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  غــدیر و خالفــتبــاره در اهــل تســننبرخــی از  ي شــبهه* 

  :Aامیر حضرت
 بـن  حضرت امیرالمؤمنین علـى  7گوید پیامبر اکرم شیعه مى

در  وجانشینى انتصاب نمـود،   را در روز غدیر به Aابی طالب
  .اند هزار نفر حضور داشته120آن روز 

این دهها هزار شاهد فقط چند صـد نفـر بـه ایـن      پس چرا از
جمعیت فقـط تعـداد    ز آناو چرا  شهادت دادند؟ 7سخن پیامبر

  ابوبکر اعتراض کردند؟! اندکى تشیع را پذیرفتند و به جانشینى
  * جواب :

 دو اصـل را قطعـاً  سـنّیان  آیات و روایاتى متواتر حتى در بـین  
  کند: اثبات مى

  اصل اجتماع مردم در غدیر خمـ 1
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 در آن 7کـه پیـامبر اکـرم    مسلمین اى مورد اتفاق جملهـ 2
  اى بیان فرمودند:  من خطبهاجتماع عظیم در ض

» ولى بکُأاَلَست؟ قالوا بلى! قام م کُمفل ن أنفُسکُ نمنت واله فهذا م
عن « یا به روایتی دیگر: و »مواله ... لىولى بکُأم؟ قالوا م م کُمن أنفُس

  »مواله ... لىواله فهذا عم نتکُاَال من  :لقااهللا و رسوله ف
تر از شـما بـه شـما، گفتنـد: خـدا و      ترجمه: کیست سـزاوار 

 ]مـن [فرمود: آگاه باشـید هرکـه را    ]  7پیامبر[رسولش، سپس 
  موالي اوست. ]هم[ام پس این علی  موالي او بوده

هـا تردیـدي    در اصل این پرسش و پاسخ هـیچ یـک از سـنی   
این را  7پیامبر بخش دوم کالمعلمایشان  ولى گروهى از ندارند.

ام پـس ایـن    دوست او بـوده  ر کسى که منه«کنند :  طور معنا مى
   !!»على دوست اوست

که سؤال  پاسخ ما در برابر این قرائت نابسامان، این است 
نه تنها  )بکم من انفسکم... (من اولی) الست اولى(  7رسول اهللا

پیامبر کند بلکه اولویت  دوستى را اثبات مى والیت به معناى
  ست.ابر کل مؤمنین اثبات کرده  را 7اکرم
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که بعد از پاسخ مردم، بیان بخش دوم کالم آن حضرت و اما 
در » فاء تفریع«باشد که به همراه  گیري از اقرار مردم می شده، نتیجه

»یا » فهذا علی»حضرت امیرالمؤمنین علىاولویت » فعلیC  را
  .است ثابت نموده 7پیامبر اکرمبر کل مؤمنان پس از نیز 

(مائده/  اکمال دین و تبلیغ ي یهو عالوه بر جریان غدیر در آ
 این اولویت را براى وارثان معصوم آنهم آیاتى دیگر  ،)67و3

  کند. ثابت مى Gحضرت
و « است:سوره فاطر  32و  31ات آیاین آیات،  ي از جمله

 هللالَّذي أَوحینا إِلَیک منَ الْکتابِ هو الْحقُّ مصدقاً لما بینَ یدیه إِنَّ ا
ثُم أَورثْنَا الْکتَاب الَّذینَ اصطَفَینَا منْ عبادنَا فَمنْهم  * بِعباده لَخَبیرٌ بصیر

ذَلک هو  هللاظَالم لنَفْسه ومنْهم مقْتَصد ومنْهم سابِقٌ بِالْخَیرَات بِإِذْنِ ا
   »الْفَضْلُ الْکَبِیر

واهد دالیل قبلی را نادیده انگارد، تا اینجا فرضاً اگر کسی بخ
فاطر، طفره رود. چون  32تواند در برابر استدالل به آیه  هرگز نمی

  اش ـ معاذاهللا ـ انتساب دروغ به خداي سبحان است! نتیجه
در حقایقش،  قرآن را ي وراثت ویژه ،این آیهخوب دقت کنید: 

فهم  ومیي عم ـ عالوه بر سه مرحله» الْکتابِ«الم در  با الف و
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که عبارتند از: عبارت، اشاره  شپایدار در نصوص و ظواهرقرآن 
؛ و از آنجا که این  خاص نهاده گروهى ي بر عهدهو لطائف ـ 

این عمل خداى متعال و  آمده (برگزیدیم)» صطَفَینَاا«با لفظ  گزینش
خَبیرٌ بصیر« و او انجام دادهرا  ه لَ بادبه بندگانش  ]نسبت[است ( »بِع

کسانى هستند که  این وارثان نتیجتاً؛  بسی آگاه و بسی بیناست)
  .دارندقرآن  در تمامی ابعادشایستگى این وراثت را 

قرآن  به لغزش در عمل قرآن حتی اندکی وارثان و اگر این
در چگونه و  وراثت آن را دارند باشند چگونه شایستگى داشته

ین وراثت بعد ؟ در صورتى که اشوند گزینشی ربانی انتخاب می
  قرآن را هم شامل است. عصمت

به  ي مبارکه معصومند که آیه لذا این بزرگواران همچون قرآن
خداى متعال آنها را با و  کند. تصریح مى این موضوع کامالً

  فرماید. معرفی میتوصیفى دوگانه 
گزینشى ربانى است  ،کل قرآن درکه ، »اصطفاء« با لغت اول:

شده بر ادیان یا بندگانى که انتخاب در  انتخاب یعنى آنچه نزد خدا
نَّ ا«... برترى دارد ؛ مانند: بین آنها صورت گرفته م   اصطَفى هللاََإِ لَکُ

  (براستی خدا دین را براي شما برگزید). .)132/بقره(» ...الدین
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نا« در بین »اصطفاء«هم ي فاطر  آیهو در   بادگرفته،  صورت» ع
 بجز رسولـ  هللادر نزد خدا بر همه عبادا پس این بزرگواران

از  برترى عصمت این ي برترى دارند. و نیز الزمه ـ 7اکرم
   .ستهرگونه خطا

 مالك انتخابش را تبیین کـرده و  آیهاین خداى متعال در دوم: 
  دسته تقسیم فرموده است: را به سه» عبادنا«

1 - »...ه س الم لنَفْ شایسـتگى   م هرگزه شخص ظالک» ...فَمنْهم ظَ
  انتخاب شدن معصومانه را ندارد .

2 - »دقْتَصم منْهممنهاى عصمت،  اینان که منظور عادالنند؛ و» و
  شایسته این انتخاب نیستند .

اسم فاعـل   »سابِقٌ« که اوالً» هللاومنْهم سابِقٌ بِالْخَیرَات بِإِذْنِ ا« - 3
 گیرد. ثانیاً برمى ینده را دراست و زمان ندارد پس گذشته، حال و آ

»رَاتاست. ها در تاریخ تکلیف کلّ نیکى» الْخَی  
کلّ  در 7اسالم در نتیجه این بزرگواران پس از رسول گرامى

، حتـی از معصـومان پیشـین    مثلث زماندر ها بر همه انسانها  نیکى
 انـد  سبقت گرفته Gحضرت نوح، ابراهیم، موسى و عیسى مانند
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 به جـز نبـی اکـرم   االتر از عصمت تمامى انبیاء لذا عصمت آنان و
   است. »صلوات اهللا علیهم اجمعین«

معصوم قرآن و حجتهاي بعـد از نبـی مکـرم     وارثاناین حال 
  چه کسانى هستند ؟ 7اسالم

 اند؛ نه خـود آنهـا ادعـاى عصـمت     اگر اینان خلفاى سه گانه
ما هـم  عل دانند و همین داشتند و نه علماى سنّى آنان را معصوم مى

بـر خـالف    اند که خلفاى سه گانه هر کدام اعمـالى  تصریح کرده
  اند. شریعت انجام داده

 اند که باز هم آنها مانند اهل سنّت ي اربعه ي و یا اگر اینان ائمه
  خلفاى سه گانه، اختالف و اشتباه دارند.

شیعیان  حال که در میان سنّیان چنین کسانى نیستند، آیا در بین
ـ  هم نیستند؟!  نسبت دروغ  اگر پاسخ داده شود، خیر! این ـ معاذاهللا 
  مبارکه است .  ي دادن به آیه

پس این افراد همان خاندان معصوم پیامبرند که در غدیرخم و 
انـد؛ یعنـى    شده حدیث ثقْلَین یک یک با نامهاى مبارکشان معرفى

  I.طاهره صدیقه حضرت ي به اضافه همان دوازده نور پاك
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 این که چرا از آن جمعیـت کثیـر، فقـط تعـداد     و در پاسخ به
هـم   گوییم: گروهى منافق و گروهـى  اندکى تشیع را پذیرفتند؟ مى

خسـته   7سست ایمان یا قاصر بودند که از عدالت رسول گرامى
 حضرت امیرالمؤمنین علـى شده بودند. از این رو پذیرش خالفت 

 ي نکتـه  برایشان مشکل بود و یک »صلوات اهللا علیه«بن ابی طالب 
اکثریت بـا   تاریخى هم هست و آن این که معموالً در طول تاریخ،

  منحرفان بوده است.
 امیرالمؤمنین علـى اعتراض بر ابوبکر ، نخست از شخص امام 

شروع شد چنان که در خطبه شقشقیه و ماننـد   Dبن ابی طالب
 منصوص است و نیز بزرگمردانى دیگـر مثـل سـلمان، ابـوذر،     آن

 انتخابهـاى  و اش تحمیلى بر شوراى سقیفه و انتخاب عمار مقداد و
  .بعدى اعتراض کردند

 اعتراض نکرد! آیا فعالً نـص  اما اگر فرض کنیم هیچ کسى هم
را تثبیت کرده و  Gمعصومان محمدى کتاب و سنت که خالفت

فرمان صریح قرار داریم، کافى نیست؟! اگر گفته  ما در محضر این
  وحید و نبوت است.خود انکار ت شود: نه! این
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 »ذَلک هو الْفَضْلُ الْکَبِیر...« پرسیم: آیا این فضل کبیر در پایان مى
آن همـه اختالفـات و    آن هم با ؟براى غیر معصومان شایسته است

تـر   از هر بزرگى بـزرگ  هللاعندا انحرافات موجود! حال آن که کبیر
  است. 

 در طول 7از رسول گرامى بعدقرآن  معصوم این وارثانپس 
منحصـرند   فقط وتر و بزرگوارترند  تاریخ از هر بزرگى بس بزرگ

آنان نیز نزد شیعه  مبارك اسامیکه  Gبه سیزده معصوم محمدى
نام پنج تن از این نفوس مقدسه به زبان بلکه  .و سنی مشهور است

 صلوات اهللا« )ماـطْـَرْ ، فبـَّرْ ، شَـبِّــشَیا ، ـلـد ، عـمـحـم سامی: (
 Aتوسـط حضـرت نـوح    ، کشتی نوح بر لوح »علیهم اجمعین 

کـوه آرارات   حک شده که در حفاریهاي باستان شناسی در رشـته 
آثـار تـاریخی مسـکو     ي ارمنستان بدست آمده و اکنون در مـوزه 

  موجود است.
  22و  21جزء تفسیر الفرقان،  اقتباس از:

  104ـ  107و کتاب علی و الحاکمون ص 
  (دامت برکاته)تهرانی صادقی العظمى هللا آیتحضرت  تألیف
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   14/5/1380 روزنامه توسعه در تاریخ همصاحب

  »دامت برکاته«با حضرت آیت اهللا العظمی صادقی تهرانی 
  

سمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم   بِ
 مطلـوب و متعـالی چـه    ي به نظر جنابعـالی یـک حـوزه    •

  نتظاراتی را باید بر آورده نماید؟ا
وزه اسالمی است و این حوزه باید براساس قطعاً منظور ح

اي که خالی از قرآن است خالی از  معارف قرآنی باشد؛ حوزه
که بر محور قرآن  است زیرا اسالم حقیقی اسالمی ؛اسالم است

، نه در عرض سنت و عترت هم در طول قرآن است البته و است
جِد منْ دونه ملتَحداً« به دلیل آن، (هرگز جز کتاب  )27/کهف( »لَن تَ

ولی روایات اسالمی اعم از  پروردگارت پناهگاهی نخواهی یافت)
تناقض، جعل، تقیه و  روایات منقول از شیعه و یا سنی بعضاً داراي

. و بدین جهت قبل از عرضۀ آنها به قرآن، سند روایت تقطیع است
که  ـشویم  بنابراین آن گونه که با قرآن مواجه می مهم نیست.

از  توان به تعدادي نمیـ  در آن راه نداردفظی هرگز لتحریف 
  .روایات اسالمی اعتماد کرد
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کنیم یا احادیثی است که  و اگر ما هم از روایات استفاده می
موافق قرآن است یا نه موافق است نه مخالف، مانند احادیثی که 

باید از نظر  که کنند بر وجوب هفده رکعت نماز یومیه داللت می
و ال تَقْف ما لَیس لَک « آموزیم که باشد چون از قرآن میسند قطعی 

لمع آنچه را که نسبت به آن، برایت دانشی نیست (:  )36(اسراء/» بِه
  .)پیروي مکن

بـر محـور اصـیل و    بایستی اي است که  حوزه اسالمی، ةحوز
بحث ها و مطالعات،  زیربنایی قرآن تأسیس بشود و در آن دروس،

اي انتظار کـل معـارف    رآنی باشد. از چنین حوزهبر محور اصلی ق
 مورد احتیاج مکلفین را باید داشته باشیم یعنـی در ابعـاد سیاسـی،   

اجتماعی و ابعاد فردي که مورد نیاز مکلفین است بایـد   اقتصادي،
  .نظر دهد

اش، منطقش، عرفانش،  اي این گونه نباشد فلسفه لکن اگر حوزه
اي  ات اسـت؛ از چنـان حـوزه   ش دچار تناقضتفقهش و حتی ادبیا

انتظاري جز گمراه شدن و گمراه کردن، تضاد و تناقض نمی تـوان  
اش چـه انتظـاري    هـاي علمیـه   داشت و از چنین فقهی در رسـاله 
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توضـیح  «توانیم داشته باشیم جز تناقضاتی که اکثـر آنهـا را در    می
  ایم. نقد کرده »المسائل نوین

د واقع موجـب آگـاهی   عاین جمله شاید تلخ باشد ولکن در ب
است. فقهی که مبناي قرآنـی نداشـته باشـد و براسـاس صـحیح      

مسلمان  چرا که اگر ؛عقالنی بنا نشده باشد منحرف است وحیانی و
شود و اگر کـافر بنگـرد    مسلمانی بنگرد به کفر نزدیک می ةبا دید

  یابد. کفرش فزونی می
بـین  هاي زیادي از مردم روشنفکر و روشن  از این جهت گروه

رددند  و می گویندم  این چه اسالمی است که برخالف عقل و حس
رأي می دهد که مثالً اقوي چنـین اسـت احـوط     ،و برخالف علم

  .چنان است
روش صحیح قرآنی  دین داریم: شناختدر النهایه ما دو روش 

  و روش ناصحیح غیر قرآنی .
علمیه تا چه حد با ایده آل مورد نظـر   ةوضعیت فعلی حوز •

  ا هماهنگی دارد؟شم
درصدي بسیار کم! اگر از من سؤال کنند شما که اینطـور بـه   

هـا   چرا مدت شصت سال است در حوزه کنید پس حوزه انتقاد می
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دهیـد و   خواندید، اکنـون هـم درس مـی    حضور دارید؟ درس می
  کنید؟ تحقیق می

و ه ها نگریست با دو چشم به حوزهتا به حال کنم بنده  عرض می
ل با چشم راست که چشم اصلی است و بر محور قرآن وا .نگرم می

  اي. شکل یافته؛ و بعد با یک چشم حاشیه
در نتیجه علوم متداول حوزه را به خوبی دریافت نمودم نـه از  
آن جهت که کامالً آنها را بپذیرم بلکه براي قبول بعضی از مطالب 

سـمتی  برخی از مطالب آن به وسیلۀ عرضۀ آنها بر قرآن، تا ق و رد
را که بر صراط قرآن و سنّت قطعیه و عقل سلیم و بر صراط علـم  

  بپذیرم و با سایر اضافات و انحرافات مبارزه نمایم. مطلق است
من در این مسأله تقیه ندارم که اگـر محوریـت قرآنـی بطـور     

عرفان، منطق و  ها رواج یابد فقه حوزوي و اصول، کامل در حوزه
  .کند میفلسفه اش و غیره به مقدار قابل مالحظه اي تغییر 

 صـرفاً  ام نه بدین خاطر که از من یه نوشتهملبنده یک رساله ع
هاي موجـود   رسالهمتفاوت با ام  اي ارائه داده تقلید کنند بلکه رساله

از چند جهت. این رساله را بـر محوریـت آیـات قرآنـی تـدوین      
تقلیدش آگاهانه باشد و  خواند می ی که مسائل آن راام تا کس نموده
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از نظر استداللی دریابد که مثالً فالن مطلب در فـالن بـاب چنـین    
  .است به دلیل این آیه و چنان است به دلیل آن آیه

 اًام. ضمن آورده »سیلۀتبصرة الو«سنن قطعیه را در  بیشترِهمچنین 
ـ     اهو نشـود آراي  در پاورقی هم براي این کـه زیـاد جنجـال و هی

 انـد،  ی را که با این فتاواي قرآنی هم نظر بـوده متقدمین و متأخّرین
  که امکان داشته است. ام البته تا جایی یادداشت نموده

ر   اي  که من عقیـده  ـبه عنوان نمونه فرض کنید در باب آب کُ
ریت ندارم و نظرم این است که در صورت غالب شدن آب بر  به کُ

اعلی « ام که سید مرتضی آورده ـجام می گیرد  نجاست، طهارت ان
  .اند داده او چند نفر از علماي دیگر هم بدین صورت فتو »اهللا مقامه

ت سنّ البته لزومی ندارد که ذکر شود چون استدالل به کتاب و
ها را قید کردم تا زیاد وحشت نکنند و نیز نگویند  کافی است؛ این

  .حسابی است که سخن بی
بنده این است که براساس کتـاب   ةاب وضو عقیدب یا حتی در

باشد و  ت صحیح میت شستن دست ها، هم به طریق اهل سنّو سنّ
  .هم به طریق شیعه



 ١٤

باشـد   ع مـی ن و تشـی این رأي برخالف نظر غالب علماي تسنّ
ا در حکم مسح فق القول اند امولکن برخی از علما در این زمینه متّ

وید و هم شیعه که مسـح بـا یـک    ش ی خطا کرده که میپا، هم سنّ
حال آنکـه   ، منتها خطاي سنی بیشتر است.داند انگشت را جایز می

، عرضاً و طـوالً، از سـر   تنها مسح صحیح، مسح کامل روي پاست
  انگشتان تا برآمدگی اول از هر پا.

اند که زن فقط از  یا در باب ارث زن نوعاً آقایان فقها فتوا داده
از زمـین، نـه از نظـر     ولـی  برد ارث میقیمت ساختمان مسکونی 

  .برد ارث نمی آنعین  قیمت و نه از
قرآنی کردیم کـه زن از کـل مـا     یما در اینجا استدالل به آیات

برد؛ از اعیان، از حقوق مالی و ... به دلیل قـرآن   ترك مرد ارث می
 ي کـه از جملـه   هستبین فقها شش رأي  ،ر این مسألهدت؛ و سنّ
  برد. ك مرد ارث میرَزن از کل ماتَاین است که  ءآرا

ما در کل ابواب فقه از این قبیل مسـائل زیـاد داریـم کـه در     
دسته خیلی باالیش ما رفیق و همراه داریم و در درصد کمی مانند 

از یعنی نماز را در سفر فقط در صـورت خـوف    نماز مسافر، خیر.
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 کاهیم ولی در عصـر حاضـر معمـوالً    میو نه از کمیتش، کیفیتش 
  خوفی در کار نیست. پس نماز مسافر، همه جا کامل است.
تبصـرة  «یکی از دوستان شنیده بود که نظـرات قرآنـی مـا در    

کتابی است که به صورت  »تبصرة الفقهاء«البته  ـ جمع است »الفقهاء
 »علیه رحمۀ اهللا« عالمۀ حلّی »تبصرة المتعلمین«ام بر کتاب  نقد نوشته
 ـ ام ه بیش از هزار آیه استدالل کردهصفحه است و ب 900و حدود 
دارم به استناد قرآن کـه   اگفت که بنده پانصد و چهل فتو ایشان می

  دو. ی یا بر خالف هریا نقد بر شیعه است یا نقد بر سنّ
علمیـه   هـاي  جنبش اصالحات چه رهاوردي بـراي حـوزه   •

  داشته است؟
یک بعد سیاسی دارد و یـک  اصالح طلبی با مفهوم جدیدش، 

د اسالمی. ما نه در بعد سیاسی، آن را کالً قبول داریـم و نـه در   بع
و تنها راه اصـالحات  دارد  کلیدي که خطاهایی، چون بعد اسالمی

هاي علمیـه   صحیح، اصالحات قرآنی است که باید از درون حوزه
ي اول، حوزه نباید وابسته به هـیچ قـدرتی    آغاز شود و در مرحله

ورایی، جامعه را به صالح، قوالً و عمالً باشد. تا بتواند با رهبري ش
  دعوت نماید.
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 توقع شما به عنوان یک شخصـیت حـوزوي از اصـالح    •
  طلبان داخل و خارج حاکمیت چیست؟

اي هستم که همه  نیستم بلکه حوزوي رفه بنده حوزويِ صالبتّ
، تعبد آگاهانه کند و آنگاه نسبت به سنّت چیز را به قرآن عرضه می

ع از حـوزه اسـت کـه قرآنـی و     ورت چنانچه توقّدارد، در هر ص
ع از کارگزاران نیز همـین اسـت کـه اسـالمی و     مردمی باشد توقّ

نظـارت   سنّت قطعیه با مردمی باشند یعنی بر مبناي اصالت قرآن و
وظـایف  مشـروع مـردم،    در نظر گرفتن توقعاترهبريِ شورایی و 

  خود را انجام دهند.
آن را به  را قبول دارید وآیا بحث عینیت سیاست با دیانت  •

دانید؟ گري روحانیت در امور اجرایی می يمعنی تصد  
سؤال اول این است که آیـا   .مجزّا از هم است ي این دو قضیه

  اصوالً سیاست با دیانت عینیت دارد یا نه؟
ـ    انی سیاست یعنی رهبري، و رهبري یا رهبـري رحمـانی و رب

ـ   باشد یا رهبري شیطانی، و یا تلفیقی  می  ،ثاز هـر دو. در ایـن مثلّ
و ؛  انی عین دیانت است و رهبري شیطانی ضـد دیانـت  رهبري رب

مقداري از آن صـحیح و قسـمتی از آن نادرسـت     رهبري التقاطی،
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ـ  و«خوانیم که  در زیارت جامعه میما  است. ۀَسَاس  بـادالع کـانَ   واَر
ــان معصــوم» الــبِالد سیاســتمداران مجتمعــات اســالمی  Gامام

ـ  شوند که منظور در اینجا سیاست سوب میمح ایـن   انی اسـت. رب
براي رسیدن به قدرت و پیروان مخلص آنان معصوم سیاستمداران 

شـوند و هرگـز آن را    یا ماندن در آن به هیچ دروغی متوسل نمـی 
بـا شـنیدن اولـین     Aدانند. چنانکه امیرالمـؤمنین  مصلحت نمی

قدرت آن حضرت  به  اش تثبیت گرایانه که نتیجه مصلحت پیشنهاد
أْمرُونِّی أَنْ أَطْلُـب  : «بهاي کنار گذاشتن مقطعی عدالت بود، فرمود أَتَ

جور  دهید که پیروزي را بـا سـتم    آیا به من فرمان می (: » النَّصرَ بِـالْ
  )! بخواهم؟

هـا   لغت سیاست ملکوك و معیوب شده چون سیاستمتأسفانه 
و استعمار چنـین سرنوشـتی   نوعاً شیطانی است کما اینکه استثمار 

لکـن قـرآن    .شـده  دار لکهاستعمار چون نوعاً ظالمانه است  .دارند
یعنـی خـدا شـما را در      )61(هود/ ...»و استَعمرَکُم فیها«... فرماید: می

خـدا   .استعمار خدا فاضالنه و عادالنـه اسـت   زمین استعمار کرد.
د و شـما را  ها، آب و... را خلـق کـر   زمین را خلق کرد کل زمینی
 این عمل فاضالنه اسـت  .را آباد کنید وادار کرد به نفع خودتان آن
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ولی لفظ استعمار از ایـن   .است آنبرتر از  به دنبال عدالت و یعنی
معموالً با ایـن نـام   در گذشته استعمارگران شته که جهت مذموم گ

یا اکنـون در شـکل    اند کردهمردم را به بیگاري وادار نموده و ستم 
داستان لفظ سیاسـت هـم چنـین     .کنند ر بر مردم حکمرانی میتزوی

که سیاست ربانی در یکی از ابواب فقهـی مـا کـه     است در حالی
  باب امر به معروف و نهی از منکر است متجلّی است.

هم معروف فـردي داریـم هـم معـروف      ما در امر به معروف،
کـر  اجتماعی؛ در نهی از منکر نیز، هم منکر فـردي داریـم هـم من   

 شـورایی اگر معروفات اجتماعی و فردي تحت رهبـري   اجتماعی.
یابد و از محرمات فردي  و اشاعه گیرد قرار فقیهان بر محور قرآن،

ـ    و انی پیگیـري  اجتماعی دوري گزیده شود در واقـع سیاسـت رب
  اند. همین طریق را پیموده Gاست کما اینکه انبیاء شده

 اسـتوار  حاکمیـت قـرآن   پایهپیشوایی مسلمانان باید بر آري، 
اي به مـردم کوفـه اینگونـه     در نامه Aباشد. چنانکه امام حسین

ام إِال فَلَعمرِي ما اال...: «مرقوم فرمودند تَـابِ  مـبِالْک ماک بحـار، ( » ... الْحـ 
به جانم سوگند کسی حق پیشوایی ندارد جز آنکه بـر  « : )335، ص44 ج

   ».اساس کتاب خدا حکم کند
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اسـت کـه همـان     ایـن  امین شرایط مسلمان قويِّ پس یکی از
طوري که خود بـه واجبـات عمـل نمـوده و از محرمـات دوري      

 عقیـدتی و عملـی   بـه سـازماندهی   است، در حد اسـتطاعت  کرده
محرمـات   ،تا اجتماع .بپردازدهم سنّت و مجتمعات بر مبناي قرآن 

 کنار گذارد و بـه  ـچه از حیث افراد و چه از حیث حکومت   ـ را
ز برخاسته ابنابراین سیاست رحمانی  ها متمایل گردد. سوي معروف

و  بـا دیانـت همـراه اسـت    سیاست مثبت صـادقانه   ؛است دیانت
  باشد. سیاست منفی تزویر، ضد دیانت می

گـري در   يبخش دوم سؤال شما باید بگویم کـه تصـد   ةدربار
از آن شایستگان متخصـص  به شرط انتخاب تخصصی،  جامعه تنها

 ،ناط این است شخصی که مسؤلیت دارد در هر یک از اموراست م
باشد خواه روحانی باشد  عاقالنه و اسالمی داشته تخصصیِ يتصد

یا غیر روحانی، ولی همان طور که آقاي خمینی فرمودند: روحانیان 
باید در پشت صحنه باشند و نظارت و ارشـاد نماینـد اگـر خـود     

خوب هـم کـار بکننـد بـه      بشوند اگرروحانیون وزیر، وکیل و... 
مردم اشـتباهات آنـان را بـه پـاي دیـن       صالح نیست چون بعضاً

تر شـوراي مرجعیـت و رهبـري     روحانیت به بیان دقیق نویسند. می
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باید تصدي امور معنوي را برعهده گیرنـد و شـوراي متخصصـان    
باشد و این دو بایـد تـوأم و    امین هم تصدي امور اجرایی را داشته

. البته مشروط به اینکـه فقـط در چـارچوب کتـاب و     همراه باشند
  سنّت، کار انجام دهند نه براساس مصلحت گروهی و حزبی.

تعریف شما از تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت و اسـتقالل   •
حوزه چیست؟ و عدم تحقق این مطلـب را متضـمن چـه    

  دانید؟ مفاسدي می
ـ  سیاست باید تابع دیانت باشد بنابراین قدرت روحانی، درتی ق

علم و معرفت باشد و این مبنـا   ،تسنّ ،است که باید بر مبناي قرآن
از جهت انجام تکـالیف فـردي و اجتمـاعی اصـالت دارد و ایـن      
اصالت در کل ابواب زندگی هم هست. سیاسیون باید سیاستشـان  

 سـتی و این شورا هـم بای باشد.  نهایشوراي فق ۀتابع نظرات فقیهان
بوده و به نظرات مخالف با نص یا  محور کارش فقط قرآن و سنت

 عــد از آنِاصــالت در دو ب ظــاهر پایــدار قــرآن، اعتنــایی نکنــد.
در یک بعد اصالت دیانت از جهات معرفتی و علمی  :هاست حوزه

براي کل جامعه، و بعد دیگر هم سیاست است، چون سیاسیون هم 
 ي اسـالمی  باید سیاستشان اسالمی و تابع جریان دینی باشد. حوزه
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نباید تابع سیاست باشد حتـی سیاسـت اسـالمی، بلکـه سیاسـت      
اگر سیاست  .حوزه است ،پس محور اسالمی باید تابع حوزه باشد.

 .تابع حوزة صحیح قرآنی باشد هم سیاست درست است هم حوزه
چنانچه سیاست غلط باشد حـوزه  شد ولی اگر حوزه تابع سیاست 

باشد امکان دارد شود و اگر سیاست صحیح هم  غلط اندر غلط می
که به سوي انحراف کشیده شود چون ذات قدرت ایـن اقتضـا را   

  کند. دارد و نتیجتاً حوزه را منحرف می
به نظر می رسد که حوزه قبـل از انقـالب از حیـث نخبـه      •

پروري کارنامه درخشان تري نسبت به زمان حال داشـته  
   باشد علت این امر چیست؟

االن اسـتقالل نـدارد و از   چون حوزه قبالً اسـتقالل داشـت و   
مین در امور سیاسی پیش آمده؛ زمان ورود معمسوي دیگر در این 

اینها قبالً در حوزه به مباحثه و مطالعه مشغول بودند لکـن بعـد از   
روحانی مشـغول   روحانی و هم غیر سیاسیونِ انقالب، هم سیاسیونِ

ـ  ی و امور سیاسی شدند گروه اویکارهاي اجرا د، ل حرفـه اي بودن
  گروه دوم نیز تابع آنان شدند تابع جریانات و نظرات سیاسی.
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اش  در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان و مصلحت که الزمه •
باشـد   عصـر مـی   هاي نوین هـر  چالش آشنایی و تعامل با

   است؟ اکنون به چه میزانی در حوزه گسترش یافته
ـ   ر اسـت امـا   ثّؤعنصر زمان و مکان در شناخت موضـوعات م

اکم بر احکام الهی نیست بلکه تابع احکام شرعی اسـت و  هرگز ح
ت هم در صورتی که عنوان ضرورت ـ به معناي عسـر یـا    مصلح

البتـه عـالم    جهـۀ اسـالمی نـدارد.   نداشته باشد هرگز وِحرج را ـ  
عدي باشد یک بعـد در شـناخت   دو باعمالش اسالمی و فقیه باید 

لم به زمـان باشـد،   عد دیگر بایستی عات بکوشد و در بکتاب و سنّ
» سوابِاللَّ علیه مجهالتَ هزمانبِ العالم« می فرماید: Aکه امام صادق

بـر او هجـوم    فریبندهاشتباهات  ،ستاعالم به زمانش که (کسی  :
ولی در هر دو بعدي که عـرض شـد    .)269/ 78ج (بحار )آورد نمی

ن تـا  ایم لکـ  غفلت در حوزه بوده است البته مقداري حرکت داشته
  زیادي داریم. ي حد مطلوب فاصله

 نماییم. از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، تشکر می •
بنده نیز از شما ممنون هسـتم. خـداي متعـال بـه مـا و شـما       

  گري قرآنی عطا فرماید. اصالح مداومت در
  والسالم علیکم و رحمۀ اهللا



 

  

  
  

 نقالب قرآنیااین جزوه بر محبان  و نشر تکثیر
  .اجب کفایی استو

  
  
  
  
  
  

  جامعۀُ علوم القرآن : تکثیر از
  7، پالك  21قم، بلوار امین ، کوچه 

  0251 - 2934425:  کستلف
 


