرد اسالمى انقالب
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 مقدمه

  اسـالم   به  بازگشت و  استقالل ،  آزادي ،  عدالت ،  معنويت نور  درخشش ،  اسالمي  انقالب
  سوسياليـسم  و  غربـي   داري سـرمايه   حاكميـت  و  ييگرا  ماده  مطلق  حاكميت در  كه بود

 فاسـد  و  وابـسته  اسـتبداد   كـه   حالي در  اسالمي  انقالب  معجزه.  پيوست  وقوع  به  شرقي
 را  خواهانه  آزادي و  اصيل  مردمي  حركت  هيچ  مجال ،  المللي  بين  دوقطبي    نظام و  داخلي
  .رخ داد بود،  نگذاشته  باقي

 مـصلحان  و انقالبيـون  طـور معمـول    به كه دهد  مي نشان ها انقالب از بسياري تاريخ
 وضـع  و اختهاند  بر را حاكم ظالم سياسي رژيم و دارند برمي موفقيت با را اوليه هاي   گام

 ناكـام  مطلـوب  جامعه بناي و انقالب اهداف تحقق در ولي سازند،  مي متحول را موجود
 و بـود  مـي مرد و وسـيع  حركتـي  هرچنـد  مـشروطيت  انقـالب  مثـال،  بـراي . مانند مي

 فرمـان  از سـال  چهـارده  از تـر  كـم  گذشـت  بـا  اما شد، نثار آن راه در زيادي هاي خون
 آمـدن  كـار  روي و رضاخان ديكتاتوري گذاري پايه و 1299 كودتاي شاهد مشروطيت،

 بـر . داشـت  نقـش  زيـادي  عوامـل  مـشروطيت،  انقالب ناكامي در. باشيم  مي ها  زده غرب
 از اسـالمي  انقـالب  در را آن ناكامي عوامل گرفته، تعبر درس انقالب آن از كه ماست
  .ببريم بين

 اسـالمي  انقـالب  نـابودي  بـراي  دشمنان تالش مورد در العالي ظلّه دم اي  امام خامنه 
  :اند  فرموده

 يـك  قالـب  در را اسـالم  و خدا دين توانست انقالب پيروزي با ايران ملت وقتي از«
. آمـد  وجـود  بـه  مستكبران دل در اسالم از ترس كند، متبلور و مجسم اجتماعي نظام
 بـا  مبـارزه . كردنـد  شـروع  ممكـن  طريق هر به را اسالم عليه خودشان مبارزه و تالش

 بنـدي  پاي اسالمي جمهوري كه وقتي زيرا است؛ اسالم خاطر به هم اسالمي جمهوري
 تلقّـي  بزرگ خطر يك عنوان به كرد، ثابت اسالمي اصول و معتقدات به نسبت را خود
  )1/9/68 (».افتادند كار به آن عليه استكبار هاي  دستگاه تمام و شد
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 كـه  كنـد    مـي  تهديد درون از هايي  ها و آسيب     آفت را اسالمي انقالب ديگر، سوي از
 مقدس انقالب اين دلسوزان ي  همه بر ها آن به توجه و گردد آن افول به منجر تواند مي
  . است ضروري و الزم آن حافظان و

 شناسي انقالب اسالمي سيبضرورت آ

 هـا  آسـيب  و آفـات  معرض در عالم هاى پديده ى همه مانند نيز ها نهضت و ها انقالب
 موقـع  بـه  آفـات  اين دارند؛ چنانچه  متفاوتى و گوناگون هاى ى چهره كه آفاتى. هستند

 رسـيدن  از را آن حداقل يا ببرند، بين از را انقالب است ممكن نشوند، دفع و شناسايى
 آن، دسـتاوردهاى  حفـظ  انقـالب،  هـاى  آرمان تحقق. دارند باز هايش آرمان و اهداف به

 دقيـق  شـناخت  بـه  مـشروط  حكومت، مقبوليت حفظ و نظام كلى هاى سياست تنظيم
  . است انقالب خارجى و داخلى دشمنان و آفات

 بحث به و ضرورت پرداختن   اهميت درعليه    اهللا  رحمت مطهرى استاداهللا شهيد     آيت
  :اند فرموده انقالب هاى آسيب و اتآف

. شـوند  زدگـى  آفـت  دچـار  اسـت  ممكـن  ديگـر  هاى پديده ى همه مانند ها، نهضت«
 وسايلى با كرد، نفوذ آفت احياناً اگر و كند پيشگيرى كه است نهضت رهبرى ى وظيفه

 نهـضت،  يك رهبرى اگر. نمايد زدايى آفت بگيرد، اختيار در بايد يا و دارد اختيار در كه
 نهـضت،  آن قطعـاً  نمايـد،  انگـارى  سـهل  زدايى آفت در يا باشد نداشته توجه ها آفت به

  1».بخشيد خواهد معكوس اثر و شد خواهد خود ضد به تبديل يا عقيم،
 ـ سياسى ى نامه وصيت در ويژه به و خود سخنان در همواره سره قدس خمينى امام

 انقـالب  تداوم رمز بيفتد، اهالن نا دست به نبايد انقالب كه اين به هشدار با خود الهى
  :فرمايد مى معرّفى چنين را آسيب و آفت هرگونه از بودن دور و

 ملّت را پيروزى رمز و است پيروزى رمز همان اسالمى، انقالب بقاى رمز ترديد بى«
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 مقصد و الهى ى انگيزه آن ركن دو كه خواند خواهند تاريخ در آينده هاى نسل داند، مى
 همـان  بـراى  كلمـه  وحـدت  بـا  كشور سراسر در ملّت اجتماع و اسالمى ومتحك عالى
  1».باشد مى مقصد و انگيزه

 آفات از را مردم مختلف اقشار همواره نيز اى خامنه  امام حضرت رهبرى معظم مقام
ت  و ضـرورت  بـا  ارتبـاط  در ايـشان . انـد  داشـته  برحـذر  انقالب احتمالى موانع و اهميـ 

  :يدفرما مى انقالب شناسى آسيب
؛ پرداختن به خود بيش      اندوزى  و مال    مال   به  پرداختن به دنيا و شهوات؛ پرداختن      «

از پرداختن و انديشيدن به جمع و هدف و خـدا و ديـن خـدا؛ دچـار شـدن بـه فـساد                    
 اعم از فسادهاى مالى، جنسى، ادارى و اختالفات داخلى كه اين هم يك نـوع                -اخالقى

كـه در دنيـاى      چنـان  طلبيهاى غلـط و نامـشروع، آن        جاه  و -فساد بسيار خطرناك است   
غرب مطرح است، عواملى هستند كه كاخ آرمـانى انقـالب و اسـالم و هـر حقيقتـى را                    

بناهاى جديدى ساخته خواهد شد؛ اما بناهاى طـاغوتى، غيـر خـدايى،           . كنند ويران مى 
و . ريختـه شـد   ها خون شهداى مـا       خاطر آن  بناهاى ضد اسالمى و ضد ارزشهايى كه به       

   )15/10/73(.»اين يعنى همان رجعت و برگشت، كه دشمن منتظر آن است
  شناسى فرهنگى و اجتماعى آسيب

  فكري و فرهنگي نفوذ. 1
چون فرهنـگ، بـه معنـاي هـوايي         « .مهم است بسيار  از منظر رهبر انقالب فرهنگ      

هيـد، چـه    كنيـد، چـه بخوا     كنيم؛ شما ناچار هـوا را تـنفّس مـي          است كه ما تنفّس مي    
نخواهيد؛ اگر اين هوا تميز باشد، آثاري دارد در بدن شما؛ اگر اين هوا كثيف باشد، آثار       

ــري دارد ــاري     . ديگ ــد، آث ــر درســت باش ــت؛ اگ ــوا اس ــل ه ــشور مث ــك ك ــگ ي فرهن
  )1/1/93(».دارد
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 الگوتراشـي  فكـران،  روشن بين در نفوذ روحانيان، و علميه هاي حوزه ميان در رخنه
 نـه  كـه  انقـالب،  پيـروزي  از بعد شده متولد نسل يعني امروز، جواناننو و جوانان براي

 از اسـتواري  و محكـم  هـاي  خـاطره  نـه  و دارند آن روند و انقالب از مستقيمي شناخت
 فرهنگـي  هـاي  فعاليـت  اقـسام  و انـواع  دادن رواج مقـدس،  دفاع دوران هاي جانفشاني

 بـه  پيـشرفته  هـاي  فنـاوري  و اابزاره و نوين دستاوردهاي آخرين كارگيري به با مبتذل
  .است پنهان براندازي فرايند در دشمن هاي برنامه جمله از ها آن جاذبه افزايش منظور

يكـى از طريـق دشـمنان،       : كننـد  هاى بيگانه از دو طريق نفوذ مـى        يشهاند  فرهنگ و 
اى ه  كند و مكتب   گيرد و جاذبه پيدا مى     يعنى هنگامى كه يك نهضت اجتماعى اوج مى       

هاى ديگـر بـراى رخنـه كـردن در آن            دهد، پيروان مكتب   الشّعاع قرار مى   ا تحت ديگر ر 
هاى بيگانه را كه با روح آن مكتب مغـاير اسـت    يشهاند  مكتب و پوسانيدن آن از درون،  

اندازنـد و يـا    كنند و آن مكتب را به اين ترتيب از اثر و خاصيت مـى             وارد آن مكتب مى   
 دوستان و پيروان، گاهى پيروان خود مكتب بـه علّـت            ديگر از طريق  ... كنند كم اثر مى  

گردند و  هاى بيگانه مى   يشهاند  ناآشنايى درست با مكتب، مجذوب يك سلسله نظريات و        
  1».نمايند دهند و عرضه مى آگاهانه يا ناآگاهانه آن نظريات را رنگ مكتب مى

  ابعاد نفوذ فرهنگي
هـا را عليـه      اي كـه ملـت     نـه سازي در جهت اهداف مورد نظر غرب بـه گو          هويت ـ1

ها و هويت راسـتين خـود را انكـار كننـد و      ها ارزش هاي خود بشورانند يا ملت     حكومت
  .طالب هويت غربي، نمادهاي غربي و نيز زندگي غربي باشند

  . فرهنگي هگذاري و هدايت مسئوالن ضعيف در حوز شناسايي، سرمايه ـ2
  .ان فرهنگ غير اسالمي منتقدضد برايجاد بسامد تبليغاتي مسموم  ـ3
ت الكترونيـك   پيشرف از مجازي و استفاده   فضاي چارچوب در هماهنگ عملياتـ  4

  .اي در فضاي رسانه
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پيـاده نظـام عمليـاتي كـردن نفـوذ          عنوان    به عناصر داخلي،    ي  هشبكاستفاده از    ـ5
  .فرهنگي

  .ناپذير و عميق نفوذ فرهنگي تحميل پيامدهاي جبران ـ6
 و مـردم  ايمـان  از است عبارت فرهنگ، ي  زمينه در دشمنان تحرّك آماج و هدف«

هـاي    ي فرهنگـي باشـند؛ رخنـه        يد مراقـب رخنـه    با فرهنگي، مسئوالن. مردم باورهاي
ــشيار        ــد هـ ــند، بايـ ــساس باشـ ــد حـ ــت؛ بايـ ــاك اسـ ــسيار خطرنـ ــي بـ فرهنگـ

  )1/1/93ـ    اي خامنه امام (ـ.»باشند
  فسادانگيزي در بين جوانانـ 7
 يك كار بسيار الزم است؛ و مديريت هم بايد بر مبناى شعارهاى           فرهنگ  مديريت «

چه اصل است، اين است كه مبانى        انقالب و مبانى انقالب باشد؛ يعنى مراقبت بشود آن        
  ...انقالب و مبانى استقالل كشور و مبانى امام و مانند اينها بايد محفوظ باشد

هـاى   ت بـشود و دسـتگاه     هر كشورى يك اصولى دارد كـه ايـن اصـول بايـد مراقبـ              
بينيد فالن   اگر چنانچه مى  . حاكميتى بايد اين اصول را رعايت كنند؛ رودربايستى ندارد        

 است،    مخالف   اسالم   و مبانى    انقالب  تئاتر، فالن فيلم، فالن كتاب، فالن نشريه با مبانى        
  )94 /4/6اي ـ امام خامنه (».جلويش را بگيريد و با آن برخورد بكنيد

  جدد گرايى افراطىت. 2
  . گرايى افراطى و زهدگرايى منفى قرار دارد در مقابل تمسك به اسالم ناب، تجدد

ـ تجددگرايى افراطى«   و در  ـ  كه هم در شيعه وجود داشته و دارد و هم در سـنى  
چه  چه از اسالم نيست و پيراستن آن از آن         حقيقت عبارت است از آراستن اسالم به آن       

منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان كـردن، آفـت بزرگـى بـراى                 بهاز اسالم هست    
  1.»نهضت است و وظيفه رهبرى نهضت است كه جلو آن را بگيرد
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هاى غير اسـالمى بـراى زيبـا         يشهاند  تجددگرايى افراطى در حقيقت تلفيق اسالم با      
  و گـاهى   يشه ماترياليـستى  اند   يشه غيراسالمى گاهى  اند   و اين . باشد جلوه دادن آن مى   

باشـد كـه امـروزه       هاى ليبراليستى و مدرنيته و گاهى تفكّرات پست مدرن مـى           يشهاند  
پـذيرى و    ى انفعـال   تجددگرايى افراطـى بـه خـاطر داشـتن روحيـه          . شاهد آن هستيم  
  . باشد خودباختگى مى

شـمرد و    هاى انقـالب اسـالمى بـر مـى         مقام معظّم رهبرى اين مورد را يكى از آفت        
  :فرمايند مى

آن چيزى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و من اصرار دارم كه مردم عزيز ما                 «
هـاى مختلـف نظـام جمهـورى         به خصوص جوانان و همچنين مـسؤوالن بخـش        

اسالمى بدان توجه كنند، اين است كه دشمنان نظام جمهـورى اسـالمى، وقتـى               
...  انجـام بدهنـد،  توانند در ميدان مبارزه رويارويى، كار مؤثّرى بـا ايـن نظـام          نمى

ها يعنى اقتـصادى، نظـامى، امنيتـى و انفجـار داخلـى مـأيوس                وقتى از همه اين   
آن، اين اسـت كـه نظـام اسـالمى و            ماند و  ها باقى مى   شوند، يك راه براى آن     مى

تـر و    يا بـه عبـارت سـاده      . انقالبى را، به مواضعى برخالف اصول خود سوق دهند        
ى مسايل انقالب برگردد،     هاى خود در زمينه     گفته تر او را وادار كنند كه از       روشن

اين را از چه    . حرف و مواضع خود را تخطئه بكند و خودش را دچار تناقض نمايد            
 جـو را آن     .دهند؟ از راه فشارهاى تبليغـاتى، سياسـى و فرهنگـى           راهى انجام مى  

شار مقابل ايـن فـ     النفس در  هاى ضعيف  كنند، كه انسان   چنان از فشار انباشته مى    
 يـشه را در   اند  اين خطر بزرگى است كه صاحبان فكر و       ... توانند مقاومت كنند   نمى

ــى  ــد م ــشورها تهدي ــتوار      ك ــوه اس ــل ك ــد مث ــر باي ــن خط ــل اي ــد، در مقاب كن
  )14/3/1376.(»ايستاد
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  تحجر و مقدس نمايى. 3
حـالتى كـه شـخص در مقابـل هـر           . ناپذيرى است  تحجر به مفهوم جمود و انعطاف     

همزمـان بـا    . دهـد  د به دليل تازه بودن واكنش منفى از خود نـشان مـى            ى جدي  پديده
ى ايـشان عليـه رژيـم         و مبـارزه   1341سـره در سـال       شروع نهضت امام خمينى قدس    

طورى كه امام خمينـى      ، به ندها سد راه مبارزه شد     مĤب شاهى، متحجران، و مقدس    ستم
 پـس از    1.دانـستند  ى با رژيم مى    ارزهتر از مب   ها را هزار بار سخت     سره مبارزه با اين    قدس

پيروزى انقالب و استقرار نظام مقدس اسالمى نيز، اين نوع افـراد بـه مبـارزه بـا نظـام                    
برخى به ملحدان و ضد انقالب پيوستند، برخى در كشور ماندنـد و             . اسالمى برخاستند 

تى بـراى   سعى كردند به هر وسيله مشروعيت نظام را زير سؤال برده و خـوراك تبليغـا               
ه كننـد         رسانه سـره در پايـان عمـر        امـام خمينـى قـدس     . هاى گروهـى بيگانگـان تهيـ
  :ند و فرمودهها نسبت به اسالم را بازگو كرد هاى آن اى از خيانت شان گوشه مبارك

خون دلى كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خـورده اسـت هرگـز از فـشارها و                    «
نما ضـربه    در كه اسالم از اين مقدسين روحانى      هاى ديگران نخورده است و آن ق       سختى

   2.»خورده است از هيچ قشر ديگرى نخورده است
  :اند گونه بيان فرموده خطر تحجر را اينالعالي  ظلّه اي مد امام خامنهو 
خواهد از مبانى اسالم و فقـه اسـالم، بـراى بنـاى            تحجر آن است كه كسى كه مى      «

و نتوانـد كـشش طبيعـى احكـام و معـارف            . تفا كنـد  جامعه استفاده كند، به ظواهر اك     
جايى كه قابل كشش است درك كند و براى نيـاز يـك ملّـت و يـك                   اسالمى را، در آن   

                                     
 مقابله با 42خرداد  15در .  خرداد رقم خورد15ترين فصل خونين مبارزه در عاشوراى     اولين و مهم  . 1

از بلكـه عـالوه بـر آن        . نمـود  مى  گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان             
مĤبى و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورويى بـود كـه             داخل جبهه خودى گلوله حيله و مقدس      

 )280، ص21  صحيفه امام، ج(.دريد سوخت و مى هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را مى

 278ص 21 صحيفه امام ج. 2
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نظام و يك كشور، كه نياز لحظه به لحظه است، نتوانـد عـالج و دسـتور روز را نـسخه                     
اسـاس  هاى سياسى كـه بـر        اگر در رأس نظام   . اين بالى بزرگ است   . كند و ارايه بدهد   

اى وجود داشته    اسالم تشكيل شده است يا در آينده تشكيل خواهد شد؛ چنين روحيه           
اسالم برنامه دارد و خواهد توانست از منبع اليزال و احكام اسالمى، جامعه را بـه                . باشد

  )14/3/1376.(»سره خود را از اين آفت مبرّا كرد پيش ببرند و امام خمينى قدس
 سكوالريسم رواج. 4

 سياسـت  و ديـن  انگـاري  يگانه اساس بر كه انقالبي براي سكوالريسم يشهاند   ترويج
 كـه  است مهلكي سم دهد، مي تشكيل دين از سياست آمدن بر را آن جوهره و پاگرفته

 و ديـن  »همـاني  ايـن «. سـازد  مـي  وارد ناپـذيري  جبران و جدي آسيب آن هاي پايه به
. آيـد    مـي  شـمار  به جديد، عصر در هويژ به ديني، جامعه يك نقاط ترين قوي از سياست

 و ديـن  كـه  است نكته اين پذيرش ديني جامعه يك براي وضعيت بهترين و ترين  ساده
 شـان  ميـان  »همـاني  ايـن  «حالتي آن، از بيش حتي و بدانند توأمان جفتي را سياست
 را تعـاطي  رابطـه  هـم  بـا  سياسـت  و ديـن  قوت نقاط شرايطي، چنين در. سازند برقرار

 و اعتبار براي الزم پشتوانه تواند  مي قوي و منسجم هنگام، به سياست. دهند يم تشكيل
 و ذهـن  اعمـاق  در گرفته جاي و مطلوب و مقبول دين متقابالً و گيرد قرار دين شكوه
 اسـت،  سياسـي  هـاي  آمـوزه  بردارنـده  در خـود  حـال،  عـين  در كه جامعه اعضاي قلب
 سـيره  از تـوان  مـي  را اي  رابطه چنين .شود مي شمرده سياست براي مناسب گاهي تكيه

 و چهـارچوب  از خـارج  مهـم  ايـن  به پرداختن ولي كرد، اخذ نيز اسالمي آثار و پيامبر
 بـر  آن ذيـل  تـا  صـدر  از كه است حكومتي ديني حكومت اگر. است مقاله اين حوصله
 كـه  اسـت  ديـن  از تفـسيري  ارائـه  آن با مقابله راه بهترين شود،  مي تعريف دين اساس

 كارهـاي  سـازو  در ديـن  دخالـت  و برتابـد  كس هر دست در را جامعه اداره و ياستس
 از را جامعـه  و بدانـد  جهـاني  آن و فـردي  امري را دين نپذيرد؛ نيز را جامعه و حكومت
  .سازد خارج ديني الزامات قلمرو
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  ها  ها و رو آوردن به ضد ارزش رنگ شدن ارزش كم. 5
قـدر زمـان    ههر چ. رود  مسلّط آن از بين نمىهاى با سقوط يك رژيم سياسى، ارزش 

هاى قبلى در جامعه بيشتر نمودار       تر باشد، حضور ارزش    مبارزه براى پيروزى انقالب كم    
هـاى   و اگـر ايـن ارزش     . ها و هنجارهاى دينى است     انقالب اسالمى انقالب ارزش   . است

طـر بزرگـى    ها بود در جامعـه كـم رنـگ شـود خ            اسالمى كه انقالب ما براى تحقّق آن      
  .كند انقالب اسالمى را تهديد مى

ــي«  ــاريخ بررس ــالم ت ــشان اس ــي ن ــد م ــه ده ــس ك ــات از پ ــامبر وف ــالم پي  اس
 حـدود  تا آن، محتواي و شكل و حضرت آن جهاني انقالب مسير  وسلم آله  و   عليه اهللا   صلي

 بـا  ديـروز  تا كه دشمناني و طلب  فرصت افراد رخنه اثر بر مسأله اين شد؛ عوض زيادي
 داخل مسلمانان صفوف در را خود قيافه، و شكل تغيير با بعدها اما جنگيدند، مي اسالم
 شـد  آغاز هايي تالش هجري، اول قرن اواخر از ترتيب، بدين. آمد وجود به بودند، كرده

 تعبيـر  عربـي  و قـومي  ماهيتي داراي انقالب يك به اسالمي، ماهيت با انقالبِ اين از تا
 و اسالم تأثيرگذاري به اعتقاد جاي به  وسلم  آله  و    عليه  اهللا    صلي پيامبر ثميرا وارثان. شود

 انقـالب  دسـتاوردهاي  تـداوم  و حفـظ  جـاي  بـه  و آنان، پيروزي در اسالمي هاي ارزش
 دادند عربي و قومي ماهيتي ،انقالب به خود، خاص اعتقادي اصول و معيارها با اسالمي

  1.»است بوده "عرب ملت" عرب غير ملل بر نآنا پيروزي علت كه شدند معتقد و
 قيـام  فرهنگـي  اهـداف  كـردن  فراموش خود، نامه وصيت در سره  قدس امام حضرت

 سـلطه  و زدگي  شرق و زدگي غرب روحانيت، كشاندن انزوا به اسالم، الهي مكتب و ملت
  .نمايد مي معرفي انقالب فرهنگي آفات از را تربيت و تعليم مراكز راتمقد بر بيگانگان

 آراي مجـذوب  كـه  دوسـتاني  يـا  دشـمنان  طريق از است ممكن بيگانه هاي انديشه
. ديد توان مي اسالمي اوليه قرون در را ها گرايش اين نمونه. كنند نفوذ اند،  شده ديگران

                                     
 27الب اسالمي، ص، پيرامون انقعليه اهللا  رحمتمرتضي مطهرياستاد شهيد . 1
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 و ايرانـي  رسـوم  و آداب و فلسفي هاي   يشهاند   اي   پاره به شدگان مجذوب ،عنوان مثال   به
وارد خيانـت،  قـصد  بـه  نـه  و خدمت، عنوان به را هايي   يشهاند   و تنظريا هندي، فتصو 

 بـه  بايـد  بيگانه هاي   يشهاند   نفوذ و ورود مسأله در بنابراين،. كردند اسالمي هاي   يشهاند  
  1.كرد توجه نيز آن داخلي هاي  زمينه
 فرهنگي ابتذال. 6

 و سـينما  هنـر،  از هاسـتفاد  به توان مي اسالمي انقالب براي زا آسيب عوامل ديگر از
 به آن انتقال و تلويزيوني هاي سريال و ها فيلم انواع توليد طريق از كه نمود اشاره تئاتر
 و مطبوعـات . اسـت  گذاشـته  جوانـان  اجتمـاعي  رفتارهـاي  بـر  را سويي تأثيرات كشور
 اشـعار،  نشر و چاپ. اند گرفته قرار استفاده مورد غربي فرهنگ ترويج براي نيز ها كتاب
 نظـام  مبـاني  بـردن  سؤال زير نيز و گرايي پوچ ترويج براي مختلف هاي رمان و التمقا

 مـورد  اي گسترده سطح در آن فرهنگي هاي سياست و ايران اسالمي جمهوري سياسي
 تهـاجم  در سـزايي  هب نقش و است گرفته قرار اسالمي جمهوري نظام مخالفان استفاده
   2.است داشته انقالبي و اسالمي باورهاي تضعيف براي غرب فرهنگي
ى فساد و فحشا در جامعه خصوصاً در بين نسل جوان و تأثيرپذيرى از جنگ                اشاعه

هـاى فرهنگـى    روانى و تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمن و رجعت تـدريجى بـه ارزش        
و به تعبير مقام    . كند هاى جدى است كه نظام را تهديد مى        رژيم پيش همواره از آسيب    

دقيـق در همـين   طـور   بـه جم فرهنگى، يا شبيخون فرهنگى دشـمن  معظّم رهبرى تها 
ـ        . باشد راستا مى   و جوانـان نـسل      انبحران هويت اجتماعى و دينى باألخص بين نوجوان

دوم و سوم انقالب و گرايش به الگوهاى غربـى و فرهنـگ مبتـذل غـرب، همچنـين از            
  . كند خطرات مهمى است كه نظام اسالمى ما را تهديد مى

                                     
 78 تا 87هاي اسالمي در صدساله اخير، ص  مرتضي مطهري، بررسي اجمالي نهضت. 1

 روشنفكران و تاريخي نقش و فرهنگي تهاجم سروستاني، شفيعي اسماعيل. 2
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 فـساد  گـسترش  ديگـر،  جوامع فرهنگ تخريب براي اجتماعي ابزارهاي ترين مهم از
 ممكـن  كه است ضدفرهنگي هاي روش و ها راه جمله از اجتماعي فساد. است اجتماعي

 جملـه  از. گـردد  اجتمـاع  وارد بيگانه فرهنگ از يا و شده گرفته داخلي عناصر از است
 هاي برنامه ويديويي، هاي فيلم. است جامعه در جنسي فساد گسترش اجتماعي، مفاسد

 نـشأت  ابزارهـا  اين از كه رواني تبليغات و مجالت مبتذل تصاوير اي، ماهواره تلويزيوني
 ايـن  بـا  و برند فرو جنسي فساد در را ما جامعه جوان قشر تا درصدند همگي گيرد، مي
 قـدامات ا ديگر از .كنند منحرف اسالمي انقالب فرهنگي و معنوي اهداف از را آنان كار

 ايـن  كننـدگان  تـرويج  خاص اخالق و مدگرايي روحيه ايجاد فرهنگي، تهاجم اجتماعي
 ضـد  هـاي  ارزش كننـده  تـرويج  كه است …و متال هوي رپ، هاي گروه قالب در مدها

  .هستند جنسي آزاد روابط برقراري و بازي همجنس جمله از اخالقي
 تهـاجم  سـابقه  به اشاره با نشاتشافرماي از يكي درالعالي    ظلّه  مد رهبري معظم مقام
 دوره ويـژه  بـه  و قاجاريـه  دوره اواسـط  از اسـالمي،  انقـالب  از قبـل  ايـران  در فرهنگي
  : فرمايند مي رضاخان،

 و اختانـد   عقب را او خورده، مهاجم سينه به مشتي مثل آمد، كه اسالمي انقالب «
 در مـا  مـردم  كـه  دديديـ  ناگهـان  انقالب، اول دوران آن در شما. كرد متوقف را تهاجم
 مـردم،  در. كردنـد  احساس خودشان خلقيات در اساسي تغييرات كوتاهي، مدت ظرف

 شـد؛  كـم  اسـراف  و طمـع  و آز و شـد  زياد دين به گرايش و همكاري قناعت، گذشت،
 عمـق  وقتـي  آن نبـود،  عميق البته …هاست اين اسالمي فرهنگ است، فرهنگ ها اين
 اواسـط  در …نيامـد  پـيش  فرصت اين بشود، ارك آن روي سالي چند كه كند مي پيدا

 انديـشانه،  كـج  و غلـط  گفتارهـاي  وسـيله  بـه  تبليغي، ابزارهاي وسيله به جنگ، دوران
 مـؤثر  هم مردم ما خود روحي و ذهني هاي رسوب و ها  نشين  ته آن و شد شروع مجدداً

 جبهـه  نايـ  جنگ، از پس. شد تمام جنگ كه اين تا بود مانع جنگ حرارت باز اما! بود
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 جمهـوري  كـه  فهميـد  محاسـبه  يـك  با دشمن. شد كار مشغول جدي شكل به جديد
 شـود،  نمي هم اقتصادي محاصره با …!برد بين از نظامي تهاجم با شود نمي را اسالمي
 ايثـار،  ايمـان،  اخالق، فرهنگ،فهميدند بايد   . كنند بمباران ملت را  عقبه بايد فهميدند
 و برد بين از را ملت شهادت و جهاد و قرآن به اعتقاد ي،رهبر به اعتقاد دين، به اعتقاد
  1)21/5/71(».كرد شروع
  عليه  اهللا  رحمتانقالب و شخصيت امام خميني هاي  ريشه تحريف. 7

 خـرداد  15 در كـه  ديـد  بايـد  هـايي  خـون  جوشش در را انقالب پيروزي سرچشمه
 سـرخ،  قيـام  آن يـري گ شكل چگونگي با آشنايي. كردند آبياري را آن هاي ريشه 1342
 از كننـد،  ايجـاد  آن در كردند سعي ايام همان از ملت دشمنان كه انحرافاتي و آن علل

 و مهجـور  چشمه، سر آن نبايد وجه هيچ به. است برخوردار تاريخي و اعتقادي اهميت
 مشكوك، و ارزش بي عناصر كنار در يا بماند ناشناخته آينده و امروز نسل براي علل آن

 دارد، ادامـه  هـم  هنـوز  و شـده  گرفته كار به كه هايي حيله از. شود داده هجلو كمرنگ
 ارزش بي عناصر نمايي بزرگ يا خيالي بعضاً و اهميت كم حوادث و عوامل كردن مطرح

و شـخص امـام      معاصـر  دوران نظيـر  بـي  حماسه و تاريخي قيام ساختگي هاي جريان و
 بـروز  مـانع  انقـالب  هاي   تحريف ريشه  قصد دارند با   ها آن. عليه است   اهللا   رحمت خميني
 در حـسيني  اقـدام  گيـري  پي و طلبانه   حق هيجان ادامه و جديد، حماسي شور هرگونه
  .شوند آينده

 ، ناظر به همين موضوع بود     1394 خرداد سال    14 رهبر معظم انقالب در      فرمايشات
  : جا كه فرمودند ويژه آن هب

 بگـذاريم،  كنـار  به عمداً نكرده خداي يا مكني فراموش يا كنيم گم را امام راه اگر «
  ».خورد خواهد سيلي ايران ملّت

                                     
 .العالي نيست اي مدظله اين مطلب بدون تغيير محتوا ويرايش شده و عين عبارت امام خامنه. 1
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  خواهي  اسالم برابر در گرايي  تقابل ملي ترويج .8
 را اسـالم  منهـاي  ايـران  كه كند مي حمايت هايي برنامه و ها طرح از انقالب، دشمن

 منـد  عالقـه  ظالمانـه  شاهنشاهي پوچ افتخارات به را جوان نسل ويژه به و بنمايد بزرگ
 بـازر  وجـه . سـازد  بيگانـه  آورد، وجـود  به او براي اسالم به اعتقاد كه عظمتي از و كند

 گـرايش  موجـب  وجـه  همـين  و بـوده  او خـداجويي  اسالم از پيش حتي ايراني، هويت
 دشـمنان  خوشـايند  باشد، گرا دين و خداجو ايراني كه اين. است شده اسالم به او سريع

 و بيـت  اهـل  محبت و اسالم به را ايراني منطقي طور به سيرم همين كه چرا نيست؛ ما
. كشاند مي اسالمي انقالب پيروزي باالخره، و بودنالسالم    عليه علياميرالمؤمنين   شيعه

 زماني: است هويت فاقد ايراني كند القا كه رود مي سمت بدان دشمن طراحي رو، اين از
 تاخـت،  هـا  آن بر چنگيز ايامي شدند، مسلط اعراب دوراني كرد، تجاوز ها آن بر اسكندر

 و آورد فرود تسليم سر ايراني احوال، اين همه در و برد يورش ها آن بر تيمور هايي سال
 بـه  و نـداد  بـروز  را خـود  قلبـي  اعتقـاد  و كـرد  دورويـي  و شد خاضع مهاجم مقابل در

 بـدين  ...و گرفـت  پيش را ارتشا و اجحاف شيوه ها آن همراه و پرداخت حكام چاپلوسي
 اسالمي انقالب و اسالم به توجه كه كند گيري نتيجه گونه اين خواهد مي دشمن ترتيب

 ايرانيـان  تاريخ، طول در كه است دورويي با توأم اقدامات نوع همان از ايرانيان ميان در
 مفاسـدي  و هـا  تخلـف  از برخـي  نمـايي  بـزرگ  نيـز،  را آن گـواه  و اند داده بروز خود از

 وجـود  نيـز  مـا  روزگار در و خورد مي چشم به اي جامعه هر در ناخواه خواه كه گيرد مي
  .دارد

 يافـت  خاتمـه  شكل بدان نيز تيموريان و مغوالن جور و اين در حالي است كه ظلم     
 دهنـده  رواج نيـز  تيموريان و گشتند اسالم مدافع ايرانيان، كمك با ايلخاني مغوالن كه

 ايرانيان معنوي قدرت و تسلط اين و دند،ش هند قاره شبه در اسالمي ـ ايراني فرهنگ
 از حـاكي  نيـز  شـمرند  برمـي  ايرانيـان  براي كه منفي هاي ويژگي. رساند مي را مسلمان
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 همواره كه است ها آن استقامت و صبر قدرت و جديد شرايط با ايرانيان انطباق قابليت
  .است انجاميده زياد، سربداران شهادت قيمت به هرچند ظلم، آمدن در پا از به

 ستيزي  اسالم ترويج .9

 نمـوده،  مقـرر  قـصاص  حكـم  زنـدگي،  حـق  تـضمين  براي كه را اسالمي دشمنان،
 گـسترش  بـه  عمـل  در كـه  بردنـد  پناه ديگري هاي روش به خود و خواندند مانده عقب

 بـانوان  بـه  را عنايت ترين بيش كه را اسالمي. است شده منجر عالم در تعدي و جنايت
 خـود  و ناميدنـد  زن ضد فرموده، مقرر آن براي را منزلت و مقام نتري شايسته و داشته

 كـه  را اسـالمي . كنـد  مـي  رانـي  شـهوت  ابـزار  فقـط  را زنان كه كردند ابداع را هايي راه
 از بيگانـه  اسـت،  كـرده  تنظـيم  بشريت براي را حقوقي مجموعه ترين كامل و زيباترين
 بـه  كـه  نمودنـد  تـرويج  و تبليغ را اي شيوه خود و كردند قلمداد ها آزادي و بشر حقوق
  .شود مي ختم مستضعف بر قدرتمند سيطره و محروم، بر ثروتمند تسلط
 گرايي  قوميت ترويج .10

 جديـد  استعماري هاي قدرت سلطه ابزار مذهبي و زباني نيز و نژادي، قومي، تحقير
 و هـا  لـت دو بر نيز ملي سطح در و جهاني سطح در خويشاوند اقوام و ها ملت بر قديم و

  .است بوده جهان مستقل ملل
 دار ريـشه  و ايرانـي،  مختلـف  طوايـف  و قبايـل  وجود از استفاده دشمن در پي سوء   

 آن دشـمن . بـوده اسـت    هـا  آن بـين  اختالفـات  برخـي  خوانـدن  اصيل و كردن قلمداد
 و درگيـري  هـا،  آن تشديد و تشويق و تحريك با تا داد قرار خود اميد مايه را اختالفات
 و اثـري،  انقالب از نه آن انتهاي در تا دهد شكل را برانداز بنيان و سوز خانمان كشتاري

  ! بماند باقي نشاني ايران از نه و پيامي، اسالم از نه
 هـا  اسـتان  برخي در سياسي و قومي هاي درگيري بروز از دشمن كه ها شادماني چه

 و ننهـاد  هـا  درگيـري  آن جزئيات بر كه تفسيرها چه و نداد بروز خود از ها شهرستان يا
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 هـا  آن گـسترش  از كـه  ها حمايت چه و نتراشيد آن براي كه تصنعي علل و عوامل چه
 وجـود  ايرانـي  اقوام بين سنن و رسوم و آداب و فرهنگي لحاظ به كه هايي تفاوت! نكرد
 بـين  مكـارم  درك ظرافت در كه است هايي تفاوت و گوناگون ساليق دهنده نشان دارد،
 و ايرانيـان  شناخت تكميل موجب تاريخ طول در ها تفاوت اين. دارد وجود اماقو يا افراد
 نتوانـسته  جزيـي  هاي درگيري برخي گاه هيچ و بوده فرهنگي و هنري بالندگي و رشد
 يـا  لهجـه  يـا  زبان نبودن يكسان رغم علي ايراني، اقوام بين شكاف موجب مستقالً است

 وقـوع  از دشـمنان،  نيز آينده در و شود ا،ه آن اجتماعي زندگي نحوه يا و دين و مذهب
  .بست نخواهند طرفي اي، منطقه و قومي و بومي اختالفات به زدن دامن يا

  دانشگاه و حوزه جدايي .11
 و حفـظ  ما اسالمي جامعه فرهنگي و اجتماعي مسائل ترين كليدي از يكي واقع در
 شـمار  بـه  بـزرگ  يآفتـ  هـا  آن جدايي كه است دانشگاه و حوزه نهاد دو وحدت تقويت

 دهنـده  توسـعه  و محـافظ  توانـد  مي كه جامعه، يك فرهنگي مراكز ترين مهم از. آيد مي
 جامعه هر ساز آينده نسل زيرا است؛ كشور آن هاي دانشگاه و مدارس باشد، آن فرهنگ

 مـا  كـشور  بـه  فرهنگي تهاجم در رو، اين از. يابد مي پرورش مسير اين از معمولطور    به
 از و هـا  ارزش تغييـر  بـراي  هـا  آن وابـستگان  و بيگانگـان  سوي از اي ردهگست تالش نيز

 هـا  دانـشگاه  كردن اسالمي موضوع آن به پاسخ در كه است گرفته صورت خودبيگانگي
  .شد مطرح
  گري اشرافي و دنياطلبي .12
 و گيـرد  فزونـي  انقالبـي  عناصـر  ميـان  در طلبي تكاثر روحيه و تجملي زندگي اگر

 آن هـاي  ارزش و انقـالب  از دفاع داعيه دهند، دست از را خود روحيه انقالبي نيروهاي
 اشـاره  زير هاي دوران به ها تمدن فرود و فراز بحث در نيز خلدون ابن. شود مي تضعيف

 بـاالخره  و خرسـندي  دوره فراغـت،  و تجمـل  دوره قـدرت،  دوران ظفر، دوران: كند مي
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 بـين  از) اجتمـاعي  همبستگي (صبيتع آخر، دوران در. انحطاط و تبذير و اسراف دوره
  .گيرد مي فزوني روابط حاكميت و تجمل آسايي، تن و رود مي

  : فرمايند مي حديثي در السالم  عليه صادق امام
 دو ضـرر ــ    َقْد تـََفرََّق رَِعاُؤَها بَِأَضرَّ ِيف ِديِن اْلُمْسِلِم ِمـَن الرِّئَاَسـة  َغَنمٍ   ِيف   َضارِيَانِ  َما ِذئْـَبانِ « 

 از كـه  زيـاني  از گاه هيچ شوند ور حمله چوپاني بي گله انتهاي و ابتدا به كه درنده رگگ
1».نيست تر بيش شود مي مسلمان يند متوجه طلبي جاه و مال حب  
 ويـژه  بـه  و مخـتلفش  شعب با دنيادوستي سره قدس خميني امام حضرت گفته به و
  .بكشد سقوط به را اسالمي نظام و انقالب است ممكن طلبي جاه

  :فرمايد  مى باره  اينسره در امام خمينى قدس
هـا بـود و بـا ثروتمنـدها           كلفت  اش با اغنيا بود و با گردن       هاى پيغمبر همه    جنگ «
  2.»بود

   كـردن   خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت             « 
ها گردد و اغنيـا و ثروتمنـدان   دار  از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه        دفاع  به

معاذ اللَّه كه ايـن بـا سـيره و روش انبيـا و              . از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند      
ـ المؤمنين و ائمه معصومين امير  سازگار نيست، دامـن حرمـت و پـاك     ـ  عليهم السالم 

  3.»روحانيت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد
اى باشـند كـه    كه رئيس جمهورى و وكالى مجلـس از طبقـه  توجه داشته باشند     «

محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس كرده، در فكر رفاه آنـان               
خواران و صدرنشينان مرفّه و غرق در لذّات و شهوات           داران و زمين   باشند، نه از سرمايه   

                                     
  297ص 2 ج) سالمية اإل-ط (الكافي . 1

 389ص  7 صحيفه امام ج. 2

 341ص  20 صحيفه امام ج. 3
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  1.»ند بفهمندتوان رنج گرسنگان و پا برهنگان را نمى كه تلخى محروميت و
نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و         اندركاران توصيه مى   به مجلس و دولت و دست     « 

  در خدمتگزارى به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان            
هـاى آنـان      همه هستند و جمهورى اسالمى رهاورد آنان و با فـداكاري             نعم  ما و اولياى  

  2.»قاى آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيدتحقق پيدا كرد و ب
  انساني و نسل آينده نيروي پرورش از غفلت . 13

 سـاختن . دارد تغذيه به نياز خود دوام براي كه است زنده موجودي مثابه به انقالب
 محـسوب  انقالب تداوم عوامل ترين مهم از جديد، هاي نسل از مؤمن و انقالبي نيروهاي

 خطـر  انقـالب،  بعـد  بـه  دوم هـاي  نـسل  بـه  انقالب هاي آموزه انتقال از لتغف. شود مي
 مـسؤوالن  كه چندان مقصود اين به وصول. داشت خواهد همراه به را فرهنگي گسست
 نظـر  بـه . نيـست  آسان كنند مي عمل و اند پنداشته انقالب كنوني وضعيت در فرهنگي

 برخـي  سـوي  از بايـد  كـه  چنان آن ايشان ارشادات و انقالب رهبر هشدارهاي رسد، مي
  .شود نمي گرفته جدي فرهنگي مسؤوالن

  شناسى سياسى آسيب
 و رهبري فقيه واليت تضعيف .1

 اهميـت  كـم  و رهبـري  تـضعيف  انقـالب،  براندازي براي دشمن راهبردهاي از يكي
 دشمنان شگردهاي از نيز فقيه واليت نظريه اصل با مقابله. است آن جايگاه دادن جلوه

 شـده،  ملحوظ اساسي قانون در كه گونه همان انقالبي، نظام اين استحكام. است انقالب
 نيامـده،  وارد اصـل  اين به اي خدشه كه مادامي. است فقيه واليت اصل اقامه به وابسته

                                     
  الهىـوصيتنامه سياسى  ـ 393ص  21 صحيفه امام ج. 1

  الهىـوصيتنامه سياسى  ـ 412ص  21 صحيفه امام ج. 2
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 اصـل  آن بـه  نـسبت  انقـالب  دشـمنان  رو، ايـن  از. بود خواهد ناممكن انقالب براندازي
 از راه اين در تنها نه آنان. كردند فقيه اليتو اساس متوجه را خود حمالت و تشكيك،

 در بلكـه  نكردنـد،  ابـا  علميـه  هاي حوزه در خود نفوذي نيروهاي از برخي كارگرفتن به
 و فقهـي  محكـم  ريـشه  فقيـه  واليت عنوان مثال   به كه كردند وانمود چنين ويژه طرحي
 ايـن  راستاي در يزن گاهي! ندارد سياسي كاربرد باشد، دار ريشه هم اگر و ندارد تاريخي
  .دهند مي قرار خود كار دستور در را رهبري به وابسته نهادهاي به حمله هدف،
  انقالبي روحيه و يشهاند تضعيف .2

 شـماتت  براي راهي تا كنند مي معنا مرج و هرج به را گري انقالبي انقالب، دشمنان
 بـه  نسبت عصيان روحيه حفظ يعني گري انقالبي كه، حالي در. باشند داشته انقالبيون

 و خودخـواهي  ورطـه  در اجتماع و انسان سقوط موجب كه ناپسندي اخالق و ها زشتي
 تـا  سـكونند  و آرامش خواستار انقالب دشمنان. شود مي اصول به پازدن پشت و ابتذال

  . كنند حاكم را هواپرستي آن، از ناشي غفلت در
 بـاور  مـا  كـه  اند اشتهبرد خود شوم اهداف از دست شياطين و انقالب دشمنان مگر
 روحيـه  بنـابراين  شود؟ سپرده فراموشي به بايد ها آن هاي توطئه ضد بر شوريدن كنيم

 همچنان كه رهبـر    .بماند زنده ما در همواره بايد آنان هاي خيانت با مقابله براي عصيان
  .اند دهفرمومعظم انقالب بارها بر آن تاكيد 

  انطلب  فرصت و نفوذ رخنه. 3
 از اي  طبقـه  كـردن  حاكم و دادن شكل و مسئولين و نخبگان بر دشمن، نفوذ آماج

 تنهـا  نـه  رفتـار  تغييـر  و محاسـبات  تغيير براي تالش اين. هاست  آن ميان گرايان  غرب
 عمـل  نـوعي  بـه  و داده قـرار  هـدف  نيـز  را انقالب نيروهاي حتي كه گرا  غرب نيروهاي

  .نندك عمل مخشوش و مخدوش معيارهايي بر ها آن كه كند مي
نفـوذي و   . هاى بـزرگ هـر نهـضت اسـت         رخنه و نفوذ در درون يك نهضت از آفت        
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تفـاوت و در     اعتقـاد يـا بـى      هاى انقالب بـى    طلب كسى است كه نسبت به آرمان       فرصت
  .تالش براى تأمين منافع شخصى است

  :فرموده استدر اين رابطه عليه  اهللا رحمتاستاد مطهرى آيت اهللا شهيد 
اش بر دوش افراد     كند سنگينى   كه مراحل دشوار اوليه را طى مى       هر نهضت مادام   «

هـاى بـار دادن    مؤمن، مخلص و فداكار است، اما همين كه بار نشست و يا الأقل نـشانه  
طلـب پيـدا     ى افـراد فرصـت     هاى درخت هويدا شد، سـر و كلّـه         آشكار گشت، و شكوفه   

اران اوليـه را از ميـدان بـه در          فـداك  جا كه تـدريجاً انقالبيـون مـؤمن و         تا آن ... شود مى
 "خور است  انقالب فرزند " : گويند جا كلّيت پيدا كرده كه مى      اين جريان تا آن   . كنند مى

يـك   گويى خاصيت انقالب اين است كه همين كه به نتيجه رسيد فرزندان خود را يك              
سـت  طلبـان ا  ى فرصـت   غفلت از نفوذ و رخنه    . خور نيست  ولى انقالب فرزند  . نابود سازد 

انقالب مشروطيت ايران را چه كسانى بـه ثمـر رسـاندند؟ و             ... آورد كه فاجعه به بار مى    
ى  ها و مقامات را اشـغال كردنـد؟ و نتيجـه           هايى پست  پس از به ثمر رساندن چه چهره      

رغـم تظـاهرات     طلبان علـى   به هر حال، مبارزه با رخنه و نفوذ فرصت        ... نهايى چه شد؟  
  1.»ى يك نهضت در مسير اصلى است ط اصلى ادامهشان يكى از شراي فريبنده

  تفرقه و اختالف داخلى. 4
السالم راز تداوم انقالب و يك حكومت را دورى از تفرقه و تحكـيم اركـان             على عليه 

تـرين عامـل     مهـم . نـد فرماي مودت و محبت و ترغيب و توصيه نسبت به آن معرّفى مى           
كاشـتن بـذر    : آن حضرت عبارت اسـت از     ى بالندگى يك ملّت از ديدگاه        تهديد كننده 

نفاق و كينه در سينه، پشت كردن به يكديگر، ترك يارى هم نوعان و تبـديل الفـت و                   
   .محبت به پراكندگى و تفرقه

شان انديـشه كرديـد، آن       چون در تفاوت وضع امم گذشته در نيكى و بدى اعمال          « 
                                     

  89ص 24 هاى اسالمى درصد ساله اخير  ج  نهضتـمطهرى  شهيد استاد آثار  مجموعه. 1
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شـان از عرصـه      ، و دشـمنان   كارى را اختيار نماييد كه عزّت آنان بدان سبب تأمين شد          
شان طوالنى گشت، و نعمت در اختيارشان قـرار          شان دور شدند، و زمان سالمتي      حيات

گرفت، و پيوند كرامت آنان استوار شد، به اين معنى كه ازتفرقه اجتناب كردنـد، و بـر                  
الفت پايدارى نمودند، و يكديگر را به آن تشويق و ترغيب كردند و سفارش نمودند و از        

شان را درهم شكست، و قدرتشان را قرين سـستى كـرد دورى              ورى كه ستون فقرات   ام
ها، و ناموافق بودن نفوس، و دست از يـارى           از كينه ورزى قلوب، و عداوت سينه      :نماييد

  1.» يكديگر كشيدن
بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران و مقام معظّم رهبرى بر همين اساس پيوسـته بـر               

تفرقه سبب شكـسته    . اند  هوحدت براى تداوم انقالب تأكيد داشت     دورى از تفرقه و لزوم      
  .شود شدن قدرت و از بين رفتن توان نيروهاى بالقوه و بالفعل جامعه مى

 توانـد  مي حال عين در و است انكار غيرقابل و طبيعي نظر امري اختالف البته نفس 
 اجتنـاب  آن انحرافي و منفي آثار از كه آن بر مشروط باشد، نيز ترقي و پيشرفت زاينده
 الهـي  تقواي جاده از مسلمان انقالبيون كه يافت خواهد تحقق زماني شرط، اين و شود
  2.باشند وفادار و پايبند متعبدانه فقيه واليت و رهبر نظرات به و نشده خارج
  عدم مواجهه صحيح با آزادى و سوء استفاده از آن. 5

 فطرتـاً خواسـتار آن اسـت و بـا           هـاى خداونـد اسـت و انـسان         آزادى يكى از نعمت   

                                     
الَهم [كَّرْتُم في تَفَاوت حالَيهِم فَالْزَموا كُلَّ أَمرٍ لَزِمت الْعزَّةُ بِه شَأْنَهم            فَإِذَا تَفَ . 1 حـ  [       لَـه اءـدالْأَع ت احـز و

        ـةُ عالْكَرَام لَتصو و مهعم ةُ لَهمالنِّع تانْقَاد و هِملَيع ةُ بِهيافالْع تدم و منْهنَـابِ     عتاجنَ ال مـ ملَهـبح ـهلَي
للْفُرْقَةِ و اللُّزُومِ للْأُلْفَةِ و التَّحاض علَيها و التَّواصي بِها و اجَتنبوا كُلَّ أَمرٍ كَسرَ فقْرَتَهم و أَوهنَ منَّتَهم منْ                    

) للـصبحي صـالح  (نهـج البالغـة    ـ    النُّفُوسِ و تَخَاذُلِ الْأَيـدي تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ و تَشَاحنِ الصدورِ و تَدابرِ
 )قاصعه (192ـ خطبه  296ص

 روسيه و فرانسه هاي انقالب با مقايسه در اسالمي انقالب محمدي، منوچهر. 2
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ت      مندى و استفاده درست از آن، مـى        بهره اليـهـاى اساسـى و اجتمـاعى و         تـوان بـه فع
اما ملّتـى كـه     . معنوى جامعه را برطرف نمود     زيربنايى پرداخت و نيز مشكالت مادى و      

ساليان متمادى در چنگال ديو استبداد، قدرت نفـس كـشيدن نداشـتند، همـين كـه                 
كـه در     و بدون آمادگى قبلى نعمت آزادى را در آغـوش بگيرنـد بـه جـاى آن                باره   يك

موقعيت جديد به فعاليت اساسى و زيربنايى بپردازند، با اقـدامات و عملكـرد نامناسـب         
شـود كـه    كنند؛ و به نام آزادى آن چنان سوء استفاده مى خود، سعى در نابودى آن مى  

چه كه در جريان مشروطيت  نظير آنشوند ـ   ىاز كار اصيل و انقالبى خويش پشيمان م
 ـ بنابراين، چنين سوء استفاده از آزادى مانند شمشير دو دم اسـاس انقـالب را    گذشت

كنند كه خود بـه هـرج و         كند؛ زيرا مسؤوالن يا وضعيت موجود را تحمل مى         تهديد مى 
 مـردم   انجامد، يا بـه محـدود كـردن آزادى و يـا سـلب آن از                مرج و خستگى مردم مى    

ت اسـتبداد                   مى در . پردازند؛ كه خود آغازى است بـر پايـان دادن بـه انقـالب و حاكميـ
گيرى از آزادى و رعايت حقوق ديگـران و حفـظ آن، الزم اسـت كـه                  نتيجه ضمن بهره  

  .آموزش الزم براى استفاده صحيح از آن به مردم داده شود
  سرپيچى از فرامين رهبرى . 6

ى  هاى مردمى قـادر بـه ادامـه         از پشتيبانى و حمايت    هيچ رهبرى بدون برخوردارى   
، يـا امـام معـصوم     وسـلم  آلـه   و    عليـه   اهللا    صـلي وظايف خود نخواهد بود، حتّى اگر پيـامبر         

بنابراين اطاعت از رهبرى كه مجتهد آگاه به زمان، عادل و باتقواست            . السالم باشد  عليه
ى  الـسالم دربـاره    امام على عليـه   . اشدب از لحاظ شرعى، قانونى و اخالقى واجب اكيد مى        

  :فرمايد جايگاه و نقش رهبرى در جامعه مى
ها را گرد آورده و بـه        هاست كه آن   جايگاه رهبر همانند بند تسبيح نسبت به دانه       « 

هـا از هـم جـدا شـده و هـر             دهد پس هنگامى كه بند تسبيح بگسلد دانه        هم پيوند مى  
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  1.»آورى نمود ها را جمع توان آن مىشوند و ديگر هرگز ن سويى پراكنده مى
هـا اطاعـت از رهبـرى را از          همچنين حضرت در بيان علل صعود و سقوط حكومت        

عوامل صعود و پيروزى و سرپيچى از فرامين رهبرى را عامل سقوط و شكست جامعـه                
شان با رأى    در حالى كه از سنگينى يارانش از جهاد و مخالفت         السالم    عليهامام   .داند مى
  :جناب آزرده خاطر بود به منبر رفت و فرمودآن 

بينم كه اين قـوم بـه زودى بـر شـما چيـره شـوند بـه خـاطر                     سوگند به خدا مى   « 
كـه   اى كه شما از حق داريد، و محض اين  شان دارند، و تفرقه    اجتماعى كه آنان بر باطل    

يشند، و  شما در راه حق به امام خود عاصى هستيد، و آنان در راه باطل مطيع رهبر خو                
كـه   ورزيد، و به جهت اين     كنند و شما خيانت مى     كه آنان امانت او را ادا مى       به علّت اين  

  2.»آنان در شهرهاى خود درستكارند و شما فاسد هستيد
  خستگى نيروهاى انقالبى. 7

گاه نبايد    اهدافش، يك اصل است كه هيچ      تمامى انقالب اسالمى تا رسيدن به        ادامه
بيون دور شود و افراد انقالبى بايد بدون خستگى و با نـشاط كامـل،               از ذهن و فكر انقال    

به هر حـال، سـست شـدن مـردم از           . براى رسيدن به اهداف اصلى انقالب تالش كنند       
ى راه انقالب، يكى از آفات مهم انقالب است كه ممكن است به داليل متعددى از                 ادامه

  .ى راه حاصل شود طلبى، يا برخورد با مشكالت در ادامه جمله رفاه
  :فرمايد ى نقش مردم در انقالب مى سره درباره امام خمينى قدس

                                     
1 .          هضُمي و هعمجنَ الْخَرَزِ يكَانُ النِّظَامِ مرِ ممِ بِالْأَمكَانُ الْقَيم و        بذَه و تَفَرَّقَ الْخَرَز النِّظَام فَإِنِ انْقَطَع    ثُـم 

 146خطبه  203ص) للصبحي صالح(نهج البالغة ـ . َلم يجتَمع بِحذَافيرِه أَبدا

2 .         نْكُم الُونَ مـديس مالْقَو ؤُلَاءلَأَظُنُّ أَنَّ ه اللَّه إِنِّي و       لـاطلَـى بع هِماع مـتبِاج هِم        قِّكُـمنْ ح عـ كُمتَفَـرُّق و    و 
انَتكُم            و طَاعتهِم إِمامهم في الْباطلِ      بِمعصيتكُم إِمامكُم في الْحقِ    يـخ و بِهِماح انَةَ إِلَـى صـالْأَم هِمائبِأَد و    و 

 25خطبه) لصبحي صالحل( نهج البالغة . بِصلَاحهِم في بِلَادهم و فَسادكُم
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اين يك عنايتى است كه خداى تبارك و تعالى به اين ملت كرد، و از خود مردم،                 « 
ـ ، از بازار ...ها از خود اين توده ـ دانم  نمى  ها، افراد منبعـث شـدند و    ها و خانه  از كوچه 

 شما خـوف از     ... بر قرار است    تا وضع اين طورى است حكومت      ...حكومت تشكيل دادند  
  1.» اين جمهورى اسالمى به آن برسد، از اين خوف نداشته باشيد كه يك آسيبى اين

بـراى  . ها به ثمر نرسيدند    ى اخير به خاطر همين نقيصه      هاى صد ساله   بيشتر نهضت 
 بـه تبعيـت از      مثال پس از پيروزى نهضت مشروطيت و كنار رفـتن رهبـران نهـضت و              

در نهضت ملّى شدن صنعت نفـت نيـز پـس از            . ها مردم، نهضت به شكست انجاميد      آن
كنار رفتن رهبران مذهبى، نهضت از درون متالشى شد؛ بنابراين، ترديدى نيـست كـه               

ى انقالب از عوامل اصلى و مهم پيروزى و         ى مردم در صحنه    مشاركت و حضور گسترده   
  . ان انقالب بوده استهاى دشمن خنثى نمودن توطئه

دشمنان جهانى و حالت طـغـيان و خــودكامگى كــه          . دشـمن هميشه بيدار است   
 چـه در    ،خواهند خون مـردم را بمكنـد       هايى كـه هميشه مى    ها و قـدرت   بـعضى گـروه 

اى  هاى تازه كنند و از راه هاى تازه تجلى مى   و با توطئه  ها     با چهره  ،داخل و چه در خارج    
  . كنند ند و از جاى ديگر رخنه مـىشو وارد مـى
  :السالم گفتند موسى عليهحضرت ، به  تداوم انقالب اسرائيل در مرحله استمرار و بنى
ــا «  ــِتَال ِإنَّــا َهاُهَن ــَت َو رَبُّــَك فَـَق ــْب أَن ــا فَاْذَه ــوْا ِفيَه ــا َداُم ــًدا مَّ ــن نَّــْدُخَلَها أََب ــا ُموســَى ِإنَّــا َل ــاُلوْا َي َق
ـ قَاِعـُدون تو و پروردگارت ! جا هستند، ما هرگز وارد نخواهيم شد ها در آن  تا آن! موسى 

  )24/مائده(.»ايم بجنگيد، ما همين جا نشسته) با آنان(برويد و 
  :ها غضب كرد و فرمود به همين دليل خداوند بر آن

 ـ   فَــَال تَـْأَس َعلــَى اْلَقــْوِم اْلَفاِسـِقينْم َأْربَِعــيَن َســَنًة يَِتيُهـوَن فــِى اْألَْرضِ هِ رََّمــٌة َعلَـيْ حَ قَـاَل فَِإنـََّهــا مُ « 
ها ممنـوع اسـت      ، تا چهل سال بر آن     )مقدس(اين سرزمين   : فرمود) به موسى (خداوند  

                                     
 445، ص16 صحيفه امام، ج. 1
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، سرگردان خواهنـد بـود؛ و       )در اين بيابان  (؛ پيوسته در زمين     )و به آن نخواهند رسيد    (
  )26/مائده.(»!اين جمعيت گنهكار، غمگين مباش) سرنوشت(در باره 
 هميــن   ،اگر اين مردم بودند كه باعث پيروزى در مرحله اول انقـالب شــدند             پس  

آمـاده انجـام     تداوم انقالب نيـز حاضـر و       مـردم هـستند كـه بايد در مرحله استمرار و       
  . وظايف خود شـوند

  مسئوالن  مديريت سوء. 8
 در كنار تعهد عملي، نقـش عمـده تخـصص علمـي و مـديريت قـوي در رهبـري و                  

 آفات خطرنـاك انقـالب بـه    ي ن نيز بر همگان آشكار است و فقدان آن در زمره مسئوال
  : دنفرماي ميالسالم  عليهحضرت علي . آيد  ميشمار
َـَذا اْألَْمـِر أَقْــَواُهمْ   النَّـاسِ   َأَحـقَ  أَيـَُّهـا النَّـاُس ِإنَ «  مــردم اي   ـ    بِـَأْمِر اللَّـِه ِفيـه  َعَلْيــِه َو َأْعَلُمُهـمْ   ِ

ترين كس براي زمامداري، نيرومندترين و دانـاترين آنـان بـه امـر خـدا و امـر                    شايسته
   1.»مربوط به زمامداري است

  :دندان مي چيز چهار را ها دولت افول عوامل السالم عليه علي امامهمچنين 
 داشـتن  مـؤخر  و فرومايگـان  داشتن مقدم كاري، فريب اساسي، اصول نمودن تباه« 

  2.»فرزانگان
 بـه  و شـود  مـي  ناشـي  حكـومتي  مـسؤوالن  مـديريت  سوء يا ضعف از رمزبو عوامل
  .انجامد مي دولت تضعيف

 نهضت هاي آرمان گذاشتن ناتمام .9

 هـاي  نهـضت  تـاريخ  متأسفانه ،عليه  اهللا   رحمت مطهريشهيد مرتضي    استاد تعبير به
                                     

 173 ـ خطبه 248، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . 1

.  يستَدلُّ علَى إِدبارِ الدولِ بِأَربعٍ تَضْيِيع الْأُصولِ و التَّمسك بِالْغُرُورِ و تَقْديم الْأَراذلِ و تَأْخيرُ الْأَفَاضل             . 2
 7835، شماره  342ص دررالكلم، و  غررالحكمـ
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 كه اين آن و دارد شيعه روحانيت رهبري در نقيصه يك از نشان اخير، صدساله اسالمي
. اسـت  نداده ادامه خصم بر پيروزي مرحله تا كرده رهبري كه را هايي نهضت روحانيت

 هـاي  آرمـان  ي  همه هنوز اما است، متفاوت وضعيت چند هر ايران اسالمي انقالب مورد
 ايـن  اجـراي  و تقويـت  جهـت  در تـالش . اسـت  نيافتـه  تحقق انقالب خارجي و داخلي
 و اقتـدار  افـزايش  بـه  امكانـات،  بـسيج  و ميعمـو  هاي آگاهي افزايش طريق از ها آرمان

  .انجامد مي انقالب المللي بين نفوذ و داخلي استحكام
  شناسى اقتصادى آسيب

هـاي    و غفلـت از نفـوذ دشـمن در پايـه    هاى بيگانـه  وابستگى اقتصادى به قدرت   . 1
  .اقتصاد كشور با اجراي الگوهاي اقتصادي غير بومي

ى   كوتاه مدت براى نيـل بـه اسـتقالل و توسـعه            هاى بلند مدت و    نداشتن برنامه . 2
گـشاى يـك اقتـصاد مـستقل و          آنكـه راه    شود امكانات كشور بى     سبب مى  كهاقتصادى؛  

  .توسعه يافته شود در امور روزمرّه و زودگذر به كار افتد و از ميان برود
 هاى اقتصادى يا عدم توجه به اقشار كـم درآمـد در اجـراى              عدم توجه به بحران   . 3
  .هاى سازندگى و توسعه اقتصادى برنامه
 بر بارها انقالب معظم رهبر كه چنان (.اجتماعي انضباط و كار فرهنگ وجود عدم .4
  )اند ورزيده تأكيد مهم اين

توجهى به مستضعفان و عنايت به ثروتمنـدان،         هاى باد آورده و بى     پيدايش ثروت . 5
  .و فقدان عدالت اجتماعى ـ اقتصادى

 را) چهـارم  فصل (فصل يك اساسي قانون كه بود حدي در اقتصادي لمسائ اهميت
  :است آمده نيز اساسي قانون مقدمه در. است داده اقتصادي مسائل به اختصاص

 و رشـد  جريـان  در انـساني  نيازهـاي  رفـع  اصـل،  اقتصادي، بنيادهاي تحكيم در «
 سـودجويي؛  و ثـروت  تكـاثر  و تمركـز  اقتصادي هاي نظام ديگر همچون نه است تكامل
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 اقتصاد رشد، مراحل در جهت بدين و است هدف خود اقتصاد مادي مكاتب در كه زيرا
 وسـيله  از و اسـت  وسـيله  اقتصاد اسالم در ولي شود، مي تباهي و فساد و تخريب عامل

  ».داشت توان نمي هدف به وصول راه در بهتر كارايي جز انتظاري
  :ه استدفرمو عليه  اهللا  رحمتمطهرياهللا  آيت شهيد

 نرود، پيش به اجتماعي عدالت برقراري مسير در ما انقالب اگر كنم مي تأكيد من «
 ديگـري  ماهيت با ديگري انقالب كه هست خطر اين و رسيد نخواهد نتيجه به مطمئناً

  1:فرمايد مي السالم عليه علي پيشوايش كه است مكتبي اين ...بگيرد را آن جاي
 حالي كشاند، نوشخواري به مرا آتشين آز و گردد روزپي من بر هوس كه باد دور اما

 بـه  سـير  شـكمي  و نداشته اميد نان اي گرده به كه باشند مردمي يمامه و حجاز در كه
 شـب  بـه  را روز طعام از آماسيده و انباشته شكمي با من كه باد دور. باشند نديده خود
  2.»باشند سوختگان جگر و گرسنگان من پيرامون در و آورم
  

  :ابعمن
آينـده انقـالب   پيرامون انقـالب اسـالمي ـ    هاي ـ   اهللا مطهري كتاب استاد شهيد آيت

  .اخير ساله صد در اسالمي هاي  ـ نهضتاسالمي ايران
ـ )و پيامدهاها  ريشه(  ايراني بر انقالب اسالميتحليل   محمدمهـدى ،افشانى  باباپور گل 

  . مركز جهانى علوم اسالمىـ
   3.باقرزاده شناسي انقالب اسالمي ـ محمدرضا  مقاله آسيب ـ68مجله معرفت، شماره 

                                     
 33نوشت  ـ پي اسالمي انقالب پيرامون كتاب. 1

2 .     لَـه عنْ لَا طَمةِ ماممالْي ازِ أَوجلَّ بِالْحلَع ةِ ومرِ الْأَطْعي إِلَى تَخَيشَعي جنقُودي و ايوي هنبغْلأَنْ ي اتهيه
البالغـة   ــ نهـج  .   أَو أَبِيت مبطَاناً و حـولي بطُـونٌ غَرْثَـى و أَكْبـاد حـرَّى      ه بِالشِّبعِفي الْقُرْصِ و لَا عهد لَ 

 45 نامه 418، ص)للصبحي صالح(

 .جا كه مطالب اصلي مقاله از اين منبع استفاده شده، در متن نشاني اين منبع نيامده است از آن. 3
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  !آزادي؟تر از  با ارزش
هـاى راجـع     مصباح در بحث  اهللا  يتهايش كه آ    مطهرى تعبيرى دارد در كتاب     شهيد

اند و آن يـك   را پيش برده را به زيبايى پرورانده و منطقى آن ، آن به فلسفه حق و اخالق    
  .گيرى تئوريك است نوع مچ

   داند؟ ا جائز مي ايشان اين است كه چرا غرب ، در حوزه منافع مادى، الزام رحرف
يـد، آزادى و    آ  گويند بهداشت اجبارى، ويروس سارس يا ايدز مـي          مي عنوان مثال   به

ها نداريم،   خواهد و از اين حرف     خواهد و دلم نمي    اختيار فردى و حقوق بشر و دلم مي       
  ...، به فالن كشور حق سفر ندارى و بايد واكسينه بشوى، بايد قرنطينه بشوى

شـان محتـرم اسـت،       كه امنيـت مـادى بـراي       كنند، براى اين   ي را اجبارى م   سربازى
قـدر   هگويند بايد چندسال اجبارى بروى، هرچـ  كنند و به او مي    آزادى افراد را سلب مي    

  .هم بگويى كه من آمادگى ندارم و كف پايم صاف است، فايده ندارد
ــراى همــين آزادى و   بحــث ــادى اســت ب  امنيــت اجتمــاعى و ســود محــسوس م
  !يسم و مدارا و تسامح و تساهل نداريمانديويجوال
  ...هايتان بگذاريد درس بخوانند  بچهبايد !  اجبارىآموزش

هـايى وجـود داردكـه بـاالتر از آزادى           فهمند كه يك ارزش    جايش را همه مي     اين تا
گوينـد ارزش امنيـت از        همين اسـت كـه مـي       براى. را قبول دارند   است و همه دنيا اين    

 همين بايـد بـروى سـربازى، ارزش سـالمتى از آزادى بيـشتر               براى. آزادى باالتر است  
اش ايـن    هـا و قـوانين معنـى        اين الـزام   مگر .است، براى همين بايد اين واكسن را بزنى       

  اش از آزادى بيشتر است؟ نيست كه يك چيزهايى ارزش
خواه  رسد، يك مرتبه همه آزادي      تا نوبت به مفاهيم ارزشى و مباحث اخالقى مي         اما

  !كنيد؟ ها را محدود مي گويند به چه حقى آزادى انسان شوند و مي مي
  !كنيد؟ آزادى بيان را چرا محدود مي! كنيد؟  عقيده را چرا محدود ميآزادى
  ها موجه است؟  نوبت بهداشت و امنيت و آموزش است، شديدترين ديكتاتورىوقتى

وقتى نوبت بـه اخـالق و       طور باشد اما چرا       اشكالى هم به آن نداريم، بايد هم اين        ما
  ؟!كند مرتبه آزادى ارزش و اعتبار پيدا مي رسد، يك دين و توحيد مي

  1383 سال" آزادى براى آزادى؟"ي  پور ازغدميرحاستاد 
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  نفوذ ويكي

  
  

ـــس ها ويكي ـــاينترن عادي كاربران و مخاطبان به كه هستند ايتهايىــ  اجازه تــ
 را اجـازه  ايـن  كـاربران  بـه  هـا  ويكـي . كنند ويرايش و توليد را ها  نآ محتواي ميدهند

 اينترنتـي  صـفحات  ايجـاد  بـه  اقـدام ،  وب بـراي  نويسي  برنامه دانش بدون كه دهند  مي
 .كنندب مختلف موضوعات ي درباره

   1 مديا ويكي
كند يك سازمان خيريه غير انتفاعي        چنان كه خود را معرفي مي      مديا آن  بنياد ويكي 

 شود و كامالً    است كه طبق قوانين ايالت فلوريدا و كشور اياالت متحده آمريكا اداره مي            
هاي  سسهؤمديا هم اكنون در فهرست م       بنياد ويكي . گيرد  مورد حسابرسي مالي قرار مي    

  . و معاف از ماليات استخيريه
 2003ريخ بيستم ژوئن سـال      در تا   2 جيمي ولز  مديا توسط بنيانگذار آن    بنياد ويكي 

  .اعالم موجوديت كرد
كار گماشتن افراد مختلف در سرتاسـر جهـان در           مديا تقويت و به     هدف بنياد ويكي  

الكيت عمـومي،    يا در م   يك مجوز آزاد  جهت توسعه و گسترش محتواي آموزشي تحت        
  . ثر آن در سرتاسر جهان عنوان شده استؤي م و عرضه

                                     
1 .wikimedia.org  
2 .Jimmy Wales 
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، زيرساخت اساسي و چـارچوب      هايش  اي از شعبه    شبكهمديا، با همكاري      بنياد ويكي 
 چنـدزباني مبتنـي بـر ويكـي و          هـاي  پـروژه ي    سازماني الزم بـراي حمايـت و توسـعه        

بنيـاد اطالعـات    . كنـد   كننـد را فـراهم مـي        هاي ديگر كه به اين هدف كمك مي         تالش
 در اينترنت قابل دسترسي هستند به       رايگانطور   هايش كه به   مفيدي را از طريق پروژه    

  . كند طور مداوم ايجاد و نگهداري مي
  كند از جمله  پديا از چند پروژه ديگر نيز حمايت مي بنياد در كنار ويكي

اي اسـت، و در       كه مخزني براي تـصاوير آزاد و سـاير محـصوالت رسـانه             1انبار ويكي
  . است شده   بالغ بر يك ميليون تصوير را شامل مي2006نوامبر سال 

ي فارسـي آن      نامـه اسـت و نـسخه         لغـت  هـشت ي آزاد، شامل      نامه  ، لغت 2واژه  ويكي
  .  سرواژه دارد63228اكنون  هم

بع آزاد، در حـال نزديـك شـدن بـه           ، مخزنـي بـراي مطالـب بـا منـا          3نبـشته   ويكي
  .  صفحه است000/150

  ، )ها نقل قول (4گفتاورد ويكي
  ، )هاي نوشته شده به صورت مشاركتي كتاب (5نسك ويكي
  و ) نگاري شهروندي روزنامه (6اخبار ويكي
  . ار هم در حال رشد هستندهم در كن) ي درسي توسعه (1ورزيتي ويكي

                                     
1 .Wikimedia Commons 

2 .Wiktionary 

3 .Wikisource 

4 .Wikiquote 

5 .Wikibooks 

6 .Wikinews 
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  2پديا ويكي
ي نمـايش      اولـين نتيجـه    طور معمول   بهجو شود،     و   گوگل جست  اي در سايت    اگر واژه 

پـديا   ويكـي . خواهـد بـود   » ويكي پديا «داده شده، مدخل مربوط به آن واژه در دانشنامه          
توانـد هـر     مدعي برپايي يك دانشنامه مردمي با دسترسي آزاد است كه هر كـاربري مـي              

هـم  . ا در مورد آن، بيـان نمايـد       اي را در آن ايجاد و ويرايش نموده و نظرات خود ر            مقاله
 ردپديا قرار دا    زبان مختلف روي ويكي    293 مقاله در بيش از      3 ميليون هارچاكنون حدود   

  .شود  ارزيابي مي5 هزار مقالهانصدپو زبان فارسي  4 ميليون2/5كه سهم زبان انگليسي 
تواند مطالب مد نظـر را در مـدخل          پديا مي  سايت ويكي  هر فردي با عضويت در وب     

مقـاالت ويكـي پــديا در سـاختاري درختـي توســط     . تبط در دانـشنامه قـرار دهــد  مـر 
گيرنـد و در     نفر اعالم شـده، مـورد ارزيـابي قـرار مـي            240كارشناساني كه تعدادشان    

  .گردند ها و اصول ويكي از روي دانشنامه حذف مي صورت عدم تطابق با سياست
پديا به   ويكي. راي آن را دارد   پديا ادعاي اج   ترين اصلي است كه ويكي     طرفي، مهم  بي

پذيري از هجوم كـاربران افراطـي و غيردقيـق و نـامعتبر بـودن بـسياري از                   دليل تاثير 
ترين ايرادات كنوني ويكـي پـديا،        يكي از مهم  . مقاالتش، همواره مورد انتقاد بوده است     

دار بودن مداخل مـرتبط بـا امـور سياسـي نظـام جمهـوري                مند و جهت   سوگيري نظام 
هاي سياسـي بيـشتر شـباهت        چه بعضي مقاالت آن به بيانيه      مي ايران بوده، چنان   اسال
برخي موارد نيز در ويكي، داراي ايرادات تاريخي يا علمي عمدي هستند كه بـه               . دارند

را  تـوان آن    دليل تبديل شدن اين دانشنامه به يكي از منابع اصـلي دانـشي مـردم مـي                

                                                                                         
1 .Wikiversity 

2 .Wikipedia.org 

 1391ر سال  ميليون د16 -)1393شهريور : ويكي مديا(ميليون مقاله  34بيش از . 3

 1391 ميليون در سال 2 -)1393شهريور : ويكي مديا( مقاله 4.601.849   .4

 1391 هزار در سال 100 -)1393شهريور : ويكي مديا( مقاله 422.666  . 5



  ويكي نفوذ

 

153

اساس سياسي، تاريخي و جغرافيايي در آينده        و   پايه يب نوعي بسترسازي براي ادعاهاي     
 ــ  ي ايجاد كتـاب در ايـن سـايت    خصوص با اضافه شدن قابليت ساده به ـقلمداد كرد  

پـديا وجـود     در ويكـي "الخليج العربي"اي با عنوان مجعول       طوري كه كماكان صفحه     به
  .دارد

 ت پـر  سـاي 2 سايت پر مخاطب جهـاني و هفتمـين  1دانشنامه ويكي در رده ششمين  
در بخـش نتـايج     » مهنـدس موسـوي   « مربـوط بـه       در صفحه . مخاطب ايراني قرار دارد   

هـا در يـك       ي دهم رياست جمهوري موارد ذيل آمده است كه بيـان آن             انتخابات دوره 
  :دانشنامه عمومي، بسيار قابل تامل است

طرفداران ميرحسين موسـوي از     . انتخابات دهم با حضور گسترده مردم همراه بود       « 
. دادند  كردند و همبستگي خود را نشان مي        ها تجمع مي    وزها قبل از انتخابات در خيابان     ر

ها قرار گرفته بود، يـك   برخالف انتخابات قبلي كه مورد تحريم بسياري از مردم و گروه       
 درصـد مـردم در انتخابـات شـركت          80عزم ملي براي انتخابات دهـم وجـود داشـت،           

 نژاد با بـيش      وزارت كشور اعالم كرد كه محمود احمدي      پس از پايان انتخابات،     . كردند
اين مسئله بهت و شگفتي بزرگي را براي مـردم بـه            .  درصد آراء پيروز شده است     64از  

هـاي خيابـاني      طوري كه مردم از روز پس از انتخابات شروع به اعتراض           همراه داشت به  
بسياري نتيجه  . ه بود هاي ضدشورش همرا    كردند كه با سركوب نيروهاي انتظامي و يگان       

ميرحسين موسوي، با اشاره به نتيجه انتخابات، مردم را ناظر          . انتخابات را تقلب خواندند   
  . خواند"صدا و سيما"بازي دست اندركاران انتخابات و  شعبده

نـژاد در      امـا محمـود احمـدي     . مهدي كروبي نتايج انتخابـات را مـضحك دانـست         
عـصر تهـران، انتخابـات را سـالم دانـست و        ولي خرداد در ميدان     24اش در     سخنراني

 خـرداد، تظـاهرات     25در روز   . معترضين به نتيجه انتخابات را خس و خاشاك ناميـد         
ميليوني طرفداران موسوي از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي در اعتراض بـه تقلـب               

قر در گزارشي كـه از سـوي محمـدبا        . در انتخابات و اعالم نتايج غلط صورت پذيرفت       
                                     

 1391 هفتمين در سال -)1393شهريور : الكسا(ششمين . 1

 1391 نهمين در سال -)1393شهريور : الكسا(دوازدهمين . 2
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قاليبــاف شــهردار تهــران بــه مجلــس ارائــه شــده، آمــده اســت براســاس متراژهــا و 
هاي صورت گرفته در تجمع حاميان ميرحسين موسوي، در ميـدان آزادي              گيري اندازه

  .اند حداقل سه ميليون معترض حضور داشته
در تظاهرات تهـران چنـدين تـن        . ها نيز تظاهرات برپا شد     در هر يك از شهرستان    

ها تجمع   ايرانيان خارج از كشور نيز در حمايت مردم در روبروي سفارت          . ندكشته شد 
ي ديگري در تهـران و   هاي گسترده در طي روزهاي بعدي، تظاهرات و اعتراض . كردند

توان به تظـاهرات مـردم        از جمله اين تظاهرات مي    . ها صورت پذيرفت   ساير شهرستان 
 خرداد و تجمع بزرگ مـردم       27تهران از ميدان هفتم تير تا ميدان انقالب در در روز            

  . خرداد اشاره كرد28در روز  ) ره(در ميدان امام خميني 
هبـان  پس از حمايت رهبر جمهوري اسالمي، از نتايج انتخابات، سرانجام شوراي نگ           

 را تأييد كرد و پرونده انتخابات       1388 تير نتايج انتخابات رياست جمهوري       8در روز   
طلـب و مهـدي كروبـي بـه ايـن تـصميم شـديدا                احزاب اصالح . را مختومه اعالم كرد   
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز نتيجـه انتخابـات و             . واكنش نشان دادند  

هـا و     سـركوب . ركوب معترضان را محكوم كردند    دولت دهم را نامشروع دانستند و س      
با اين . داشت  هاي پس از انتخابات، انتقاد شديد برخي مراجع تقليد را نيز در پي      حبس

نژاد و فرماندهان سپاه و بسيج       هاي نزديك به دولت احمدي     حال روحانيون و شخصيت   
  .د دانستنداز اين نتيجه استقبال كردند و اعتراض كانديداهاي ديگر را غيرمستن

آنان اصالح طلبان و معترضان را به برپايي يك انقالب رنگي يـا مخملـي و همـين                  
هاي اعتراضـات را بـر عهـده         طور ارتباط با بيگانگان متهم كرده و مسئوليت خونريزي        

ست كه قاضي محمد حسين شـاملو، بـازپرس         ااين در حالي    . برپاكنندگان آن دانستند  
ي قـضاييه، صـادق آملـي الريجـاني،          د بـه رئـيس قـوه      ي خـو    ويژه قتل تهران در نامه    

هاي غيرموجه و برخوردهاي غير شـرعي بـا          بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت   
درايتـي و    برخي افراد بازداشت شده و كشته شدن برخي افراد را ناشي از تغافـل، بـي               

  1 ».كند والن مطرح ميؤمسامحه برخي مس

                                     
دفتـر  : تهـران ) 310-313:صـص . (جنگ واقعي در فضاي مجـازي     . 1391. حمد مهدي انصاري، م . 1

 .ها مطالعات و برنامه ريزي رسانه
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 كشور جهان دريافـت     50هايي از بيش از       كرده كمك مديا اعالم     هرچند بنياد ويكي  
آمريكـا، انگلـستان، كانـادا و       (ها از كشورهاي انگليسي زبان        كند كه بيشترين كمك     مي

ها بـه صـورت گمنـام هـستند؛          گيرند و بيش از نيمي از اين كمك        صورت مي ) استراليا
  : ساتندسؤپديا اين م ترين حاميان مالي ويكي شود مهم ولي گفته مي

  موسسه جامعه باز كه همان بنياد سورس استـ 1
  )يهودي صهيونيست(بنياد ميچل كيهود ـ 2
  بنياد خانوادگي گلداشتاين كه متعلق به يك خانواده يهودي حامي اسراييل استـ 3
  .بنياد صهيونيستي اسلووانـ 4

هـاي ويكـي پـديا تعـاريف خـود را بـراي               ها با دست بـردن در مـدخل         صهيونيست
  1 .گذارند ينده به جا ميهاي آ نسل

ي   تـوان مـدل مكتـوب رسـانه         سبك نوشتاري مقاالت خروجي ويكـي پـديا را مـي          
سي دانست كه سعي دارد با دادن اطالعات تاريخي و جغرافيايي به ظاهر دقيق و                بي بي

ي مخاطـب برتـري يابـد و او را دچـار              جزيي و متنوع از منابع متعدد بر اطالعات اوليه        
بنـدي محـسوس و يـا برآينـد           سـپس در جمـع     ،رده و متحير نمايـد    شوك اطالعاتي ك  

 كـافي اسـت كـه       عنوان مثال   به. ي مد نظر خود را قالب كند        نامحسوس مقاالت، نتيجه  
هاي مربوط به انقالب و نهادهايش مثل سپاه پاسـداران و يـا وزارت اطالعـات و                  عنوان

عنوان مثال در ذيـل      به. دريابيدمطالب مرتبط با آن را بنگريد و نگاه اپوزوسيوني آن را            
اي به نقـش سـپاه در         ه  عنوان سپاه پس از دادن كلي اطالعات جزيي و بدون هيچ اشار           

  : نويسد مي... جنگ با صدام و مبارزه با اشرار و منافقين و
سپاه گاه براي ابراز ناخرسندي خود از انعقاد قراردادهـاي اقتـصادي دسـت بـه                « 

 دولت سيد محمد خاتمي هنگـام       2004وان مثال در سال     به عن . زند  نمايش قدرت مي  
                                     

 1393 سازمان سراج،"WikiPedia: هاي پركاربرد جهان بررسي سايت"كليپ . 1
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المللي امام خميني در تهران مجبور شد قـراردادي را كـه بـا يـك                  افتتاح فرودگاه بين  
كـه خـود طـرف     اي بسته بود لغو كند زيرا پاسداران، خـشمگين از ايـن             شركت تركيه 

  ».قرارداد نبودند، باند فرودگاه را در روز افتتاح اشغال كردند
كـه كالمـي     زنـد بـدون ايـن       هاي گوناگوني را از منابع مختلف به سپاه مي         يا اتهام و  

گـذاري در هنـد و بحـرين يـا           ها برآورد مانند اتهام بـه بمـب        حتي از تكذيب شدن آن    
  .جاسوسي در كويت

گفتاورد ذيل     در ويكي  عنوان مثال   بهباشد     پديا نمي   اين نوع تزوير فقط مختص ويكي     
صـورت    سخنان حضرت آقـا بـه        پس از نقل مفصل گزيده     »اي  منهسيد علي خا  «عنوان  
 خط و نقل تعاريف ديگـران در وصـف          400در حدود   ) 1394 تا   1360از سال   (ساالنه  

صـدر عليـه ايـشان بحـث را          اساس بني  هاي بي   ايشان، ناگهان با نقل چند خط از گفته       
  : كند  تمام مي

هـاي    اي تنها در جنـگ      آقاي خامنه  .آمد  او بر خالف من به خطوط مقدم جبهه نمي        «
حتي در نبـرد كرخـه كـور، فـرار ايـن آقـا              . غيرمنظم با آقاي چمران همكاري داشت     

  ».مصيبت به بار آورد و موجب فرار سربازها شد
 در  1360 خـرداد    31اي در      خامنه امام ديگري است و     طوركه اصل مطلب      در حالي 

انـد و در       توضيح داده   كرده و مفصالً   صدر را رو   صحن مجلس با سند، چندين دروغ بني      
  :يندفرما انتها با كمال رعايت انصاف مي

» ... هـاي مـا شـهيد شـدند، مـن            حال در ماجراي هويزه كه تعدادي از بچه         علي اي
وجه نشاني از يك تعلل عمدي و سـستي عمـدي،            كنم اما به هيچ    طور قطع نفي نمي    هب

گفتند كه ايـن   روز شنيده شد كساني مي خداي نكرده خيانتي مشاهده نكردم، چون دي      
قـدر اشـكال و ايـراد         صدر اين   صدر بوده است، نه؛ ما درباره آقاي بني         كار، كار آقاي بني   

اي كه هيچ راهي بـراي        وارد و بجا و منطقي داريم كه محتاج اين نيست كه اين مساله            
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  1».اثبات ندارد، به ايشان ما نسبت بدهيم
 كـه  ايـن  جملـه  از دارد؛ جريـان  نيـز  اعتقـادي  موضوع با هاي مقاله در شيطنت اين
ــا مــصادف شــعبان مــاه  نيمــه  آســتانه در امــسال  الزمــان صــاحب حــضرت مــيالد ب

 شده گذاشته اي مقاله فارسي پدياي ويكي ورودي  صفحه )الشريف فرجه تعالي اهللا عجل(
  .كند تشكيك ايجاد شيعيان مهدوي باور در تا بود

 بـراي  بنيـاد  ايـن . طلبـد   مي وسيع مجالي و فرصت ولي است بسيار ها نمونه اين از
 بـه  فارسـي  مقاالت تعداد رسيدن بهانه به اش داخلي نگارندگان و خود تقويت و تثبيت

 اسـناد  سـازمان  در تاالر قلم     1395 مرداد   15روز جمعه    در جشني مراسم ميليون نيم
  !!!درك برگزار ملي  وكتابخانه
 كـه  صهيونيـستي  بنيـاد  يـك  بـا  دولتي نهادي و زمانسا بايد چرا پرسيد بايد حال
 تقويـت  باعـث  و كنـد  همكـاري  باشد مي مردم فرهنگ و مملكت عليه كارش خروجي

  !شود آن اطالعاتي برداري بهره و نفوذ
  : انبارويكي 
 اي  چندرسـانه  هاي  پرونده ديگر و تصويري،  آوايي هاي  پرونده از اي  مجموعه و مخزن

 در كـه  هـايي   پرونـده . است رايگان و آزاد همگان ي  استفاده براي آن محتواي كه است
 مـديا   ويكـي  بنيـاد  هـاي   پـروژه  ديگـر  در نمايش و استفاده قابل شوند  مي بار انبار  ويكي

 يـك  نـشاني  از استفاده با،  بنابراين هستند؛ خبر  ويكي و كتاب  ويكي،  پديا  ويكي همچون
 هـا   پـروژه  ديگر يا پديا  ويكي در آن ارهدوب باركردن به نيازي،  انبار  ويكي در موجود فايل

  .نيست

                                     
1 .mashreghnews.ir ) مشرق نيوز68892خبر كد ( 
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  !به به چه نمازي
 محفل 1393 در سال السالم عليه در شب والدت حضرت امام حسن مجتبي    

 .اي برگزار شد خامنهامام اهللا  شعرخواني جمعي از شاعران كشور در حضور حضرت آيت
 .خوانيد  در زير ميآقاي سعيد طاليي، در اين ديدار شعري را قرائت نمود كه

 دا نيستفكرم همه جا هست ولي پيش خ
  زردوز كه محراب دعا نيستي سجاده

 گفتند سر سجده كجا رفته حواست؟
 ! كجا نيست؟،انديشه سيال من  اي دوست

 از شدت اخالص من عالم شده حيران
 !تعريف نباشد، ابداً قصد ريا نيست

 از كميت كار كه هر روز سه وعده
 از كيفيتش نيز همين بس كه قضا نيست

 عت نور استيك ذره فقط كندتر از سر
 !هر ركعت من حائز عنوان جهاني است

 اين سجده آخر نكند سجده سهو است؟
 ست كه اين حافظه در خدمت ما نيست چندي

 تا غم وام است و تورم! اي دلبر من
 محراب به ياد خم ابروي شما نيست

 دغدغه يك سجده راحت نتوان كرد بي
 مانده جدا نيست تا فكر من از قسط عقب

 سپردند، دو تا سكه گرفتنديك سكه 
 گفتند كه اين بهره بانكي است، ربا نيست

 از بس كه پي نان حالليم شب و روز
 در سجده ما رونق اگر هست صفا نيست

 گويند كه گنجي است به هر سجده بياييد
 !گونه، نيا، نيست من رفتم و پيدا نشد اين

 همين است كه گويند! به چه نمازي است به
 ! راه عرفا نيستراه شعرا دور ز

  :اي به مزاح به ايشان فرمودند در پايان قرائت ايشان حضرت امام خامنه
  »!شاءاهللا اين نماز را از شما قبول كند خدا ان« 
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  خوانندگان محترمسخني با 

ـ بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بـدون يـاري و            1
نامه صفحه بعـد را بـه         تقاضا داريم پرسش  . حمايت شما كاري دشوار است    

دقت تكميل نموده و ارسال نماييد تا از نظرات و رهنمودهاي ارزنـده شـما               
  .كار بنديم  به برده و در تقويت كمي و كيفي نشريه بهره
جا كه شما گراميـان در خـط مقـدم جبهـه فرهنگـي در حـال                   ـ از آن  2

مجاهدت هستيد و بيش از هر كس ديگر با نيازهاي امروز اعـضاي بـسيج ـ    
ويژه جوانان ـ آشنايي داريد، شبهات، موضوعات و مطالبي را كه احساس   به
ـ             مي ست، بـراي مـا     كنيد نياز امروز متربيان و مخاطبان شما و حتي نشريه ه

گيري از اهل فن و كارشناسـان         هاي بعدي با بهره     ارسال فرماييد تا در شماره    
  .ها مطالبي را ارائه نماييم مرتبط، در خصوص آن

هاي اخالقي و تربيتي، اعتقادي و        ـ مقاالت و تحقيقات خود را در زمينه       3
ردي معرفتي، بصيرتي و مهارتي، با لحاظ نمودن رويكردهاي آموزشي و كارب        

بديهي است در صـورت اتقـان محتـوايي و          . به نشاني نشريه ارسال فرماييد    
هـا را در      نويسي، بـا افتخـار آن       برخورداري آثار شما از استانداردهاي مقاله     

  . بعدي منتشر خواهيم نمودهاي هشمار
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 پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقاالت، جدول زير را تكميل نموده و آن لطف نموده
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن

  

يف
رد

  

لي  موضوعات نظر خواهي
عا

وب  
خ

سط  
متو

يف  
ضع

  

          ها گزينش مقاالت و كيفيت ارايه آن  1

          جم مجلهتعداد مقاالت و ح  2

          ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

          تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

          جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5

          شكل ظاهري نشريه  6

          كيفيت موضوعات قرآني  7

          كيفيت موضوعات اعتقادي  8

          كيفيت موضوعات فقهي  9

          وعات اخالقيكيفيت موض 10

          كيفيت موضوعات مهارتي 11

          كيفيت موضوعات گوناگون 12
  


