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 جهالت

و جالـب بـسيار كـهدش نقل عمروعاصازاي جمله السالم عليه علي امام سريال در

 باشـد گفتـه مطلبـي چنين عمروعاص واقعدركه ايناز جدايـ البتهو است شنيدني

.است ناپذير انكارو مهم حقيقتيـنه يا

 من؛ هاي خدعه روينه كن، حساب قشونت توان روينه جنگ ايندر ابايزيد؛«

».باشند فراوان جاهل مردمان علي سپاهدركهكن دعا فقط

از بيـشتر اگـر كننـد مـي وارد حـق جبهـه بـر جاهالنكهاي ضربهكه حقيقت اين

.است شده ثابت تاريخ طولدر بارها نيست كمتر نباشد دشمنان

 تـا بـود نمانده چيزيكه زمانيدركه است صفين جنگهمآن هاي نمونهاز يكي

 بلكـه نـه،را جنـگ سرنوشـتاي عده جهالت شود، خشكانده هميشه براي فتنههريش

.داد تغييررا اسالم جهان سرنوشت

:اند فرموده السالم عليه علي اميرالمؤمنين

»��� ���	
� ����«��»���� ������ ����«�

 صـدمات مـردماز برخـي جهالـت اسـالمي جامعـه گيـري شكل ابتداياز متاسفانه

 دشـمنان هميشه ادوار اين تمامدرو است كرده وارد اسالمي تمدنبه ناپذيري رانجب

ص.1 و دررالكلم  410غررالحكم
ص.2 و دررالكلم  187غررالحكم

بصيرت
سرمقاله
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 شـده باعـث مسئله اين.اند كرده حساب مردم جهالت رويبر چيزيهراز بيش اسالم

 هاي چهره درخشش حتيو شوند دور اسالمي ناب سيرهو اخالقاز اسالمي جوامع كه

 علمـي فاصـله اخيـر صده چنددرو گذاشتهلافوبهرو زمان مروربه نيز علمي بزرگ

�.كند پيدا چشمگيري افزايش غرب جهاناز اسالم دنياي

 حـاكم جزيرةالعـربدر مردم زندگىبر عصبيتو جهالت دست روزآنكه بلياتى اكثر«

 مانـدگى عقـبو سـوادى بـىو فقر.است حاكم اسالمى هاى ملت زندگىبر امروز بود، كرده

 كـشورهاىدر داخلـى اختالفـاتو اسـتكبارى هاى قدرتى سلطهو اخلىد استبدادو علمى

�».هست اسالمى

 اسـالمبه بازگشت بزرگ حركتيدر اسالمي جمهوري مقدس نظامكه اينبا حتي

 اسـت، بازگـشته اخالقـيو علمـي هاي پيشرفت مسيربهو نموده آغازرا محمدي ناب

.است انقالبو اسالم دامنگيرنگذشتگااز برخي جاهالنه رفتار پيامدهاي هنوز

 بـهراما انقالب،.شد پامالما ملت افتخار ما، ملت غرور ما، ملت عزت سال،هادهاز بيش«

 بـا علمى،ى سابقه اينبا تاريخى،ى سابقه اينباما كشور.كرد خودمانبه متوجهو آورد خود

 دوراندر مـا كـشوركهاى علمى بزرگانآنبا داشتيم،ماكه فكرىو علمى عظيم ذخائر اين

 هـا،»فـارابى« هـا،»زكريـا محمدبن« ها،»سينا ابن«ـ كرده تربيتراها اين دنيا غفلتو جهالت

و اكتشافا اين جهالت بشر، آن چيزى نيست كه نقطه.1 بهى مقابلش اختراعات ت است؛ بلكه اگر بشر
به. هاى مختلفى دست پيدا كند، اما روابط صحيح انسانى را نشناسد، دچار جهالت است دانش اگر بشر

و دو طبقه  و احكام، قائل به دو گونه انسان ى بـشر باشـد، ايـن اوج علم هم برسد، اما از لحاظ حقوق

ى باشـد؛ا اما بناى زندگى، بناى ظالمانـه هاى مادى هم برسد، اگر بشريت به پيشرفت. بشر جاهل است
و زورگويى بر زندگى مردم حاكم باشد؛ قدرت هاى قوى، ضعفا را پايمال كنند؛ در دنيـا نـور معرفـت

.انسانيت نباشد؛ در دنيا فريب رايج باشد، باز هم همان جاهليت است

و كارگزاران نظام جمهورىاي فرمايشات امام خامنه و ميهمانان خارجى در ديدار با مسؤوالن اسالمى
13/11/70ى فجر، در سالروز عيد سعيد مبعث شركت كننده در مراسم دهه

و برگزيدگان علمىاي فرمايشات امام خامنه.2 13/7/90 در ديدار جمعى از نخبگان
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 اسـت وسطى قرون مال است؛ بشريت جهالت دوران مالها اين چه،وچهوها»نصير خواجه«

 چنـين يـكهكـ كـشورى ايـنــ نبود دنيادر دانشاز فروغى هيچ دانش،از خبرى هيچ كه

 خودمـان زندگى لياتاو براىكه برسدىيجابه كارش دارد، استعدادى چنينيكو ظرفيتى

ــ افتـاده عقـب هـاى عرضـه بىـما سياستمداران.باشيم داشته ديگران دستبه چشم بايد هم

.بـود گلـى هـاى آفتابه اين لولهنگ"!بسازد تواند نميهم لولهنگيك ايرانى":گفتند مي

ما":كه گفتمي يكىآنيا.بزند حرف جورى اين ملتشازكه سياستمدارىآنسربركخا

 عرضـگى بـى هـا اين خب،"!برويم پيش بتوانيمتا بشويم فرنگى بايستىپا نوكتاسر فرق از

راها ضعف اين خودشان، هاى ضعف خاطربهاى عدهيككه است افتادگى عقبها اين است؛

.آمـديم خـود بـهما برد؛ بينازراها اين انقالب.شودمي تحقير ملت كنند؛مي تحميل ملت بر

و كـرديم پيشرفتما شده؛ آشكار خوبى هاى ظرفيت گرفته، انجام خوبى كارهاى خوشبختانه

�».كرد خواهيم پيشرفت شاءاهللا ان

 دليـل همـين به�».گردد برمىهاآن جهالتبه غالباًهم مردم هاى توده هاى گرفتاري«
را هـاآنو سـازند رهـا جهالتازرا مردمتا اند كوشيده همواره السالم عليهم هدي ائمه

.نمايند تربيت بصير هايي انسان
 شـود، مـى خوانـده اربعين روزدركه)السالم عليه( حسين امام هاى زيارتاز زيارتى در«

������:اسـت اين آن،و دارد وجود پرمعنا بسيارىا جمله �� ������ !�"�#$%& �'�(��)%* ��%� ��� +�$%� �,-%" 
.اسـت شـده گنجانـده جمله ايندر)السالم عليه( علىبن حسين فداكارىى فلسفه�.���/��!����.%

 كرد، نثاررا خود خونـتو حسين اينـتوى بنده اينكه كندمى عرض متعال خداىبهرئزا

�».بدهد نجات جهالتازرا مردم تا

و ميهمانـاناي فرمايشات امام خامنه.1 و كارگزاران نظـام جمهـورى اسـالمى در ديدار با مسؤوالن
13/11/70ى فجر، در سالروز عيد سعيد مبعثى شركت كننده در مراسم دههخارج

7/9/76)ص(بيانات در ديدار با مسؤولين كشور به مناسبت مبعث پيامبر گرامى اسالم.2
ص6ج)خرسان تحقيق( تهذيب األحكام مولَاي الصادقُ صلَوات اللَّه علَيه في زِيارةِ الْأَربعين.3 11؛
21/6/69اي فرمايشات امام خامنه.4
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 بصيرت

 باشـند، نداشـته سياسـى فهـمو مغز اگر هم،را دانشمندها دانشمندترينوها عالم ترين عالم

 جهـتدرو كنـد، خـودش مجـذوب ببـرد؛ طـرفآنبه تواندمى ترش آبنباتيكبا دشمن

�!دهد قرار خودش اهداف

 است افكن نور بصيرت

 بـدون اگـر انـسان بيابانيكوىت.نماست قطبو نما قبله بصيرت، است؛ نورافكن بصيرت،

 است؛ ضعيف احتمالش ليكن برسد،هم جائىيكبه تصادفاً است ممكن كند، حركت نما قطب

.شود زيادى هاى تعبو مشكالت دچار حيرت،و سرگردانىازكه دارد وجود بيشترى احتمال

 وقـتيك نبود، نما قطب اگر.هست انسان جلوى دشمن وقتى خصوصهب است؛ الزم نما قطب

 دسـتاز كارى ديگر وقتآن ايد؛ گرفته قرار دشمنى محاصرهدر سازوبرگبى بينيدمى شما

�.است نورافكنو نما قطب بصيرت،پس.آيد برنمى شما

 بصيرتى نشويد مواظب باشيد دچار بى

 يعنـى بسازيد،را اسالمى ايرانكه اين براى شما كنم؛ عرضها جوان شمابه خواهممي من

 اسـالم مقابـلدررا خودتـانى وظيفـههم كنيد، سربلندرا تاريختانو عزيز ميهنولتم هم

 بـه هـم كنـد، تـالش اسالمى ايران سربلندى براى كسى اگر امروز كهـ دهيد انجام باعظمت

 نجاتى مايهكه عزيز اسالمبههم است، كرده خدمت خود تاريخبه خود، ملتبه خود، ميهن

 بايـد باشـيد، صـحنهدر بايد باشيد، هوشيار بايد باشيد، بيدار بايدـ ردهك خدمت است، بشريت

�.نشويد بصيرتىبى دچار باشيد مواظب.دهيد قرار خودتان كار محوررا بصيرت

و دانشجويان بـه مناسـبت در ديدار دانشاي فرمايشات امام خامنه.1 روز ملـى مبـارزه بـا«آموزان

12/8/72» استكبار
قماي فرمايشات امام خامنه.2 و جوانان استان 4/8/89در ديدار دانشجويان
 19/10/1389دي19ز قيام بيانات در ديدار مردم قم در سالرو.3
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 هر جا بصيرت بود، غلبه كرديم

 بفهمـيم، درسـت توانـستيم مـاكه جائى هر

وـ بصيرت همان يعنىـ بدهيم تشخيص درست

 احـساس كـرديم، تكليـف حساساآن دنبال به

 شـديم، ميـدان واردو كـرديم مسئوليتو تعهد

�.است بودهمابا غلبه

بـصيرت را از خواهنـد دشمنان مي

 مردم بگيرند

 توانستهكه است بصيرت اثربرما ملت امروز

 چـهاو عليـه دانـد مـي مـا ملـت.بايـستد اسـت

 كننـد، مـي توطئه كسانىچه هست، هائى توطئه

 ملـت چيزچهاز چيست،ها توطئه ايناز هدف

 ملت.دانندميما مردمراها اين ناراحتند؛ ايران

 راهدر ايـستادگى طلبـى، اسـتقالل خـواهى، آزادي اسالم، ايمان،ى روحيهكه دانندمي ايران

 تدريجهبهمرااو هاى شيوه.شناسندميهمرا دشمنما مردم.كرده عصبانىرا دشمن درست،

.اسـت باارزشى چيز خيلى بصيرت اين.چيست دشمن هاى شيوه فهميديم گرفتيم، ياد مان همه

 كـهىيهاآنچه كنند؛مي دشمنانكههم تبليغاتى.ايستادند نمىما ملت نبود، بصيرت اين اگر

 شـاناى اجـاره هـاى بوقو بلندگوها زبانبهكه هائىآنچه كنند،مي تبليغ مستقيماً خودشان

ازرا بـصيرت ايـن كـه اسـت اين جهتدراش همه كنند،مي پخشهاآننزباازو دمند مي

 شـان، استقامتاز شان، اسالماز شان، ايمانازراهاآن كنند؛ مشتبه مردمبررا امر بگيرند؛ مردم

�.كنند دور زندگى حوادثبه نسبت شان درست معرفتاز راه، ايندر شان ايستادگى از

19/10/89دي19 در ديدار مردم قم در سالروز قياماي فرمايشات امام خامنه.1
و ذاكرين اهل بيتاي فرمايشات امام خامنه.2 3/3/90)ع( در ديدار جمعي از شاعران
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 دو سطح بصيرت

 زيـرينى اليـهو اصـولى سـطح سطح،يك.كنيم تعريف توانيممي سطحدودررا بصيرت

 بـه توحيـدى نگاهبا توحيدى، مفاهيم اساسى فهمو بينى جهان انتخابدر انسان.است بصيرت

 بـا:است ايندر مادى نگاهو توحيدى نگاه بين فرق.كندمي پيدا بصيرتىيك طبيعت، جهان

 اسـت، مـدار قـانونى مجموعـهيك است، مند نظامىعهمجمويك جهان اين توحيدى، نگاه

و مـان پيـدايش وجودمـان، هـستيم، طبيعـت ايـناز جزئـى كـههمما است؛ هدفدار طبيعت

 معنـاى.اسـت توحيـدى نگاهى الزمه اين،.نيامديم دنيابه هدفبى است؛ هدفدار مان زندگى

در آنگـاه هـستيم، هدفـداريمفهميـد وقتـى.اسـت ايـن قادرو عالم خداوند وجودبه اعتقاد

 كنـيم مـي تالش.است اميدوارانه تالشيك جستجو، اين خود.آئيم برمى هدفآن جستجوى

 شـود مـي شروع تالشى چيست، هدف فهميديم يافتيم،را هدفكه بعد.كنيم پيدارا هدف آن

ارجهتد تالشهمآن تالش؛ شودمي زندگىى همه صورت ايندر.هدفآنبه رسيدن براى

در مجاهدتىو تالش گونههر توحيدى، نگاهباكه دانيمميهمرا اين طرفآناز.هدفدارو

 مطلوبى نتيجهيكبه يقيناً دارد؛ مراتبى نتائج اين.رساندمي نتيجهبه قطعاًرا انسان هدف، راه

 معنـى افـسردگىو سـرخوردگى نااميدى، يأس، ديگر انسان زندگىدر نگاه، اينبا.رساند مي

 تحقـق هدفىيكبا شما تنفس شما، حيات شما، پيدايش شما، وجود دانيدمي شما وقتى.ندارد

 تـالشو تكـاپو هـدف،آن بـه رسـيدن بـراىو گرديـدمي هدفآن دنبال است، كرده پيدا

 پـاداشو اجـر هـم تكاپو اين خود است، هستىى آفرينندهكه متعال خداى نظراز.كنيد مي

 توحيدى، ديدگاهدركه است اين.رسيديد هدفبه واقعدر رسيديد،كهاىهنقطهربه.دارد

دواز يكى؛�»الحسنيين احدىاال لناما«:فرمود.نيست متصور اصالً مؤمن براى ضررو خسارت

 سـرازرا دشمنيا است؛ بهترين اينكه شويم،مي كشته راه ايندريا ماست؛ انتظاردر بهترين

مي.1 إِحدى الْحسنَيينِ: فرمايد قرآن هم تَرَبصونَ بِنا إِالَّ أَنْ يـصيبكُم اللَّـه قُلْ هلْ بِكُـم صنُ نَتَـرَب نَحـ و
إِنَّا معكُم متَرَبصونَ بِأَيدينا فَتَرَبصوا أَو هنْدنْ عذابٍ مرا«: بگوـبِع آيا درباره ما، جز يكى از دو نيكـى

در(از سـوى خـودش ولى ما انتظار داريم كه خداوند، عذابى) يا پيروزى يا شهادت ! (: انتظار داريد؟ 
يا) آن جهان ما) در اين جهان(به شما برساند، اكنون كـه چنـين اسـت، شـما) مجازات شويد(به دست

)52/توبه(»!كشيم انتظار بكشيد، ما هم با شما انتظار مى



ـ شماره 36شميم معرفت 10

 وجـود ضـررى جـا ايندرپس.است بهترينهم اينكه رسيم،مي مقصودبهو داريم برمي راه

.ندارد

 ممكـن هـم گوناگون حوادثدر بصيرت، عميقى اليهو بصيرت وسيع سطح اينجزهب...

 چـه بـه بصيرت اين.كند پيدا بصيرت بايد انسان.شود انسان عارض بصيرتىبىو بصيرت است

 بصيرتى اين كرد؟ پيدارا بصيرت اين شودمي جورىچه ند؟ك پيدا بصيرتچه يعنى معناست؟

 تأكيـدو تكيـهآن روىهم اميرالمؤمنين كلماتدرو رواياتدرو است الزم حوادثدر كه

 پيشكه حوادثىدرو گذردمياو پيرامونكه حوادثىدر انسانكه است اين معناىبه شده،

و عاميانـه شـكل بـه حـوادثاز كنـد سعى كند؛ تدبر كند،مي پيدا ارتباطاوبهو اوست روى

و كند فكر؛�»&�*�8 �567 �"�4�3 012«:كند اعتبار اميرالمؤمنين، تعبيربه نكند؛ عبور سطحى

 سنجش، اينباـ»&:��9 �*��8«ـ بسنجدرا مسائل تدبربا يعنى.كند اعتبار فكر، اين اساس بر

در كـردن، تـدبرهاآندر سنجيدن، درست كردن، نگاه درسترا حوادث.كند پيدا بصيرت

�.شودمي باز حقيقتبه چشمش انسانو كندمي ايجاد بينائى يعنى كند؛مي ايجاد بصيرت انسان

و تفكر  بصيرت


	�� ����( اميرالمؤمنين� ���
"�, «:فرمايدمي ديگر جاىدر)� �;%9�)/�� ��<=>?@�& %<�A�B�� ��-C5�6���& 
��9 ��:�& ���D�>«شـنيد، وقتـى نبنـدد؛ صـداها بـررا خود گوش بشنود،كه است كسىآن بصير؛� 

�«.انديشيد بايد كرد؛ قبوليا كردرد شنيدن صرفبه شود نميرااى شنيدههر.بينديشد;%9�)/��
 ,�"�B%<�A��9 ��:�& ���D�> �� ��C5�6��از بـسيارى كـار ايراد.نبنددرا خود چشم كند، نگاه يعنى نظر.»&�

و نكردنـد نگـاهكه است اين شدند، سرنگونو لغزيدند بصيرتىبى هاى لغزشگاهدركه كسانى

 آنگـاه كـرد، نگـاهكه وقتى كند؛ نگاه بايد انسان.بستند واضح حقايقيكبررا خودشان چشم

و اعتبر فابصر«.1 و عبرت گيرد،» رحم اللّه امرء تفكر فاعتبر خدا رحمت كند كسى را كه تفكّر كند

 229ص7ج) خوانسارى( غررالحكم شرح. از آن كه عبرت گرفت بينا گرددو پس 
قماي فرمايشات امام خامنه.2 و جوانان استان  4/8/1389در ديدار دانشجويان
 213ص) للصبحي صالح(البالغة نهج.3
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 بينـد مـى انـسان.كنـيم نگـاهراىييزهاچيك نيستيم حاضر اصالً اوقات خيلىما.ديد خواهد

�.كنند نگاه نيستند حاضر اصالًكهرا منحرفينى

و بصيرت  اخالص

 كنيم تقويت خودماندر روز روزبهرا اركان اين بايدماى همه.دارد اركانى بودن بسيجى

ناي.است بصيرتى روحيهو اخالصى روحيه اول،ى درجهدركه گفتيم بارها!عزيز جوانان

 اخـالص بـهرا شـما باشـد، بيشتر شما بصيرت هرچه.گذارندمي اثرهم روى بصيرتو اخالص

 بيـشتررا شـما بـصيرت متعـال خـداى كنيـد، عمـلتر مخلصانه هرچه.كندميتر نزديك عمل


���� ����«.كند مي� �����
� ���� �������� 
� �!"# $�%�&�'()�* +�����#�,- �!*�.�
 بـه هرچه.شماست ولى خدا؛»�

 بـود، كـه نـور.بينيـدمى بيشتررا حقايقوشد خواهد بيشتر شما بصيرت شويد،تر نزديك خدا

 هـمرا واقعيـات انـسان نباشـد، نـور وقتـى.كنـد مشاهدهرا حقايقو واقعيات تواندمي انسان


/�« ببيند؛ تواند نمي� �$�0�1����
(��2 +���'�3�4 �!*�.�
� �� ��* ����5 �������� 
� ���� �����
� �!"#  وقتى» ()'�&��$�%�6

 وجـوددرو اند حقيقى طاغوت كهـ نفس هاىىاهو وقتى بگيرد،را انسان چشم جلوى طغيان

و هـا حـسادتو هـا طلبـى جـاه وقتـى بگيرنـد،را مـا چـشم جلـوىـ فرعوننداز بدترما خود

 توانيم نميهمرا واقعيات بگيرند،راما چشمىجلوها شهوترانىوها پرستى هوىوها دنياطلبى

�.كنيم مشاهده

 بصيرت شرط كافى براى موفقيت نيست، شرط الزم است

 گفتيمكه كند؛مي پيدا ادامه اشتباهو خطا حال عيندر اما دارد، وجودهم بصيرت گاهى

 ارد؛د وجـود عـواملى جـا ايـندر.اسـت الزم شرط نيست، موفقيت براى كافى شرط بصيرت

 تـصميم اقـدام براى اما دانند،ميرا حقايقىها بعضى.است ارادهو عزم نبودى مسئلهاش يكى

 تـصميمحقاز دفاعوحق موضعدر ايستادن براى گيرند؛ نمي تصميم اظهار براى گيرند؛ نمي

 طلبى تنزه گاهى است، طلبى عافيت گاهى:دارد عللىهم نگرفتن تصميم اين البته.گيرند نمي

قماي فرمايشات امام خامنه.1 و جوانان استان  4/8/1389در ديدار دانشجويان
 04/09/1389 هزار بسيجي در روز عيد غدير110 در جمعاي امام خامنهفرمايشات.2
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 خـود شخـصى منـافعى مالحظـه گـاهى است، شهوات گاهى است، نفس هواى گاهى است،

 بـه بايـستد، حـرف ايـن پـاى خواهدمي است، زدهرا حرفىيك.است لجاجت گاهى است،


7!«:فرمودكه برگردد؛ خودش حرفاز كندمي ننگشكه اين خاطر 8�9�:�
 خدا لعنت؛»�

 كمـك حـال عـيندر داننـد؛ مـيهمرا واقعيت دارند،هم اطالع هستند افرادى.لجاجت بر

 پـشيمانكه كسانى ايناز خيلى.دشمن هاى گيرى جهت مخالف، هاى گيرى جهتبه كنند مي

 بينيـد مـى شـما روزيك اما بودند؛ انقالبى افراطى شكلبه روزىيك برگشتند،را راهو شدند

 بـه ايـن!انـد گرفتـه قرار انقالبضدتخدمدرو اند ايستاده روزآن مقابلى نقطهدر درست

.مـادى مطالبـاتدر شـدن غرق نفسانى، شهوات نفسانى، هاىىاهو است؛ عوامل همين خاطر

از غفلـت مـرگ،از غفلـت وظيفـه،از غفلـت پروردگار، ذكراز غفلتهمها اين اصلى عامل

�.شود عوض شان جهتگيرى درجه هشتادوصد كلىهبكه شودمي موجب اينها است؛ قيامت

 اين سه عنصر را هميشه با يكديگر توأم كنيد

 اينازاى نقطههردرها جوان براى عزيز، بسيجيانى همه براى ما،ى همه براىكهچه آن

سه ايناز است عبارت باشد، مطرح شاخص عنوانبه بايد هستند، كار مشغولكه عظيمى عرصه

و كنيد توأم يكديگربا هميشهرا عنصرسه اين.ازهاندبهو بهنگام عمل اخالص، بصيرت،:عنصر

 بهنگام عمل اخالص، بصيرت، باشد؛ شاخصما براى بايد گانهسه عناصر اين.باشيد داشته نظر در

�.اندازهبهو

 بصير باشد انقالبي بايد

 همـين غالبـاً حـوزه مـتنكه است، حوزه انقالبيو پرشور جوانانبه خطابهم نكتهكي

ي آينـده اميـد شماهاسـت، مـال آينده!من عزيزان.هستند انقالبي طالبو پرشور هاي جوان

 عمل اهل انقالبيي طلبه جوانكه است درست.كنيد مراقبت خيلي بايد هستيد؛ شماها كشور

 باشد؛ مراقب بايد اما نيست، كار انداختن فردابه امروزو تسويف اهل است، فعاليت اهل است،

قماي فرمايشات امام خامنه.1 و جوانان استان  04/08/1389در ديدار دانشجويان
قماي فرمايشات امام خامنه.2  02/08/1389 در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان
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 تفـريطو افراطاز.بزننداوبه گري افراطي تهمت بتوانندكه باشد جورييانقالب حركت نبادا

 تفـاوتيبيو سكوتو گيري كنارهكه طور همان بدانند؛ انقالبي هاي جوان. كرد پرهيز بايستي

 كـه چيـزيآن اگـر.نـشود روي زياده باشيد مراقب ميزند؛ ضربههم روي زياده زند،مي ضربه

از بعـضي بـه حـوزه، بزرگـاناز بعـضيبه حوزه، مقدساتاز عضيببهكه است شده گزارش

 ايـن اسـت، انحـراف قطعـاً ايـن بدانيد باشد، درست باشد، شده اهانتي مثالً وقتييك مراجع

 بايـد باشـد، بينـا بايـد باشـد، بـصير بايـد انقالبـي.نيـست اينها گري، انقالبي اقتضاي.خطاست

 يكي كنيم،ردرا يكيكه نيست ساده جور اين مسئله. كند دركرا زمانه شرائط هاي پيچيدگي

را انقالبـي شور بايد باشيد، دقيق بايد.شود نمي جوري اين كنيم؛ قبولرا يكي كنيم، اثبات را

 بايد اما نشويد، روگردانهم ديگراندقو طعناز بايد بسازيد،هم مشكالتبا بايد كنيد، حفظ

 باشـيد مواظبو كنيد دقت اما بمانيد؛ صحنهدر نشويد، مأيوس.باشيد مراقب نكنيد؛هم خامي

 كـورهازرا شما نكند، عصبانيرا شما دارد، اعتراض جاي شما نظربهكه كسانياز بعضي رفتار

�.است الزمي چيزيك عقالئيو منطقي رفتار.نبرد در

مـصرف نابجاـ شود مصرف خود جاىدر باارزش انقالبى هيجانو شور اين باشيد مواظب

�.دارد بصيرتو آگاهى تفكر، تأمل،به احتياج اينـ نشود

 گري نكنند نيروهاي انقالبي را متهم به افراطي

 نكننـد؛ گـري افراطـي بـه مـتهمرا انقالبي نيروهايكه كنيم توصيه همهبههمرا اين البته

 فاضـل بـي، انقالي طلبـه انقالبـي، جوان انقالبي، عنصر.دارندمي دوست جوري اينهم بعضي

 هـم ايـن نـه، گـري؛ افراطـيبه كنند متهمرا سطوحاز سطحيهردر انقالبي مدرس انقالبي،

� گيرد؛مي انجام دشمن دستبهكه است انحرافي

دياي فرمايشات امام خامنه.1 و اساتيد حوزه علميه قم بيانات در  29/07/1389دار طالب، فضال
 02/08/1389قم استان بسيجياناز نفر هزاران ديداردراي فرمايشات امام خامنه.2
قماي فرمايشات امام خامنه.3 و اساتيد حوزه علميه  29/07/1389بيانات در ديدار طالب، فضال
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 مقدمه

گفتند فقط قـرآن قابـل از ابتداي تاريخ اسالم بحثي مطرح بوده است كه برخي مي
و احاديث پيامبر صلي و اهـل بيـت علـيهمو آلهو عليهاهللا قبول است الـسالم حجـت سلم

بيهم. شرعي نيست ميعن نظريه را امروزه نماينـد كـه فقـط ضي به اين صورت مطرح
خواسـت در قـرآن در قرآن آمده باشد زيرا خداوند اگـر مـياحكامي را قبول دارند كه 

مي آن و آن را معجزه اين دسته از افراد مدعي. فرمود ها را بيان اند كه مطيع قرآن بوده
.دانند پيامبر مي

�)فيه تبيان كل شـىء(با توّجه به اين كه در قرآن بيان همه چيز هست«: گويند مي

راـحسبنا كتاب اللّه": كه گفتندچه مانعى دارد كه ما هم با آنها  قرآن كتاب خدا مـا
شـنويم كـه در ميـان احاديـث صـحيح، خصوص كه مـىهب همصدا شويم؟"بس است

و اين باعث بى و نادرست نيز وجود دارد، هـاآني اعتبـار شـدن همـه احاديث مجعول
�».است

. چه در اين مقاله بدان پرداخته شده بررسي اين نظريه است آن

1.ءكُلِّ شَيل تبياناً تابالْك كلَيع )89/نحل( ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيزـنَزَّلْنا

الشريف اهللا تعالي فرجه عجل"حكومت جهانى مهدى"اهللا مكارم شيرازي در كتاب اين سؤال را حضرت آيت.2

ص  و پاسخ127، .اند آن را بيان داشته مطرح

!؟كندميتياقرآن كف
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 يروي از روايات عمل به قرآن استپ

و حديث صحيح، در واقع منكر خود قرآن محـسوب مـى شـوند؛ چـه منكران سنّت
بهسلمو آلهو عليهاهللا صليكه، قرآن صريحاً گفتار پيامبر اين و را عنوان يك منبـع معتبـر

و�االطاعه معرفى كـرده واجب  دسـتور بـه اطاعـت از پيـامبر بـسياريدر آيـات اسـت
وو آلــهو عليــهاهللاليصــ ســلم داده

و  اطاعت از او را اطاعـت از خـدا
ــانش ــرپيچي از فرم ــدم س  را ع

و بـراي اطاعت از خـود دانـسته
و  اطاعت از رسول وعـده پـاداش

يچي وعده عـذاب دادهپبراي سر
.است

 دستور به اطاعت

1(...ولَهسر و نَ اللَّهعو رسولش را اطاعت كنيد...ـ ...أَط )33احزاب(...خدا

2(نْـهع وا ال تَولـَّ و ولَهسر و وا اللَّهأَطيع اى كـسانى كـه ايمـان ــ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا

و سرپيچى ننماييد! ايد آورده و پيامبرش را اطاعت كنيد )20انفال(.خدا

3(ولَهسر و وا اللَّهأَطيع و پيامبرش را اطاعت نماييد) فرمان(وـو )46/انفال(!خدا

4(ولَهسر و وا اللَّهأَطيع و پيامبرش را اطاعت نماييد) فرمان(وـو )13/مجادله(!خدا

و أَطيعوا الرَّسولَ)5 وا اللَّهو از پيامبرش فرمان بريدـ أَطيع (خدا را اطاعت كنيد، )54/نور!

أَطيعوا الرَّسولَ)6 و وا اللَّهو از پيامبرش فرمان بريدخدا را اطاعت كنيدـأَطيع ،!

)12/تغابن(

ص» الشريف اهللا تعالي فرجه عجلحكومت جهانى مهدى« كتاب.1  اهللا مكارم شيرازي آيت: نوشته127،
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 خداستاز اطاعت،پيامبراز اطاعت

7(اللَّه أَطاع فَقَد رابىهر كس پيامبر را پيروى كند،ـمنْ يطعِ الرَّسولَ شك خداونـد

(اطاعت كرده است )80/نساء.

 اطاعت از پيامبر نشانه ايمان است

إِنْ كُنْ)8 ولَهسر و وا اللَّهنينَأَطيعؤْمم و رسول او را اطاعت كنيد اگر با ايمانـتُم خدا

(هستيد )1/انفال.

 سلمو آلهو عليهاهللا نتايج عدم اطاعت از پيامبر صلي
 كفر

ال يحب الْكافرينَ)9 ا فَإِنَّ اللَّهلَّوولَ فَإِنْ تَوالرَّس و وا اللَّهأَطيع راـ قُلْ و رسول بگو خدا

ــ ــافران را دوســت نمــىاطاعــت كني ــدا ك ــه خ ــد ك ــد بدانن ــول نكردن . داردد اگــر قب
)32/عمرانلا(

 باطل شدن اعمال

10 (مالَكُملُوا أَعطتُب ال و أَطيعوا الرَّسولَ و وا اللَّهأَطيع اى كـسانىـ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا

و رسـول را اطاعـت! ايد كه ايمان آورده و اعمـال خـود را خـدا . باطـل مـسازيدكنيـد
)33/محمد(

 گمراهي

نْ) 11 مـ رَةُ يـالْخ مَله يكُونَ أَنْ و رسولُه أَمراً إِذا قَضَى اللَّه مؤْمنَةٍ ال و و ما كانَ لمؤْمنٍ

مبيناً و رسولَه فَقَد ضَلَّ ضَالالً صِ اللَّهعي منْ و مرِهو زن بـا ايمـانى حـقـ أَم هيچ مرد

و پيامبرش امرى را الزم بدانند، اختيارى ندارد ) در برابر فرمـان خـدا( هنگامى كه خدا
و رسولش را كنـد، بـه گمراهـى آشـكارى گرفتـار و هر كس نافرمانى خدا داشته باشد

(شده است )36/احزاب!
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 پشيماني

12 (نَا اللَّهأَطَع تُقَلَّب وجوههم في النَّارِ يقُولُونَ يا لَيتَنا مووالَ ينَا الرَّسأَطَع در آن روزـو

از كـار خـويش پـشيمان(دگرگـون خواهـد شـد) دوزخ(هاى آنان در آتش كه صورت
و مى و پيامبر را اطاعت كرده بوديم«: گويندمى) شوند )66/حزابا(»!اى كاش خدا

 استحقاق مجازات

ذَروا فَـإِ) 13 احـ و و أَطيعوا الرَّسولَ وا اللَّهأَطيع وتُملَّيتَـو و اطاعـتـنْ اطاعـت خـدا

او(و! پيامبر كنيد مستحق مجـازات(و اگر روى برگردانيد،! بترسيد) از مخالفت فرمان

)92/همائد() خواهيد بود 

 نتايج مطلوب اطاعت
 دوستي خدا

لَكُـ) 14 رْ ْغفـي و اللَّه كُمبِبحوني يفَاتَّبِع ونَ اللَّهبتُح كُنْتُم إِنْ َغفُـور قُلْ ه و اللـَّ كُمذُنُـوب م

حيممى«: بگوـر را) نيـز(تـا خـدا! داريد، از من پيروى كنيـد اگر خدا را دوست شـما

و خدا آمرزنده مهربان است و گناهانتان را ببخشد )31/عمرانال(».دوست بدارد
 رحمت الهي

لَعلَّكُم تُرْحمونَ) 15 و الرَّسولَ وا اللَّهأَطيع و رسـول او فرمـان بريـدـو از حكـم خـدا

و لطف خدا شويد (باشد كه مشمول رحمت )132/عمرانلا.

16(... اللَّه مهمرْحيس كأُولئ ولَهسر و ونَ اللَّهطيعكه(ـ ... ي را)كساني و رسولش  خدا

ب اطاعت مى مىهكنند (دهد زودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار )79/توبه...
 هدايت

أَطيعوا الرَّسولَ) 17 و وا اللَّهوا ... قُلْ أَطيعتَدتَه وهتُطيع إِنْ و«: بگوـو خدا را اطاعت كنيد،

شدو...! از پيامبرش فرمان بريد )54/نور(» اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد
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 بهشت

جنَّات تَجري) 18 لْهخدي ولَهسر و عِ اللَّهطنْ يمه ذِّبـعي يتَـولَّ نْ مـ و ا الْأَْنهـارهتتَح منْ

و رسولش را اطاعت نمايد، او را در باغـعذاباً أَليماً وارد) از بهـشت(ىيها هر كس خدا

و آن كس كه سرپيچى كنـد، او را بـه) درختانش(كند كه نهرها از زير مى جارى است
)17/فتح(! سازد عذاب دردناكى گرفتار مى

19 (...و دينَ فيهـا خالـ ا الْأَنْهارهتنْ تَحم جنَّات تَجري لْهخدي ولَهسر و عِ اللَّهطنْ يم و

ظيمالْع زالْفَو كو پيامبرش را اطاعت كند، ...ـ ذل و قوانين او را محترم(و هر كس خدا

ه هـايى از بهـشت وارد مـى خداوند وى را در باغ) بشمرد، مـواره، آب از زيـر كنـد كـه
و اين، پيروزى بزرگى است درختانش جارى است جاودانه در آن مى )13/نساء(! مانند

 همنشيني خوبان

20 (و ينَ نَ النَّبِيـ مـ هِملَـيع ه م اللـَّ أَنْعـ ذينَ ك مـع الـَّ ولَ فَأُولئـالرَّس و عِ اللَّهطنْ يم و

و الصا داءالشُّه و و حسنَ أُولئك رفيقاً الصديقينَ راـلحينَ و پيـامبر و كسى كـه خـدا

همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بـر) در روز رستاخيز،(اطاعت كند،
و آن و صـالحان و شـهدا و صدّيقان هـاى خـوبى هـا رفيـق آنان تمام كرده از پيامبران

(هستند )69/نساء!
 فوز عظيم

منْ يطعِ اللَّ) 21 زُونَواْلفـائ م هـ كفَأُولئ تَّقْهي و اللَّه خْشي و ولَهسر و و هـر كـسـه

و از مخالفت فرمانش بپرهيـزد، چنـين و از خدا بترسد و پيامبرش را اطاعت كند، خدا
)52/نور(! كسانى همان پيروزمندان واقعى هستند

22 (فَو فاز فَقَد ولَهسر و عِ اللَّهطنْ يظيماًمو رسولش كند،ـ زاً ع هر كس اطاعت خدا

(عظيمى دست يافته است)و پيروزى(به رستگارى  )71/احزاب!
مينوزشماره .كند ده نيز به فوز عظيم اشاره
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 پاداش كامل

منْ أَعمالكُم شَيئاً) 23 تْكُملال ي ولَهسر و وا اللَّهاـإِنْ تُطيع و رسولش طاعت اگر از خدا

(كند كنيد، چيزى از پاداش كارهاى شما را فروگذار نمى )14/حجرات.
 عمومي است؛دستور

و شـامل همـه ي البته دستور به اطاعت از پيامبران الهي يـك دسـتور عمـومي اسـت
.گردد پيامبران مي

بِإِذْنِ اللَّه طاعيإِالَّ ل منْ رسولٍ را نفرسـتاديم مگـر ما هيچ پيـامبرىـ ...و ما أَرسلْنا

(براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود )64/نساء.
و شعيب، صالح، هود،نوحو البته در قرآن ضمن بيان داستان حضرات عيسى، لوط

آن بيان مي �.اند ها قوم خويش را به اطاعت از خود فراخوانده فرمايد كه

 چگونه اطاعت كنيم؟
ق ميحال كساني كه معتقدند فقط به نمايند به ايـن آيـات چگونـه عمـل رآن عمل

ــي ــد م ــي؟كنن ــا م ــان رســول خــدا آي ــراي زم ــات فقــط ب ــن آي ــه اي ــوان گفــت ك ت
هـا در حالي كه از سياق آيات مشخص است كـه ايـن؟سلم بوده استو آلهو عليهاهللا صلي

آن.دستوراتي هميشگي است كه تا قيامت برقرار است كه براي آيات منسوخ نشده چه
اگـر بتـوان بـه برخـي. اي بايد از آيات ديگر دليل وجود داشته باشـدخ بودن آيهمنسو

آن آيات عمل نكرد، به برخي ديگر نيز مي و وقـت اسـت كـه قـرآن توان عمـل ننمـود
و مصداق دل مياين بخواهي شده كه آيات :شويم

على الْمقْتَسمينَ أَنَزلْنَا ج* كَما ضينَعلُـواْ الْقُـرْء الَّذينَ عـ آن(ــ انَ هـا عـذابى مـا بـر

را همانـ!فرستاديم) آيات الهى(گران گونه كه بر تجزيه همان) فرستيم مى ها كه قرآن
آنآن(تقسيم كردند  و هايـشان چه را بر خالف هـوس چه را به سودشان بود پذيرفتند،
)91و90/حجر()!بود رها نمودند

63/زخرفـ 179و 163و 150و 144و 131و 126و 110و 108/شعراءـ50/عمرانلا: در اين آيات.1
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بِبعضِ الْكت ... فَتُؤْمنُونَ بِبعضٍأَ تَكْفُرُونَ و چـرا بـه بعـضى از كتـاب ايمـان ــ ... ابِ

مى مى و به بعضى ديگر كفر )85/بقره(�؟ورزيد آوريد
آن ضمن آن چـه كه در آيه زير نيز خداوند بدون هيچ قيدي دستور داده اسـت كـه
آن(پيامبر آورده  .را مسلمانان بايد اجرا نمايند) چه در قرآن است نه فقط

شَديد الْعقابِو ما إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه و عنْه فَانْتَهوا ما نَهاكُم و ولُ فَخُذُوهالرَّس ـ آتاكُم

آن)و اجــرا كنيــد(چــه را رســول خــدا بــراى شــما آورده بگيريــد آن و از  چــه نهــى،
و از  خـدا بپرهيزيـد كـه خداونـد كيفـرش شـديد) مخالفـت(كرده خوددارى نماييـد

(است )7/حشر!
سـلم دانـستنو آلـهو عليـهاهللا پس مشخص است كه يگانه راه اطاعت از پيامبر صـلي

و عمل به آن �.هاست سخنان آن حضرت

 مانند وحي است
نكته قابل توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه طبـق نـص صـريح قـرآن سـخنان پيـامبر

و وحي است چه در قرآنو آلهو عليهاهللا صلي و چـه سلم همگي صحيح بوده  آمده باشـد
.در قرآن نيامده باشد

هوى إِذَا ضَلَّ صاحبكم*و النَّجمِ غَوىما ما ى*وَونِ الهقُ عنطا يم إِلَّـا*و ـوإِنْ ه

يوحى  ىحمحّمـد[كه هرگز دوست شما* كند، سوگند به ستاره هنگامى كه افول مىـو

گ]»ص« و مقصد را و هرگـز از روى هـواى نفـس سـخن*م نكرده اسـت، منحرف نشده
مىآن*! گويد نمى (گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست چه )4تا1/نجم!

ت.1 وبيخ است كه عبارت از مؤمن بودن به برخي از آيـات اگر چه اين آيه توبيخ يهود است ولي نكته موضوع

.و كافر بودن به برخي ديگر است

:عنوان مثالبه. در كتب اهل سنت هم به اين مطلب اشاره شده.2

ج(.اال انّ ما حرّم رسول اهللا مثل ما حرّم اهللا ص1سنن ابن ماجه، ).، باب تعظيم حديث6،

ج(. سنّة كما ينزل عليه بالقرآنبال)ص(كان جبرئيل ينزل علي النبي ص1سنن دارمي، ،145(
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 استمموالي پيامبر

سلم طبق آيه زير بر همـه واليـتو آلهو عليهاهللا نكته بعدي اين است كه پيامبر صلي
و واليت او در امتداد واليت خداوند است .دارد

م هـ و يؤْتُـونَ الزَّكـاةَ و و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالةَ ولُهسر و اللَّه كُميلإِنَّما و

و مـؤمنيني هـستند كـه در هنگـام ركـوع زكـاتـ راكعون و رسـول ولي شـما خـدا

)55/مائده(.دهند مي
 اسـت بايـد از او اطاعـت كـرد، نيازي به بيان نيست كه وقتي واليت او واليت الهي

زيرا طبـق آيـه قبـل هـر چـه او بفرمايـد سـخن. كنيم همچنان كه از خدا اطاعت مي
.خداست

و خداوند است  اطاعت از اهل بيت اطاعت از رسول

 أُولي الْأَمرِ

ــن اطاعــت ــه اي ــشخص اســت ك ــد م ــه بع و آي ــل ــه قب ــامبر از آي منحــصر در پي
وو آلهو عليهاهللا صلي ميسلم نيست .شود شامل افراد ديگري هم

يا أَيها الَّذينَ آمنُـوا

و أَطيعــوا  ــوا اللَّــهأَطيع

ي الْـأَمرِ أُولـ و الرَّسولَ

اي كساني كـهـمنْكُم

ايد از خـدا ايمان آورده
و صاحبان امر  و رسول
.اطاعـــــت كنيـــــد

)59/نساء(
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 السالم احاديث اهل بيت عليهمتاييد

ميو آلهو عليهاهللاياحاديث پيامبر صل و احاديـث سلم با آيات قرآن تاييد ائمـه گـردد
ميو آلهو عليهاهللا صليبا جمالت پيامبر اكرم السالم عليهم �.شود سلم تاييد

:مانند

و أنا من علي �علي مني

�»هذا منّي«:فرمودالسالم عليه اشاره به امام حسن با

و أنا من حسين �حسين مني

�يالمهدي من

�حديث ثقلين

و شيعه و مشهور ميان علماى سنّت .است» حديث ثقلين«يكى از احاديث معروف
سـلمو آلـهو عليـهاهللا صـلياين حديث را گروه عظيمى از صحابه، بالواسطه از پيامبر

و بعضى از علماى بزرگ راويـان حـديث را بـالغ بـر سـى تـن از صـحابه نقل كرده اند،
�.دانند مى

و مورّخان آن را در كتب خـود آوردهگروه كثير و محدثان و روىى از مفسران انـد،

.توان ترديد كرد هم رفته در تواتر اين حديث نمى

ـ نرم افزار آثار حجت.1 ص)3(مجموعه فيش هاى تبليغىاالسالم والمسلمين قرائتي 1، حديث شناسي،

ج.2 ص2خصال صدوق، ،640 

ج.3 ص4مسند احمد، ،132 

ج.4 ص2إرشاد مفيد، ،127 

ج.5 ص2كشف الغمة، ،437 

ا.6 صز كتاب پنجاه اين مطلب .نقل شده است) اهللا مكارم شيرازي نوشته آيت(281: درس اصول عقائد براى جوانان،

ج.7 ص33سيره حلى، ،308 
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 ونـه سـياين حـديث را بـا» غاية المرام«عالم بزرگوار سيد هاشم بحرانى در كتاب

و با و هشتادسند از دانشمندان اهل سنّت  سـند از علمـاى شـيعه نقـل كـرده اسـت،
و تتبّع بيـشترى در ايـن زمينـه بـهم يرحامد حسين هندى عالم بزرگوار ديگر تحقيق

و از حدود  و نفر از علماى اهلدويستعمل آورده، سـنّت ايـن حـديث را نقـل كـرده
!آورى كرده است جلد كتاب بزرگ جمعششتحقيقات خود را پيرامون اين حديث در 

 ابوسـعيد خـدرى، ابـوذر غفـارى،:دانـ از جمله افراد مشهورى كه آن را نقـل كـرده
زيد بن ارقم، زيد بن ثابت، ابورافع، جبير بن مطعم، خديفه، ضـمره اسـلمى، جـابر بـن

و ام مى عبداللَّه انصارى .توان نام برد سلمه را
را«: اصل حديث به گفته ابوذر غفّارى چنين است او در حـالى كـه در خانـه كعبـه

چ شـنيدم كـه گفـت مـن از پيـامبر مـى نـين مـىگرفته بود رو به سوى مـردم كـرده
:فرمود مى

عتْرَتي اللَّهكتَاب الثَّقَلَينِ فيكُمتَارِكإِنِّي ىو َتفْتَرِقَـا حتـَّ لَـنْ إِنَّهما و  يـرِداأَهلَ بيتي

مىـعلَي الْحوض و خاند: گذارم من در ميان شما دو يادگار گرانبها و اين دو قرآن انم

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

و» نـسائى«و» صحيح ترمـذى«اين روايت در معتبرترين منابع اهل سنّت از قبيل
.و غير آن نقل شده است» تدرك حاكممس«و» كنزل العمال«و» مسند احمد«

و در بعـضى تعبيـر) دو چيز گرانمايه(» ثقلين«در بسيارى از متون روايت تعبير به
.كه از نظر مفهوم چندان تفاوتى با هم ندارد. آمده است) دو جانشين(» خليفتين«به

مى:كه جالب توجّه اين ر شود كـه از احاديث مختلف اسالمى استفاده ا ايـن روايـت
:در موارد مختلف به مردم گوشزد كرده استسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر

ص.1 37 نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده،
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.روز عرفه فرمود»حج«خوانيم كه در سفرمى» جابر بن عبداللَّه انصارى«در حديث
محلى اسـت(» جحفه«خوانيم كه در سرزمينمى» عبداللَّه بن حنطب«در حديث

و مدينه كه بعضى از حاجيان از مىميان مكّه .بيان كرد) بندند آن جا احرام
.خوانيم كه آن را در غدير خم فرمودمى» سلمهام«در حديث

اى از احاديث آمده كه در آخرين روزهاى عمر مبـاركش در بـستر بيمـارى در پاره
.بيان كرد

�و در حديثى دارد روى منبر، در مدينه بيان فرموده

در كتــاب» حجــر ابــن«ت حتــى طبــق روايتــى كــه دانــشمند معــروف اهــل ســنّ
ــه صــواعق« ــى» المحرق ــل م ــامبر نق ــى از پي ــد م ــوانيم كن ــى اســالم: خ ــامبر گرام پي

و فرمودسلمو آلهو عليهاهللا صلي و بلند كرد :بعد از بيان اين حديث دست على را گرفت
و قرآن با على، از هم جدا نمى« شوند تا در كنار كوثر بر مـن اين على با قرآن است

�.»ندوارد گرد

به عنوان يك اصـل سلمو آلهو عليهاهللا صليشود كه پيامبرو به اين ترتيب روشن مى
و از هر فرصتى براى بيان ايـن  و تأكيد داشته است، اساسى روى اين مسئله بارها تكيه

مى حقيقت سرنوشت �.كرده تا هرگز به دست فراموشى سپرده نشود ساز استفاده

:مالحظه استدر اين جا چند نكته قابل

و عترت به عنوانـ1 دليل روشنى» دو چيز گرانمايه«يا» دو خليفه« معرّفى قرآن
كه مسلمانان بايد هرگز دست از اين دو برندارند، مخصوصاً با اين قيـد كـه است بر اين

اگـر ايـن دو را رهـا نكنيـد هرگـز گمـراه«: فرمايـد در بسيارى از روايات آمده كه مـى
مىاين».نخواهيد شد .شود حقيقت به صورت مؤكّدترى ثابت

ص.1 42 المراجعات،

ص.2 75 الصواعق المحرقه،

 پايان مطالب آيت اهللا مكارم شيرازي.3
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و عترت در كنار قرآن دليل بر ايـن اسـت كـه-2  قرار گرفتن قرآن در كنار عترت
و همان و از هر گونه خطـا مـصون گونه كه قرآن هرگز دستخوش انحراف نخواهد شد،

و خاندان پيامبر نيز داراى مقام عصمت مى �.باشد محفوظ است عترت

ا-3  طـرزي ين روايات تصريح شـده كـه مـن در روز قيامـت از شـما دربـاره در بعضى از
 كنم كه ببينم عملكرد شما چگونه بوده است؟ رفتارتان با اين دو يادگار بزرگ بازخواست مى

شك-4 و اهل بيت« بدون از را هر گونه تفـسير كنـيم علـى عليـه» عترت الـسالم
مت بارزترين مصداق و به حكم روايات و هاى آن است، عددى، او هرگز از قرآن جدا نشد

.قرآن نيز از او جدا نگرديد
پيامبر» مباهله«خوانيم كه به هنگام نزول آيه عالوه بر اين، در روايات متعدّدى مى

و حسين عليهمسلمو آلهو عليهاهللا صلياكرم  و حسن و فاطمه و على  الـسالم را صـدا زد
�.»ها اهل بيت منند اين«: فرمود

 اين همه سفارش چيست؟دليل

كنـد مثـل انسان از چيزهايى كه بيشتر نگران است سـفارش بيـشترى مـىمعموالً
 ...كند مادرى كه در سفر فرزندش نگران است بيشتر تلفن مى

و سـفارش كـرده معلـومو آلهو عليهاهللا پس هرچه را پيامبر صلي سـلم بيـشتر گفتـه
يد بتوان گفت كـه كالمـى را بيـشتر از ايـنشا.... اش از آن بيشتر بوده شود نگرانى مى

.سفارش نكرده
دو: اگر كتاب خدا بس است چرا حضرت صدمرتبه فرمود... و عتـرت(اين از) كتاب

و كتاب بـدون معلـم هم جدا نمى و ماشين بدون راننده شوند، مگر نسخه بدون طبيب
و نخ، از هم جدا بشوند شود، اين مى هيچ كدام كـاربرد ها با هم مفيد است مثل سوزن

�.شوند تا قيامت ندارند، مكتب بايد كنار رهبر باشد، هرگز جدا نمى

مي)33/احزاب(ين مطلب در بررسي آيه تطهيرا.1 .گردد به وضوح مشخص

ص.2 ج) چاپ دهلى( 568مشكوة المصابيح، ص2و رياض النفره، و ترمذى( 248، )به نقل از مسلم

ـ نرم افزار آثار حجت.3 صيها، نگرانى78هايى از قرآن سال برنامه درساالسالم والمسلمين قرائتي 2پيامبر،
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و عترت  حقيقت واحد قرآن

و دين طبق حديث متواتر ثقلين، مجموعِ قـرآن» عروه وُثقي« به معناي دين است
و ... به صورت مفرد آمده است»هعرو«و عترت است، از اين رو واژه  آميختگـي كتـاب

اين دو، واقعيـت. توان مرز هر يك را از ديگري جدا كرد اي است كه نمي گونهعترت به 
مي واحدي هستند كه با نام دين يا عروه وثقي يا حبل .شود اهللا از آن ياد

 تـوان از اوصـاف قـرآن كـريم، صـفات رسـول خـدا با وجود اين اتّحاد است كه مي
و از اوصاف عترت مـيالس عليهمو ائمّه اطهارسلمو آلهو عليهاهللا صلي تـوان الم را دريافت

و. هاي قرآن دست يافت به ويژگي و معناسـت؛ ولـي عتـرت، قـرآن عينـي قرآن، لفـظ
و هر دو به يكديگر نيازمندند   ...ممثّل است

 در آيه

لَكُم اإلسالم دينا« ضيتتي ورعمن علَيكُم متلَكُم دينَكُم وأتم لتأكم ومواليت،» الي

و واليت با نـام مفـرد اك و اتمام نعمت شمرده شده؛ ولي از قرآن و) اإلسـالم(مال دين
و قـرآن. ياد شده است نه به صورت تثنيه» دين« همين امر از حقيقـت واحـد عتـرت

�.كند حكايت مي

 جزييات احكام

و اگـر از سـنّت چـشم و قوانين اساسى اسـالم اسـت؛ قرآن محتوى دستورات كلّى
و به گونه كلّياتى ذهنى كـه قابليّـت بپوشيم، جنبه  عملى خود را از دست خواهد داد،

و ريزه كاري اجرا ندارد باقى مى و آئـين نامـه ماند؛ زيرا تمام جزئيّات و ها هـاى عملـى
.همه در سنّت بيان شده است اجرايى آن قوانين كلّى

دسلمو آلهو عليهاهللا صليگرچه افرادى پس از وفات پيامبر اشتند كـه احاديـث اصرار
امّا پس از مّدتى همه به ضعف! او را كسى ننويسد، مبادا مزاحمتى با قرآن فراهم گردد

 
ـح.1 جضرت آيت اهللا جوادي آملي  187ص12تسنيم،
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و احاديـث پيـامبر و سستى اين طرز تفكّر آشنا شدند كـه اگـر زمـان ديگـرى بگـذرد
و عملى سلمو آلهو عليهاهللا صلي به دست فراموشى سپرده شود اسالم فاقد ارزش اجرايى

�. آن نظريه را رها ساخته به تدوين كتب حديث پرداختندبراي همين؛ خواهد شد

: دستور داده استخداوند در قرآن عنوان مثال به

و زكات بپردازيد و آتُوا الزَّكاةَـنماز را اقامه كنيد )43/بقره(أَقيموا الصالةَ

علَيكُم الصيامـ روزه بگيريد ب183/بقره(كُت(

علَيكُم الْقتالُـ كنيد)ادجه(قتال ب216/بقره(كُت(

سبيالًـ به حج برويد هإِلَي تَطاعنِ اسم تيالْب جح علَى النَّاسِ لَّهل 93/عمرانال(و(

و نهي از منكر نماييد و يأْمرُونَـ امر به معروف منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخَيرِ لْتَكُنْ و

عنِ الْمنْكَرِ ينْهونَ و رُوفع104/عمرانال(بِالْم(

ـ شَيخمس پرداخت كنيد منْ تُممغَن أَنَّما وو اعلَموا ولِ لرَّسـل و هس خُمـ ه للـَّ ء فَأَنَّ

و ابنِ السبِيلِ و الْمساكينِ و الْيتامي )41/انفال(لذي الْقُرْبى

ـ علَيكُم الْقصاصكُقصاص كنيد ب178/بقره( ت(

هـا را بيـانو بسياري دستورات ديگر در موضـوع احكـام ديـن، ولـي چگـونگي آن
 حال براي اجراي اين دستورات قرآن چه بايد كرد؟. نفرموده است

 چنـد دور طـوافياما از كجا بدانيم چند ركعت نماز. اگر حديث را از ما جدا كنند
و حج چگونه است؟ خالصه يا عقد؟صحيح است و روزه و نماز چگونه مـسلمان: همسر

�باشيم؟

ص الشريف اهللا تعالي فرجه عجل»حكومت جهانى مهدى« كتاب.1  اهللا مكارم شيرازي آيت: نوشته127،

ـ نرم افزار آثار حجت.2 ص)3(هاى تبليغى مجموعه فيشاالسالم والمسلمين قرائتي 1، حديث شناسي،
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 سابقه تاريخي تفكر كافي بودن قرآن
و دوات«داستان �»قلم

ـــتان و دوات«داس ـــم ـــالم»قل ـــى اس ـــامبر گرام ـــر پي ـــر عم ـــاعات آخ در س
و تكانسلمو آلهو عليهاهللا صلي و بهتر اين است كـه، معروف عـين عبـارت: دهنده است،

�:جا بياوريم را در اين» حيح مسلمص«

فَقالَ عمرُ بنُ الْخَطَّابِ هِميرِجالٌ ف تيى الْبف و ولُ اللَّهسضَرَ رح هلُـمو عليهاهللا النَّبِي صلىلَما آله

عمرُ  فَقالَ ،هدعلُّونَ بتاباً التَضك لَكُم ولَ: أَكْتُبسصلى انَّ ر و عليهاهللا اللَّهع جـالْو ه لَيـع غَلَب قَد و! آله

كتاب اللَّه،عنْدكُم الْقُرْآنُ يقُولُ!حسبنا فَمنْهم منْ فَاخْتَصموا، ،تيلُ الْباه فَاخْتَلَف:كْتُـبوا ي قَرِّبـ

لَنْو عليهاهللا اللَّه صلى لَكُم رسولُ  يقُولُتَضلُّوا بعده آله كتاباً منْ منْهم و ،:ا اكْثَرُوا اللَّغْورُ، فَلَممع ما قالَ

رسولُو عليهاهللا اللَّه صلىو االخْتالف عنْد رسولِ .واقُوم: آلهو عليهاهللا اللَّه صلى آله، قالَ

نسلمو آلهو عليهاهللا صليهنگامى كه وفات پيامبر« زد او نزديك شد، گروهى در خانه
:فرمودسلمو آلهو عليهاهللا صلي، پيامبر»خليفه دوم«بودند، از جمله 

تا براى شما مطلبى بنويسم كه هرگـز بعـد از آن گمـراه)و كاغذى بياوريد(بيائيد
و العيـاذ باللَّـه سـخنان نـاموزون(! بيمارى بر پيامبر غلبه كرده: گفت» خليفه دوم«نشويد، 

ا!)گويد مى و همين كتاب الهى ما را كافى استقرآن نزد شما  !!ست،
:در اين هنگام، در ميان حاضران در خانه، اختالف افتاد، بعضى گفتند

بياوريد تا پيامبر نامه خود را بنويسد، تا هرگز گمراه نـشويد، در حـالى كـه بعـضى
مى» خليفه دوم«ديگر، سخن  و اخـتالف! كردند را تكرار هنگامى كه سخنان نـاموزون

و از من دور شويد: فرمودسلمو آلهو عليهاهللا صليباال گرفت، پيامبر  �»!برخيزيد

از.1 ص22جتفسير نمونه،«: اين مطلب .نقل شده است» 158،

ص) للمفيد(األماليـ)1259صفحه(22 جلد سوم كتاب الوصيه حديث" صحيح مسلم".2 ؛ 36النص

و از حوادث مهم تاريخ اسالم است اين ماجرا را در بسيارى از كتب تاريخ اسالمى نوشته.3 بـراى اطـالع(اند

ش90 مراجعه" المراجعات" بيشتر به كتاب .ود رجوع
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در» بخارى«قابل توجه اين كه، عين اين حديث را با مختصر تفاوتى » صحيح«نيز

�.خود آورده است

�ممانعت از نقل حديث

و روايهب در زمـان سـلمو آلـهو عليـهاهللا صـليت از رسول اكـرم طور كلى نقل حديث

و دوم : الحفاظ گويدة ممنوع بود، ذهبى در تذكرخليفه اول

 ها را آتش زد، ابو بكر پانصد حديث از رسول اكرم را نوشته بود ولى بعد آن

: زبير گويد بنةعرو

و روايـات را جمـع من اجازه نمى: خطاب گفتبن عمر و تـدوين دهم كسى احاديث

.گردد كند، زيرا با كتاب خدا مخلوط مى

و روايـات رسـول خـدا در حاالت ابو هريـره صـحابى معـروف آمـده كـه وى اخبـار

مىسلمو آلهو عليهاهللا صلي كرد، خليفه دوم از ايـن جريـان مطلـع را در ميان مردم نقل

و گفت مى: شد، او را احضار كرد ا چرا حديث پيامبر را نقل ز اين او را تازيانه كنى، بعد

و گفت ».اهللا را نقل نمائى هاى رسول حق ندارى بعد از اين روايت«:زد

ازيها ها نمونه اين و حـديث ى بود كـه مـا در ايـن مـورد آورديـم، در كتـب رجـال

 گونه مطالب فراوان است، اين

دسلمو آلهو عليهاهللا صليجلوگيرى از نقل احاديث رسول اكرم و جهـاتى اشـت علـل

و تفصيل آن موجب اطاله سخن مى مى كه شرح توانند به كتب رجال گردد جويندگان

.حديث مراجعه كنند

و وفاته صفحه" صحيح بخارى".1 11 جلد ششم باب مرض النبى

و كفر«اين مطلب از كتاب.2 و الكفر بحار األنوار جلد(»ايمان ؛) ترجمه عطاردى/64ترجمه كتاب اإليمان

(نقل شده است؛1ج )28تا6 از صفحات خالصه.
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و روايات  جعل احاديث
و روايـات رسـولهب و دوم از نقـل اخبـار طورى كه تذكر داديم در زمان خليفه اول
ن جـوّ شكـسته جلوگيرى شد، اما در زمان عثمان اندكى ايـسلمو آلهو عليهاهللا صليخدا

و به نقل روايات مشغول گرديدند، تـا آنگـاه كـه گرديد، گروهى در مسجد جمع شدند
و فتنه و تفرقه در بين اصحاب شده .ى پديد آمدها موجب اختالف

 كه هر سـه مـذهب خـود راوهب بن منبهوتميم دارى،االحبار كعبمعروف است
و مسلمان شده بودنـد، در مـسجد رسـول خـد و رها كرده و اخبـار ا مجلـس داشـتند

و اقوام را براى مردم نقل مى و قرآن مجيد را هم بـراى مـسلمانان احاديث ملل كردند،
و شرح مى و خليفه هم آنان را آزاد گذاشته بود تفسير .نمودند

مى كعب و و مـسلمان شـده: گفت االحبار يهودى بود ام، تمـيم دارى مـسيحى بـود
بن ادعاى اسالم مى اوكرد، وهب هـم منبه يك ايرانى بود كه در يمن متولد شده بود،

از نمود، اين سه نفر ميدان اظهار مسلمانى مى و روايـاتى را هـم دار تفسير قرآن بودنـد
ب رسول خدا نقل مى و ابـو طورى كه يكى از روزها بين كعبهكردند، ذر غفـارى االحبار

شديگفتگوهاعليهاهللا رحمت .ى
دي ابو مىد كعبذر هنگامى كه و مسلمانان االحبار اخبارى در تفسير قرآن نقل كند

مى«: دهد، به او گفت را فريب مى و شريعت به من بيـاموزى اى يهودى تو خواهى دين
آن»؟و احكام اسالم را به من تعليم دهى و بدل گرديد،، در اين جا بين ها سخنانى رد

مىو چون جريان روز از كعب ا االحبار حمايت .ذر به جايى نرسيد عتراضات ابوكرد
در زمان معاويه بازار جعل حديث بسيار رونق گرفت، معاويه گروهى را وادار كرد تـا
و روايـاتى هـم در  و در ميان مسلمانان پخش نماينـد و اخبارى را جعل كنند احاديث

مرسلمو آلهو عليهاهللا صليالمؤمنين از زبان رسول خدا نكوهش امير و دم را از وضع كنند
و منزلت او بكاهند و از مقام .آن حضرت دور سازند

و وضع روايات كـه در زمـان معاويـه آغـاز شـده بـود، در دوره خلفـاى جعل اخبار
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بى در زمان بنىبسياري مروان رو به فزونى نهاد، روايات بنى و اميه توسط گروهى ايمان
و اين جريان در زمان بنى هم جاه طلب وضع گرديد، و جمـاعتى عباس  ادامه پيدا كرد

.به جعل احاديث پرداختند
و امراء براى گروهى از اهـل حـديث روايـاتى و اطرافيان خلفاء و منحرفان منافقان
و در ميان اهل حديث رواج دادند، براى همين جهت جماعتى از محققـان  جعل كردند

و وضايهاو محدثان كتاب و نام جعاالن درى در احاديث موضوعه نوشتند عان حديث را
.هاى خود ذكر نمودند كتاب

و تـدوين حـديث از زمـان و جماعت تنظـيم بنا بر مشهور بين محدثان اهل سنت
و تا عصر عمر بنى العزيز كتـابى مـدون در دسـت نبـوده بن عبد مروان شروع شده است

و روايات سينه به سينه نقل مى و الفاظ احاديث است، احاديث از شده، اختالفات متون
و ضبط آن .ها متفاوت انجام گرفته است همين جا ناشى شده

و: ابن سعد در طبقات گويد نخستين كسى كه تـصميم گرفـت كتـابى در حـديث
ــدا  ــول خ ــار رس ــتور داد اخب ــود، او دس ــم ب ــن حك ــروان ب ــد، م ــاليف كن ــيره ت س

ا سلم را كه غير از طريق ابوو آلهو عليهاهللا صلي يـن روايـت هريـره بـود تـدوين كننـد، از
و از سـاير گردد كه تا آن روز فقط اخبار ابو معلوم مى هريره در ميان مردم بـوده اسـت

.صحابه حديثى نبوده
و هنگامى كه عمر بن عبد العزيز به خالفت رسـيد فرمـانى صـادر نمـود تـا اخبـار

و در كتابى ثبت نمايند .احاديث رسول اكرم را جمع آورى كنند
و سيره از اواخـر قـرن اول هجـرى با اين روايات معلوم مى گردد كه تدوين حديث

.آغاز شده است
از اما جمع آورى حديث در مذهب اهل بيت علـيهم و تنظـيم آن و تـدوين الـسّالم

مى اميرالمؤمنين عليه و رواياتى كه توسط امامان اهل. گردد السّالم آغاز بر اساس اخبار
ع السّالم رسيده، امير بيت عليهم و ليهالمؤمنين السّالم نخستين كسى است كـه روايـات
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در سلم را جمعو آلهو عليهاهللا احاديث رسول خدا صلي و كتـاب مخـصوصى آورى نمـوده
ال يحـضر الفقيـه، اين موضوع نوشته بودند، در كتب حديثى شـيعه ماننـد كـافى، مـن

و بصائر .الدرجات به اين موضوع اشاره شده است تهذيب
ه كه ائمه اطهار عليهم السّالم در بيان يك مسأله شرعى به اين در موارد زيادى آمد

و فرموده كتاب استناد كرده السّالم حكم ايـن مـسأله چنـين در كتاب على عليه: اند اند
را است، اين كتاب در نزد فرزندان آن حضرت بود كه امامان اهل بيت عليهم السّالم آن

اس از هم ارث مى و در مواردى به آن مىبردند .كردند تناد
و طهارت از عصر على عليـه و روايات اهل بيت عصمت  الـسّالم تـا امـام عـصر اخبار

و تـدوين اهللا تعالي فرجه عجل و شـيعيان حفـظ الـشريف توسـط گروهـى از مخلـصان
و به و نـشيب گرديده و دست ما رسـيده اسـت در ايـن ميـان فـراز هـايى پـيش آمـده

و جمع آن مشكالتى پيدا شده .ها به آسانى انجام نگرفته است آورى
و محدثان در شهرهاى مختلفى زندگى مى و هر كدام مجموعـه راويان هـائى كردند

و اجزاء هر كدام محضر امـامى  و صاحبان كتب در موضوعات گوناگون داشتند، مؤلفان
و يـا بيـشتر را ديـده را درك كرده بودند، در ميان آن ها كسانى هم بودند كه دو امـام

و جزوهبود و از آنها اخذ حديث كرده و ند و كتـب در شـهرها هايى داشتند، اين اجـزاء
و نزديك در نزد اشخاص وجود داشت كه محدثان مسافرت مى آن واليات دور و كردند

مى احاديث را به .آوردند دست

و ياران ائمه عليهم و درك در ميان اصحاب السّالم افراد گوناگونى بودند، ميزان علم
آن آن و انديـشه ها يكسان نبود، اعتقادات هـاى آنـان بـا ها با هم تفاوت داشـت، افكـار

گروهـى از راويـان كيـسانيه،. گرايى هـم در ميـان آنهـا بـود يكديگر همسو نبود، فرقه
و عده و فرقه جماعتى فطحيه اى هم اسماعيليه بودند، گروهى اى واقفيه، افرادى زيديه

و صاحبان اندي و روايـات را طبـقشههم با ملحدان و اخبـار هاى فاسد ارتباط داشـتند
و تحليل مى غال ميل خود تفسير و .ةكردند مانند باطنيه
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و مخالفان اهل بيت عليهم و رواياتى از قول امامان جماعتى از مبدعان السّالم اخبار
و يا مغرض هم تحت و در ميان مردم پخش نمودند، افراد ساده لوح  تاثير جعل كردند

و ظهـور آن و موجـب بـروز و در ميان جامعه تشيع اختالف ايجاد كرده ها قرار گرفتند
و حديث از اين فرقه هـا بـه تفـصيل بحـث شـده افكار فاسد شدند، كه در كتب رجال

.است
لذا تشخيص حديث درست از نادرست، صحيح از ضعيف، مرسـل از مـسند، بـسيار

ار موثوق الصدور را بدسـت آورنـد گرفتـار خواستند اخب كار مشكلى بود، كسانى كه مى
و تحقيـق در حـاالت مشكالت مى و درايـه پديـد آمـد شدند، از همين جا علم رجـال

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

� خسارات جبران ناپذير عدم نقل حديث

و گردآوري نكردن روايات نبوي، آثار شومي  براي امـت اسـالمي ثبت نشدن حديث
:از جمله.و جوامع بشري به دنبال داشت

 دور كردن مردم از سرچشمه نور. يكم

و) السالم عليهم( در روايات فراواني از ائمه به عنـوان يگانـه مرجـع علمـي، سياسـي
پـس از ممنـوع كـردن. اي از آن اسـت نمونه» ثقلين«ديني ياد شده است كه حديث 

و اقـدامات و نقل حديث  نـشيني ائمـه سـازي، زمينـه خانـه گـسترده بـراي بـدلثبت
آن) السالم عليهم( ها از حـضور فعـال در صـحنه اجتمـاع فـراهم شـد كـهو دور شدن

.خواسته اصلي حاكميت در منع حديث بود
و ايـن پرست صحنه در مقابل، خفّاشان شب سياست، بازيگران ايـن ميـدان شـدند

و روايـي مكاتـب نگاهي گذر. ترين ظلم به بشر بود بزرگ ا بـه منـابع فقهـي، تفـسيري

و كفر«پايان مطلب ترجمه كتاب.1 »ايمان

از خالصهاين مطلب.2 حـضرت نوشـته»ادب فناي مقربـان«جلد چهارم كتاب 262 تا 255اتصفحاي است

.اهللا جوادي آملي آيت
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آن: كند مختلف، اين مطلب را به خوبي اثبات مي و ترجمـان(كه از ابوهريره با سخنگو
از) زاده االحبار يهودي افكار كعب از حديث نقل كرده5370بيش انـد، روايـات منقـول

 دسـت در غايـت نـدرت اسـت؛ حتـي از عـدد انگـشتان) الـسالم عليهم( عترت طاهره
و از حــضرت علــي نمــي  جــان پيــامبر كــه بــه منزلــه) الــسالم عليــه( گــذرد
و از لحظه تولد خود تا ارتحال حضرت رسول وي را همراهي سلمو آلهو عليهاهللا صلي  بود
 كار بدانجا رسيد كه نه تنها مرجعيـت مطلـق�.اند روايت نقل كرده586كرد، تنها مي

شد) شانميعل حتي مرجعيت(آن ذوات نوراني .فراموش
 از بين رفتن بسياري از احاديث. دوم

و هيچ كـس نمـي توانـد آن را انكـار اين ضايعه، اثر قهري ثبت نكردن حديث است
و اگر اين روند ادامه مـي و همـين نگرانـي، حاديـث نـابود مـيايافـت، همـه كند شـد

 كنـد، زيـرا عبدالعزيز را واداشت كه ممنوعيت صـد سـاله ثبـت حـديث را لغـو عمربن
مي ترين حافظه قوي پرهيز از ايـن خطـر، نـه تنهـا.شوند ها نيز روزي گرفتار فراموشي

مي اصل نوشتن بلكه وجود نسخه كند كه اگـر هاي متعدد معتبر از يك نوشته را اقتضا
. ديگري در دست باشد ها از بين رفت، نسخه يكي از آن
 رواج يافتن احاديث جعلي. سوم

اي تشخيص احاديث صـحيح از ناصـحيح در دسـت نبـود، زيـرا نـه هيچ معياري بر
و نه كسي بود كـه تمـام احاديـث را حفـظ نوشته اي جامع همه احاديث وجود داشت

مي اين باشد، از چنين سلمو آلهو عليهاهللا صليتوانست بگويد كه من از پيامبر رو هر كس
.دهدنسبتو چنان شنيدم يا سخني را با وسائطي به پيامبر

در پـاي) الـسالم عليـه ماترياليست عصر امام صـادق(» عبد الكريم بن ابي العوجاء«
:چوبه دار گفت

ج.1 و النحل، و األهواء ص4الفصل في الملل ،137 
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مي! به خدا سوگند در اكنون كه مرا و كشيد، بدانيد كه چهـارهزار حـديث جعـل كـردم
و حرام در اين احاديث، حالل. احاديث شما جا دادم چـه. هايي را حالل كـردم هايي را حرام

و چه فطرهايي كه شما را وادار به روزه گرفتن كردمه روزه �.ايي را از شما باطل

و » امـام احمـد حنبـل«امام بخاري الجامع الصحيح را از ميان ششصد هزار حديث
از كه طبعـاً�.اندو پنجاه هزار حديث گردآورده مسند خود را از ميان هفتصد بـسياري

. دانستند اين احاديث را جعلي مي
 نقل به معنا.چهارم

يكي از آثار ثبت فوري هر كالمي، توان حفظ الفاظ گوينده است؛ اما اگـر ثبـت آن
و هرچه فاصله به تأخير افتد، به نقل به معنا در قالب الفاظ ديگر تبديل مي زماني شود

البتـه اگـر راوي داراي شـرايط الزم. رود بيشتر شود، الفاظ اصلي بيشتر از دسـت مـي
معنا نيز حجيت دارد؛ ليكن ترديدي نيست كه حفـظ الفـاظ گوينـده بـر باشد، نقل به 

.نقل به معنا برتري دارد
و فقهي پيدايش نحله. پنجم  هاي گوناگون اعتقادي

و محكمات آن بـسيار دشـوار اسـت، از رو ايـن فتوا دادن بر خالف نصّ قرآن كريم
و در دسترس سرّش همان مدوّن بودن قرآن. چنين فتوايي در غايت ندرت است كريم

 مـدوّن؛ امـا�.كه به متـشابهات آن تمـسك شـود همگان قرارداشتن آن است، مگر آن
و در دسترس همگان نبودن آن سـبب شـد كـه هـر كـس بـر اسـاس نبودن احاديث

 
ج.1 ص9تاريخ طبري، ر256، في:ك.؛ ج الكامل ص6التاريخ،  155، حوادث سال7،

ج.2 ص2ترجمه مقدمه ابن خلدون، ،900 

ل: به ابن عباس نوشت) السالم عليه( ميرمؤمنانا.3 در مناظره با خوارج به قرآن استدالل مكن، زيرا قـرآن تحمـ

مي. معاني متعدد را دارد  و آنها حرفي ديگر تو چيزي مي[گويي آن]كنيدو هر دو به قرآن استدالل هـا؛ ليكن با

ال تخاصمهم بالقرآن، فإنّـه«: از آن ممكن نيستو فرار] براهين واضحي دارد[جدال كن، چون] قطعي[با سنّت 

)77البالغه، نامه نهج(» حمالٌ ذووجوه
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و دانسته داشته آن ها و فتوايي هاي خود فتوا بدهد؛ بي كه از روايات موجود نزد ديگران
و بر اين اساس نحلهاند كه بر اساس آن داده هاي گوناگوني پديـد، اطالعي داشته باشد

مي سازان دنبال هوس آمد؛ به ويژه آن كه حواس برخي از نحله .رفت شان
بي. ششم  معيار رو آوردن به اجتهاد

كه اصل، در احكام عملي اسالم تعبّد است؛ يعني مسلمان بايد عملش با اراده الهي

مي) روايات(بياني در قالب وحي قرآني يا وحي  رو تـا ايـناز. شود، منطبـق باشـد ارائه
كه(رسد گو باشد، نوبت به اجتهاد نمي تواند پاسخ زماني كه روايت مي مگر آن مباحثي

و يا داللت روايت باشد  ). مربوط به بررسي اصل صدور، يا جهت صدور
ال«از مـوارد مسئله،: گويند هرگاه دست فقيه از روايت كوتاه باشد اصطالحًا مي مـا

و عقل به دسـت» نصّ فيه و قواعدي كه از مجموع آيات، روايات، اجماع است با اصول
ال نصّ فيه(آورد، حكم مسئله مورد نظر مي مي) ما .كند را استنباط

و پهنه زمين، گسترش دامنه مسلمانان، تـضارب آرا پيشرفت اسالم در عرصه زمان
و تعامل فرهنگو انديشه بـ ها و هـاي جديـدي در حـوزها يكـديگر، پرسـشها فكـري

آن فرهنگي اسالم مطرح كرد كه زعماي انديشه كننـده هـا پاسـخي قـانع ورز بايـد بـه
و مقبولْ دسـت پيـشوايان فكـري را بـست؛ بـه مي دادند؛ ليكن كمبود حديث صحيح

و اي كه حتي نمي گونه توانستند اصـول
در قواعدي ضابطه منـد ارائـه كننـد تـا

آنچها را رچوب ها پاسخ سـؤاالت خـود
و بـار بند بيابند، از اين رو به اجتهاد بي

و پاسـخ پرسـش هـاي مطـرح گراييدند
ــسان،  ــاس، استح ــب قي ــده را در قال ش

و ــع ــه ... مــصالح مرســله، ســدّ ذراي ارائ

.كردند مي
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 تشخيص حديث صحيح

مـا بـاا. از مباحث گذشته معلوم شد كه مـا ناچـاريم بـه احاديـث مراجعـه نمـاييم
.احاديث جعلي چه كنيم
 مراجعه به كارشناس

آيـد بـه كارشـناس مربوطـه ما در تمام اموري كه در زندگي روزمره به وجـود مـي
و جزيـي. نماييم مراجعه مي تـر شـدن علـوم مختلـف، كـار با توجه به گسترش علـوم

عنوان مثال شايد در گذشته فقـط يـك رشـته پزشـكيبه. تر شده تخصصي هم جزيي
و اگـر شخـصي بـراي درد وجود  داشت ولي اكنون پزشكي چندين رشته مختلف دارد

.چشمش به پزشك گوش مراجعه كند او را فردي كم اطالع خواهند دانست
اي بهتـرين عـالم هـم اين تخصصي بودن تا حدي مهم است كه اگر كسي در رشته

ابه. باشد اظهار نظر وي در رشته ديگر علمي نخواهد بود تـرين گـر بـزرگعنوان مثـال
. دان جهان در خصوص شيمي نظريه بدهد همگان كارش را تقبيح خواهند كرد فيزيك
كه وي به همان اندازه كه در فيزيك مهارت دارد در شيمي هم مهـارت داشـته مگر آن

.باشد
و با آخرت رسيم كه مهم اما متاسفانه وقتي به حوزه دين مي ترين بحث علمي است

ا و همگـان خـود را ما در ارتبـاط اسـت، صـل مراجعـه بـه كارشـناس فرامـوش شـده
و به اظهار نظر مي مي. پردازند كارشناس دانسته خواهد در حالي كه يك عالم ديني كه

و اين تبحـر نيـاز بـه  حكمي را بيان كند بايد در چند رشته از علوم تبحر داشته باشد
ع و كار علمي در حوزه و مطالعه و تفحص .لوم ديني داردساليان دراز تحقيق

و متواتر به ما رسيده است، ما موظفيم بر اساس آن و احاديث معتبر چه كه از آيات
و آن چه آنان به عنوان دسـتور در موضوع علوم ديني به عالمان وارسته مراجعه نماييم

و معذور خواهيم  و در قيامت مأجور و به ما اعالم نمودند قابل اجرا بوده خداوند يافتند
.بود
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:فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

إِلى« و إِلَى الرَّسولِ وهدر لَو و وا بِهأَذاع فنِ أَوِ الْخَونَ الْأَمم أَمرٌ مهإِذا جاء و

و كُملَـيع ال فَضْلُ اللَّـه لَو و منْهم َتنْبِطُونَهسالَّذينَ ي همللَع منْهم  رحمتُـه أُولي الْأَمرِ

ـالَتَّبعتُم الشَّيطانَ إِالَّ قَليالً

و حـال آن كـهو چون به آنان خبرى از امن يا ناامنى برسد آن را پخش مى كننـد،

و اولياى امر خود ارجاع مى مىدادند قطعاً اگر آن را به پيامبر تواننـد كسانى از آنان كه

و كذب[آن را استنباط كنند  مى] صدق و رحمت خـدا بـرف آن را و اگر فضل هميدند،

مىشما نبود مسلماً )83/نساء(».كرديد جز شمار اندكى، همه از شيطان پيروى

كنـد كـه كه مرحوم صدوق از اسـحاق بـن يعقـوب نقـل مـيهمدر توقيع شريفي

هـاي او بـه خـط الـشريف در پاسـخ بـه پرسـش فرجـه تعـالياهللا عصرعجل حضرت ولي

:مباركشان نوشتند

»أَنَـاو و كُملَـيع فَـإِنَّهم حجتـي فَارجِعوا فيها إِلَى رواةِ حديثَنا أَما الْحوادثُ الْواقعةُ

ـعلَيهِم اللَّه حجةُ

آن در رويدادهايي كه اتفاق مي ها حجت افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا

و من حجت خدا بر آنان هس �».تممن بر شما

از.1 و90صـفحه2جلـد بحـاراألنوارـ 140صفحه27جلدهالشيع وسائل: برخي از اسناد اين روايت عبارتند

3ج،والجرائح الخرائجـ 452صالورى إعالمـ 469ص2ج، االحتجاجـ 380ص75و جلد180صفحه53جلد

األنوارالمضيئة منتخبـ 483ص2جالدين كمالـ 531ص2جالغمة كشفـ 290صالغيبةللطوسيـ 1113ص

 122ص
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ي بـه مقبولـهو الـسالم نقـل شـده از امـام صـادق عليـهكـه حـديثي همچنين در

ميحنظله معروف است عمربن :خوانيم؛

و عـرَف أَحكَامنَـا« حرَامنَـا و نَظَـرَ فـي حلَالنَـا و روى حديثَنَا نْ قَدمم نْكُمم منْ كَانَ

منْـه فَإِنَّمـا فَلْيرْضَوا بِه حكَماً فَإِنِّي  لْـهقْبي نَـا فَلَـمكْمبِح كَمفَإِذَا ح حاكماً كُملَيع لْتُهعج قَد

بِاللَّـه  الـشِّرْك ـدلَـى حع وه و لَى اللَّهع نَا الرَّادلَيع الرَّاد و دنَا رلَيع و كْمِ اللَّهبِح تَخَفـ اس

ميهركس از شما حديث ما را را نقل و احكـام مـا و حرام ما نظر دارد و در حالل كند

شناسد به حكومت او رضايت دهيد همانا من او را حاكم شما قرار دادم پـس وقتـي مي

و ردّ  و ردّ بـر ماسـت او به حكم ما حكم كرد اگر قبول نشود، سبك شمردن حكم خدا

و آن در حد شرك به خداست �».ما ردّ خداست

و بـادر«در نتيجه ست است كه دست جاعالن به سوى احاديث اسالمى دراز شـده
هاى مختلفى به آشفته ساختن احاديث پرداختند، ولى چنان نيست كه احاديث انگيزه

و مـشكوك  و مجعـول صحيح
و نتوان  ضوابطى نداشته باشد،

ها را از هـم جـدا سـاخت؛ آن
و  بلكه با توجّه به علـم رجـال

و درايه، ايـن كـا ر علم حديث
�». ممكن استكامالً

از.1 ص218ص6جاألحكـام تهـذيبــ67ص1جالكـافي: برخي از اسناد اين روايـت عبارتنـد ـ 301و

 133ص4جالآللي عواليـ 311ص17جالوسائل مستدركـ 136ص27جو34ص1جالشيعة وسائل

ص)عج(حكومت جهانى مهدى.2  اهللا مكارم شيرازيـ نوشته آيت128،
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و خارق عاداتى كه از پيامبر اسالم صـادر سـلمو آلـهو عليـهاهللا صلياز ميان معجزات
.شده قرآن برترين سند زنده حقانيت او است

و سلمو آلهو عليهاهللا صليكه قرآن به عنوان سند زنده حقانيت پيامبر اسالم علت اين
اى اسـت كـه قـرآن معجـزهمعجزه بزرگ او از ميان تمام معجزاتش برگزيده شده اين

و روحانى: است .گويا، جاودانى، جهانى
آن پيامبران پيشين مى و براى اثبـات اعجـاز هـا بايست همراه معجزات خود باشند

ها خود زبان نداشـت مخالفان را دعوت به مقابله به مثل كنند، در حقيقت معجزات آن
مىو گفتار پيامبران، آن م را تكميل ورد معجزات ديگر پيامبر اسـالم كرد، اين گفته در

.غير از قرآن نيز صادق استسلمو آلهو عليهاهللا صلي
سـوى خـود گويا است، نيازى به معرفى ندارد، خـودش بـهي ولى قرآن يك معجزه

مى دعوت مى مى،خواند كند، مخالفان را به مبارزه و از ميـدان مبـارزه، محكوم سـازد،
دهـد، ها به دعوت خود ادامه مـى پس از گذشت قرننبراي هميآيد، پيروز، بيرون مى

و هم سند قانون و هم معجزه، هم قانون است �.هم دين است

دهد كه از همان اوّلى كه نازل شده است مردم را به مبارزه طلبيـده قرآن نشان مى

و مردم آن عصر را، بلكـه مـردم همـه در.راهـا زمـاني است، نه تنها مردم آن محيط

ج.1 ص1 تفسير نمونه، )خالصه شده(129،

 تحدي قرآن
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قُـلْ لَـئنِ اجتَمعـت«: فرمايـد اسرائيل مـىىسوره بن

على و الْجِنُّ أْتُونَ الْإِنْسي ال أَنْ يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

بعضُهم لبعضٍ ظَهيراً و لَو كانَ هثْلو انـسـ بِم اگر جـن

و همـه و همفكـر شـوند و همدست ي اجتماع كنند

كـار نيـروى خودشـان را بـهها بخواهند منتهـاى آن

ــد،  ببرنــد كــه مثــل ايــن قــرآن را بــه وجــود بياورن

�)88/اسراء(».توانند به وجود بياورند نمى

�آيات تحدي

قرآن در چند سوره دعـوت بـه مقابلـه بـه مثـل
:نموده است از جمله

كُنتُم فىِ«ـ1 إِن ولـىع َنزَّلْنَـا ا مـبٍ مينَا رد بـع

بِس من دونِ اللَّـه فَأْتُواْ و ادعواْ شُهداءكُم هثْلم من ورةٍ

كُنتُم صادقينَ  ارةُ* إِن ِجـالح و ا النَّاسهقُودالَّتىِ و لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَتفْع لَن و تَفْعلُواْ فَإِن لَّم

للْكَافرِينَ تددرـ أُع خآني بارهو اگر و نـازل كـرده] پيامبر[ود چه بر بنده ايـم شـك

كم(ترديد داريد،  را) دست و گواهان خود ـ غيـر خـداـيك سوره همانند آن بياوريد
 كـه هرگـزـپس اگـر چنـين نكنيـد*! گوييد براى اين كار، فرا خوانيد اگر راست مى

هـاو سـنگ) گنهكـار(هـاى مـردم از آتشى بترسيد كه هيزم آن، بـدنـنخواهيد كرد
و براى كافران، آماده شده است]هابت[ )24و23/بقره(»!است،

ج شهيد استاد آثار مجموعه.1 ص4مطهرى، ،448 

ي.2 و مقابله به مثل در برابر معجزاتتحدى، ج.عنى دعوت مخالفان به معارضه ص22تفسير نمونه، ،449 
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على«ـ2 و الْجِنُّ الْإِنْس تعتَمنِ اجقُلْ لَئ و ـهثْلأْتُونَ بِمال ي أَنْ يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

لبعضٍ ظَهِيراًلَو كا مُضهعب كـنَ و انس اجتماع كنند تا تـابى هماننـد بگو اگر تمام جن

و همكـارى را بـه خـرج دهنـد قرآن بياورند، نمى ».توانند، اگر چـه نهايـت همفكـرى

)88/اسراء(

نْ«ـ3 مـ تُمتَطَع نِ اسـ مـ و ادعوا فْتَرَياتم هثْلم بِعشْرِ سورٍ أَم يقُولُونَ افْتَراه قُلْ فَأْتُوا

كُنْتُم صادقينَ  إِنْ ونِ اللَّهفَإِ* د ه بِعلْـمِ اللـَّ أُنْـزِلَ أَنَّمـا فَـاعلَموا لَكُـم ستَجِيبوا يـ ــ ...لَّم

يـديگو بگو اگر راسـت مـى)و ساختگى است(گويند اين آيات را به خدا افترا بسته مى

و غير از خدا هر كسى را مى توانيـد بـه شما هم ده سوره ساختگى همانند آن بياوريد،

ا*كمك خود دعوت كنيد گر اين دعوت را اجابت نكردند بدانيد اين آيـات از طـرفو

)14و13/هود(» ...خدا است

: چنين آمده است38 در آيه- كه نيز در مكه نازل شده- در سوره يونسـ4

منْ دونِ« تُمتَطَعنِ اسم و ادعوا هثْلم إِنْ أَم يقُولُونَ افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ ه كُنْـتُم اللـَّ

و هر كس غيـر گويند بر خدا افترا بسته، بگو سورهمىـ صادقينَ اى همانند آن بياوريد

مى از خدا را مى )38/يونس(».گوئيد توانيد به يارى طلبيد، اگر راست

 دعوت به مقابله

مى همان و قاطعيـت بـى طور كه مالحظه نظيـرى دعـوت بـه شود قرآن با صراحت

.و قاطعيتى كه نشانه زنده حقانيت استمبارزه كرده، صراحت 

و و صريح تمام جهانيان  كـسانى را كـه در پيونـد آن تمامقرآن با بيان بسيار قاطع

با مبدء جهان آفرينش ترديد داشتند دعوت به مقابله بـه مثـل كـرده اسـت، نـه تنهـا

د دعوت كرده بلكه آن و كلماتى و تحريك به مبارزه نيز نموده است ر ايـن ها را تشويق
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آن"آيات به كار برده كه به اصطالح از"ها برخورد نمايد به غيرت : اين كلمات عبارتند

كُنْتُم صادقينَ مى:إِنْ ."گوئيد اگر راست

فْتَرَياتم هثْلم بِعشْرِ سورٍ ."ده سوره ساختگى مثل آن بياوريد: فَأْتُوا

هثْلم كُ ... قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ مى:نْتُم صادقينَإِنْ گوئيد يك سـوره سـاختگى اگر راست

.بياوريد

ونِ اللَّهنْ دم تُمتَطَعنِ اسم مى:و ادعوا .خواهيد دعوت كنيد غير از خدا از هر كس

و الْجِنُّ الْإِنْس تعتَمنِ اجلَئ  ...اگر همه جهانيان دست به دست هم بدهند: قُلْ

 ...توانند مثل آن را بياورند نمى: لهال يأْتُونَ بِمثْ

و الْحجارةُ ا النَّاسهقُودي والَّت هـاى از آتشى بترسند كه هيـزم آن بـدن:فَاتَّقُوا النَّار

.ها استو سنگ) گنهكار(مردم 

تَفْعلُوا لَنْ و تَفْعلُوا لَم و هرگز نخواهيد توانست: فَإِنْ ...اگر مثل آن را نياورديد،

و تشويق با اين تحريك و با اين ها مي ها، دانيم اين مبارزه تنها يك مبـارزه ادبـى كه

اى بود، مبـارزه»اجتماعى«و»اقتصادى«»سياسى«ي يا مذهبى نبود بلكه يك مبارزه

بـ) مـسلمانان(هاآن»موجوديت« حتى،بود كه همه چيز و عبـارتهدر گـرو آن بـود،

مي يك مبارزه: ديگر مى حياتى آن حسوب و مرگ و سرنوشت زندگى هـا شد كه مسير

مى را روشن مى مى ساخت اگر پيروز و اگر مغلوب شدند، بايـد شدند همه چيز داشتند،

.از همه چيز خود دست بشويند

آن در مقابل قرآن زانو زدهدشمنانبينيم با اين حال اگر مى و نتوانستند همانند اند

مى روشنمعجزه بودن قرآن. را بياورند �.شود تر

ج.1 ص1 تفسير نمونه، ،132 
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مي ضمن آن : دانيم كه
و حقـاً تنها بهره و فرهنگ داشت،  هـم متخـصص در آن اى كه عرب آن روز از علم
و بالغت بود، چه، تاريخ، هيچ ترديدى نكرده، در ايني بود، مسئله كه عـرب سخندانى،

آن(خالص آن روز،  لت خـود را كه زبانش در اثر اختالط با اقوام ديگر اصـا يعنى قبل از
ب)از دست بدهد وه، در بالغت حدى رسيده بود، كه تاريخ چنان بالغتى را از هيچ قـوم

و حكومـت  و حتى از اقـوامى كـه بـر آنـان آقـايى و بعد از ايشان، ملتى، قبل از ايشان
ب مى و در اين فن حدى پيش رفته بودند، كه پاى احـدى از اقـوامهكردند، سراغ نداده،

و رعايـت بدانجا نرسيده  و وفاء لفظ، و جزالت نظم، و ملتى كمال بيان و هيچ قوم بود،
و سهولت منطق ايشان را نداشت .مقام،

و غيرتــى را بــ و تكــانهاز ســوى ديگــر قــرآن كــريم، عــرب متعــصب شــديدترين
مي رين بيان تحدى كرده، با اينت دهنده آن كه همه و متعـصب دانيم عرب قـدر غيرتـى

ب و هيچ وجههاست، كه و در برابـر كـار كـسى خـضوع كنـد،  حاضر نيست براى كسى
.احدى در اين مطلب ترديد ندارد

و دو بـار نبـوده، كـه عـرب آن را و نيز از سويى ديگر، اين تحدى قـرآن يـك بـار،
و در اين مدت عرب آن چنـانى، بـراى فراموش كند، بلكه در مدتى طوالنى انجام شد،

و غيرت خود نتوانست  و ايـن دعـوت قـرآن را تسكين حميت هيچ كارى صورت دهد،
و اظهار عجز بيشتر و خـود جز با شانه خالى كردن، و جـز گـريختن، پاسخى ندادنـد،

هم پنهان كردن، عكس مى چنان كه خود قرآن در اين العملى نشان ندادند، : فرمايـد باره
أَال« مِنْهُ، صُدُورَهُمْ، لِيَسْتَخْفُوا يُـسِرُّونَأَال إِنَّهُمْ يَثْنُونَ يَعْلَمُ ما ثِيابَهُمْ، حِينَ يَسْتَغْشُونَ

يُعْلِنُونَ مىـوَ ما كنند، تا آرام آرام خود را بيـرون متوجه باشيد، كه ايشان شانه خالى
افكننـد، كشيده، پنهان كنند، بايد بدانند كه در همان حالى كه لباس خود بر سـر مـى

و چـه پنهـان كـه چـه اظهـار مـىدانـد كه كسى ايشان را نـشناسد، خـدا مـي كننـد،
�)5/هود(».دارند مي

ج.1 ص1ترجمه الميزان، ،107 
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 ماهيت ادعاى قرآن

ما اول بايد در ماهيت ادعاى خود قرآن بـه بررسـى بپـردازيم بعـد دنبـال دلـيلش
اولين مطلبى. عا را طرح كنيم، بعد برويم دنبال دليلشادبرويم؛ يعنى اول بايد ماهيت 

بَدعاست همين استاكه در ماهيت اين  عد مسلمين كه آيا مسأله معجز بودن قرآن را
و درآورده استنباط كرده و فكر كرده اند اند يا در خود قرآن هـم ايـن مـسأله مطـرح اند

 است كه قرآن معجزه است؟
. در خود قرآن اين مسأله مطرح است، خيلى به وضوح هم مطرح است

على« و الْجِنُّ الْإِنْس تعتَمنِ اجلَئ لَـو قُلْ و ه ثْلـأْتُونَ بِمال ي أَنْ يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

لبعضٍ ظَهِيراً مضُهعكانَ ب«.

 مجمـوعش را ادعـا كـرده اسـت،حال، آيا قرآن كه ادعا كرده اسـت معجـزه اسـت
معجزه است يا قسمتش را هم ادعا كرده معجزه است؟ يعنى آيا ادعا كرده است كتابى

از ازه قرآن نمىبه اند شود آورد كه مثل قرآن باشد يا خواسته بگويد به اندازه قـسمتى
شـود هـاى قـرآن هـم نمـى يعنى به اندازه يك سوره از سوره؟شود آورد قرآن هم نمى

 آورد؟ 
توانيـد فرمايد يك سـوره هـم مثـل ايـن قـرآن نمـىمىتحاصربه قرآن در آياتى

س. بياوريد مىدر بعضى جاها دارد كه ده تا وره؛ شما كه گوييد اين قرآن افتراء است ده
يك. سوره هم شما بياوريد مى در . گويد يك سوره شما بياوريد جا

مى آيا اين» أَم يقُولُونَ افْتَراه«: فرمايد در سوره هود مى گويند كه ايـن افتراسـت، ها

و مى آن اين سخن را به خدا بسته است و حـال  خـدا كـه سـخن گويد سخن خداسـت

مفْتَرَيات«نيست؟ هثْلم بِعشْرِ سورٍ از» قُلْ فَأْتُوا شما هم ده تا سوره مثل همين بياوريد

دونِ اللَّه«همين افتراها  منْ تُمتَطَعنِ اسم رسد؛ هـر كـسى نگوييد هنر ما نمى»و ادعوا
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مى هم كه دل چ تان هـايى نين سـورهخواهد دعوت به همكارى كنيد كه در مقابل خدا

كُنْتُم صادقينَ«بياورند  مى»إِنْ گوييـد در ايـن ادعـاى خودتـان؛ يعنـى اگـر اگر راست

مى به مى واقع شما كه قـرآن بـا كلمـه. گوييد گوييد اين افتراست همين را روى عقيده

كُنْتُم صادقينَ« گوينـد روى عقيـده هـا مـى خواهد بگويد ايـن حرفـى كـه ايـنمى»إِنْ

و چـون گويند، عقيده ندارند به افترا بودن قرآن؛ چون نمى نمى خواهند زير بـار برونـد
.كنند عناد دارند اين ادعا را مى

مى آيا اين» أَم يقُولُونَ افْتَراه«: فرمايدمىهشتسيدر سوره يونس آيه گويند اين ها

مثْله«افتراست؟  گوييم، بگـو يـك سـوره مـثلش ده تا سوره هم نمى» قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ

مى سوره هم كه مىـ بياوريد  و بـزرگ دارد؛ سـوره گويد، إِذا«دانيد در قـرآن كوچـك

اْلفَتْح و رُ اللَّهنَص ثَرَ«هم يك سوره است، سوره» جاءالْكَو ناكطَيهم يك سـوره»إِنَّا أَع

مىجا اين. شما فقط يك سوره مانند اين بياوريد كافى استـ است و«: فرمايـد هم باز

ونِ اللَّهنْ دم تُمتَطَعنِ اسم كـه كـس را هـم گويم خودتان تنها بياوريد، هـر نمى» ادعوا

مى دل . اى مانند قرآن بياوريد تان سوره خواهد دعوت به همكارى كنيد، با همكاران تان

مى باز اين كُنْتُم صادقينَ«: فرمايد جا هم گوييـد در ادعـاى خودتـان؛مىاگر راست»إِنْ

و در ادعاى خودتان صادق نيستيد يعنى شما دروغ مى .گوييد

علـى«: فرمايدمىهم بقرهي در سوره َنزَّلْنـا ا مـبٍ م يـي رف إِنْ كُنْتُم فَـأْتُواو دنا بـع

هثْلم منْ چه كـه مـاآني واقع ترديد داريد دربارهبه اگر شما در شك هستيد،» بِسورةٍ

ه«ايم خودتان را آزمايشى بكنيـد بر بنده خودمان فرود آورده ثْلـم نْ مـ بِـسورةٍ »فَـأْتُوا

.اى مانند آن بياوريد سوره
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ــه«كلمــه ثْلم ــنْ را دو جــور تعبيــر» م

ه«انـد كه گفتـه يكى اين: اند كرده ثْلـم نْ مـ«

و بعضى گفته اند كـه ايـن يعنى مانند قرآن؛
ب ه اين جهت است كه از كسى بياوريـد اشاره

كه او هم مثل اين پيغمبر باشد يعنى از يك
فرد امّى، فردى مانند او كه هيچ سابقه درس 

و مدرسه ندارد و فرهنگ .و تحصيل

وا«: جـا داشـتآن] آمده است؛[ها با تعبيرات ديگرى جا هم همان جمله اين عـاد و

ونِ اللَّهد منْ تُمتَطَعنِ اسمى، اين»م منْ دونِ اللَّه«: فرمايد جا كُمداءوا شُهعاد گواهـان»و

. خواهيد، بياوريدو شاهدان خودتان را، هر كسى كه مى
مى گويند به اعتبار اين شاهد را شاهد مى را كه او را دعوت كنند كه حقيقت مطلـب

مىكه افراد ديگرى را كه قهرما او بيايد بيان كند، از باب اين تان شناخته شوند بياورند

مى باز هم اين. ها گواهى بدهد عمل آن كُنْـتُم صـادقينَ«: كنـد جا قيد اگـر راسـت»إِنْ

مى مى مى گوييد؛ يعنى ما كه گوييـد در ايـن ادعـاى خودتـان؛ يعنـى دانيم شما دروغ
و از روى حقيقت نيست .ادعاتان هم ادعاى حقيقى

:كهاين است ماهيت ادعاى قرآن پس
.قرآن براى خودش ادعاى معجز بودن كرده استـ1
اين ادعاى معجز بودن به اين نيست كه تمـام قـرآن معجـزه اسـت، بعـض قـرآن هـمـ2

و   در يك جا فرموده ده سوره بياوريد، يك جا همان را هـم تخفيـف براي همينمعجزه است،
و فرموده يك سوره بياوريد كافى است ر. داده مىپس قرآن يك سوره �.داندا هم معجزه

جاهللا مرتضي آيتشهيد استاد آثاري مجموعه.1 از خالصه،4مطهرى،  452 تا 450 فحاتصاي
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:گويد مرحوم شيخ طوسي مي

و سياق آيه  در مورد قـرآن نظيـر»فأتوا بسورةٍ من مثله«مجموعه قرآن مثل ندارد

 درباره شرك است كه بيانگر نفي موضوع اسـت؛ يعنـي،�»قل هاتوا برهانكم«سياق آيه

ن اصالً شرك برهان را مـيپذير نيست، نه اين كه برهاني دارد، ولي مـشركان تواننـد آن
�.اقامه كنند

و جهانى بودن  جاودانى

و مكان" قرآن مرز و مكان قرار گرفته است،"زمان و مافوق زمان  را در هم شكسته

و حتـى معجـزات خـود پيـامبر اسـالم خـاطر ايـن به  كـه معجـزات پيـامبران گذشـته
وسلمو آلهو عليهاهللا صلي  در نقطـه مشخـصى از غير از قرآن، روى نوار معينى از زمـان،

ع و در برابر عده خاصى صورت گرفته است، سخن گفتن نوزاد مريم و السالم ليهامكان
ب و مانند آن و در برابـر السالم عليهوسيله مسيحهزنده كردن مردگان و مكـان در زمان

و چنان كه مى و مكان به خود گرفته اشخاص معينى بوده دانيم، امورى كه رنگ زمان
آنباشند،  كم به همان نسبت كه از از تـر جلـوه مـى رنگ ها دورتر شويم، و ايـن كننـد،

.خواص امور زمانى است

1.هآل هوند ذكْرُ منْ قَبليأَمِ اتَّخَذُوا منْ و يعم ذكْرُ منْ ال يعلَمـونَةً قُلْ هاتُوا برْهانَكُم هذا مأَكْثَرُه  بلْ

معرِضُونَ مفَه آنـ الْحقَّ ايـن سـخن! تـان را بياوريـد دليـل«: بگو! ها معبودانى جز خدا برگزيدند؟ آيا

و سخن كسانى  آن»!است كه پيش از من بودند]نىپيامبرا[كسانى است كه با من هستند، ها اما بيشتر

و به همين دليل حق را نمى آن(دانند (روى گردانند) از )24/انبيا.

كُ إِنْ رْهـانَكُمب قُـلْ هـاتُوا ه ع اللـَّ مـ أَ إِلـه و الْأَرضِ ماءنَ السم قُكُمْرزي منْ و هعيدي ؤُا الْخَلْقَ ثُمدبنْ يأَم نْـتُم

مىـ صادقينَ و يا كسى كه آفرينش را آغاز كرد، سپس آن را تجديد و كسى كـه شـما را از آسـمان كند،

مى دليل«: بگو! دهد آيا معبودى با خداست؟ زمين روزى مى )64/نمل(»!گوييد تان را بياوريد اگر راست

ج.2 جـ به نقل از 422ص2تسنيم، ص1تفسير تبيان، ،104 
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و مكان ندارد، هم چنان به همـان قيافـه  1400اى كـه ولى قرآن، بستگى به زمان
كنـد بلكـه گذشـت سال قبل در محيط تاريك حجاز تجلى كرد، امروز بر ما تجلى مى

و دانش به ما امكاناتى داده كـه بتـوانيم اسـتفاده بيـشترى از آن  و پيشرفت علم زمان
و مكـان بـه خـود نسبت به مردم اعصار گذشته بنمائيم، پيد ا است هر چه رنگ زمـان

و و در سراسر جهان پيش خواهد رفت، بديهى است كه يك ديـن جهـانى نگيرد تا ابد
و جاودانى هم در اختيار داشته باشد .جاودانى بايد يك سند حقانيت جهانى

و تمام جهانيـان قابل توجه اين و مكان خاصى نيست كه اين آيات منحصر به زمان
ع مىو مراكز و هـيچ لمى دنيا را به سوى اين مبارزه دعوت آن كند گونـه اسـتثنايى در

و هم اكنون نيز به تحدى خود ادامه مى �.دهد وجود ندارد

و چـون قلمـرو دعـوت گستره تحدي قرآن بايد هماهنگ با قلمرو دعوت آن باشـد
ه انساني قرآن همه و ميـشگي ها در سراسر تاريخ است، ميدان تحدي آن نيز همگاني

گونه كه دعوت قرآن منحصر به صدر اسالم يا قوم عرب نبود تحدي آن نيز همان. است
رو. زبانـان نيـست يـا عـربسـلمو آلهو عليهاهللا صلي منحصر به عصر پيامبر اكرم از ايـن

از«: فرمايد مي و در اين كار به يكديگر كمك كننـد، و انس اجتماع كنند اگر همه جن
ع )88/اسراء(».اجزندآوردن مثل قرآن

و بالغت قرآن سلمو آلهو عليهاهللا صلي بنابراين، محور تحدي رسول اكرم تنها فصاحت
مي نيست؛ زيرا كسي كه نه زبان عربي را مي و نه با آن او تواند سخن بگويد فهمد براي

و بالغت روا نيست هـر: از اين رو در تبيين تحدي قرآن بايد گفـت. تحدي به فصاحت
ه ميكس و باشـدداند قرآن بهتر از آن را عرضه كرده است، خواه در علوم عقلير چه

�.يا در علوم نقلي

جفسيرت.1  130ص1 نمونه،

 434صفحه2جلد) اهللا جوادي آملي آيت(تسنيم،.2
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 تفاوت در تحدىدليل

و جـاى ديگـر و جـاى ديگـر يـك سـوره؟دهچرا يك جا همه قرآن  گفتـه سـوره

.شده است

:اند در پاسخ اين سؤال طرق مختلفى پيموده

تـر يل تنزل از مرحله باالتر بـه مرحلـه پـائينبعضى معتقدند اين تفاوت از قب)الف

مي درست مثل اين.است اگـر تـو هـم مثـل مـن در فـن«: گويـد كه كسى به ديگرى

و شعر مهارت و ديـوان مـن بنـويس نويسندگى و ديوانى همچون كتـاب ».دارى كتاب

مى بعد تنزل مى و آن«:گويد كند و يا حتـى يـك صـفحه مثـل يك فصل مانند آن را

»!بدهارائه 

و بقـره بـه،هود، اسراء هاى ولى اين پاسخ در صورتى صحيح است كه سوره  يـونس

از»تـاريخ القـرآن«همين ترتيب نازل شده باشد، البته آن بـا ترتيبـى كـه در كتـاب

مى: نقل شده سازگار است» فهرست ابن نديم« سـوره اسـراء سـوره«: گويـد چرا كه او

و بقره نودمين سوره است كه بر پيـامبريكاهپنجو يونس ونه چهلو هود وهشت چهل

».نازل شدهسلمو آلهو عليهاهللا صلي

هـاى فـوق در تفاسـير اما متاسفانه اين سخن با ترتيـب معروفـى كـه بـراى سـوره

.باشد اسالمى آمده است سازگار نمى

هاى فوق منطبق بر تنزل از مرحله بـاال اند گرچه ترتيب نزول سوره بعضى گفته)ب

مىبه شده چـه دانيم كه همه آيات يك سوره با هم نازل نمى مرحله پائين نيست، ولى

خـاطر بـهسـلمو آلهو عليهاهللا صليشد به دستور پيامبر بسا آياتى كه مدتى بعد نازل مى

مىي هايى كه داشت در سوره تناسب در محل كالم مـا نيـز ممكـن.شد قبل قرار داده

ر و از اين هاى فوق منافاتى با تنزل از مرحله بـاالتر بـهو تاريخ سورهاست چنين باشد،

.تر ندارد پائين
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ي واژه احتمال ديگرى كه براى حل ايـن مـشكل وجـود دارد ايـن اسـت كـه اصـوالً)ج
به واژه»قرآن« مى»بعض«و»تمام«اى است كه :عنوان مثالبهشود، قرآن هر دو اطالق

معنا قُْرآنـاً عجبـاًإِ«: خـوانيم در آيه اول سوره جن مـى سـ ا  مـا قـرآن عجيبـىـنـَّ

آن».شنيديم .ها قسمتى از قرآن را شنيده بودند پيدا است كه
مى»قرآن«اصوالً و و تـالوت، هـم بـر كـل قـرآن از ماده قرائت است، دانيم قرائت

و هم بر جزء آن، بنا بر اين تحدى بـ مثـل قـرآن مفهـومش تمـام قـرآنهصادق است
و  مىنيست و حتى يك سوره نيز سازگار .باشد با ده سوره

و بـر»سـوره«از سوى ديگر و محـدوده اسـت،  نيـز در اصـل بـه معنـى مجموعـه
مى مجموعه كند هر چند يك سوره كامل بـه اصـطالح معمـولى اى از آيات نيز تطبيق

.نبوده باشد
:شودو به تعبير ديگر سوره در دو معنى استعمال مى

مىيكى به معنى مج  كند موع آياتى كه هدف معينى را تعقيب
و پيش از بـسمو ديگر يك سوره كامل كه با بسم اللَّـه سـوره بعـد پايـان اللَّه شروع

.پذيرد مى
آنهشتادوشششاهد اين سخن آيه مى سوره توبه است :فرمايد جا كه

»عوا مدجاه و بِاللَّه أَنْ آمنُوا أُْنزِلَت سورةٌ إِذا وهولساى هنگامى كـه سـوره(ـ ...ر

و با پيامبرش جهاد كنيد نازل مى »... شود كه ايمان به خدا بياوريد
يعنـى(جا همان آياتى است كه هـدف فـوق روشن است كه منظور از سوره در اين

و جهاد مى) ايمان به خدا .كند هر چند قسمتى از يك سوره كامل باشد را تعقيب

أَْنَزلْناهـا« در تفسير آيه اول سـوره نـور»مفردات«ب نيز در كتا»راغب« »...سـورةٌ

و الحكم«:گويد مى مى همان»... اى جملة من االحكام كنـيم سـوره گونه كه مالحظه

.اى از احكام تفسير كرده است را به معنى مجموعه
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ل»ده سوره«و» سوره«و» قرآن«بنا بر اين فرق چندانى ميان غـت از نظـر مفهـوم

مى ها به مجموعه ايني ماند يعنى همه باقى نمى .گردد اى از آيات قرآن اطالق

و يك جمله نيست كه كسى ادعا كنـد مـن نتيجه اين كه تحدى قرآن به يك كلمه

را هـاى سـادهو يـا جملـه»مدهامتانِ«و آيه»و الضُّحى«توانم مثل آيه مى اى از قـرآن

اى از آيات است كه هدف مهمـى را تعقيـب جا به مجموعه بياورم، بلكه تحدى در همه

�.كند مى

و اعتالسـت؛ چنـان» سور«در لغت معناي محوري ماده كـه هيجان همراه با ارتفاع

مي وقتي خشم انسان يا حيواني به هيجان آمد، اوج و اثرش آشكار شد، : گوينـد گرفت

و حمله كرد» سار غَضَبه« ميو هنگامي كه مار به خشم آمد » سارت الحيـةُ«: شود گفته

و همچنين سدّ بزرگـي  و به همين مناسبت به ديواري كه بر روستا يا شهر احاطه دارد

مي» سور«كه مانع نفوذ بيگانه است، .شود ناميده

هاي مختلف كتاب الهي نيز بدين مناسبت به سوره موسـوم شـده كـه ماننـد قطعه

و هر سـوره در واقـع سـوري اسـت بـين سور شهر يا روستا مانع تهاجم مخالفا ن است

و محكم و كافران انگيـز ترين توشه معنـوي اسـت كـه بـا آن، تعـرض وسوسـه مؤمنان

و رفع مي و ظهور خداونـد در برابـر مخالفان دفع و اعتال و هر سوره مظهر هيجان شود

.معاندان است

ي مزبـور را آيد كه هر بخـش از آيـات قـرآن كـريم ويژگـ از اين تحليل لغوي برمي

و واحـدهاي البته مصداق كامل سوره همـان قطعـه. است» سوره«داشته باشد يك هـا

و مشهور قرآني است كه در اصطالح به سوره موسوم شده است �.مشخص

جت.1 43ص9فسير نمونه،

 411صفحه2تسنيم، جلد.2



53تحدي قرآن

!اند؟ از كجا كه مثل آن را نياورده

ــيش از ــزول 1400ب  ســال از ن
و همواره ايـن ادعـا قرآن مي گذرد

ــال ــي اس و از طرف ــوده م مطــرح ب
و دارد دشمنان سرسـختي داشـته

توانستند در اين مبـارزه كه اگر مي
ــا  ــاكنون آن را ب ــد، ت ــركت كنن ش

و تبليغات بسيار مطرح مـي كردنـد
، بـر�جاي تبليغ سوزاندن قـرآن به

ــز ــتباه آن متمرك ــاي اش روي ادع

.شدند مي
رانظرى به تاريخ اسالم� سـازد، زيـرا در داخـل كـشورهاى روشن مـىهم مسئله

و مدينـه سلمو آلهو عليهاهللا صلياسالمى در زمان پيغمبر  و پس از او حتى در خود مكه
و متعصبى مى و يهوديان سر سخت ازانزيستند كه براى تـضعيف مـسلمان مسيحيان

و عالوه در ميان مسلمانان جمعـى هر فرصتى استفاده مى  كـه»مـسلمان نمـا«كردند
را قرآن مجيد آن ن»منافق«ها هاده زندگى داشتند كه رل جاسوسـى بيگانگـان بـر نام

 
در سـال» تـري جـونز«بـه نـام كشيش يكي از فرقه هاي كوچك مسيحيت پروتستان در آمريكا.1

ف. سوزاند ميالدي اعالم كرد كه در مراسمي قرآن را مي 2011 اي رد گمنام به نحـو ماهرانـه اقدام اين

شد پوشش رسانه و مدام در رسانه. اي داده هـاي يعني بسياري از مقامات آمريكا با آن مخالفت كردند

و 2011ر مـاه مـارس سـالد. مختلف مطرح شد اما جلوي اين فرد گرفته نشد   مـيالدي تـري جـونز

.ند كشيدآوري به آتش را در مراسم شرمقرآن طرفداران اندكش كتاب مقدس

ت از اين.2 ججا از . نقل شده است133ص1فسير نمونه،
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و همدستان او از منافقان مدينه»ابو عامر«ي چه درباره مانند آن(عهده آنان بود  راهب
 ها با امپراطور روم در تواريخ نقل شـده كـه منتهـى بـه سـاختنو چگونگى ارتباط آن

و آن صحنه عجيبى را كه قرآن در سور»مسجد ضرار« آن»توبـه«ه در مدينه شد  بـه
ب  ).وجود آوردهاشاره كرده است

و سرسخت كه بـه دقـت مسلماً و آن عده از دشمنان متعصب  اين دسته از منافقان

و از هر جريـانى كـه بـه زيـان مـسلمانان بـود اسـتقبال مراقب اوضاع مسلمين بودند

آن مى ها تـا كردند اگر به چنين كتابى دسترسى پيدا كرده بودند براى در هم شكستن

آن جــا كــه مــى آن و نگهــداريش را نــشر مــى توانــستند ال اقــل در حفــظ و يــا دادنــد

.كوشيدند مى

بينيم حتى افرادى كه بـه احتمـال ضـعيفى ممكـن اسـت بـهمىبه همين دليلو

:ها را ضبط كرده است از جمله معارضه با قرآن برخاسته باشند، تاريخ نام آن

بر»عبد اللَّه بن مقفع«نام  را به همين منظـور»الدرة اليتيمة«اند كه او كتابده را

.نوشته است

و چنـدين بـار چـاپ شـده در صورتى كه كتاب مزبور هم اكنون در اختيار ما است

و كوچك چ اى در آن كتاب به اين مطلب نشده است، نمى ترين اشاره است طـورهدانيم

 اند؟ اين نسبت را به او داده

ح»متنبى«نام انـد، كـه سين كوفى شاعر را در اين زمره نيز ذكـر كـرده احمد بن

دهد كه داعيه او بيـشتر ادعاى نبوت نموده است، در صورتى كه قرائن زيادى نشان مى

و حس جاه بلندپروازى محروميت .طلبى بوده است هاى خانوادگى

اى نيز متهم به اين امر شده است، گر چـه از او سـخنان زننـده» ابو العالى معرى«

نسبت به اسالم نقل شده اما هيچ وقت داعيه مبـارزه بـا قـرآن را نداشـته اسـت بلكـه

.استجمالتى درباره عظمت قرآن گفته 
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 لمه كذابيفكاهيات مس

 از كسانى است كه به مبـارزه بـا قـرآن از مردم يمامه مسلماً»مسيلمه كذاب«ولى
ب و به اصطالح آياتى آورده است كه جنبه تفريحى آن  بـد نيـست.يشتر استبرخاسته

:جا بياوريم ها را در اين چند جمله از آن

.ها را آورده است، اين جمله»الذاريات« در برابر سورهـ1

و العاجنـاتو الطاحنـات طحنـاًو الذاريات قمحـاًو الحاصدات حصداًو المبذرات بذراً«

وـو سـمنا اهالـةو الالقمات لقماًو الثاردات ثرداًو الخابزات خبزاًعجناً قـسم بـه دهقانـان

كشاورزان، قسم به درو كنندگان، قسم به جدا كنندگان كـاه از گنـدم، قـسم بـه جـدا 
پزنـدگان، قـسم بـه تريـد كنندگان گندم از كاه، قسم به خمير كنندگان، قسم به نـان

مى قسم به آن كسانى كه لقمه! كنندگان و نرم بر �»!!دارند هاى چرب

ال المـاء يا ضفدع بنت ضف«ـ2 و نـصفك فـى الطـين، دع، نقى ما تنقين، نصفك فى المـاء

ال الشارب تمنعين  و ! خـواهى صـدا كـن چـه مـىآن! اى قورباغه دختر قورباغهـتكدرين

و نيمى ديگر در گل است، نه آب را گل مى نيمى از تو در آب را آلود و نـه كـسى كنى،
��»!نمايى از آب خوردن جلوگيرى مى

و«: مقابل سوره فيلـ در3 و بيـل، و ما ادريك ما الفيل، لـه ذنـب الفيل، ما الفيل،

و،فيلـ خرطوم طويل و چه ميدانى كه چيست فيل، دمـى دارد سـخت  چيست فيل،
و خرطومى ناگوار �».بلند،

 اعجاز القرآن رافعى.1

و آخرين پيامبر.2  از قرآن

ت.3 جپايان خالصه مطلب نقل شده از  به بعد133ص1فسير نمونه،

ج.4 ص1ترجمه الميزان، ،108 
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�»حسن االيجاز«خيال بافي مولف

مامىنويسنده اين كتاب گفته و .ننـد آن را آوردتوان با قرآن معارضه به مثل كـرد
او براى اثبات گفتارش جمالتى را كه از خود قرآن اقتباس نمـوده، بعـضى الفـاظش را

و ذكر نموده است مي.تغيير داده :نماييم به دو نمونه اشاره
مى اين مرد خيالـ1 :گويد باف در مقام معارضه با سوره فاتحه چنين
و بـك المـستعان، اهـدنا الحمد للرّحمن، ربّ االكوان، الملك الدّيّان،« لك العبـادة

ها، پادشاهى كه پـاداش گر را، پروردگار هستى سپاس خداى بخشايشـ صراط االيمان
و استعانت از توست ما را به راه ايمان هدايت فرما. دهنده است ».پرستش براى تو

انّـا اعطينـاك«: همين نويسنده در معارضه با سـوره كـوثر چنـين گفتـه اسـتـ2
ال تعتمد قول ساحرالجواه و و جاهر، ما به تو جواهر داديم، تـو نيـز بـاـ ر، فصلّ لربّك

و جادوگر اعتماد مكن و به گفتار ساحر ».صداى بلند نماز بخوان
و بـه نـام خـود»مسيلمه كذاب«اين نيز از خود وى نيست بلكه از  سـرقت نمـوده

انّا اعطينـاك«: گفته استمسيلمه در مقام معارضه با اين سوره چنين. قالب زده است
و انّ مبغضك رجل كافر و هاجر، ها داديم، تـو ما به تو جمعيتـ الجماهر، فصلّ لربّك

و دشمن تو مرد كافر است و هجرت كن �».نيز نماز بخوان

 از طرف چاپخانه انگليسىييالدم1912 كتاب كوچكى است از يك نويسنده مسيحى كه در سال.1

.است» نصر الدين ظافر«مؤلف آن يك آمريكايى با نام مستعار. در بوالق مصر انتشار يافته است

و مسائل كلى قرآن.2  نجمى هاشم زاده هريسى:ـ نوشته144ص بيان در علوم
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 آهنگ معجزه آسا
مى مفسر معروف :گويد سيد قطب

سـوى ما شش نفر از مسلمانان بوديم كه با يك كـشتى مـصرى، اقيـانوس اطلـس را بـه
و كسى در ميان مسافران جز ما مسلمان نبود، روز جمعه به ايـن فكـر نيويورك مى پيموديم،

و بـر روى كـشتى انجـام   ناخـداى كـشتى.دهـيمافتاديم كه نماز جمعه را در قلب اقيانوس
و به كاركنان كشتى نيز كـه همـه موافقت كرد كه ما نماز را در صفحه كشتى تشكيل دهيم،
از مسلمانان آفريقا بودند نيز اجازه داده شد كه با ما نماز بخوانند، من به خواندن خطبه نمـاز 

و جالب اين و امامت پرداختم زد جمعه و بـا كه مسافران غير مسلمان اطراف ما حلقه ه بودنـد
.دقت مراقب انجام اين فريضه اسالمى بودند
و اين موفقيت را به ما تبريك گفتند، پس از پايان نماز گروه زيادى از آن ها نزد ما آمدند،

العـاده او فـوق. فهميـديم يـك زن مـسيحى اسـتولى در ميان اين گروه خانمى بود كه بعداً
و قادر به كنترل تحت تاثير نماز ما قرار گرفته بود به حد ى كه اشك از چشمانش سرازير بود

و خـشوع خاصـى.خويشتن نبود و خـضوع و آميخته با تاثر شـديد او به زبان انگليسى ساده
و از جمله سخنانش اين بود سخن مى :گفت،

مى« گفت من هر چند يك كلمه از مطالـب بگوئيد ببينم كشيش شما با چه لغتى سخن
ب تـر وضوح ديدم كه اين كلمات آهنگ عجيبـى داشـت امـا از ايـن مهـمهشما را نفهميدم اما

ب مطلبى كه نظر مرا فوق خود جلب كـرد ايـن بـود كـه در البـالى خطبـه امـام شـماهالعاده
آن جمله و عميقـى ها داراى آهنگ فوق هايى وجود داشت كه از بقيه ممتاز بود، العـاده مـؤثر

ها مطالب ديگرى بودند، فكـر اين جملهانداخت يقيناً بودند آن چنان كه لرزه بر اندام من مى
مى كنم امام شما به هنگامى كه اين جمله مى »!القدس شده بود كرد مملو از روح ها را ادا

و متوجه شديم اين جمله ها همان آياتى از قرآن بود كه مـن در اثنـاء ما كمى فكر كرديم
و در نماز آن مى خطبه و متوجه اين نكته ساخت كـه خواندم، اين موضو ها را ع ما را تكان داد

آهنگ مخصوص قرآن آن چنان مؤثر است كه حتـى بـانويى را كـه يـك كلمـه مفهـوم آن را
مى نمى  دهد فهمد تحت تاثير شديد خود قرار

ج ص8 تفسير نمونه، جالقرآن تفسير فى ظالل به نقل از 293:، ص3، ،1786 
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 مقدمه

را در شماره و انـسان هاي پيشين گفته شد كه خداي متعال جهان را بـراي انـسان
و حديث قدسي به اين حقيقت اشاره شـده فريد؛ چنانآبراي خودش  چه درقرآن كريم

: است
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آنـ � آن چه در آسمان او و چه در زمين است همه را از سوى خودش مسخّر ها

ــشانه ــن ن ــاخته در اي ــما س ــاى ش ــى(ه ــشه) مهّم ــه اندي ــسانى ك ــراى ك ــت ب اس
)13/جاثيه(».كنند مى
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� �مىـ )�'& ���%�� ام، من همه اشياء را بـه خـاطر تـو خلـق اى بنده: فرمايد خداوند

و  و من دنيا را بـا احـسان خـود بـه تـو بخـشيدم و تو را هم براى خودم آفريدم كردم
�».آخرت را هم بوسيله ايمان به تو دادم

خ! اما كدام انسان را براي خود آفريده است؟ هـاي واسـتهآيا انساني را كه در مسير
و از آن و حيوانات ربـوده و شهواني گوي سبقت را از بهائم تـر شـده هـا پـست نفساني

ميي طوري كه قرآن كريم درباره به :فرمايد او چنين

ص) كليات حديث قدسى(الجواهر السنية في األحاديث القدسية.1  710؛

 نفرت از گناه

ها براي پاكينخستين قدم

قسمت دهم
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و انس را براى دوزخ آفريديم آن دل گروه بسيارى از جن با]ها عقل[ها ها يى دارند كه

و انديشه نمى(آن  و چشمانى كه با آن نمى نمى) كنند، و گوش فهمند هـايى كـه بينند

آن با آن نمى كه(اينان همان غافالنند!تر ها همچون چهارپايانند بلكه گمراه شنوند چرا

)179/اعراف(»)!گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند با داشتن همه

و شايسته مقامي ؟اللهيةخليفا انساني را كه مسجود مالئكه است

واضح است خداي سبحان انساني را براي خويش انتخاب كرده كه با او سـنخيت پر
و كـل گونـه كـه حـضرت حـق كـل داشته باشد، يعني همان و الكمـال الجمـال اسـت

و مبـد همان أطور كه خداي سبحان ذاتي است كه مستجمع جميع صفات كمال است
و پاكيو منشاء تمام خوبي و زيبا ها و هاست، اين انساييها ن نيز بايـد از تمـام عيـوب

و ناپاكي بدي و زيبائي ها و متصف به كماالت ها باشد؛ البته چنين انـساني ها مبراء بوده
و تنهـا طريـق. اليق خالفت الهي است بنابراين يگانه راه حركت به سمت حـق تعـالي

و عنايت ويـژه او قـرار گـرفتن، حركـت در مـسير  و مورد نظر قرب به آن ذات مقدس
و پاكيكم و پرهيز از طريق آلودگي االت هـا بـوده كـه بـارزترين مـصداق آن انجـام ها

و اعمال قبيحه مي و ترك محرمات و اعمال حسنه باشد كه در روايـات مـا بـه واجبات
:آن اشاره شده است

�-�/ + 	+�*�. �-,+ *#(«: اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر اكرم +01'/�+2 �+3 +� 1 4/�-� 15+�/6
*�/�+	 7�*8+'+�تـر باشـد نـزدو بنده با هيچ چيزي به من نزديك نشود كه محبوبـ9:� �1;<3

�». من از عمل بدان چه بر او واجب كردم

ج.1 ص4كافي، طبع دارالحديث، ،72
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 فرموداوبه السالمهيعليموسبا مناجات ضمندر خداوندكهييزهايچنيبدرـ 6/�+��

، بـه گناهـاناززيـپره ماننديزيچبامنبه ندگانيجويكينزد،يموسيا: است آمده
آن اقامت در بهشتمنيراستبهپس اند؛ نجسته تقربمن ها اجـازه هاى جاودان را به

و ديگرى را با آن �».ها شريك نسازم دهم

و اطاعـت و آسـايش خـود را در تـرك گنـاه بنابراين بايد انسان عاقل كه سـعادت
و شناخته، بايد به هر قيمتي در اين مسير قدم و بـا گـامپروردگار يافته هـاي گذاشته

هاي گذشته شـروع از همين روي در شماره. سوي خداي متعال حركت نمايد مصمم به
در به ارائـه برنامـه اي جـامع

مسير بندگي خداي سـبحان 
و برخي از  هاي روشنموديم

و معـصيت را بـه  ترك گنـاه
اكنـون. تفصيل شرح داديـم

نيز يكي ديگر از امـوري كـه 
و كليـينقش زيربنـا دري دي

تـــرك معاصـــي دارد را بـــه 
محضر خواننده عزيـز تقـديم

و آن چيزي نيـست مي داريم
در«جز  ايجاد نفرت از گنـاه
.»دل

ج.1 ص3كافي، طبع دارالحديث، ،207 
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 ايجاد نفرت از گناه در دل

. كنـد هاي خـود عمـل مـي بستگي در علوم عقلي ثابت شده كه انسان بر اساس دل

و مرتكب و عالقه داشت به سمت آن رفته مييعني اگر به عملي شوق شود، اما اگر آن

از به عملي عالقه نداشت يا باالتر، از آن نفرت داشت نه تنها به سمت آن نمي رود بلكه

و پرهيز مي اهللا حـاج آقـا مجتبـي تهرانـي استاد بزرگوار حضرت آيـت. نمايد آن دوري

مي اهللا عليه در اينترحم مي«: فرمود باره با تعبير عاميانه كا به شخص ر گويند چرا اين

دلم خواست؛ كه نشان دهنده آن است كه آدمـي بـر اسـاس: گويد را انجام دادي؟ مي

مي)ي كه دارديها محبت( دل خود ».كند حركت

نفس انـسان،«:اند باره چنين فرموده در اينعليهاهللا رحمتييمرحوم عالمه طباطبا

ي عمـل لكن نفس مبـدأ علمـي بـرا. باشد علت فاعلي براي صدور افعال از خودش مي

مي) نفس( است كه از آن فايـده( دهد براي انسان كمال اسـت جز اموري كه تشخيص

از صادر نمي) دارد و چون نفس مبدأ علمي براي عمـل اسـت احتيـاج دارد قبـل شود؛

و تصديق نمايد كه اين فعل براي انسان كمال است انجام عمل آن فايـده( را تصور كند

و(ق نمود كه انجام ايـن فعـل كمـال بـراي اوسـتپس اگر نفس انسان تصدي)... دارد

و به دنبال اين تصديق به فايده، برايش شوق به انجام عمل پيش مـي) فايده دارد آيـد

و به سمت انجام عمل حركت مي �».نمايد به دنبال شوق، اراده عمل را نموده

و ارادي كـه انـسان انجـ:)ره(توضيح كالم عالمه ام هر عملي از افعال اختيـاري

يك مي مي)فرمول(ساختار دهد از از تبعيت :كند كه عبارت است

ص.1 ، ترجمه متن با 156نهايه الحكمه، المرحله السادسه، الفصل الخامس عشر، چاپ جامعه مدرسين،

و تغيير  اندكي تلخيص
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 تصور عمل)الف

و گناهـانسان قبل از انجام هر عملي و چه عمل زشت  ناچار استـ چه عمل نيك
و تـصويري از يـك آن را در ذهن خود تصور نمايد؛ زيرا به يقين تـا انـسان خـاطره اي

و تا به آن  عمل هيچ توجهي نداشـته باشـد، بـه سـمت آن عمل در ذهن نداشته باشد
و بديهي است و اين امر از امور واضح .نخواهد رفت

 تصديق به فايده)ب

و انجام عمل نياز به مقدمه ديگـري بعد از تصور يك عمل، براي رفتن به سمت آن
و آن عبارت است از تصديق به فايده را. است يعني شـخص بايـد در ذهـن خـود ايـن

ا ين عمل براي من سودمند است، در غير اين صورت به سـمت آن نخواهـد بپذيرد كه

و روشـن كـه بالفاصـله در ذهـن. رفت حال اين سودمند بودن يا امري اسـت بـديهي
و يـا امـري اسـت  و نياز به فكر كـردن نـدارد، تصديق به فايده را در پي خواهد داشت

و مطالعه دارد؛ به و غيربديهي كه نياز به فكر خواهـد ان مثال كسي كـه مـيعنو نظري
و  و مطالعه كافي داشـته باشـد نماز شب بخواند بايد نسبت به فوائد نماز شب شناخت

الـسالم اشـاره بـه ايـن در روايتي از اميرمؤمنان علي عليه. بداند كه براي او فايده دارد
: مطلب شده است

»�+� J?*�+;JP�+3 *E<3MQ/P+'+����-�+�+�*�/6 .R�+�*F73 �+I�<: =/�-�MQ/:-'*O+3 و ــ  اي كميـل، هـيچ كـار

و معرفـت حركتي نيست كه بخواهي انجام دهي مگر آن كه در آن محتاج به شـناخت
�».هستي

و آن را تـصور كـرده، البته ممكن است انسان نسبت به عملي كه به ذهنش رسيده
ب و گويـد ايـن كـار حالت تصديق به فايده پيدا نكند بلكه تصديق به عدم فايـده نمايـد

و پوچ است كه در اين صورت به سمت آن عمـل نخواهـد رفـت براي من بي يـا. فايده

 
ص.1  171تحف العقول، النص،
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و آن را براي خود مضرّ ممكن است نسبت به آن عمل، حالت تصديق به ضرر پيدا كند
مييص دهد كه در اين صورت از آن فراو خطرناك تشخ .كندر

كند ممكن است سه حالتميبنابراين انسان نسبت به اعمالي كه به ذهنش خطور
: پيدا نمايد

و تصديق به فايده نمايد؛ـ1 و سودمند تشخيص دهد  يا آن عمل را براي خود نافع
بيـ2 و آن را پوچ بداند، يا نسبت به آن عمل حالت  تفاوتي داشته باشد
آنوـ3 و را بـراي خـود خطرنـاك يا نسبت به آن حالت تصديق به ضرر پيدا كنـد

د .هدتشخيص
و حاالت سه: تذكر و تـا علـم و علمي هستند و گانه فوق از امور شناختي شـناخت

در بين نباشد هيچ يك از حاالت فوق براي انـسان) آن عمل(آگاهي نسبت به موضوع 
و از همين روي پيشوايان معصوم عليهم. شود حاصل نمي السالم ما را دعـوت بـه تفكـر

و شناخت قبل از ورود در كارها : اند السالم فرموده اميرمؤمنان علي عليه.اند نمودهتوجه

»J?*S/6 <Q+3�/�1��� +E<3-?/�1>�� 7'9T<U9�� /?*�/V -?*O<U9�� +�JQ1�-�1'�� /?*�/V -W�4/�/T9�� ريـشه سـالمتي از ــ 

و تأمل پيش از سخن گفتن است لغزش �».ها، انديشه قبل از انجام كار

:ندا فرمودهنيچنگريديجا در

»7X-�*�1��� /?*�/V -?+;+O9�� +�7L<3*Y7� +E<3-W+�1L�� ازرا تـو كـار، بـه شـروعاز قبـلدنيشيـاندــ

�».دارديممنيايمانيپش

و شناخت پيدا كردن به يك موضوع، يكي از چند راه زير است : البته راه علم
رواياتي كـه دربـاره در عنوان مثالبه. كه نسبت به آن موضوع مطالعه نمايدآن اول

و آثار زيباي نماز شب را بشناسد نماز و فوائد يـا دربـاره. شب وارد شده مطالعه نموده

 
ص.1 و درراكلم،  199غررالحكم

ج.2 ال يحضره الفقيه، ص4من ،388 
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و نسبت به آن و روايات وارده جستجو نموده و شـناخت مضرات غيبت در آيات ها علم
. حاصل نمايد

و تـدبر شـنا آندوم و بـا تفكـر خت كه نسبت به فوائد يا مضارّ هر عملي فكر نمايد

. خود را نسبت به آن باال ببرد

و اطالع آنسوم و از اهل علم كه درباره آثار زشت يا زيباي هر عملي مشاوره نمايد

و تفحص نمايد . در مورد آن تحقيق

 شوق)ج

و علم پيدا كرد، نسبت بـه آن كه انسان نسبت به فوائد يك عمل بعد از آن  شناخت

و محبت پيدا مي آ شوق و خواستار البتـه اگـر سـطح شـناخت. شـودن عمل مـيكند

شـود چنـدان قـوي نخواهـد نسبت به آن عمل پائين باشد، شوقي كه از آن حاصل مي

 اگر فرد فقط دو فايده از فوائـد نمـاز شـب را بدانـد در همـين حـد عنوان مثالبه. بود

ي الزم بـراي حركـت دادنيكند كه چنـين شـوقي از كـارآ نسبت به آن شوق پيدا مي

 به سمت عمل برخوردار نيست؛ زيرا در مقابل اين اشتياق، شوق ديگـري وجـود انسان

و آن عبارت است از شوق بـه خـواب دارد كه مانع از كارآمدي شوق به نماز شب است

. شيرين سحرگاهي

 شوق مؤكد)د

هرچه سطح شناخت انسان از فوائد يك عمل باالتر رود نسبت به آن شوق بيشتري

در اين مرحله انسان در اثر دانـستن. كه به مرحله شوق مؤكد برسد خواهد يافت تا اين

و كارآ و تمام پيدا نموده، به گونهييفوائد كه هاي يك عمل نسبت به آن محبت تام اي

و سبب ايجاد اراده در انـسان محبت و مقاومت را نداشته هاي متضاد با آن توان مقابله

. است
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 اراده عمل)ـه

و نسبت به عملي زياداگر اشتياق انسان و بـه مرحلـه شـوق مؤكـد رسـيد از شـد
و بـه سـمت آن حركـت طور حـتمبه خواستار آن شد، صميم قلب  آن را اراده نمـوده

زا. كند مي . يده شوق مؤكد نسبت به آن عمل استيبه بيان ديگر اراده نسبت به عمل،
و آن عمـلو وقتي يك عمل اراده شد، مغز به دستگاه حركتي فرمان انجام آن را داده

.پذيرد صورت مي
و چـه اعمـال زشـتـمراحل فوق در تمام اعمال ارادي انسان ـ چه اعمال خـوب

و محال است كه انسان در كارهاي خود از اين خداي. تخطي نمايدساختاروجود دارد
 جهت هدايت بندگان بـه سـمت خـويش اسـتفاده نمـوده ساختارمتعال نيز از همين 

:حديث قدسي چنين آمده استاست، زيرا در

»+�41�-� B0+D �4+� =+@�73 /
�/V  <�9�+� =/�-�  -L*�B�+� +�  -L*�-�*�/6 A =+@�73 =/�-� =/��+O+2 7���� =+�*�/6
 /: <*�/�-� 7���� =+�*�/Z/: <[�+�<O9�� -0�J�J�-�  <� +\*�/T/: +�*L<3 1 /�-� 15+�/6 .�+�/6 +]*�/� 71�/6 7H/�*O+�/� <�+;*O-� *H7�*'P̂/_

+� �/� *H7I1�-G/:  <̀�/�a +� b�'*�+� ���-�  BL<3 /��7'JP9_الـسّالم خداوند متعال به موسى بن عمران عليـهـ

و مردم را هم با من دوست گردان : گفـتالسالم عليهموسى. وحى كرد مرا دوست بدار
چ بار خدايا محبوب گونه با تـو دوسـت گـردانم؟ تر از تو در نزد من نيست ولى مردم را

هـاى مـن آگـاه گـردان، هـر گـاه آنـان متوجـه ها را به نعمـتآن: خداوند به او فرمود
�».كنند هاى من شوند از من جز به نيكى ياد نمى نعمت

مي همان و طور كه در اين روايت شريفه مالحظه فرمائيد، خداي متعال علت شـوق
و برشم . هـا بـراي آنـان دانـسته اسـت ردن نعمتمحبت بندگان به خويش را يادآوري

و دانستند كـه پروردگـار آنـان يعني اگر بندگان نعمت و فوائد او را شناختند هاي خدا

 
ص)للطوســي(األمــالي.1 الــسالم از پيــامبر اكــرمـ نقــل اميرالمــؤمنين علــي عليــه 484:، الــنص،

 سلمو آلهو عليهاهللا صلي
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بييخدا آنگاه كه مـريض شـوند: شماري براي آنان دارد؛ فوائدي چوني است كه فوائد
ا و چون گرسنه شـوند بـا نـواع شفا دهد، هرگاه تشنه شوند با نعمت آب سيراب نمايد

و چـون بـي و چون ترسان شوند آنان را ايمـن كنـد پنـاه گردنـد غذاها سيرشان سازد
و محبـت مـادري را نيـز او عطـا از مادر به آنان مهربان. پناهشان دهد و مهـر تر اسـت

و مادر را عاشقانه مامور رسيدگي به فرزند نموده است وآن. نموده گاه كه طفل بودنـد
وي نبوديقادر به خوردن غذا  ...ند گواراترين غذا را در سينه مادر آماده نمود

و عنايت توجه به اين نعمت مي ها شود نـسبت بـه چنـين خـداي مهربـاني ها سبب
او دل و عاشـقانه بـه سـمت و محبت او را در دل گيرنـد و شوق و عالقمند شوند بسته

.حركت نمايند
ن طور همان: تذكر و گناه از كه ذكر شد انجام اعمال سيئه  فـوق متابعـت ساختاريز

و سپس در ذهن خود فوائـدي بـراي. كند مي يعني فرد ابتدا عمل گناه را تصور نموده
و وقتـي اشـتياقش  و به همين خاطر نسبت به آن شوق پيـدا نمـوده آن در نظر آورده

و انجام مي . دهد زياد شد آن عمل را اراده نموده
ند ممكن است گفته شود عمل گناه فايده و ارد تا توجه به آن شـوقاي انگيـز باشـد
! اين شوق محرك به سمت انجام عمل شود

اگرچه عمل گناه نه تنها فايده ندارد بلكه مضر است، اما نفـس: در جواب بايد گفت
و در نظر فرد زيبا جلوه مي و شيطان گناه را بزك نموده يعني يك سـري. دهند انسان

و غير واقعي براي آن ترا و سـراب را بـه فوائد وهمي و ذهن او را به بيراهه بـرده شيده
و بـه. دهند جاي آب به خورد او مي از اين راه شوق بـه گنـاه را در دل او زنـده كـرده

و نفـس خبيـث. نمايند معصيت وادارش مي تـر از شـيطان، در مقابل گاهي نيز شيطان
و طاقـت و حسنه را براي انسان سـخت و بـي اعمال خوب و فايـده نمـاي فرسـا ش داده

مي اشتياق انسان را به انجام آن آن ها از بين هـا برند؛ بلكه حتي ايجاد نفرت نسبت بـه
آ. كنند مي ات متعددي به زينت كـردن اعمـال قبـيح توسـط شـيطانيقرآن كريم در
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: كنيم اشاره فرموده است كه از باب نمونه يك مورد را ذكر مي
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از.آنان براى شما آشكار است) ويران شده(  شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته بـود،
ر �)38/عنكبوت(».بازداشت در حالى كه بينا بودند) خدا(و آنان را از راه اين

 راه ايجاد نفرت از گناه

م  گفته شده، معلوم شد كه راه دلبسته شدن به يك عمـل، توجـه طالببا توجه به
و ضـررهاي) فوائد(به آثار زيباي و راه نفرت يافتن از يك امري، توجه به آثار زشت آن

و بنابراين. آن است  راه عمومي ايجاد نفـرت از گناهـان، مطالعـه در آثـار زشـت گنـاه

از. ها است تصديق به مضرات آن آثار زشت گناه در زندگي به همين جهت به برخي

ميانسان :كنيم اشاره

و بدبختي)الف  گناه سبب وارد شدن مصيبت

: استقرآن كريم علت وارد شدن مصائب به انسان را اعمال خود انسان ذكر كرده

»-GH�I �B
4 !/(1��
� 
$ �'()�K���5 �]
M
&�I ���M�# �̂ 
M�L�� �B�� �'()
T�_�5 �� 
هر مصيبتى بـه شـماـ $

ب مى خاطر اعمالى است كه انجام دادههرسد و بسيارى را نيز عفو )30/شوري(»!كند ايد،
:اند السالم در روايت جالبي در ذيل آيه شريفه فوق چنين فرموده امام صادق عليه

»�+3/6 71�-� +]*�/� *E<3cd*'<	 70-'*e+�+��/� MQ+�9T+� +��/� cA�+�7S+��/� cf+'+3 ���-�c5*�/_-�+�+�<�/g J
*�4/V 
<���� 1>+	+��?+! <: <-��+�<P 
$���'()
T�_�5 �B���̂ 
M��L���#���M�]
M
&�I�'()��K���5
$!/(1��
� �B
4-G�H�I/
�4/V 
1HJh/
�/V +��+3 �JU*O+� 7���� 7'/C9P/6�1;<3J_<��+Y7� <و بيمـاريــ �- و سـردرد اي پـيش هـيچ نكبـت

مي نمي آ: فرمايد آيد مگر از گناه، چنان كه خداوند ازيـهر مـصيبتي كـه بـه سـرتان د

24/ نمل37/ توبة48/ انفال43/انعام: در اين آيات نيز به همين موضوع اشاره شده است.1
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و تازه خداونـد از بـسياري از اعمـال شـما صـرف نظـرهاعمالي است كه كسب كرد ايد
آن( كند مي ميو آن)بخشد ها را مي؛ سپس فرمود و نديده مـي چه را خدا گيـرد بخشد

مي بيشتر است از آن �».كشد چه به آن انتقام

E<3*«: انـد فرمودهالسالم نيز عليهامام باقر �+3 /_-� ���-� +�*�+O9�� 75�<i72 MQ+�9T+� 7���� �JU*O+� �+3 +� c5*�
'/C9P/6 7*L+	 و نكبتي به بنده نميـ آن هيچ بدبختي و البتـه رسد مگر به واسطه گناهان او

�».كند بيشتر است مقداري كه خداوند از گناهان عفو مي

 گناه سبب فراموشي است)ب

: اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر اكرم

»��J�12�7�j_��+0� �+I1�-G/: kQ/�+F*;+3<K�+'*�+l9�<� ��-�+�*�+O9�� 75-�9_7�/� +5*��_�� =+�*L+�/:<-� +H9�<O9�� �<_���/��/P 
*�/V7مىـ 	+�>;+ برند؛ به راستي بنده گاهى گناه از گناهان بپرهيزيد زيرا خيرات را از بين

و دانشى را كه آموختـه از يـاد مـى مى و خـوبييعنـي(.بـرد كند هـا يكـي از خيـرات
مي علم �».)رود آموزي است كه با گناه از بين

شب)ج  گناه سبب محروميت از نماز

:اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر اكرم

»��-� +�*�+O9�� 75-�9_7�/� +5*��_�� 7m-L+�*;+�/: <-� *E<3-W�+�<V -?*����� ببسـبهو كنديم گناه بندهيگاهـ

�».شوديم محروميدار زندهشبوشب نمازاز آن

يروزو رزقازتيمحروم سبب گناه)د

: اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صلي اكرم امبريپ

/ اإلسالمية-ط(الكافي.1  269ص/2ج)

ج.2 ص9مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ،401 

ج) بيروت-ط(بحار األنوار.3 ص70، ،:377 

ص.4 و نجاح الساعي،  211عدة الداعي
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»��-� +�*�+O9�� 75-�9_7�/� +5*��_�� 7W+'*F7�/: <-� +d*nB'�� +�*�/V/��/P b�LB�+� 7و بـه بنده گنـاه مـيـ �/ كنـد

ميسبب آن  و روزي محروم شود، در حالي كه به دست آوردن آن برايش آسان از رزق
�».بوده است

:اند السالم فرموده اميرمومنان علي عليه

»+2Q+��<i7;9�� +� <&+�*�/T9�� +� -o*�+l9�� =1�+� c5*�/_-� ���-� cd*n-D -p9�+� �/� +� MQ1�<�+� *E<3 �+;/: +0�7�j_�� ��jV+� 

و كمبود روزى نيست، مگر اين كه از ناحيه گنـاه از گناهانـ دورى كنيد زيرا هيچ بال
و وارد شـدن مـصيبت، همـه بـه  و به رو بر زمين خـوردن است؛ حتى خراش در بدن

�».خاطر گناهان است

 گناه سبب مرگ زودتر از موعد)ـه

�4
-�+;7�7�j_��-� 7'/C9P/6*E1;<37K�7;+�-0�E+37K*«:اند فرمودهالسالم عليهامام صادق+!q9��-� ــ

ميرند بيشتر از كساني هستند كه با رسيدن اجل طبيعـي كساني كه بر اثر گناهان مي
�».ميرند مي

�7H4JT/� 1�4+;7«: انـدو در جاي ديگري فرمـوده +r<̀�+�+�9�� ��7�1L+s+2 D�4+;*	/Z9�� و ــ از شـرور

�». شوددوري كنيد تا عمرهاي شما طوالني) گناهان(مظالم

 گناه مانع اجابت دعا)و

: اند السالم فرموده اميرمومنان علي عليه

»JQ+�<i*O+;9��7m+L*;+2/Q+��+!-G9گناه مانع از اجابت دعا استـ��.«�

ص.1 و نجاح الساعي،  211عدة الداعي

ج.2 ص2الخصال، ،616 

ص)للطوسي(االمالي.3  305، النص،

ج) بيروت-ط(بحار األنوار.4 ص70، ،353 

ص.5 و دررالكلم 52غررالحكم
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:اندو نيز فرموده

»�/� 9t<u*�+�*�+2 /Q+��+!-� +�<̀�+	7[+�*�/V+K*[+�+@7/��-'/v-0�7�j_4��-� دعـ ايـت را انتظـار اجابـت

�».اي نداشته باش در حالي كه با گناهان راه اجابت را بسته

و نباريدن باران گناه سبب خشك)ز  سالي

: اند السالم فرموده امام باقر عليه

»+! +���� ��-� w#�+,+� Jx*�+� 77O+e+� +���� 1E<T/� +� MQ+L+@ *E<3 b�'/u+3 �?/V/6 MQ+L+@ *E<3 +]*�/� 71�-� �+3/6 7J��/�+! �?
 +� *H<�-'*�/y =/�-� <Q+L1��� +�9�<2  <: -'/u+;9�� +E<3 *H7I/� +D1�/V /��/P �+3 *H7I*L+	 +z+'+S  <S�+O+;9��-� .W*�/V /?<;+	 �/g-�

 
�+�-s9�� +� -D�+F-�9�� +�  <:�+�/U9�� =/�-� هاي ديگر نيـست، ولـي هيچ سالي بارانش كمتر از سالـ

ه جاخداوند باران را ميير اگـر يـك قـومي مرتكـب گناهـان. فرستدي كه بخواهد فرو

بــود از آنــان  بــراي آنــان در آن ســال مقــدر كــرده شــوند، خداونــد آن بــاراني را كــه

مي برمي و به سوي قوم ديگر نازل و يا در بيابان گرداند و كـوه كند و دريـا هـا نـازل هـا

�».نمايد مي

ب)ح و عاقبت ه شر شدن گناه عامل سياه شدن دل

:اند فرمودهالسالم عليهامام صادق

»=41�+� *K+[�+n +[�+n 9�-� +� *�4+F+;*�� +0�+2 9�-G/: w#�+[*�+@ kQ+�9T7� <-�9�/V  <: +R+'+� J?7!1'�� +5+�9g/6 �/g-�
b��+�/6 �+�+�*O+� 7{<�9U7� �/�/: <-�9�/V =/�+	 +5<�*|+2 هرگاه مـرد گنـاهي كنـد در دلـش نقطـه سـياهيـ 

و اگر بر گناه بيفزايد آن سياهي افزايش يابـد تـا برمي آيد، پس اگر توبه كند محو شود

�».، پس هرگز رستگار نشود)و همه آن را فراگيرد( بر دلش غالب شود

و المواعظ.1 ص)لليثي(عيون الحكم ،524 

ص) لصدوقل( األمالي.2 ؛  308؛ النص

ج) اإلسالمية-ط(الكافي.3 ص2؛  271؛
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و خشكي چشم)ط  گناه باعث قساوت قلب

:اند فرمودهمالسال اميرمومنان علي عليه

»<��U+! �+3 +�*�/�<� ���-� 7A�73}��� -0�7�j_4�� <&+'9C/T<� ���-� 70�J�J�9�� <�+�/V �+3 +� -0�J�J�9�� <& اشـكــ

دل ها نمي چشم و سختي دل خشكد مگر به خاطر قساوت و گردند مگر ها قسي نمي ها،

�».خاطر زياد گناه كردن به

 هاي عصمت گناه علت دريده شدن پرده)ي

:اند السالم فرموده امام صادق عليه

»��<� ��-� +~<O+�*D/6 -E<3*Y7;9�� <�<�*�+	 =/�+	 =/��+O+2 +� +N+D�+�+2 < bQ1L7! 7*L+	 +m/:+D b�X-�/P b��*�/g +5+�9g/6 =+�+;/: bQ1L7!
و تعالي چهل پرده بر بنده با ايمـان قـرار داده اسـت كـه هرگـاه گنـاهـ خداي تبارك

مي بزرگي انجام دهد يكي از آن پرده �».شود ها برداشته

و خدعه شيطان ممكن است به تدريج تمام پرده و گاهي وسوسه نفس هاي عصمت

از همـين روي پيـشوايان معـصوم. هاي ارتباط بـا خـداي سـبحان را خـراب كنـد پل

و تمـام اند كه مبادا تمام راه السالم هشدار داده عليهم هـاي ارتبـاطي بـا خـدا را قطـع

و او را بدريد پرده :اند باره فرموده السالم در اينق عليهامام صاد. هاي بين خود

»*A+[ +� �?/V 9�-� +� =/�}��� +�*O+� +���� -r12�+�+L*�+� 7+L*�+� +� 1d+D 9�-� +� b�'*�و ــ @>4 از خـدا بتـرس

و خدا پرده و بين خود اي را باقي گذار اگرچـه قدري تقوا پيشه كن اگرچه اندك باشد،

�».نازك باشد

ج.1 ص16 وسائل الشيعة، ،45

ص.2  220اإلختصاص، النص،

ص.3  361تحف العقول؛ النص؛
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ها از بين رفتن خوشي گناه سبب)ك

:اند السالم فرموده اميرمومنان علي عليه

»/
�+>/: c�*�+	 *E<3 MQ+;*O-� B�/y  <: j�/V .W*�/V /��/P �+3 *H7I*L+	 �+��7�+'+�*!� c0�7�J_-� بـه خـداـ �-���

و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر به كيفر گناهانى كه انجـام  سوگند هرگز ملّتى از ناز
�».اند داده

و ستمگران)ل  گناه سبب مسلط شدن اشرار

:اند السالم فرموده امام صادق عليه

»J
�J�+� ?+! +� 1>+	 7����: -��+i+	 �/g-� *E+3 -LJ:-'*O+�  -LJ:-'*O+� �/� *E+3 <*�/�+	 7�9u��+@ خـداي عـزوـ

مي:فرمايد جل مي و عصيان هرگاه آنان كه مرا من كنند، كساني كـه شناسند نافرماني
و ظالم هستند( شناسند من را نمي مي) خدا نشناس و حاكم �».كنم بر آنان مسلط

 بكشاند الحادو كفر مرز رابه انسان است ممكن گناه)م

:فرمايدمى تعالى در قرآن خداى

»���=	! ���
��8�T  !/�T�̀ �I ��5 a�5/b&	!  !/6
,�5 
B��̀ �	! �̂ 
M�>�
4 ����I %'(Y�$6V�c�:
2�&
� �8�9  !/�@��I 
سـپســ $

سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كـه آيـات خـدا را تكـذيب 
و آن را به مسخره گرفتند )10/روم(»!كردند

:اند باره چنين فرموده اهللا مهدوي كني در اين آيت
را آدمى قلب گناهبر اصرار زيرا دارد؟پىدررا سرانجامى چنين برگناه اصرار چرا«
 كنـدآن عـالجدر تـأخير سـاعتى اگركه است مهلك سمّى مانند گناه. كندمى فاسد
 الـسّالم عليـه صـادق امـام.كنـد مـى نـابودرااوو متالشىرا انسان احشاءو امعاء تمام
:فرمايد مى

ج.1 ؛ ص15 وسائل الشيعة  307؛

ج)للديلمي(إرشاد القلوب إلى الصواب.2 ص1، ،83
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»��P �6��	 W����� 
��� :*E<3 �+3 +� *E<3 -59�/�9�<� +�+�9:/6 )#* +$ 7m4<V�+�7�/� +549�/�9�� ��-� MQ/��<u
 /�/U*@/6 7��/�*	/6 +'B�+i7�/: <*�/�+	 +5<�*|+2 =1�+� <-� J
�+>+2 �+;/: /Q/��<u+l9الـسّالم عليـه] بـاقر امام[پدرمـ��� 

 گنـاه بـا قلـب كـهآن چـه نيـست، گنـاهاز بـارتر زيان قلب براى چيز هيچ: فرمود مى
 وارونـهراآنو شـده چيـره قلـب بـر گنـاه باالخرهتا شودمى گالويزآنباو آميزد مى
�».سازد مى

 فرو رفتن در گناه سبب عدم آمرزش)ن

:اند السالم فرموده امام صادق عليه

»+N+D�+�+2 }01'�� 7��+'+�/: /Q/�B�1��� 7�*�+O9�� J?+;*O+� �+;1�7D 71�-G/: �+I9�+;*O+� �/�/: MQ/�B�+�-� 1H+� *E+3+� J
�J�+�/: =/��+O+2 +�
b��+�/6 +�<�/g +�*O+� +�/� 7'<U9y/6 �/�  <��/�+! +�اگر كسى قصد گناه كـرد، نبايـد آن را انجـامـ	><21>  

و دهد،زيرا اى بسا كه بنده گناهى مرتكب مـى و جـلّ او را ديـده و خداونـد عـزّ شـود
و جاللم سوگند هيچ گاه تو را نمى: فرمايد مى �».زمآمر به عزت

ج) اإلسالمية-ط(الكافي.1 ص2، ،268 

ص كتاب.2  115 نقطه هاي آغاز در اخالق عملي،
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 آثار زشت خصوصي برخي از گناهان

و عواقبي كه نسبت بـه بعد از ذكر بعضي از آثار

و خاص يك گناه خاص  گناهان جنبه عمومي دارد

در نيست، و عواقـب شـوم ذكر برخي از آثار زشـت

و  خصوص برخي از گناهان نيز خالي از فايده نبوده

تذكر آن موجب نفرت هر چه بيشتر نـسبت بـه آن 

ميگناه :باشد ان

: اند السالم فرموده امام باقر عليه

»<���� J
�7@+D /
�/V �S ����	 ��a �H�@ 

<&/Z*s/U9�� 7K*�+3 +'JC/P w#�+�B>�� +'+I/� �/g-�

-p9�1L�� +� +~-LB���-� 7���� 7H7�/_+�/6 J
�+�9T<;9�� +\ÛJv �/g-� +� 

+L+3 /&�/P1>�� ��7O+L+3 �/g-� +� <�<[�+O+;9�� +� -D�+;Ĉ�� +� -A*D1>�� +E<3 �+I+�/P+'+� 7f*D/Z9�� <�+O

<��+�*�7O9�� +� -H9�j��� =/�+	 ��7�+��+O+2 +� -W�/T*�/Z9��  <: ��7D�+! �/g-� +� 

*H7�1�7�+	 *H-I*�/�+	 7���� /���+@ +[�7I7O9�� ��7e/�+� �/g-� +� 

+W�+�*D/Z9�� ��7O�u/V �/g-� +� *H<�-D�+'*$/6 �<�*�/6  <: J
�+�*3/Z9�� <�/�<O7!

 4<�*�+� -?*�/6 *E<3 +D�+�*�/Z9�� ��7O-�1�+� *H/� +� c'/T*L73 *E+	 �*�+I*L+� *H/� +� Mz�7'*O+;-� ��7'739Z+� *H/� �/g-� +�
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:اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر اكرم
 شود؛ هر گاه زنا شيوع پيدا كند، مرگ ناگهانى زياد مى

و و زمانى كه كم فروشى رواج يابد، خداوند آن مـردم را بـه خشكـسالى

مى) ارزاق عمومى(كمبود  سازد؛ گرفتار

) بــه فرمــان خــدا( زمــينو اگــر از پرداخــت زكــات خــوددارى نماينــد،

و ميوه بركت مى هاى خود را از زراعت و معادن از آنان دريغ  كند؛ ها

و صدور احكام، ستم روا دارند بر رواج ستم) درعمل(و هر گاه در داورى

 كنند؛و دشمنى به يكديگر كمك مى

و از نيكـان اهـلو چنان و نهى ازمنكر سر باز زننـد چه از امر به معروف

و پـست را از خودشـان بـر آنـان بيت من  پيروى نكنند، خداوند افراد شرور

و در آن هنگام افراد نيكوكار مسلّط مى دسـت بـه دعـا) آن جامعه(گرداند؛

�».شود دارند ولى مستجاب نمى برمى

: اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيامبر اكرم همچنين

»1HJh *�+�1�/u+2 M&/6+'*3� �+;}�/6=+�+3 �+I<�*�+� =/�-� +m-!*'+2 =1�+� 7E+O9�72 + -I/: �+I<�*�+� *E<3 *�+!+'+�
 �+O+!+D و از خانـه خـود بيـرون رود، تـاـ 3+�  هر زنى كه خود را معطّر كنـد

و نفرين زمانى كه به خانه ) فرشتگان نگهبان خـود(اش باز گردد مورد لعنت

�».گيرد قرار مى

ص)للصدوق( األمالي.1  308:، النص،

ص.2 43مكارم األخالق،
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:اند ودهالسالم فرم امام صادق عليه

»�?4+! +� 1>4+	 7���� 7H7I1;7O+� 9�/6 +�+$*�/6 ���-� 7+��7'B�+O7� �/� *H7�+'7I9�/6 +E�-'<T*L7;9�� +E<3 .W*�/V +0+'/V �+3
 <�<�*L<	 *E<3 c0�/�<O-� اى كـه در ميـانو ناشايسته) منكر(هر گروهى كه در برابر كار زشتـ

م دهنده آن كار زشت را سرزنش نكنند خداوند بـه آنان رواج دارد سكوت كنند، يا انجا
�».زودى عذاب فراگير خود را بر آنان فرود خواهد آورد

ويهاي شيعه، بابيدر كتب روا:1تذكر و عواقب گناهان منعقد شده ي در ذكر آثار

و عقـاب االعمـالعالوه بر آن، كتبي مانند كتاب  جنـاب شـيخ صـدوقثواب االعمـال
و اخروي گناهان اشاره نمـوده كـه مطالعـه ايـن عليهاهللا رحمت و عواقب دنيوي به آثار

و و بازداري انسان از گناه بسيار سودمند .مفيد است كتاب در تنفر

و دنيوي گناهان:2تذكر و شنيدن آثار زشت اخروي قطـع باعـث طـوربه خواندن

ب و در ترك گناه تاثير و نفرت از گناه در دل شده ي دارد، امـا بـهياسـزهايجاد شناخت
و تذكر نسبت به عواقب گناهان ترك نشود اما اگر. شرط آن كه اين عمل مستمر بوده

به جهت كثرت اشتغاالت دنيوي مدتي مذاكره در اين باب تعطيـل گـردد، بـه تـدريج 
و در اليه دانسته و شناخت انسان كم رنگ شده و ديگر ها هاي پسين ذهن جاي گرفته

د بنابراين بر عهده طالب آخـرت اسـت كـه روزانـه. شودل حس نمينفرتي از گناه در
و تفكر در روايات سراسـر نـور اهـل بيـت  و به مطالعه وقتي هرچند اندك، مقرر نموده
و دوري از  و آتـش اشـتياق بـه قـرب خـداي تعـالي و طهارت همـت گمـارده عصمت

 حـضرت دوسـت، از شـاءاهللا بـا مـدد نافرماني او را در جان خود روشن نگاه دارد تـا ان
و فقط ياد او را بر جان نشانده و دامن از دو دنيا تكانده و والـه هرچه غير اوست رهيده

و گرديم .و حيران او گردد

ص.1 و عقاب األعمال؛ النص؛  261ثواب األعمال



77اگر عاشق شودكافر

77

 اگر عاشق شود كافر
 از كفر من تا دين تو راهي به جز ترديد نيست

 جا مگر خورشيد نيست خوش به فانوسم نكن، اين دل

 با حس ويراني بيا تا بشكند ديوار من

من چيزي نگفتن بهتر از تكرار طوطي  وار

مي بي  شود جستجو ايمان ما از جنس عادت

و حتي عبادت بي ميعمل  شود هم سعادت

ي براي ترس نيستيجا سوي خطرآنبا عشق

 در انتهاي موعظه ديگر مجال درس نيست

مي كافر اگر عاشق شود بي  شود پرده مومن

 شود چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي

 افشين يدالهي
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:مقدمه

و هرچـه كمتـر يكي از مهم ترين مسائل براي رشد اجتماع وجود امنيت اجتمـاعي
تـرين ايـن يكـي از مهـم. دهـد شدن عواملي است كه انسان را به سوي گناه سوق مي

گير وي بـوده اسـت، فـشار قـوه جنـسي مسائل هم كه از ابتداي خلقت انسان گريبان
ر. است ا كه در جامعه باعـث تحريـك نيـروي جنـسي به همين دليل اسالم هر چيزي

و شـوهر باعـث ايجـاد. باشد ممنوع اعالم نموده است از طرفي همين مسئله بـين زن
و مفيـد  و تربيت فرزنداني پـاك و در نتيجه پايداري نهاد خانواده و محبت بيشتر الفت

ر طور كه جلوه رو اسالم همان از اين. گردد به حال اجتماع مي و مرد ا در خارج گري زن
و از روابط زناشويي ممنوع كرده، همان طور هم مابين همـسران دسـتور بـه آراسـتگي

1.زيبايي داده است

طور قطع يكي از عوامل تحريك جنسي اسـتفاده از بـوي خـوش از طـرف زنـان به
به همـين دليـل در ايـن مقالـه بـه بررسـي دسـتورات دينـي در ايـن موضـوع. است

.ايم پرداخته

مي1  نشريه28در شماره» هاي كنترل شهوت راه«توانيد به مقاله جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص

.مطالعه نماييد AbbasDavudi.irشميم مراجعه كنيد يا همان مقاله را در نشاني

و عطر  زنان
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 ده از عطر براي همسرلزوم استفا

:اسالم به زن سفارش نموده كه براي همسرش زينت كند
:فرمود السالم عليه باقر حضرت

 بهتـرين بـه بپوشـد،را هايش لباس بهترين كند، راخوشبو خودش است الزمزن بر
1.كند مالقات شوهرشباشبو صبح وضعى چنينباو كند زينت وجه

:استهفرمودزن زينتو زيبايي لزوميهدربارهم السالم عليه صادق امام

َلا ينْبغي أَنْ تَـدع يـدها« و قلَادةً تُعلِّقُ في عنُقها لَو و تُعطِّلَ نَفْسها أَنْ للْمرْأَةِ ال ينْبغي

كَانَت مسنَّة إِنْ و نَّاءبِالْح لَو تَمسحها مسحاً و را زينـتو آرايش نبايدنزـمنَ الْخضَابِ

 بـه چـهگر بگذارد خضاب بدونرا دستش نبايد باشد، گلوبنديكبهچهگر كند ترك
2».نمايند تركرا آرايشو زينت نبايدهم پير هاىزن حتى باشد، حنااز كمى

: اند السالم فرموده همچنين امام صادق عليه

ص ما زِينَةُ الْمرْأَةِ« لَ النَّبِيئةسميبِ النَّسنْ طم فَإِنَّه َضاباْلخ و ى قَالَ الطِّيبملْأَعـل

زن چگونه براي شـوهر نابينـا آرايـش كنـد؟: پرسيدند سلمو آلهو عليهاهللا صلي پيامبر از
و خضاب كردن، كه نوعي بوي خوش است: فرمود 3».با استعمال عطر

 تحريم استفاده از عطر در حضور نامحرم

 محـارمو منـزل داخـل بـراي اسـت آمده روايت متندركه گونه همان دستور اين
 تجربـهو عقـل البتـهو تاكيـد همـينازو.اسـت پـسنديده شوهر برايژهويبهو جايز

 معلـوم دقـتياندكبا.شودمي مرد توجه جلب باعثزن خوش بويكه است مشخص
 فتنـه بـهو مـردان رايشگـ سـبب خانـه،از خارجدرزن براي عطر استعمالكه است

ج1  228ص 103 بحار

ص5ج) اإلسالمية-ط(الكافي2 ج509؛ ال يحضره الفقيه؛  123ص1ـ من

ص5ج) اإلسالمية-ط(الكافي3 آلـ مرآة564؛ ج العقول في شرح أخبار  420ص20الرسول
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.است آنان انداختن فتنهبهو افتادن
 خواهـد نمـيو نيـست آراسـتگيو تميزيو نظافت مخالف اسالمكه است طبيعي

 خواهـد مـي بلكـه بپوشـند ...و مـتعفنو كثيـف هـاي لباس خانهاز خروج هنگام زنان
و گـري فتنـهاز حـال عـيندر امـا.باشـند داشـته پوشيدهو آراستهو تميز هاي لباس

 همسركه مجرد جوانان خصوصهب مردان روانيو روحي امنيت بردن بينازو دلربايي
 توجـه جلببه نوعيبه شود،مي خارج خانهاز تند عطرباكه زني.كندمي نهي ندارند،
.خداست نهي مورد رفتار نوع اينو نموده اقدام مردان

! نباشيدمانند زمان جاهليت

:فرمايدمي مجيد قرآندر كريم خداوند

تَبرُّج الْجاهليةِ الْأُولى ال تَبرَّجنَ 33/احزاب(و(

 ظـاهر فريباگرانـهو وار بـرج)مـردم ميـاندر( نخستين جاهليّت دوران همچونو
.نشويد
 شـده گرفتـه"بـرج" مادهازو است، مردم برابردر شدن آشكار معنىبه"تبرج"

.است ظاهر همه ديدگان برابردر كه
 مقـارن كـه است جاهليتى همان ظاهراً چيست؟ اولى جاهليتاز منظوركه اين اما

 موقـعآندر آمـده تـواريخدر كـه طورىبهو بوده، سلمو آلهو عليهاهللا صلي پيامبر عصر
 انداختنـدمىسر پشتبهرا خود هاى روسرىي دنبالهو نداشتند، درستى حجاب زنان

 ...بود نمايانهاآن هاى گوشوارهو گردنبندو سينهاز قسمتىو گلوكه طورى به
 پـيشدر عـرب جاهليـت همچـون ديگـرى جاهليتكه دهدمى نشان تعبير اين...
را مـادى متمـدن دنيـاىدر قـرآن پيـشگويى اين آثار خود عصردر امروزماكه است

. بينيم مى
 جـاىدر كـه است اسالماز قبل جاهليت همان"اولى جاهليت" است اين ظاهر...
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50 آيه مائده سورهو 143 آيه عمرانآل سوره( است شده اشارهآنبه نيز قرآن ديگر
 شـد خواهـد پيـدا بعـداً كـه اسـت جاهليتى،"ثانيه جاهليت"و)26 آيه فتح سورهو
1)ما عصر همچون(

و همسرش  لعن زن
 خـدا رسـولهكـ اسـت كـرده روايـت الـسّالم عليـه صـادق امـاماز صبيحبن وليد

:فرمود سلمو آلهو عليهاهللا صلي

»رَأَةٍ أَيام بتَتَطَي ثُم تنْخَرَجامهتيب نُ فَهِيتَّىتُلْعح اِإلَىتَرْجِعهتيتَى بت معجــ ر

 بـازاش خانـه بـه كـه زمانىتا رود، بيرون خود خانهازو كند معطّررا خودكه زنى هر
2».گيردمى قرار)خود نگهبان فرشتگان( نفرينو لعنت مورد گردد

:فرمودسلمو آلهو عليهاهللا همچنين پيامبر اعظم صلي

و عطر بزند« و شـوهرش بـه چنـين)و از خانه بيـرون رود(اگر زني آرايش كند

وضعيتي براي همسرش راضي باشد، براي هر قدمي كه زن بـردارد، بـراي شـوهرش

مياي در آتش ساخ خانه 3».شود ته

 زنا كار است
:فرمود همچنينو

.زانية فهي ريحها ليجدوا قوم على فمرّت خرجت ثم استعطرت امرأة أيما

 كـار زنـا دريابنـدرااو بـوى كـه بگذرد گروهىبرو رود بيرونو بزند عطر زنى هر
4.است

ج1 ص17 تفسير نمونه، ،290 

ص2 و عقاب األعمال النص؛  259ثواب األعمال

، جلد3  249/103 بحار االنوار

ج4  11480ـ شماره 516ص6ميزان الحكمه
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ــراي ــر درك ب ــن بهت ــديث، اي ــد ح ــه باي ــت ب ــري رواي ــامبراز ديگ ــالم پي  اس

:اند فرموده حضرتآن.كرد توجه سلمو آلهو عليهاهللا صلي

ازاى بهره آدمى اعضاءاز عضوىهر براىـ الزِّنَامنَ حظٌّ آدم ابنِمنِ عضْوٍ لكُلِّ«

 زناست
 نگريستنها چشم زناىـ النَّظَرُ زِنَاهَفالْعينُ

انُ واللِّس زِنَاه گفتن سخن زبان زناىوـ الْكَلَام 

ا الْأُذُنَانِ ومزِنَاهعمشنيدنها گوش زناىوـ الس 

انِ ودا الْيمزِنَاه طْشنمودن تعدى دست زناىوـ الْب 

َلانِ وا الرِّجمزِنَاه شْيرفتن پاها زناىوـ الْم 

و قُ الْفَرْجدصي كذَل وهكَذِّب1»نكنديا كند پيرويهاآناز است ممكن عورتوـي

 زنان براي نماز جماعت هم عطر نزنند

تا دارد بسيار ثواب نماز هنگامدر زدن عطركه اين وجودباكه است اين ديگر نكته

:كه جايي

:است كرده روايت السّالم عليه صادق اماماز عمربن مفضّل

.متَعطِّرٍ غَيرُ يصلِّيهِماركْعةً سبعينَمنَْأفْضَلُ متَعطِّرٌ يصلِّيهِماركْعَتانِ«

 نمـاز ركعت هفتاداز كندمى معطّررا خود)نماز هنگامبه(كه كسى نماز ركعت دو

2».است برتر زند، نمى عطركه كسى

 قرار مكانيدر حضور اين برايو شوند حاضر جماعت نمازدر بخواهند زنان اگر اما

ج1 ص به نقل از نفس38ص101 بحاراألنوار  243المصدر

ص2 ؛ ؛ النص و عقاب األعمال 40ثواب األعمال
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 خـوش بـوياز نبايـد باشـد، داشـته حـضور نـامحرمكه كنند عبور مكانيازيا گيرند

.كنند استفاده

:اند فرموده خصوص ايندر اسالم گرامي رسول

 طيبا تَمسفال الصالةَ إحداكُنَّ شَهِدت إذا«

1».نَبَرد كاربه خوش بوى،شد حاضر] جماعت[ نمازدر زنان شمااز يكى هرگاه

 بايد غسل كند

:اند فرمودهالمالس عليه باقر امام

 مـنْ كَغُسلها طيبِهامنْ تَغْتَسلَ حتَّىصلَاةٌ منْها يقْبلْ لَم زوجِهالغَيرِ تَطَيبت امرَأَةٍ أَيما«

آناز تـا نكنـد قبولرا نمازش خداوند بزند عطر شوهر غير براىكه زنىهرـ جنَابتها

2».كندمى غسل جنابتازكه چنان كند غسل

 بايدكه است اينآن معني بلكه نيست غسل بودن واجب معنيبه حديث اين البته

 عطـراز همسرش براي خدا؛ رضاي براي فقطو شده پاك سابق بوياز روحي لحاظ به

درو.اسـت باطـل كـه نفرمودهو نيست قبول است فرمودهكهآن ضمن.نمايد استفاده

 غـسل اين بزرگوار مراجع دليل همينبه.است مشخص قبولو صحت بين فرق احكام

3.اند دانسته مستحب را

 بـهو كننده توجه جلبو كننده تحريك عطر بوي زدنو خودآراييباكه زني پس

 شـده زنـاازاي مرتبـه مرتكبو خداست قهر مورد شود،مي خارج خانهاز دلبري قصد

.است

ج1  11481ـ 516ص6ميزان الحكمه

ص2  215مكارم األخالق

ـ نوشته عبدالرحيم موگهي308ص) متاهلين(احكام خانواده3
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 بر مردان هم حرام استنامحرمان، دلبري
 گوشىو چشمو سالم اعصابىو آرام روحى مسلمان زنانو مردان خواهدمىماسال

 داده دسـتور آنـان بـه زنـان فريبـاييو دلبـري روحيهبه توجهباو باشند داشته پاك
 بـاو شـده آرايش چهرهبا جامعهدر حضورازو كنند رعايترا حجاب خانهاز درخارج

.نمايند پرهيززانگيبر توجهو كننده تحريكو تند عطر
 امـا.اسـت حـرام دلبـريو انگيزي فتنهو اجتماعي حضور نوع اينهم مردان براي

 توجـه دلبـريو خودنمـاييبه كمترو هستند صياد بيشتر طبيعي طوربه مردان چون
و دلبريبه طبيعي طوربه چونهازنو شوند واقع نهي مورد بوده نياز كمتر، كنند مي

.اند شده نهي بيشتر هستند، مند عالقه فريبايي
 آنـانو ورزنـد خـودداري اجتماعدر دلبرانهو انگيزانه فتنه حضوراز بايدهم مردان

:آمده روايتدر.باشندمي خدا نفرين مستحق حضوري چنين صورتدر نيز

ل ـبن تَطَيوم ،سكنَ المم بأطي هةِ ورِيحيامالق ومي للّه جاء بن تَطَيمغَيـرِ اللّـه

من الجِيفَةِ .جاء يوم القيامةِ ورِيحه أنتَنُ

 مـشكاز كـه حـاليدر آيـد مـي محـشر صـحرايبه بزند، عطر خدا برايكس هر
از كـه حـاليدر آيـد مـي محشربه بزند، عطر خدا غير برايكسهرو است خوشبوتر

1».استتر متعفن مردار

 خـدا رضـاي جلب منظورش اولدر«:يسدنومي حديث اين شرحدر صحيفه شارح
 خـدا غيـر رضـايت جلـب منظور دومدرو دارد دوسترا خوشبوييو زيباييكه است
 ايـن زيـرا برسـد بيـشتر لذتبهتا خويش كردن محبوبو زناناز دلربايي مثل است

2».است ممنوع كارها

ال1 جرياض ص3 سالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، 8ج: المحجـة البيـضاءـ به نقل از 282:،

و 105و 118ص جـ و سلم و آله  478ص7حكم النبي صلى اهللا عليه

ج2 ص3 سيد عليخان مدني شيرازي، رياض السالكين، ،282 
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 عليهااهللا سيره صديقه طاهره سالم
 كـه كنـدمي روايت السالم عليه على حضرت المؤمنيناميراز راوندى نوادر كتاب در
وَ حَجَبْتِيـهِ لِـمَلَهَاص اللَّهِ رَسُولُفَقَالَ فَحَجَبَتْهُعفَاطِمَةَعَلَىأَعْمَى اسْتَأْذَنَ«:فرمود

ولُفَقَـالَ الرِّيحَيَشَمُّ هُوَوَ أَرَاهُفَإِنِّييَرَانِي يَكُنْلَمْ إِنْعفَقَالَتْيَرَاكِلَاهُوَ ص اللَّـهِرَسـُ
 اجـازه)عليهـااهللا سـالم( زهرا فاطمهاز كورى شخص وقتيكـمِنِّيبَضْعَةٌ أَنَّكِأَشْهَدُ

 شخصآنازرا خود داد اجازه وقتى اطهر فاطمه شود، مشرف حضورشبهكه خواست
.پوشانيد كور

اوازرا خويـشتناچـر تـو پـس بود، كوراو:فرمود زهراء)حضرت(به اسالم پيامبر
؟!ديد نمي ترااوكه صورتىدر پوشانيدى،
 ديدم،ميرااومن ولى ديد نمي مرااوچه اگر:فرمود)عليهااهللا سالم( فاطمه حضرت

!رسيدمياو مشامبه بويم طرفى از
1».هستىمنتن پارهتوكه دهممي شهادت:فرمود خدا رسول

 آخر الزمان
:فرمودميكه شنيدم السّالم عليه مؤمنان اميرزا:گويد نباتهبن اصبغ

سوةٌ الْأَزمنَـةِشَرُّ هوو الساعةِ اقْترَابِو الزَّمانِ آخرِفي يظْهرُ« نــَفاتكَاشـاتارِيع

اترِّجتَبنَ مينِمالد لَاتاخي دـتَنِفالْف لَـاتائِإلَـىماتوالـشَّه اترِعـسإِلَـى م ذَّات  اللـَّ

لَّاتتَحسم اترَّمحلْميلفنَّمهج اتدَخال

 كـه شـوند مـي ظـاهر زناني هاست، زمان بدترينكه قيامت نزديكو الزمان آخر در
 بـهو داخلنـد هـا فتنـهدرو شوندمي خارج دينازو حجابندبيو برهنهو كننده بزك

در هـاآنو شـمارند مـي حـاللرا محرمـات تابانند،شـها لذّت سويبهو مايل شهوات
2».بود خواهند جاودان هميشه براي جهنّم

ج) بيروت-ط(بحار األنوار1 ص43؛ 91؛

ج2 ؛ ال يحضره الفقيه ص3 من  390؛
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 مقدمه ضروري

و اتفاقـات در العـالي در خـصوص اي مدظلـه حضرت امام خامنـه تطبيـق اشـخاص
:اند الشريف فرموده فرجه تعالياهللا موضوع ظهور امام عصر عجل

ىيى كه راجع به عالئم ظهور هست، قطعى نيست؛ چيزهايبعضى از اين چيزها«
شود ت؛ روايات ضعيف است، نمياست كه در روايات معتبرِ قابل استناد هم نيامده اس

جور نيست كه بشود آن مواردى هم كه قابل استناد هست، اين. ها استناد كرد به آن
را اى اين شعرهاى شاه نعمت هميشه عده. راحت تطبيق كرد  در طولـاللَّه ولى

و در موارد زيادى سال هاى مختلفى در قرون مختلف تطبيق بر آدمـهاى متمادى
مى. بنده ديدمكردند، كه بينم، گفتند بله، اينى كه گفته من فالن كس را، فالن جور

يك. اند اين فالن كس است؛ يك شخصى را گفته باز در يك زمان، صد سال بعد مثالً،
و به او تطبيق كردند ها كارهاى ها غلط است، اين اين! كس ديگرى را پيدا كردند

به.انداز است كننده است، كارهاى غلط منحرف و غلط وجود آمد، آن وقت وقتى انحراف
ى گمراهى اذهان مردم فراهم حقيقت، مهجور خواهد شد، مشتبه خواهد شد، وسيله

خواهد شد؛ لذا از كارِ عوامانه، از تسليم شدن در مقابل شايعات عاميانه بايستى
ا. شدت پرهيز كردهب و سند، كه البته كار هل فِن كارِ عالمانه، قوى، متكى به مدرك

اين كار است، اين هم كار هر كسى نيست، بايد اهل فن باشد، اهل حديث باشد، اهل 
رجال باشد، سند را بشناسد، اهل تفكر فلسفى باشد؛ بداند، حقايقى را بشناسد، آن 
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و كار تحقيقاتى انجام دهد وقت مي از. تواند در اين زمينه وارد ميدان شود اين بخش
انكار را هرچه ممكن است،  شاءاللَّه براى مردم باز شود؛ بيشتر بايد جدى گرفت تا راه

و حضور آن بزرگوار براى ها با مقوله هرچه دل و انس پيدا كند ى مهدويت آشنا شود
و بيش ما، ما مردمى كه در دوران غيبت هستيم، محسوس و تر شود تر حس كنيم

و براى پي شرفت ما به سمت آن اهداف رابطه بيشتر داشته باشيم، اين براى دنياى ما
 �18/4/1390».بهتر خواهد بود

و پايگـاهب.1 بينـي هـاي اطـالع رسـاني در خـصوص پـيشه عنوان نمونـه روايتـي در برخـي كتـب

:اميرالمؤمنين از نابودي يهود به شرح زير نقل شده است

يا أبا الحسن: قال الناس.و ستأتي اليهود من الغرب النشاء دولتهم بفلسطين):ع(قال أمير المؤمنين

و غير مترادفةآنذاك تكون: أجاب أنى تكون العرب؟  . مفككة القوى مفككة العرى غير متكاتفة

و رجعـت إليهـا عـوازم: قالأ يطول هذا البالء؟):ع(ثم سئل ال حتى إذا أطلقـت العـرب أعنتهـا

و سـتأتي النجـدة مـن العـراق و موحدة، و تخرج العرب ظافرة احالمها عندئذ يفتح على يدهم فلسطين

و تش  و أي معركة في جـل كتب على راياتها القوة، و اإلسالم كافة لتخلص فلسطين معركة ترك العرب

و يمشي الجريح على القتيل  و فـي):ع(ثم قال. البحر تخوض الناس في الدماء و ستفعل العرب ثالثـا

و االيمان فيرفرف على روسهم النصر و ايـم اللّـه: ثـم قـال: الرابعة يعلم اللّه ما في نفوسهم من الثبات

ال يبقى يهودي في فلسطينيذبحون .ذبح النعاج حتى

.آمد خواهند]ميانه خاور عربي منطقهبه[ غرباز فلسطين،در خود دولت تشكيل براي يهود

؟بود خواهند كجا موقعآندرها عربپس!اباالحسنيا: داشتند عرضه

و متّحـدو گـسيخته، هـماز هـاآن ارتباطو پاشيدههماز نيروهايشانها عرب زمانآندر: فرمود

؟بود خواهد طوالني گرفتاريوبال اين آيا:شد سؤال حضرتآناز.نيستند هماهنگ

 جدي هاي تصميمو ساخته رها ديگران نفوذازرا خودشان امور زمامها عربكه زمانيتا نه،: فرمود

 متّحـدو پيروز عربهاو شد، خواهد فتح آنها دستبه فلسطين سرزمين گاهآن شود، تجديد دوباره آنان

 روي بـر كـه رسـيد خواهـد آنـان بـه عـراق سـرزمين)طريـق(از كمكـي نيروهايو گرديد خواهند
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در با توجه به اين فرمايش ايشان الزم به تذكر است كه آن  آمده است از ادامهچه
و از طرفي يك امر كلي است كه توسط علما مورد تاييد و اميد بوده باب احتمال قوي

واهللا فرمايشات امام خميني رحمت. قرار گرفته است اي كه در قسمت امام خامنهعليه
.پنجم آمده؛ مؤيد اين مطلب است

 فلـسطين نجات براي مشتركاً همگي مسلمانان سايروها عرب.»القوة«: است شده نوشته هايشان پرچم

 يكديگربا مقابله وقتدرهك سختي بسيار جنگچهو]جنگيد خواهند يهوديانباو[ كرد خواهند قيام

بر مجروح افرادو شده شناور خوندر مردمانآن اثردركه داد خواهد روي دريااز عظيمي بخش در

.كنند عبورها كشته اجساد روي

و قـدم ثبـات خداونـد كـه چهارميهمرحلدرو جنگند،مي يهودبا بارسهها عربو:فرمود گاه آن

.افكندمي سايه سرشانبر پيروزي هماي انست،دراهاآن صداقتو ايمان

 حتّيكه جاييتا شوندمي كشته گوسفند مانند يهوديانكه سوگند بزرگ خدايبه:فرمودآناز بعد

».ماند نخواهد باقي فلسطيندرهم يهودي نفر يك

ج«جالب اين است كه اين روايـت فقـط در كتـاب ص1عقائـد االماميـه، در» 270، و نقـل شـده

و سني نيامده استيچه گـويي بـه مركـز ملـي پاسـخ رساني در پايگاه اطالع. يك از كتب ديگر شيعه

به(سؤاالت ديني،  در پاسخ به سؤالي درباره اين روايت) دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم وابسته

:آمده است

 كنـت مـن« كتاب دوم جزءازراآن نويسنده زيرا نيست برخوردار اعتنايي قابل سنداز حديث اين

ــواله ــذا م ــواله فه ــأليف»م ــدالمنعم ت ــاظمى، عب ــه 296ص الك ــل ب ــة«از نق ــان مجل ــاني العرف »لبن

در شده چاپ»الجفر« كتاباز نقلبه)ق1966 موافق 1385 القعدةذي ماه 954/955ص،53 شماره(

از كـدام هيچدرتصور اينبه روايت.است كرده نقل سنگال داكار ساكن»حدرج راشد«از 1340

 نويـسنده بساچه؛ گرفته كجاازراآن نويسنده نيست معلوم. نشد يافت دار سابقهو معتبر حديثي كتب

.نيست معتبر روايت حالهردر.است كرده نقلهم كنارو گرفتهرا روايت چنداز هايي قسمت

http://www.pasokhgoo.ir/node/53534 
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!معجزه بزرگ قرن نبود) اول

و حساب شده نظام سلطه جهاني از بيش از دويست سال قبل با برنامه ريزي دقيق
و حكومت هاي دست نشانده را در اين كشورهاي اسالمي را زير سلطه خود برده

و كشورها بر سر كار آورد تا بتواند با  خيال راحت به چپاول منابع مختلف مادي
و قيام مردم مستضعف همواره. ها بپردازد انساني آن از طرفي براي جلوگيري از آگاهي

و فرهنگي قرار داده است تا نه فكر  و كمبود امكانات مادي آنان را در شرايط سخت
و نه قدرت مقابله با مستكبران را داشته باشند راستا يكي از در اين. مبارزه كنند

هايي كه به شدت از آن حمايت كردند رژيم پهلوي بود كه ژاندارم نظام سلطه حكومت
مي.شد در خاورميانه محسوب مي كه كمي تأمل تاريخي در اين خصوص نشان دهد

بلكه معجزه بزرگ قرون اسالمي! پيروزي انقالب اسالمي ايران معجزه بزرگ قرن نبود
مي به نه شمار و نه اغلب مستضعفان عالم باور نداشتند كه رفت، زيرا  استكبار جهاني

و يا بر فرض پيروزي تاب مقابله در برابر تمام نظام سلطه چنين انقالبي پيروز گردد
به همين سبب بعضي را اعتقاد بر اين است كه ظهور امام عصر. جهاني را داشته باشد

و ما منتظر قيام نهايي الشريف با پيروزي انقالب اسال فرجه تعالياهللا عجل مي آغاز شده
.هستيم

 سازان نويد زمينه) دوم

و حكومت ده ماهه پس از حكومت اميرالمؤمنين علي عليه ي امام حسن السالم
چه. السالم حكومت اسالمي به معناي واقعي كلمه شكل نگرفت مجتبي عليه اگر

و هايي توسط محبين اهل قيام و طهارت صورت پذيرفت هاي حكومتبيت عصمت
گريشكتشيعي نيز مانند علويان طبرستان  آنل و ديد ولي عمر ها بسيار كوتاه بود

گستر اهل هاي ديگري مانند فاطميون مصر به وجود آمد كه از مكتب عدالت حكومت
. داشت بيت فاصله
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اما هميشه از سوي ائمه معصومين ايجاد حكومت جهاني امام عصر
و بسط عدالت در كره خاك نويد داده شده بودالشري فرجه تعالياهللا عجل البته اين.ف

و وجود انسان نويد همواره مشروط به ايجاد زمينه كه هاي مناسب هايي شده است
.ياران آن حضرت در تشكيل اين حكومت خواهند بود

ساز ظهور امام زمان يكي از اين نويدها اشاره به كساني است كه زمينه
مي فرجه تعالياهللا عجل و حكومت الشريف و ستم قيام نموده و در مقابل ظلم گردند

و آن را تحويل منجي نهايي بشريت خواهند داد اسالمي تشكيل مي .دهند
چه در معجزه انقالب اسالمي ايران رخ داد همان نويدي بود كه همواره از سوي آن
ب در اين. اطهار داده شده بود ائمه ه اين مطلب اشاره جا به تعدادي از روايات مربوط
.نماييم مي
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قم)1  مردي از

َقالَ ع أَبِي الْحسنِ الْأَولِ قَوم:عنْ هعم عتَمجقِّ يإِلَى الْح و النَّاسعدي لِ قُمأَه منْ رجلٌ

منَ الْحرَ َلا يملُّونَ و فاصوالْع احالرِّي متُزِلُّه َلا يددرِ الْحكَزُبلَى اللَّهع و و لَا يجبنُونَ بِ

للْمتَّقينَ و الْعاقبةُ � يتَوكَّلُونَ

مي«: فرمودالسالم امام كاظم عليه بر مردي از اهل قم مردم را به حق فرا و خواند
آن، توفان هاي آهنند آيند كه چونان پاره گرد او مردماني فراهم مي ها را به لرزه ها

و بزدلي نميو از جنگ خسته نمياندازد نمي و فرجام كنند شوند ، به خدا توكل دارند
�».از آنِ پرهيزگاران است

 216ص57جبحاراألنوار.1
كه.2 : روايتي نيز با اين متن رسيده است

ص ولِ اللَّهسر نَاءبِف و عبد الرَّحمنِ بنُ عوف جلَسوا و الزُّبيرُ عمرُ و بكْرٍ ع قَالَ أَقْبلَ أَبو عنْ أَبِي جعفَرٍ

 هعسش فَانْقَطَع هِمإِلَي لَسفَج ص النَّبِي هِمإِلَي قَالَفَخَرَج ع ثُم نْفَرَمى بِنَعله إِلَى علي بنِ أَبِي طَالبٍ عـ إِنَّ

نُـورٍ ثيابهم منْ و وجوههم منْ نُورٍ أَو عنْ يمينِ الْعرْشِ قَوماً منَّا علَى منَابِرَ منْ نُورٍ و جلَّ عزَّ ينِ اللَّهمي

 ارصأَب مهوهجو فَسكَت فَقَالَ الزُّبيرُ منْ هـم يـا تَغْشَى ولَ اللَّهسا ري منْ هكْرٍ مو بقَالَ أَب مونَهد  النَّاظرِينَ

ـولَ اللَّـهسـا ري ـمنْ هم ع يلفَقَالَ ع كَتفَس ولَ اللَّهسا ري منْ هم فَسكَت فَقَالَ عبد الرَّحمنِ ولَ اللَّهسر 

إِمامهم يا علي أَنْت و تُكيعش كالٍ أُولَئوأَم و لَا أَنْسابٍ غَيرِ بِرَوحِ اللَّه علَى تَحابوا مقَو مفَقَالَ ه.

 139ص65جبحاراألنوار

سـلمو آلـهو عليـهاهللا صليجمعي از اصحاب در محضر پيامبر اسالم«: فرمودند السالم عليهامام باقر

از: بودند آن حضرت فرمودند  به درستي كه در طرف راست عرش الهي گروهي از مـا بـر منبرهـايي

، صورت  و لباس نورند هـا از شـدت نـور هـاي ايـن صورت. هايشان از نور است هايشان از نور است

آن چشمان نگاه كنندگاني كه به مرتبه ميي .كند ها نيستند را خيره

هـا گروهـيآن:پيـامبر فرمـود؟ ها چه كساني هـستند اين: السالم پرسيد عليهاميرالمؤمنين علي ...
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قم)2  علم در

السالم مردم قم را جانشينان حضرت مهدي در روايت ديگري امام صادق عليه
مي فرجه تعالياهللا عجل و زمان ظهور را هنگامي اعالم كه الشريف معرفي فرموده فرمايد
و علم قرار گيرداي .ن شهر معدن فضل

مي«:اند حضرت فرموده آن و همان به زودي كوفه از مومنان خالي طور كه مار شود

مي در النه خود به دور خود مي و نهان و دانش پيچد و قدرت تحرك ندارد، علم شود
مي نيز در گوشه و محدود (شود اي پنهان و دانش منتشر نمي.  شود يعني در كوفه علم

بيو اگر هم وجود داشته باشد، درگوشه مي اي پس از آن علم در شهر ). شود اثر مخفي
مي ديگري كه به آن قم گفته مي مي شود، ظاهر و علم و معدن فضل به شود گردد،

و يا دين را نفهمد، باقي  طوري كه در روي زمين كسي كه مستضعف در دين باشد

زن نمي و اين زمان ظهور قائمو پشت پردهها هايي كه در حجله ماند؛ حتي ها هستند؛
و اهل آن را جانشينان حضرت حجت قرار مي و خدا قم و اگر ما خواهد بود دهد

و در زمين حجتي باقي نميمي چنين نباشد زمين اهل خود را فرو از برد و علم ماند
مي آن و غرب سرازير و شهرها در شرق و حجت جا به ساير كشورها بر شود  مردم خدا

به كامل مي و علم به او نرسيده باشد، طوري كه كسي در زمين نمي شود، ماند كه دين

 
مي هستند كه به روح و عشق اهللا عشق آن ورزند و نه به خاطر اموال ورزي ها نه به خاطر خويشاوندي

آن است، آن و تو امام ».ها هستي يا علي ها پيروان تو هستند

كه برخي از علما گفته اهللا«: اند و اسم شـخصستا»رحمت خدا«به معني در روايت مزبور» روح

آن. نيست و منظور از » روح اهللا الموسوي الخميني«و برخي نيز معتقدند كه اين كلمه نام شخص است

.است

مي جهت بررسي ديدگاه (ها مراجعه كنيد توانيد به اين نشاني ها )كنيم ما تاييد يا رد نمي.

http://www.pasokhgoo.ir/node/64805 

http://www.shareh.com/persian/magazine/pasdar_i/81/251/e.htm 
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مي فرجه تعالياهللا عجل پس از آن حضرت قائم و الشريف ظهور و سبب انتقام خدا كند
از شود؛ زيرا خدا از بندگان انتقام نمي عذاب او بر چنين بندگان مي كشد مگر بعد

آن آن �». را انكار كنندخدا ها حجت كه

 قيام مردم مشرق)3

و زمينه درباره  الشريف فرجه تعالياهللا عجلسازي براي ظهور امام عصري قيام مردم مشرق
آن روايات فراواني وجود دارد كه در اكثر آن ها ها به اين موضوع تاكيد شده است كه

تعداد اين. السالم خواهند داد پرچم انقالب خود را به دست حضرت حجت عليه
آن احاديث آن ها را جمع كنيم يك كتاب مستقل خواهد قدر زياد است كه اگر تمام

و تفسير قرار بگيرد تا نتيجه دقيق. شد و تحليل البته بايد احاديث فوق مورد بررسي
.حاصل گردد
آن در اين و متن و بررسي كمتري نياز داشته جا فقط چند حديث را كه تحليل

.نماييم صريح است نقل مي
مي ابن«ـ1/3 نآسلم رسيديمو آلهو عليهاهللا خدا صلي به حضور رسولگويد مسعود

اش نمايان فرما شدند كه آثار خوشحالي در چهره حضرت در حالي به نزد ما تشريف
س بود، به ميؤطوري كه هر مي الي س كرديم جواب و حتي اگر كرديم خود ال نميؤداد

و كه گروهي از جوانان بني كردند تا اين ايشان شروع به صحبت مي هاشم كه حسن
آن عليه حسين آن السالم نيز در ميان  جا گذشتند، رسول خدا ها بودند از
آنسلمو آلهو عليهاهللا صلي پر با ديدن و چشمانش و حسين را به آغوش كشيد ها حسن

.از اشك شد
چو آلهو عليهاهللا اي رسول خدا صلي«:گفتيم ه چيزي باعث ناراحتي شما شد سلم

».كه ما را نيز ناراحت نمود

ص منتخبــ 213ص6جبحاراألنوار.1  443االثر
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از«: فرمود و بعد ما اهل بيتي هستيم كه خداوند براي ما آخرت را بر دنيا برگزيد
و آوارگي روبه آن من اهل بيت من با سرگرداني با رو خواهند شد، تا كه گروهي

مي پرچم مي هاي سياه از مشرق قيام و حق را طلب آنكنند كنند ها داده، ولي به
مي نمي مي شود سپس بار ديگر حق را طلب و در راه آن نبرد و پيروز كنند كنند
بهآن) شماي آيندههايو يا نسل(شوند؛ پس هر كدام از شما مي ها را درك كرد بايد

آن بيت من بپيوندد حتي اگر با سينه امام اهل ها خيز رفتن روي برف باشد؛ زيرا
هد پرچم مي ايت را به دست مردي از اهلهاي و داد ... دهند بيت كه او زمين را با عدل
و ظلم پر شده است كند، همان پر مي �».گونه كه با جور

:السالم نيز نقل شده است كه فرمود شبيه به اين روايت از امام باقر عليهـ2/3
مي« مي بينم كه از مشرق قيام كرده گويا گروهي را و حق را طلب به اند كنند كه
مي ها داده نمي آن و دوباره طلب را كنند باز هم به آنها داده نمي شود شود وقتي وضع

و نبرد مي و دشمنانشان به خواسته چنين ديدند اسلحه به دست گرفته هاي آنها كنند
و دولت كه خودشان به حكومت كنند تا اين دهند، ولي آنها قبول نمي تن مي برسند

و آن  يعني امام زمان( حكومت را به كسي مگر به صاحب شما تشكيل دهند
و كشته واگذار نمي)الشريف فرجه تعالياهللا عجل آن كنند بدانيد كه اگر. ها شهيدند هاي

آن من آن زمان را درك مي و اختيار رهبر مي كردم خود را در خدمت �».دادم ها قرار

السالم نقل شده صادق عليه روايت ديگري شبيه به همين روايات، از امامـ3/3
: است كه

آن« مي فارسيان را گرامي بداريد كه دولت ما در ميان �»باشد ها

اين روايت در بسياريـ43صاألنوارالمضيئة منتخبـ 472ص2جالغمة كشفـ82ص51جبحاراألنوار.1
.از كتب اهل سنت نيز آمده است

صكتاب الغيب للنعمان.2  273ي
ص.3  262غيبت شيخ طوسي
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: وآله فرمود عليه اللَّه صلّى اكرم پيغمبر همچنينـ4/3

سلْطَانَه« للْمهدي يعني  مردمى از جانب مشرق قيامـ يخْرُج أُنَاس منَ الْمشْرِقِ فَيوطئُونَ

و سلطنت را براى مهدى آماده سازند �».نمايند

در روايات بسياري وارد شده است كه تعداد قابل توجهي از ياران امام زمان
:به عنوان نمونه. ها خواهند بود الشريف از ايراني فرجه تعالياهللا عجل
ره االما السّالم به قصر دار در خدمت اميرالمؤمنين عليه: نباته گفت ابن اصبغـ5/3

و سپس فرمود امام عليه.رسيديم و اطراف را لرزاند : السّالم پايش را به زمين زد
و دوازده هزار كالهخود دورو، سوگند به خدا، بدانيد از اين« جا قائم ما دوازده هزار زره

و بر دوازده هزار مرد ايرانى بيرون مى و آنگاه فرمانمى) فرزندان عجم(آورد، پوشاند
ه مى مىر كس را، بر غير ديندهد، كه و من اين را مى شان باشد، بكشند، و بينم، دانم

مى همان �»!بينم گونه كه امروز را

ميالسالم عليهعفان بصري از امام صادقـ6/3 و :گويد روايت كرده
ميمي«:امام به من فرمود » نامند؟ داني چرا اين شهر را قم

و«:عرض كردم ».ديتر آگاهو شما رسولش خدا
و با او سلمو آلهو عليهاهللا صليزيرا اهل قم اطراف قائم آل محمد«:فرمود  گرد آمده

و او را ياري كنند و در كنار او ثابت قدم مانده �».قيام نمايند

شود كه وقتي سخن از قم بوده منظور فقط شهر از روايت زير نيز معلوم ميـ7/3
و اطراف آن مد نظر بوده استقم نبوده است بلكه مجموعه بالد اير .ان

كه اي از بزرگان ري نقل كرده عده الّسالم حضرت امام صادق عليهخدمت اند
و عرض كردند ».ايم ما اهل ري هستيم كه خدمت رسيده«:رسيدند

ج.1 87ص51بحاراألنوار
ج.2  284ص2 إرشاد القلوب إلى الصواب
ج.3  216ص7 بحاراألنوار
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ما«:حضرت فرمود »خوش آمدند برادران قمي
».ما اهل ري هستيم«:كردند عرض

ماخوش آمدند برادرا«:حضرت فرمود »ن قمي
»ما اهالي ري هستيم«: عرض كردندمجدداً

.امام نيز كالم خود را تكرار كرد
وو بار يادآور شدندي خود را چند آنان گفته امام نيز همچون بار اول پاسخ داده
و پيامبر دارايي مكرمه خداوند داراي حرمي است كه مكه«:چنين فرمود است

و حرمي است كه مدينه وي منوره است  اميرالمومنين داراي حرمي يعني كوفه است
از.ما اهل بيت نيز داراي حرمي هستيم كه شهر قم است من سالله به زودي بانويي ي

 هر كس آن بزرگوار را در قم زيارت كند اهل بهشت،در اين شهر دفن خواهد شد
�».است

روايات از جملهـ با توجه به روايت قبل منظور از طالقان نيز كه در تعدادي از8/3
به خصوص كه تعبيرات اين.ي بالد ايران خواهد بود روايت زير آمده است مجموعه

ـ آمده است روايت با تعبيراتي كه در حديث امام كاظم عليه ـ كه ذكر شد السالم
.بسيار نزديك است
: نقل شده است كه فرمودالسالم عليهاز امام صادق

طال« و پرچمى است كه از روزى كه گنجى در طالقان هست كه از و نقره نيست،

دل آن را پيچيده و مردانى هستند كه آن اند برافراشته نشده است ها مانند هاى
ب.هاى آهن است پاره و در طريق ايمان از سنگه شكى در ايمان خدا در آن راه نيافته

جا اگر آنها را وادارند كه كوه.تر است محكم و از ميانىها را از جاى بكنند، از كنده
مي كنند جز اين لشكر آنها قصد هيچ شهرى نمي.دارند برمي . نمايند كه آن را خراب

ج.1  216ص57 بحاراألنوار
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ب هاى آنها زين اسب و خود آنها براى تبرك بدن خود را زين اسبههاى زرين دارند،
آن امام مي و با جان خود از وى دفاع ها در جنگ سايند، ها امام را در ميان گرفته

و مي ميكنند، آن.دهند هر كارى داشته باشد برايش انجام كه مردانى در ميان هاست
تمام. آنها در حال عبادت همچون زمزمه زنبور عسل استي زمزمه.خوابند ها نمى شب

ب بهشب را و روزها سواره ميهعبادت مشغولند، شبآن. كنند دشمن حمله ها در وقت
و هنگام روز شيرند بها در فرماآن. راهب آقايشهنبردارى امام بيش از كنيز نسبت

دل هاى درخشنده ها مانند چراغآن. پافشارى دارند و هاست، هاشان همچون قنديل اند،
ميآن. باشندو از خوف خدا خشنود مي و تمنا كنند كه در راه ها ادعاى شهادت دارند

لَثَارات الْحسي:ستاشعار آنان اين. خداوند كشته گردند خواهان اى خونـنِيا

مي!.حسين آن از هر جا ب گذرند، رعب يكهها پيشاپيش آنان دل اندازه ها ماه راه در
و بدين جاى مي مي گيرد، ب روند، خداوند هم پيش گونه رو به پيش وهرو سوى حق

�».گرداند حقيقت را پيروز مي

وري نموده استآ جا جمع به نظر نگارنده بهترين كتابي كه اين احاديث را يك

مي1021از صفحه) الخالص ترجمه يوم(» روزگار رهايي«كتاب  .باشد به بعد

 علم انقالبيون) سوم

و تشكيل يك تمدن بزرگ اسالمي بدون داشتن پشتوانه ي علمي ايجاد يك انقالب
به. محال است زيرا حتي اگر انقالب به وقوع بپيوندد تداوم آن ميسر نخواهد بود

و حكومت امام همين دليل  در احاديث بسياري تاكيد شده است كه در زمان ظهور
هاي شگرفي خواهد الشريف انسان در علوم مختلف به پيشرفت فرجه تعالياهللا عصر عجل

و تمام علم در نزد حضرت مهدي عجل .الشريف است فرجه تعالياهللا رسيد

ج.1  308ص52بحاراألنوار
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:السّالم فرمود حضرت صادق عليهعنوان نمونه به
ب« هم چه پيغمبران آوردهآن. هفت حرف استو يستعلم و مردم اند دو حرف است
مي كنون بيش از آن دو حرف ندانسته تا و اند، پس موقعى كه قائم ما قيام كند بيست

مي پنج حرف ديگر را بيرون مى و آن را در ميان مردم منتشر و آن دو حرف آورد سازد
ب آنآنه را هم ب ها ضميمه نموده تا شدو يستكه �».هفت حرف خواهد

از خواهند زمينه به همين دليل كساني كه مي هاي ظهور را آماده كنند نيز بايد
سلم در حديثي به اينو آلهو عليهاهللا اكرم صلي رسول. هاي علمي برخوردار باشند مايه

.اند نكته اشاره فرموده
رالسالم صادق عليهاز حضرت امام جعفر سول خدا از پدرش رسيده كه

:سلم فرمودو آلهو عليهاهللا صلي

لَتََناولَتْه لَ بِالثُّرَيا َفارِس) لَتََناولَه(و كَانَ الْعلْم منُوطاً منْ و دانشـرِجالٌ اگر علم

ب)هم(آويخته به ثريّا  و دسته باشد هر آينه مردانى از اهل فارس آن را فرا گرفته
�».آورند

آمده» دين«يا» ايمان«به همين شكل نقل شده كه به جاي علم البته احاديثي
.است كه منافاتي با اصل موضوع ندارد

 يك تذكر مهم) چهارم

هايي متنعم كرده است ولي به دليل خداوند اقوامي را در طول تاريخ به نعمت
آن آن آن را ندانسته كه قدر .ها گرفته است اند، نعمت را از

ميبه عنوان مثال خطاب : فرمايد به بني اسرائيل

ج.1  336ص52بحاراألنوار
ج.2  174ص64بحاراألنوار
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بني« نعمتي الَّتي يا علَى إِسرائيلَ اذْكُرُوا فَضَّلْتُكُم أَنِّي و كُملَيع تمأَْنع 

و نعمت! اسرائيل اى بنىـ اْلعالَمين هايى را كه به شما ارزانى داشتم به خاطر بياوريد

كه( )122و47/بقره(».ن، برترى بخشيدممن، شما را بر جهانيا) نيز به ياد آوريد
: ايشان فرمودي ولي چون قدر اين نعمت را ندانستند خداوند درباره

»نَ اللَّهم ِبغَضَبٍ و باؤُ و الْمسكَنَةُ و نياز، بر پيشانىـضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ ذلت

و باز گرفتار خشم خدايى شدند )مهرـ61/بقره(».آنها زده شد
فرمايد اگر شما دين خدا را ياري نكنيد اين توفيق از شما در آيه ديگري نيز مي

و به ديگران داده خواهد شد :گرفته

»ونَهبحي و مهبحي عنْ دينه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ نْكُمم رْتَدي منْ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا

علَى  لَومةَ الئمٍأَذلَّةٍ يخافُونَ ال و بيلِ اللَّهس علَى اْلكافرينَ يجاهدونَ في الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ

 ليمع عواس اللَّه و شاءنْ يم ؤْتيهي فَضْلُ اللَّه كـ ذل

به خدا زيانى(هر كس از شما، از آيين خود بازگردد،! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
مى نمى آن رساند خداوند جمعيّتى را و آنان آورد كه را) نيز(ها را دوست دارد او

و نيرومندند آن و در برابر كافران سرسخت ها دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع،
و از سرزنش هيچ مالمتگرى هراسى ندارند در راه خدا جهاد مى اين، فضل. كنند،

ومى)ه ببيندو شايست(خداست كه به هر كس بخواهد  و) فضل(دهد خدا وسيع،
)54/مائده(».خداوند داناست

در طول تاريخ شيعه چندبار امكان برقراري حكومت عدل مهيا شد ولي به دليل
و تشكيل  و مدعيان پيروي از اهل بيت فرصت از دست رفت سستي مسلمانان

�.حكومت عدل جهاني به زمان ديگري موكول گرديد

عليه نيز مؤيد اين مطلب استاهللا ار حضرت امام خميني رحمتاين دو بيان گهرب
 

كه.1 شدانتبيين اين مسئله نياز به مقاله مستقلي دارد .شاءاهللا در آينده منتشر خواهد
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و اهللا تعالي فرجه سازي ظهور امام عصر عجل كه بايد براي زمينه الشريف زحمت كشيد
.ها را تحمل كرد رنج

 طلبي سازگار نيست با رفاه،مبارزه

و راستين ارزش هاي اسالمي هستند، به خوبي ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقي
آن اند كه مبارزه با رفاه ريافتهد و مي طلبي سازگار نيست در ها كه تصور كنند مبازره

و محرومان جهان با سرمايه و آزادي مستضعفين و رفاه راه استقالل طلبي منافات داري
آن. اند ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه ميو و كنند سرمايه هايي هم كه تصور داران

ن مرفهان بي ميدرد با و اندرز متنبه و پند و به مبارزان راه آزادي پيوسته صيحت شوند
ميو يا به آنان كمك مي و. كوبند كنند، آب در هاون و رفاه، بحث قيام بحث مبارزه

و آخرت راحت اي است كه هرگز با هم جمع جويي دو مقوله طلبي، بحث دنياخواهي

ت نمي و آننشوند، و هايي تا آخر خط با ما هستن ها و محروميت د كه درد فقر
ج(. استضعاف را چشيده باشند )235ص20صحيفه نور

 كنيم ما انقالبمان را به تمام جهان صادر مي

ازمي همه دانيم كه جهان اسالم در انتظار به ثمر رسيدن كامل انقالب ماست، ما
و استقالل كامًال تمام كشورهاي زير سلطه براي به ني پشتيبادست آوردن آزادي

و به آنان صريحاً مي و ابرقدرتمينمائيم را گوييم كه حق گرفتني است، قيام كنيد ها
و روزگار براندازيد و ساير ابرقدرت...از صحنه تاريخ ها تا مرفق به خون دست آمريكا

و رزمنده جهان فرو رفته است و ساير مردم مظلوم ما تا آخرين قطره خون. جوانان ما
ما انقالبمان را به تمام جهان. جنگيم، چرا كه مرد جنگيمميداًخويش با آنان شدي

و محمد رسول صادر مي ال اله اال اهللا و تا بانگ كنيم چرا كه انقالب ما اسالمي است
و تا مبارز در هر كجاي جهان عليه  اهللا بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست

جص(.مستكبرين هست ما هستيم )266ص11حيفه نور
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:اند باره فرموده اي نيز در اين حضرت امام خامنه
باراآنكه گنجانده، مؤمن ملتيك اجتماعدر عظمت قدرآن متعال خداى

بِالْمؤْمنين« است؛ كرده مقايسه خود نصرت و رِهبِنَص كدالَّذي أَي واين).62/انفال(»ه 

را بزرگ كارهاى انجام براى آمادگىو اتحاد اين ايران، ملت شماتا. نگهداريدرا روحيه
 آنان، بزرگ آمال. است عمل قابل شما دستبه)ع( اولياو انبيا آرزوهاىى همه داريد،
 البته. بود عالم سطحدر ظلم نابودىو مستضعفان نجاتو جهانى عدل استقرار
 بقيةاهللا حضرت ظهور دوراندر فقط جهانى عدل استقرارو استحق الهىى وعده

 براىرا زمينه تواندمى مبارزو مؤمن ملتيك اما گرفت؛ خواهد انجام) الفداء ارواحناله(
از خيلىبرو توانسته تاكنون ايران ملتكه همچنان كند؛ فراهم حكومتآن تشكيل
)4/8/68(.است آمده فايق مشكالت

 زمينه سازي ظهور است انقالب ايران اصليهدف) پنجم

بهاهللا امام خميني رحمت و مصلح بزرگ اين عليه عنوان بنيانگذار انقالب اسالمي

و قرن سازي براي ظهور منجي هاي گذشته هدف از انقالب اسالمي ايران را زمينه قرن

از. اند بزرگ عالم بشريت عنوان فرموده ايشان پايه تشكيالتي را در ايران بنا نهاد كه

و. تي تنومند تبديل گردداين نهال تازه رشد يافته حفاظت كند تا به درخ اما شيعه

آن اسالم در مزرهاي جغرافيايي نمي و از و گنجد جا كه موضوع عقيده ربطي به مرز

و زبان ندارد، امام رحمت و بسيج جهاني امت اسالمعليه در فكر ايجاداهللا قبيله  بود

ـ كه بر پايه اين مسئله به ا عنوان استراتژي نظام مقدس جمهوري اسالمي بهي عتقاد

ـ توسط آن پير روشن و بسط عدالت واقعي در كل جهان بنا شده است ضمير مهدويت

.ترسيم گرديده است
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آن1 ميـ عصر خوانيد گوشه كوچكي از بيانات اين نائب امام چه در مطالب بعد

الشريف در اين خصوص است كه بدون هيچ توضيحي عيناً نقل فرجه تعالياهللا عجل

.شده است

 اهداف عظيم انقالب، حكومت جهاني اسالمايجاد

انقالب مردم ايران. والن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيستؤمس

ـ ارواحنا فداهـداري حضرت حجت نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچم

عي است كه خداوند بر همه و فرجش را در و ظهور و جهانيان منت نهد صر مسلمانان

و مادي اگر لحظهئمسا. حاضر قرار دهد مسل اقتصادي بر ولين را از وظيفهؤاي اي كه

و خيانتي سهمگين را به دنبال دارد بايد. عهده دارند منصرف كند، خطري بزرگ

و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم  دولت جمهوري اسالمي تمامي سعي

ها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد بنمايند، ولي اين بدان معنا نيست كه آن

ج(.حكومت جهاني اسالم است منصرف كند )2/1/68ـ 108ص21صحيفه نور

 رد امانت

راي خداوند همه  ما را از اين قيدهاى شيطانى رها فرمايد تا بتوانيم اين امانت الهى

و به صاحب امانت، حضرت مهدى موعود به  لمقدمه أرواحناـسرمنزل مقصود برسانيم

ج(. رد كنيمـالفداء )472ص18 صحيفه نور

ع،ملَعرساندن ملَبه دست صاحب

هاى ما بحمدالّلَه اآلن ها بايستيم، همان طورى كه جوان ما بايد در مقابل تمام اين

به ها را، اين پيروزي ها اين پيروزي در جبهه دست آوردند، بايد تا آخر اين هاى بزرگ را

انمطلب باشد، باي عَ شاءد هيچ درش سستى نشود تا وقتى كه م را به دستلَ اللَّه

عَ ج(.م بدهندلَ صاحب )4ص21 صحيفه نور
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 گسترش انقالب اسالمي ايران در سطح جهان

و انقالب اسالمي ايران با تاييد خداوند منّ ان در سطح جهان در حال گسترش است
و حكومت هاي شيطاني به انزو اهللا با گسترش آن قدرتءشا ان ا كشيده خواهند شد

و زمينه براي حكومت جهاني مهدي آخر الشريف فرجه تعالياهللا عجلالزمان مستضعفان بر پا

ج(.و ارواحنا لتراب مقدمه الفداه مهيا خواهد شد )212ص15صحيفه نور
 ادامه انقالب تا انقالب مهدي

خرداد حكومت اسالمى بارالها، تو عنايت فرمودى كه خرداد خونين عصر طاغوت به
ما عاجزانه از مقام. تحول يابدـ ارْواحُنا لِمَقْدَمِهِ الْفِداءـاالعظم اللَّه در كشور ولى
خواهيم كه عنايات خاصه خود را بر اين ملت كه براى رضاى تو قيام مقدس تو مى

و از  و مال خود پانزدهكرده و جوان و جان را خرداد خونين تاكنون از پاى ننشسته
و قواى مسلح اسالم را بر قواى و ميهن خود نموده، مستدام بدارى فداى اسالم عزيز

و دست ستمكاران مستكبر را از  و اسالم را در جهان گسترش دهى كفر پيروز فرمايى
و دل و مستضعفان قطع نمايى  ما را به نور هدايتي هاى همه تجاوز به محرومان

و ملت عزيز اير و سركوب خويش منور فرمايى ان را در پيشبرد جمهورى اسالمى
و پيروان آن مصمم و مخالفان با اسالم تر فرمايى، تا اين انقالب را به انقالب منحرفان

ج(. ادامه دهندـ ارواحنا فداهـجهانى مهدى موعود )484ص17 صحيفه نور
 مطلوب حقيقى

ن و متصل بشود اين هضت به نهضت من اميدوارم كه ما به مطلوب حقيقى برسيم
و آن نهضت ولى عصر سالم اللَّه عليه هست ج(. بزرگ اسالمى )430ص12صحيفه نور

 پياده كردن اسالم
آن ان و مسلمين شاءاللَّه، اسالم را به طور كه هست، در اين مملكت پياده كنيم

و  و زور و دنيا، دنياى اسالم باشد، جهان نيز اسالم را در ممالك خودشان پياده كنند
وظ و جور از دنيا برطرف بشود  مقدمه باشد براى ظهور ولى عصر ارواحنا] اين[لم

ج(. فداه )262ص15صحيفه نور
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 نيز از ابتداي قبول مسئوليت سنگين رهبري بر همان خط مقام معظم رهبري
. تاكيد فرمودندعليهاهللا رحمتمشي تعيين شده توسط امام راحل

 كرد خواهدهاى ظهور را فراهم راهى كه زمينه
و محور توجه مردم جهان راه،. هستيمـخصوص كشورهاى اسالمىهبـامروز ما در مركز

و پشتيبانى قشرهاى مختلف راه خوش و با اميد و روشنى است؛ با تالش مسؤوالن عاقبت
و پيش برويم مدت نيست، اين راه گرچه كوتاه. مردم بايستى قدم به قدم اين راه را طى كنيم

شداما هم كه. ان راهى است كه باالخره به نجات بشريت منتهى خواهد همان راهى است
.فرجه را فراهم خواهد كرداهللا وعجل عليهاهللا هاى ظهور مهدى موعود صلوات شاءاهللا زمينه ان
)24/12/1379(

 اولين قدم برداشته شد
 ظهور عهدبه مسلمان هاى ملت شدن نزديك براىو اسالم حاكميت براى قدم اولين
 آن،و است؛ شده برداشته ايران ملتى وسيلهبه،)فرجهاهللا عجلو ارواحنافداه(موعود مهدى
 باورراآن خواست نمى مادى دنياىكه است چيزىآن اين، است؛ قرآن حاكميت ايجاد
ازراـ اسالم مقدس دين خصوصهبوـ دينتا بودند كردهكه تالشىها قرناز بعد. بكند
 قدرت سريربرو حاكميتيكبا دين اين حاالكه ببينند خواستند نمى كنند، خارج صحنه
 كند؛مى جذبو جلب خودبهراها ملتو است شده ظاهر عالمى صحنهدر حكومت، يك
 اسالمى جمهورىبا استكبارو عنادو كفرى جبههو دين دشمنانو استكبار مبارزات لذا

)30/11/1370(.شد شروع



105وظيفه كدام است

105

 وظيفه كدام است
اى بـراى وقتى دوره سطح را در حوزه تمام كردم، متحيّر مانده بودم كه چه برنامـه

.خودم داشته باشم

باالخره تـصميم گـرفتم. دوستانم به درس خارج فقه رفتند، امّا من سرگردان بودم

و هاى محل را به خانه جوان .براى آنان اصول دين بگويم ام دعوت كنم

وتخته سياهى و تهيه كردم ومقدارى هم ميوه شـروع بـه دعـوت شيرينى خريـدم

.كردم

ها مشغول درس هـستند بعد ديدم كار خوبى است ولى يك دست صدا ندارد، طلبه

و مفاسد بسيار، در فكر بودم كه آيا كار من درست است يا كار دوسـتان،و جوان ها رها

آ ها رفته درس را رها كرده به سراغ جوان.من و ها را رها كـرده بـه سـراغ ها جواننام

. اند درس رفته

: كه يكى از فضالى محترم روزى به من گفت تا اين

:در خواب ديدم كه به من گفتند«

.السالم برسى لباست را بپوش تا خدمت امام زمان عليه

شد به محضر آقا رسيدم، امّا زبانم گرفت، به شدّت ناراحت شدم تا اين .كه زبانم باز

»اآلن وظيفه چيست؟«: از آقا سؤال كردم

و وظيفه اين است كه هر كدام از شما تعدادى از جوان«: فرمودند ها را جمع كنيـد

».ها دين بياموزيد به آن

44ص1ج؛ خاطرات حجت االسالم قرائتى
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 مقدمه

:فرمايدمي)200(عمرانالسوره آخرين آيه خداوند متعال در

تُفْلحون« لَّكُملَع اتَّقُواْ اللَّه و و رابِطُواْ و صابِرُواْ اى اهـلـ يأَيها الَّذينَ ءامنُواْ اصبرُِواْ

ك و مقاومت سفارش و يكديگر را به صبر و ايمان در كار دين صبور باشيد و مهيـا نيـد
و رستگار گرديد و خدا ترس باشيد، باشد كه پيروز »مراقب كار دشمن بوده

و مـى اين آيه به منزله خالصه خواهـد گيرى از بيان مفصلى است كه در سوره آمده

.از آن آيات براى ما نتيجه گيرى نمايد

"اتَّقُوا"و"ابِطُوار"و"صابِرُوا"و" اصبرُِوا" امرهايى كه در اين آيه آمده يعنى أمر

و بدون قيد است، در نتيجه صبرش، هم شامل صبر بر شـدائد مـى و همه مطلق شـود
ب و و همچنين صبر بر ترك معصيت ازههم شامل صبر در اطاعت خدا، هر حال منظور
" صـابرواـ مفاعله" آن صبر تك تك افراد است، چون دنبالش همين صبر را به صيغه

مىآورده كه در موار و. يابـد شود كه ماده فعل بين دو طـرف تحقـق مـى دى استعمال
و هـر كه جمعيتى به اتفاق يكديگر اذيت مصابره عبارت است از اين ها را تحمـل كننـد

و در نتيجه بركاتى كه در صفت صبر هست  يك صبر خود را به صبر ديگرى تكيه دهد
و اين معنا و تاثير صبر بيشتر گردد  امرى است كه هم در فرد دست به دست هم دهد

و هـم در اجتمـاع) اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود( محـسوس اسـت

و تعاون او در نظر گرفته شود( شـود كـه چـون باعـث مـى) اگر نسبت به حال اجتماع
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و همه نيروها يكى شود تك .تك افراد نيروى يكديگر را به هم وصل كنند

از مرابطه از نظر"و رابِطُوا"  معنا اعم از مصابره است، چـون مـصابره عبـارت بـود

و مرابطه عبارت است از همـين وصل كردن نيروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد
وي وصل كردن نيروها، اما نه تنها نيروى مقاومت در برابر شـدائد، بلكـه همـه  نيروهـا

و چه در و خوشىكارها، در جميع شؤون زندگى دينى، چه در حال شدت . حال رخا
و آخـرت خـود و چون مراد از مرابطه اين است كه جامعه به سعادت حقيقى دنيـا

و تـو بـهو اگر مرابطه نباشد گو اينـبرسد، و علـم مـن و تو، بـه تنهـايى كه صبر من
و هر فضيلت ديگر افراد، به تنهايى سعادت را تنهايى، آور هست، ولى بعضى از سـعادت

ب تامين مى و  به همين جهت دنبـال سـهـ عضى از سعادت، سعادت حقيقى نيستكند

و رابِطُوا":جمله و صابِرُوا ُتفْلحونَ": اضافه كرد"اصبِرُوا لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه كه البته"و ،

�.منظور از اين فالح هم فالح تام حقيقى است

به" رباط"رابطوا از ماده و آن در اصل نى بستن چيـزى در مكـانىمع گرفته شده،
ب) مانند بستن اسب در يك محل(است  گويندمي"رباط" همين جهت به كاروانسراهو

و سكون خاطر است، گويـا بـه محلـى بـسته شـده"ربط قلب"و  به معنى آرامش دل
و و مركـب"مرابطه" است و به معنى مراقبت از مرزها آمـده اسـت، زيـرا سـربازان هـا

د ميوسائل جنگى را .كنندر آن محل نگاهدارى
و و مراقبت دائم از مرزهـا اين جمله به مسلمانان دستور آماده باش در برابر دشمن

دهد، تا هرگز گرفتار حمالت غافلگيرانه دشمن نشوند، سرحدات كشورهاى اسالمى مي
وو نيز به آن و مراقبـت هميـشگى در برابـر حمـالت شـيطان ها دسـتور آمـاده بـاش

از ركش مــيهــاى ســ هــوس ــذا در بعــضى از روايــات و ل ــا غــافلگير نگردنــد، دهــد، ت
و انتظـار نمازهـا يكـى بعـد از السالم عليهعلى اميرالمؤمنين  اين جملـه، بـه مواظبـت

 
جت.1 ص4رجمه الميزان، ،143 
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و جـان و پى در پـى دل ديگرى تفسير شده است، زيرا كسى كه با اين عبادت مستمر
دشمن حالـت آمـاده بـاش بـه دارد همچون سربازى است كه در برابر خود را بيدار مي
.خود گرفته است
 معنى وسيعى دارد كه هر گونه آمادگى براى دفاع از خـود"مرابطه"كه خالصه اين

 در فقه اسالمى نيز در باب جهاد بحثى تحت عنوان. شودو جامعه اسالمى را شامل مي
 يعنى آمادگى بـراى حفـظ مرزهـا در برابـر هجـوم احتمـالى دشـمن ديـده"مرابطه"

ا مي .حكام خاصى براى آن بيان شده استشود كه
و دانشمندان نيز . گفته شده است"مرابط" در بعضى از روايات به علماء

ميالسالم عليهامام صادق :فرمايد طبق روايتى

مرَابِطُونَ« عفَارِيتُه إِبليسيلي الثَّغْرِ الَّذيفيعلَماء شيعتَنا نَومنِ الْخُـرُوجِ، يع مونَهع

باصالنَّو تُهيعش و يسلإِب هِملَيع أَنْ يتَسلَّطَ عنْ و ضُعفَاء شيعتنَا،  دانشمندان پيروانـعلَى

و از حمله كـردن ما همانند مرزدارانى هستند كه در برابر لشكر ابليس صف كشيده اند
خ آن ميها به افرادى كه قدرت دفاع از �».كنند ود ندارند جلوگيرى

و موقعيت آن در در ذيل اين حديث مقام و مرزدارانى كـه و باالتر از افسران ها برتر
ب برابر هجوم دشمنان اسالم پيكار مي و اين كههكنند شمرده شده است خاطر آن است

و فرهنگ اسالمند در حالى كه اين آن ايى ها حافظ مرزهـاى جغرافيـ ها نگهبانان عقائد
و فرهنگى او، مـورد حمـالت دشـمن قـرار ملتى كه مرزهاى عقيدهماًهستند، مسلّ اى

ب و نتواند و نظـامى نيـزهگيرد خوبى از آن دفاع كند در مدت كوتاهى از نظر سياسـى
�.شكست خواهد خورد

ص تفسير اإلمام الحسن العسكري عليهال.1 ج)للطبرسي(ـ اإلحتجاج على أهل اللجاج 343السالم، ،2،
 385ص

ج.2 ص3تفسير نمونه، ،234 
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فـصل استاد، عالّمه طباطبايي ذيل آيه مورد بحث، مطالب سودمندي را در پـانزده
ايـن. اسـت» آل عمـران«اند كه در حكم عصاره معـارف سـوره مباركـه مطرح فرموده

را فصول كه مباحث جامعه و حكومت اسالمي و جامعه، واليت فقيه شناسي، رابطه فرد
اي هستند كه تمايز تفسير شريف الميـزان را از ديگـر اند، به گونه مبسوط مطرح كرده

�.دهند تفاسير به خوبي نشان مي

مي آن گفتـارى پيرامـون«اي از مطلب عالمه تحت عنوان وانيد خالصهخ چه در پي
�.است» مرابطه در جامعه اسالمى

 774 صفحه-16سنيم، جلدت.1
ج.2 ص4 ترجمه الميزان،  به بعد146،
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 انسان بايد اجتماعى زندگى كند
و اين انسان در ميان تمامى جانداران موجودى است كه بايد اجتماعى زندگى كند

ت يعنى مطلب احتياج به بحث زياد ندارند، چرا كه فطرت تمامى افراد انسان چنين اس
مى فطرت تمام انسان آن ها اين معنا را درك و تا هر كند جا هم كه تاريخ نشان داده

هم جا بشر بوده اجتماعى زندگى مى و آثار باستانى ترين كه از زندگى قديمى(كرده

مى) آوردهدستبهبشر آثارى .كند اين مطلب را ثابت
اين حقيقت خبر داده، از قبيل قرآن كريم هم با بهترين بيان در آياتى بسيار از

أُنْثى«:آيه و ذَكَرٍ منْ خَلَقْناكُم إِنَّا ا النَّاسهفُوا يا أَيتَعارلَ لقَبائ و شُعوباً لْناكُمعج و ـ ...،

و قبيله قبيله و شعبه شعبه و يك زن آفريديم تان هان اى مردم ما شما را از يك مرد
)13/حجرات(».سيدكرديم تا يكديگر را بشنا

بعضٍ«:و آيه بعَضهم فَوقَ و رفَعنا معيشَتَهم في الْحياةِ الدنْيا، مَنهينا بمنُ قَسنَح

بعضاً سخْرِيا مُضهعب در زندگى(شان شان را در بين مائيم كه معيشتـدرجات، ليتَّخذَ

ب) دنيا و بعضى را ماهتقسيم كرديم فوق بعضى ديگر قرار داديم، تا بعضى درجاتى
)32/زخرف(».بعضى ديگر را مسخر خود كنند

بعضٍ«:و آيه منْ ضُكُمعشما همه از يكديگريدـب ) »195/عمرانلا.

صهراً«:و آيه و فَجعلَه نَسباً منَ الْماء بشَراً خَلَقَ ازـو هو الَّذي  او كسى است كه

و ناتنى كرد و سپس او را خويشاوند تنى )54/فرقان(».آب بشرى بيافريد،

 زندگي اجتماعي پيوسته در حال تكامل است

و آن چه كه مربوط به او است از روز اجتماع انسانى مانند ساير خواص روحى انسان
ب و تكامليصورت كامل تكوهآغاز پيدايش ن نيافته تا كسى خيال كند كه اجتماع نمو

هم نمى و نه در كماالت معنوى بلكه اجتماعى شدن انسان پذيرد، نه در كماالت مادى
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و ادراكيش دوش به دوش آن ها تكامل پذيرفته، هر چه كماالت مانند ساير امور روحى
و  و معنويش بيشتر شده، اجتماعش نيز سامان بيشترى به خود گرفته است مادى

و خواص رود كه اين يك خصو انتظار نمىمسلماَ صيت از ميان همه خصوصيات
ب طورهانسانيت مستثنا باشد، يعنى خصوص اجتماعى بودنش از همان اول پيدايشش

و اجتماع امروزيش با اجتماع روز اول خلقتش هيچ فرق  كامل تحقق يافته باشد،
ب نحوى با نيروى علمه نكرده باشد، بلكه اين خصيصه انسان مانند ساير خصائصش كه

و كم كم در انسانهب او ارتباط دارند، تدريجاًو اراده سوى كمال در حركت بوده
.تكامل يافته است

 خانواده

و تامل در حالو آن چه بعد از دقت

كه انسان روشن مى شود اين است
و گردهم آيى كه در بشر اولين اجتماع

آيى منزلى از راه پيدا شده گردهم
ازدواج بوده، چون عامل آن يك عامل 
طبيعى بوده است كه همان جهاز 

و مرد هر كدام جهاز تناسلى مخصوص به خود را دارند(تناسلى  و اين) كه زن است،
كه بشر را به اجتماع خانوادگى وادار نمايد زيرا ترين عامل است براى اين خود قوى

ب  افتد، به خالف مثًال كار نمىهمعلوم است كه اين دو دستگاه هر يك بدون ديگرى
و زمانى يك فرد انسانجه و تنها باشد، از هاضمه كه اگر فرض كنيم در محلى تك
و ميوه درختان تغذى كند ولى نمى مى از تواند با جويدن برگ تواند به تنهايى فرزندى

و همچنين دستگاه  هاى ديگرى كه در بدن انسان تعبيه شده، براى خود منشعب سازد
و تنها جهاز تناسلى است كه بايد در هاى افتادنش نيازى به انسانكار به  ديگر ندارد

زن(كار بيفتد، دو نفر از جنس مخالفهببين دو نفر مشتركاً و يك  ). يعنى يك مرد
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 استخدام

بعد از تشكيل اجتماع كوچك يعنى خانواده، يك مشخصه ديگر بشرى خودنمايى
انى بخواهد به وسيله كه هر انس كرد، كه ما آن مشخصه را استخدام ناميديم، يعنى اين

و يا انسان و سلطه خود را گسترش دهد، انسانى هايى ديگر حوائج خود را بر آورد
او گاه برايش ممكن است كه اراده خود را بر آن انسان آن ها تحميل كند تا هر چه

آن مى و رفته رفته اين خصيصه به صورت رياست جلوه كرد، رياست خواهد ها بكنند
.، رياست در قبيله، رياست در امت)فاميل( در عشيره در منزل، رياست

از اين هم طبيعى است كه رياست در بين چند انسان نصيب آن كسى مى شده كه
و شجاع سايرين قوى و همچنين تر و اوالد بيشترى داشته و همچنين مال تر بوده

و سياست آگاه بت نسبت به فنون حكومت و آغاز ظهور جانپرستى هم همي تر بوده

و خضوع انسان در ها در برابر يك انسان از همين است يعنى پرستش جا شروع شد تا
.آخر براى خود دينى مستقل گرديد

و خوبي تفصيل مصلحتطوربهاين رقم زندگىانسان براى انتخاب را ها هاى آن
و اين نسنجيده، اما پى بردن به خوبي به هاى آن كه چگونه اجتماعى بهتر است؟

و نمو كرده، نظير خصيصه استخدام تدر و به تبع پيشرفت ساير خواص بشرى، رشد يج
و   ...و خصيصه دفاع

شدچه وقت و مصالح اجتماع ؟بشر متوجه منافع

و طوربهقرآن كريم خبر داده كه اولين بارى كه بشر متوجه منافع اجتماع شد،
حف)و نه ناخودآگاه(تفصيل  و در صدد .ظ آن مصالح بر آمدبه مصالح آن پى برد

و آنان را راهنما گشت . زمانى بود كه براى اولين بار پيغمبرى در ميان بشر مبعوث شد
و منافع زندگى اجتماعى: جان كالم اين است كه به وسيله مقام نبوت متوجه مصالح

مى گرديد، اين مطلب را از آيات زير استفاده مى :فرمايد كنيم كه
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إِ« ما كانَ النَّاس فَاخْتََلفُواو و) در آغاز(مردمـ لَّا أُمةً واحدةً امتى واحد بودند،

)19/يونس(».سپس اختالف كردند

أَنْزَلَ«:فرمايدو نيز مى و منْذرينَ و مبشِّرينَ فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ كانَ النَّاس أُمةً واحدةً

حيقِّ لبِالْح تابالْك مهعا اخْتََلفُوامنَ النَّاسِ فيميب يكـكُم مردم قبل از بعثت انبياء همه

و  امت بودند خداوند به خاطر اختالفى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت
و در آنچه  و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم انذار برگزيد

)213/بقره(»اند حكم كنند اختالف كرده
و دهد كه انسان در قديم چون اين دو آيه، چنين خبر مى ترين عهدش امتى واحده

و بى در) خاطر همان غريزه استخدام كه گفتيمهب(اختالف بوده، سپس ساده اختالف
و نزاع انجاميد، لذا خداى تعالى انبيا را  و اختالف هم به مشاجره بين افرادش پيدا شد

آ و با و نان كتاب فرستاد، تا به وسيله آن كتاب اختالفبر انگيخت ها را بر طرف كنند،
و اين وحدت را به وسيله قوانينى كه تشريع دوباره به وحدت اجتماعي شان برگردانند،

.فرموده حفظ كنند

و الَّذي أَوحينا إِلَيك«و نيز در آيه منَ الدينِ ما وصى بِه نُوحاً، لَكُم ما شَرَع و ،

و موسى يمراهإِب بِه تَتَفَرَّقُوا فيهو عيسى وصينا ال و برايتان از دينـ، أَنْ أَقيموا الدينَ

و آن به همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود، و چه ما به تو وحى كرديم
و عيسى توصيه نموديم اين بود كه دين را بپ و موسى و در آن تفرقه ابراهيم ا بداريد،

مى)13/شوري(».نيندازيد و ايجاد اتحادشان خبر دهد كه رفع اختالف از بين مردم
و اتحادشان در دين واحد، تحقق  و تنها از راه دعوت به اقامه دين در كلمه، تنها

.يابد، پس تنها دين است كه ضامن اجتماع صالح آنان است مى
و ترين انبيا صاحب كه قديمالسالم عليهاتحاد را از نوحو اين آيه دعوت به اجتماع
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و شريعت است عتاكتاب . حكايت كردهالسالم ليهم عيسى
و صريح بوده كه آغازگر آن انبيا بوده آن پس دعوت به اجتماع دعوتى مستقل و اند

.اند را در قالب دين به بشر پيشنهاد كرده

 به اجتماعاسالمت عناي

به امت و به حكم غريزه، به استخدام هاى قديم حكم اضطرار جامعه تشكيل داده

و در آخر افراد تحت يك جمعى اجتماع كرده و آن جمع عبارت يكديگر پرداختند اند
و اجتماعشان هم عبارت بوده يا از  و سلطه پادشاهى بوده از حكومتى استبدادى

ا و اقليمى كه يكى و يا اجتماعى وطنى و نژادى ز اين چند عامل، اجتماعى قومى
و يا رئيسى جمع مى و پرچم شاه و راهنماى وحدت همه را در تحت رايت كرده

و غير اين دو بوده، نه اين و اقليم  كه به اهميت زندگيشان هم همان عامل وراثت

و پيرامون آن بحثى يا عملى كرده مسأله و در نتيجه نشسته باشند اجتماع پى برده
و هاى بزرگ باشند، حتى امت و روم هم كه در قديم بر همه دنيا سيادت  يعنى ايران

و اشعه خود را حكومت داشتند تا روزگارى هم كه آفتاب دين خدا در بشر طلوع كرد
و اكناف مى چه در اطراف و پراكند، به اين فكر نيفتادند كه چرا تشكيل اجتماع دهيم

و كسروى نظامى اجتماعى بهتر از نظام امپراطورى است؟ بلكه به هم ان نظام قيصرى
و انحطاط جامعه و رشد و قانع بودند و خود دلخوش شان تابع لواى سلطنت

هم شان بود، هر زمانى كه امپراطوري امپراطوري و قدرتمند بود جامعه شان قوى
شد، رشد جامعه نيز متوقف نيرومند بود، هر زمان كه رشد امپراطورى متوقف مى

.شد مى
هاى سقراط كه از حكماى خود به ارث برده بودند از قبيل نوشتههايى بله در نوشته

و غير اين و ارسطو مى ها، بحثو افالطون و هايى اجتماعى يافت ليكن تنها شود
و مثل نوشته و اوراقى است كه هرگز مورد عمل واقع نشده كه ها هايى است ذهنى

و تاريخ آن زمان كه  براى ما به ارث رسيده، هرگز در مرحله خارج پياده نگشته است
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.بهترين شاهد بر صدق گفتار ما است
و براى اولين بار بشر: پس درست است كه بگوئيم اولين ندايى كه از بشر برخاست

و زاويه  و آن را از كنج اهمال و اهتمام بورزد، را دعوت نمود كه به امر اجتماع اعتنا
قا تبعيت حكومت و و موضوعى مستقل بل بحث حساب كند، ندايى بود ها خارج نموده

و خاتم انبيا  و مردم را دعوت كرد به سلمو آلهو عليهاهللا صليكه شارع اسالم سر داد
و پاكى اين كه آياتى را كه از ناحيه پروردگارش به منظور سعادت زندگى اجتماعى

:فرمايد آنان نازل شده پيروى كنند، مانند آيات زير كه مى

صر« أَنَّ هذا وبِكُم فَتَفَرَّقَ تَتَّبِعوا السبلَ ال و وهيماً فَاتَّبِعتَقسي ممنو اينـاط كه راه

ب و هاى ديگر مرويد كه شما را متفرق دنبال راههمستقيم است پس مرا پيروى كنيد
»153/انعام(».سازد مى
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تَفَرَّقُوا« ال و وـو اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد

)103/عمرانلا(».متفرق مشويد
به تا آن مى مسأله جا كه و و انشعاب اشاره نموده :فرمايد حفظ مجتمع از تفرق

»و عنِ الْمنْكَرِ ينْهونَ و رُوفعرُونَ بِالْمأْمي و ِإلَى الْخَيرِ يدعونَ منْكُم أُمةٌ لْتَكُنْ و

بعد ما جاءهم الْبيناتأُ منْ و اخْتََلفُوا تَفَرَّقُوا تَكُونُوا كَالَّذينَ ال و ـولئك هم الْمفْلحونَ،

و بايد از شما جمعيتى باشند كه مردم را به سوى خير دعوت نموده، امر به معروف
و شما مانند آن اقو و ايشانند تنها رستگاران ام مباشيد كه فرقه فرقه نهى از منكر كنند

و بعد از آن )105/عمرانلا(».كه آياتى روشن برايشان آمد باز اختالف كردند شدند

»شَي منْهم في تلَس و كانُوا شيعاً ميَنهينَ فَرَّقُوا دإِنَّ الَّذمحققا كسانى كه دينـء

ه و هر دسته پيرو كسى شدند تو ».يچ رابطه با آنان ندارىخود را پاره پاره كردند
)159/انعام(

مىطوربهو آياتى ديگر كه و اتحاد دعوت .كند مطلق مردم را به اصل اجتماع
كند به تشكيل اجتماعى خاص، يعنى خصوص اجتماعو در آياتى ديگر دعوت مى

و مادى آن،  و مزاياى معنوى و به دست آوردن منافع و اتحاد، اسالمى بر اساس اتفاق
:د آيه شريفهمانن

»كُميأَخَو إِخْوةٌ، فَأَصلحوا بينَ رابطه مؤمنين با يكديگر تنها رابطهـإِنَّما الْمؤْمنُونَ

»10/حجرات(».برادرانه است، پس بين دو برادر خود اصالح دهيد

و تَذْهب رِيحكُم«:و آيه فَتَفْشَلُوا تَنازعوا ال سـو مىو نزاع مكنيد كه و ست شويد

)46/انفال(».رود نيرويتان هدر مى

و التَّقْوى«:و آيه علَى الْبِرِّ تَعاونُوا و تقوا يارى دهيدـو ».يكديگر را در كار نيك

)2/مائده(
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ينْهونَ«:و آيه و رُوفعرُونَ بِالْمأْمي و يدعونَ إِلَى الْخَيرِ منْكُم أُمةٌ لْتَكُنْ نْكَرِونِ الْمع

وـ بايد از شما مسلمانان جمعيتى باشند كه به سوى خير دعوت نموده امر به معروف
)104/عمرانلا(».نهى از منكر كنند

و اجتماع رابطه  اسالمدرى بين فرد

خورد كه نخست اجزايى ابتدايى خلق اين معنا در سراپاى عالم صنع به چشم مى
يك مى و سپس چند جزء از كند كه آن اجزا هر و خواص خود را دارد براى خود آثار

و جدايى با همه تفاوت(آن اجزا را با هم تركيب نموده  آن ها ها هست ها كه در
و هم آغوششان و از آن هم آغوش شده فوائدى نو اضافه بر فوائدىمى هماهنگ سازد

از مثالً.آورد كه در تك تك اجزا بود به دست مى  موجودات عالم است انسان كه يكى
و اعضايش قوايى دارد كه براى هر يك از و اعضايى و اجزايش ابعاضى دارد اجزايى

و روحى جداگانه است كه اگر همه دست به دست هم دهند قوى آن ها فوائدى مادى
آن شوند، همانو عظيم مى و روي طور كه تك تك شان وزنهم ها وزن كمترى

و فوائد  و مجموعشان نيز همين اختالف را دارد وقتى بيشترى دارد، آثار تك تك
و  و از اين سو بدان سو برگشتن و آن سو شدن دست به دست هم دهند، در اين سو

مى در ساير فوائد قوى و اگر هماهنگى نداشته باشند، هر يك تنها كار خودش تر شوند
مى را مى مى كند، گوش و چشم مى شنود و ذائقه عض بيند و اراده وى را كه چشد
مىمىكاربهبخواهد و به حركت در آن آورد، ولى روي اندازد كه هم ها از جهت وحدتى

مى در تركيب پيدا مى و سيطره يك حاكم در آيند كه همان انسان كنند، تحت فرمان
و قوا و در اين هنگام است كه فوائدى از آن اعضا تكمىدستبهاست آيد كه از تك

ي آن و از اجزاى آنها آمد، فوائد بسيار زيادى كه يا از قبيل نمىدستبههاك يك

و يا از مقوله انفعال مى(ها افعالند و يا از آن موجودات در موجودات خارج اثر گذارند
و يكى از آن فوائد اين) شوند متاثر مى و يا مادى فوائد بسيارى كه يا روحى هستند
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مىاست كه در اثر هماهنگى اعضاء يك فايده، كه ماده شود، براى اين چند فايده
مى نطفهانسانيت مثالً  مى اى كه بعدها انسان تواند مقدارى شود وقتى انسانى كامل شد

و آن را با تربيت انسان تمام عيارى مانند خود  از ماده خودش را از خود جدا كند
و روحى كه  از پدرش بسازد، انسانى كه مانند پدرش عمل كند، هر چه از افعال مادى

.زند از او هم سر بزند سر مى
و افعال آن ها با همه پس افراد انسان با همه كثرتى كه دارد يك انسان هستند

كثرتى كه از نظر عدد دارد از نظر نوع يك عمل است كه به اعمالى متعدد تقسيم 
هاى بسيارى ريخته شود، نظير آب دريا كه يك آب است ولى وقتى در ظرف مى
چ مى مىشود آب ند آب ها كه از نظر عدد بسيارند از نظر نوع يك آبند شود، پس اين

آبو در عين اين و اين آثار بسيار، وقتى و خواص بسيار دارند ها كه يك نوعند، آثار
مى يك جا جمع مى و عظمت پيدا .كنند شوند قوت

و در هدايتش اش اين سعادت حقيقىسوىبهاسالم هم افراد نوع بشر را در تربيت
و در اين باره معناى حقيقى را در نظر گرفته، معنايى كه چاره اى از اعتبارش نيست،

و صهراً«:فرموده فَجعلَه نَسباً منَ الْماء بشَراً، آنـو هو الَّذي خَلَقَ و جل خداى عز

و به هم وابسته  و همان يك بشر را بسيار كسى است كه از آب يك بشر آفريد
)54/فرقان(».ساخت

أُنْثى«:و نيز فرموده و ذَكَرٍ منْ خَلَقْناكُم إِنَّا ا النَّاسههان اى مردم ما همهـيا أَي 

و يك زن آفريديم )13/حجرات(».شما را از يك مرد

بعضٍ«:و نيز فرموده منْ ضُكُمعشما نوع بشر بعضى از بعضى ديگريدـب.«

)95/عمرانلا(
ا وو و جامعه وجود دارد، خواه ناخواه به وجود ين رابطه حقيقى كه بين فرد

و كينونتى ديگر منجر مى و وسعت و ضعف و مطابق قوت شود، كينونتى در مجتمع
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و قواي و در نتيجه شان در خواص ضيقى كه افراد در وجودشان و آثارشان دارند، شان
مى ده ميليون غير از وجود تك تك افراد كه فرضاً شود نفرند يك وجودى ديگر پيدا

ازهب و و آثارى ديگر و خواصى كه تك تك افراد دارند خواص و غير از آثار نام مجتمع
مى همه قوى ب تر پيدا .نام آثار اجتماعهشود،

 هويت مستقل اجتماع

وو به همين جهت قرآن كريم غير از آن و عمرى چه كه براى افراد هست وجودى
و حتى  و معصيتى براى اجتماع قائل است، كتابى و اطاعتى و عملى و فهمى شعورى

و اجل امتي بارهدرمثالً مى عمر :فرمايد ها

ال يستَقْدمونَ« و ال يستَأْخرُونَ ساعةً ملُهأَج لٌ فَإِذا جاءةٍ أَجكُلِّ أُمل هرـو براى

و نه عقب امتى اجلى است كه رسيدنش را نه مى )34/اعراف(».توانند جلو بيندازند
بيو درباره مىه كتاب خاص :فرمايد هر امتى
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مىـكتابِهاِإلى كُلُّ أُمةٍ تُدعى« ».شودو هر امتى به سوى كتابش خوانده

)28/جاثيه(
مىي بارهو در و شعور هر امتى :دفرماي درك

»ملَهمةٍ عكُلِّ أُمل عمل هر امتى را براى آن امت زينت قرار داديم در نتيجهـزينَّا

و زيبا را زشت مى )108/انعام(».يابند زشت را زيبا
:ها فرموده عمل بعضى از امتي بارهو در

مقْتَصدةٌ« )66/مائده(».اند ها داراى دركى صحيح بعضى از امتـمْنهم أُمةٌ،

:طاعت امت فرمودهي دربارهو

»اللَّه تْلُونَ آياتي شبـ أُمةٌ قائمةٌ و دار كه آيات خدا را تالوت زنده امتى است قائم

)113/عمرانلا(».كنند مى
:ها فرموده معصيت امتي دربارهو

و جادلُوو« أْخُذُوهيل ،هِمولبِرَس بِالْباطلِ ليدحضُوا بِه الْحقَّ فَأَخَذْتُهمَ همت كُلُّ أُمةٍ ا

و با باطلـفَكَيف كانَ عقابِ هر امتى در صدد بر آمد تا رسول خود را دستگير كنند

آن عليه حق مجادله كردند تا شايد به وسيله آن، حق را از بين ببرند، در ها نتيجه من
و چه عقابى بود كه )8/غافر(». بر سرشان آوردمرا به عذاب خود گرفتم

:خالف كارى امت فرمودهي دربارهو نيز

»مولُهسر ولٌ فَإِذا جاءسةٍ ركُلِّ أُمل وطسبِالْق مَنهيب يبراى هر امتى رسولىـقُض

شد است، پس همين كه رسول )47/يونس(».شان آمد، در بينشان به قسط داورى

بينم قرآن همان عنايتى را كه به داستان اشخاص دارد،مىو از همين جا است كه
و تاريخ امت ها بيشتر است، براى ها نيز دارد بلكه اعتنايش به تواريخ امت به داستان

آن اين و چه از تاريخ بر سر زبان كه در عصر نزول قرآن ها بود تنها احوال پادشاهان
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و ناقلين تاريخ هيچ در صدد رؤساى امت و تواريخ جوامع ضبط احوال امتها بود ها
نبودند، شرح حال جوامع تنها بعد از نزول قرآن باب شد، آن هم بعضى از مورخين 

و ابن خلدون متعرض آن شدند، تا آن در مانند مسعودى كه تحول فكرى اخير
و به جاى پرداختن به شرح حال اشخاص، به شرح حال تاريخ نگارى پديدار شد،
بها پرداختند امت و مىه،  گويند اولين كسى كه اين روش را باب كرد طورى كه
. ميالدى بوده است)1857متوفى در سال(" اگوست كنت فرانسوى"

 غلبه جامعه بر فرد

با چه در اين الزمه آن و خواص اجتماعى باره اشاره كرديم اين است كه هر جا قوا
و خواص اجتماعى به و خواص فردى معارضه كند، قوا كه نيرومندتر است، خاطر اين قوا

و همين و خواص فردى غلبه كند، تر بودن يكى طور هم هست، چون الزمه قوى بر قوا

و از دو نيروى متضاد اين است كه بر آن ديگرى غلبه كند، عالوه بر اين كه حس
مى تجربه هم همين را اثبات مى و بر اين معنا شهادت  وقتى جامعه بر دهد، مثالً كند

و خواص فاعله خود را به كار بگيرد، امرى و قوا و تحقق آن را اراده كند،  همت بگمارد
و در جنگتواند با نيروى خودش به تنهايى عليه جامعه قيام كند، مثَال يك فرد نمى ها

.تواند با اراده جمعيت معارضه نمايد هاى دسته جمعى اراده يك فرد نمى هجوم
 به شان اجتماع است، اهتمامى كه تا كنون نديدهو همين معنا مالك اهتمام اسالم

و در يكى از سنن ملتو ابدًا هاى نيز نخواهيم ديد كه نظيرش در يكى از اديان
.متمدن يافت شود

و علت اين شدت اهتمام هم روشن است، براى اين و رشد اخالق كه وقتى تربيت
و مبدأ تشكيل اجتماع است مىغرائز در يك فرد انسان كه ريشه كه مؤثر واقع شود

وجوّ گرنه قدرت نيروى جامعه، فرد را در خود جامعه با آن تربيت معارضه نكند
و غرائز جامعه با اين تربيت ضديت كند يا تربيت ما اصًال مستهلك مى  كند، اگر اخالق

آنر واقع نمىمؤثّ و يا و اندازه شود .گيرى نيست قدر ناچيز است كه قابل قياس
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ج و جهاد هت است كه اسالم مهمبه همين و شرايع خود از قبيل حج ترين احكام
و عالوه بر اين و خالصه تقواى دينى را بر اساس اجتماع قرار داد و انفاق را كهو نماز

و عالوه و حدود آن كرده و مراقب تمامى شعائر دينى قواى حكومت اسالمى را حافظ
مع بر اين و امر به و نهى از تمامى منكرات را بر عموم كه فريضه دعوت به خير روف

و  واجب نموده، براى حفظ وحدت اجتماعى هدف مشتركى براى جامعه اعالم نموده،
بى معلوم است كه كل جامعه هيچ و آن هدف وقت نياز از هدف مشترك نيست،

و منزلت نزد) نه خيالى(مشترك عبارت است از سعادت حقيقى،  و رسيدن به قرب
خ و اين و مراقب باطنى است كه همهخدا، و اسرار باطنى نيتي ود يك پليس ها

كند تا چه رسد به اعمال ظاهريش، پس در حكومت اسالمى اگر انسان را كنترل مى
و نهى از منكرند  و امر به معروف مامورين حكومتى كه گفتيم موظف به دعوت به خير

بى اطالعى از باطن افراد نداشته باشند، باطن بهو بدون مراقب نماندهپليس ها و اند،
و نظام اسالمى بيش از هر نظام  همين جهت گفتيم اهتمام به امر اجتماع در حكومت

.ديگر است

 سلمو آلهو عليهاهللا واليت پيامبر صلي

در عصر اول اسالم واليت امر جامعه اسالمى به دست رسول خدا
و خداى عزّ سلمو آلهو عليهاهللا صلي و بر همه جّلوَبود  اطاعت آن جناب را بر مسلمين

و وجوب اطاعت، صريح قرآن است و دليل اين واليت .مردم واجب كرده بود،

و أَطيعوا الرَّسولَ« وا اللَّهيعأَط و اطاعت رسول كنيدـو » فرمانبرى خدا

)12/تغابنـ159/مائده(

»اللَّه نَ النَّاسِ بِما أَراكيب كُمتَحآنـل مى تا در بين مردم طبق دهد چه خدا نشانت

)105/نساء(».حكم كنى

أَنْفُسهِم النَّبِي أَولى« منْ پيامبر اختيارش نسبت به مؤمنين از خودـ بِالْمؤْمنينَ
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)6/احزاب(».ايشان بيشتر است

»كُمبِبحي يونفَاتَّبِع ونَ اللَّهبتُح إِنْ كُنْتُم بگو، اگر دوستدار خدا هستيد مراـ اللَّهقُلْ

)31/عمرانلا(».پيروى كنيد، تا خدا هم شما را دوست بدارد
و آيات بسيارى ديگر كه هر يك بيانگر قسمتى از شؤون واليت عمومى در مجتمع

و يا تمامى آن شؤون است .اسالمى

ي قرآنهاي عموم خطاب

و اقامه عبادا مسأله تمامى آياتى كه متعرض و اجراى حدود و قيام به امر جهاد ت
و غيره است خطاب هايش متوجه عموم مؤمنين است نه رسول خدا قصاص

:به تنهايى، مانند آياتسلمو آلهو عليهاهللا صلي

راـو أَقيموا الصالةَ« )76/ساءن(».بپا داريد نماز

»بِيلِ اللَّهي سقُوا فأَْنف و در راه خدا انفو )195/بقره(».اق كنيدـ

عنِ الْمنْكَرِ« ينْهونَ و رُوفعرُونَ بِالْمأْمي و يدعونَ إِلَى الْخَيرِ منْكُم أُمةٌ لْتَكُنْ ـ بايدو

و نهى از منكر قيام كنند از شما طايفه و امر به معروف ».اى به وظيفه دعوت به خير
)104/عمرانلا(

في« او اللَّه حقَّ جِهادهو جاهدوا ـ در راه خدا جهادى كه شايسته جهاد در راه

)78/حج(».باشد بكنيد

منْهما« دوا كُلَّ واحدلي فَاجالزَّان و و مرد زناكار صد الزَّانيةُ ـ به هر يك از زن

)2/نور(».تازيانه بزنيد

»وا أَيفَاقْطَع و السارِقَةُ و زن دزد را دست ببريدديهماو السارِقُ )38/مائده(».ـ مرد

»لَّهل بهو أَقيموا الشَّهادةَ )2/طالق(».خاطر خدا به پاى بداريدـ شهادت را
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»يهتَتَفَرَّقُوا ف ال و را اينـأَنْ أَقيموا الدينَ و در آن تفرقه كه دين  بپا بداريد

)13/شورا(».نيندازيد
ب .سيارى ديگرو آيات

مى كه از همه آن شود دين يك روش اجتماعى است كه خداى تعالى ها استفاده
و اقامه مردم را به قبول آن وادار نموده، چون كفر را براى بندگان خود نمى پسندد

يابد دين را از عموم مردم خواسته است، پس مجتمعى كه از مردم تشكيل مى
كه بعضى بر بعضى ديگر مزيت داشتهن ايناختيارش هم به دست ايشان است، بدو

و از رسول خدا  و يا زمام اختيار به بعضى از مردم اختصاص داشته باشد باشند
و اين سلمو آلهو عليهاهللا صلي گرفته تا پائين، همه در مسئوليت امر جامعه برابرند

:شود برابرى از آيه زير به خوبى استفاده مى

»مع يعال أُض أُنْثىأَنِّي أَو ذَكَرٍ منْ نْكُمم بعضٍلَ عاملٍ منْ ضُكُمعمن عمل هيچـب

بى يك از شما را كه بجا مى از اجر نمى آوريد و چه زن، چون همه گذارم، چه مرد
«.هميد »195/عمرانلا»

در چون اطالق آيه داللت دارد بر اين كه هر تاثير طبيعى كه اجزاى جامعه اسالمى
 نيز منوطو قانونًا منوط به اراده خدا است، تشريعاًطور كه تكوينًاع دارد، هماناجتما

و او هيچ عملى از اعمال فرد فرد مجتمع را بى در اثر نمى به اجازه او است و گذارد
:خوانيم جاى ديگر قرآن مى

و الْعاقبةُ« هبادع منْ شاءنْ يم للَّه يورِثُها ضينَإِنَّ الْأَرتَّقلْمراـل خداى تعالى زمين

و سرانجام نيك از آن مردم با تقوا به هر كس از بندگانش كه بخواهد ارث مى دهد،
)128/اعراف(».است

با ساير افراد جامعه دارد اين است سلمو آلهو عليهاهللا صليبله تفاوتى كه رسول خدا
و تربيت است، و هدايت  كه او صاحب دعوت
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و الْحكْمةَيتْ« تابالْك مهلِّمعي و زَكِّيهِمي و هآيات هِملَيع آيات خدا را بر آنانـ لُوا

و حكمتشان بياموزد و كتاب و تزكيه شان كند، )2جمعه آيه(».بخواند،
ش وأ پس آن جناب نزد خداى تعالى متعين است براى قيام بر ن امت، واليت

و سرپرستى امور ماامامت و آخرتشان، .دام كه در بينشان باشد دنيا

 هاى حكومتى ديگر هاى حكومت اسالمى با نظام تفاوت

و رژيم از و حكومت«اين طريقه يا»واليت  غير رژيم سلطنت»امامت بر امت«و
و بندگان خدا را بردگان او دانسته، و تاج است، كه مال خدا را غنيمت صاحب تخت

بادهد هر كارى اجازه مى و هر حكمى كه دلش كه خواست اموال عمومى بكند
كه خواست در بندگان خدا براند، چون رژيم حكومتى اسالم يكى از رژيم هايى نيست

با بر اساس بهره و حتى دموكراسى هم نيست، چون كشى مادى وضع شده باشد
گذارد، آن را نظير وجه نمى هاى بسيار روشن دارد، كه به هيچ دموكراسى فرق

و يا با آن مشتبه كنيم .دموكراسى بدانيم،
و رژيم دموكراسى هست اين است ترين تفاوت يكى از بزرگ ها كه ميان رژيم اسالم
آن كه در حكومت  روح گيرى مادى است، قهرًا جا كه اساس كار بهره هاى دموكراسى از

و بهره اس استخدام غير، و اين همان تكبار كشى از ديگران در كالبدش دميده شده
و عمل او قرار مى دهد، حتى بشرى است كه همه چيز را تحت اراده انسان حاكم

مى انسان و به او اجازه را دهد از هر راهى كه خواست انسان هاى ديگر را، هاى ديگر
و شرطى بر تمامى خواسته و بدون هيچ قيد و آرزوهايى كه از ساير تيول خود كند ها

و انسان  اين بعينه همان ديكتاتورى شاهى است كه در اعصار ها دارد مسلط باشد،
و آن روز استبدادش گذشته وجود داشت، چيزى كه هست اسمش عوض شده

مى مى و امروز دموكراسيش و ظلم دموكراسى بسيار گفتند، خوانند، بلكه استبداد
و مسما هر دو زشت بود ولى امروز مسماى زشت در بيشتر است، آن روز اسم تر از آن
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درا و تمدن كه هم و لباسى زيبا جلوه كرده، يعنى استبداد با لباس دموكراسى سمى
مى مجالت مى و هم با چشم خود مى خوانيم و بينيم چگونه بر سر ملل ضعيف تازد،
را چه ظلم و تحكماتى و اجحافات مىي دربارهها .دارد آنان روا

و كسراهاى امپ و قيصرهاى امپراطورى روم، راطورى فارس، اگر ظلم فراعنه مصر
مى مى دل كردند، اگر زور آن گفتند، اگر با سرنوشت مردم بازى نموده به خواه خود در

مى عمل مى و احياناً كردند، تنها در رعيت خود مىكردند  گرفتند، اگر مورد سؤال قرار
مىـ البته اگرـ و در پاسخ عذر و زورها الزمه سلطنت كردن آوردند كه اين ظلم
مىتن شود براى اين است كه مصلحت عموم ظيم امور مملكت است، اگر به يكى ظلم
و اگر جز اين باشد سياست دولت در مملكت حاكم نمىأت و شخص مين شود گردد

و  و سرورى كه او دارد، اين حق را به او داده و سياست امپراطور معتقد بود كه نبوغ
باحياناً مىجاى اين عذرها با شمشير خوده هم .كرد استدالل

و ملت امروز هم اگر در روابطى كه بين ابرقدرت هاى ضعيف برقرار است دقت ها
و باز هم تكرار كنيم، مى و حوادث آن درست براى عصر ما تكرار شده بينيم كه تاريخ

بر مى و زورها شود، چيزى كه هست شكل سابقش عوض شده، چون كه در سابق ظلم
مى ولى امروز به حق اجتماع،شد تك تك افراد اعمال مى شود كه در عين ها اعمال

و هوا همان هوا است .حال روح همان روح،
و رژيم اسالم منزه از اين گونه هواها است، دليل روشنش سيره رسول خدا اما طريقه

و پيمانسلمو آلهو عليهاهللا صلي هايى است كه آن جناب با ملل مغلوب خود در فتوحات
و بين رژيم ها كه بين رژيم يكى ديگر از تفاوت.داشته است هاى به اصطالح دموكراسى

و خود ما به چشم حكومت اسالمى هست اين است كه تا آن جا كه تاريخ نشان داده
هاى غير اسالمى خالى از اختالف فاحش طبقاتى بينيم، هيچ يك از اين رژيم مى

مى نيست، جامعه اين رژيم و ها را، دو طبقه تشكيل و ثروتمند دهد، يكى طبقه مرفه
و اين اختالف  و جاه و دور از مقام و بينوا و طبقه ديگر فقير و مقام، صاحب جاه
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كه فساد الزمه اختالف طبقاتى است، گردد، براى اين طبقاتى باآلخره منجر به فساد مى
و اجتماعى اسالم افراد اجتماع همه نظير هم مى چ اما در رژيم حكومتى نين باشند،

و تفاخر  و يا بخواهند برترى نيست كه بعضى بر بعضى ديگر برترى داشته باشند،
و استعداد  نمايند، تنها تفاوتى كه بين مسلمين هست همان تفاوتى است كه قريحه
و تنها تقوا است كه زمام آن به  و آن تنها و از آن ساكت نيست اقتضاى آن را دارد

مىدست خداى تعالى است نه به دست مر و اين خداى تعالى است كه :فرمايد دم،

و أُنْثى« منْ ذَكَرٍ خَلَقْناكُم إِنَّا ا النَّاسهإِنَّ يا أَي لتَعارفُوا قَبائلَ و شُعوباً لْناكُمعج و

أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُموـأَكْرَم و يك زن آفريديم، هان اى مردم ما شما را از يك مرد

و قبيلههتير كه هاى مختلف و بدانيد هاى گوناگون كرديم، تا يكديگر را بشناسيد،
)13/حجرات(».ترين شما نزد خدا تنها با تقواترين شما است گرامى

». در كارهاى خير از يكديگر پيشى گيريدـستَبِقُوا الْخَيراتاَ« فرمايدو نيز مى

)148/بقره(
مو با اين حساب در رژيم اجتماعى و و محكوم، امير مور، رئيسأ اسالم بين حاكم

حُّئو مر ووس، و كبير و فقير، صغير و زن، غنى و برده، مرد ، هيچ فرقى نيست، ...ر
و يعنى از نظر جريان قانون دينى، در حقّ و همچنين از جهت نبود تفاضل شان برابرند

و در يك افقند، دليل ش هم سيره نبى فاصله طبقاتى در شؤون اجتماعى در يك سطح
و سالم بر صاحب آن سيره بادسلمو آلهو عليهاهللا صلياكرم .است كه تحيت

و ممتاز در جامعه نيست، كه قوه مجريه در اسالم طايفه تفاوت ديگر اين اى خاص
بلكه تمامى افراد جامعه مسئول اجراى قانونند، بر همه واجب است كه ديگران را به 

و به معروف ام و از منكر نهى كنند، به خالف رژيمخير دعوت هاى ديگر كه به افرادر
ها دهد، البته فرق بين رژيم اجتماعى اسالم، با ساير رژيم نمى جامعه چنين حقى را

و اهل بحثى پوشيده نيست . بسيار است كه بر هيچ فاضل
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 سلمو آلهو عليهاهللا صلي خدا شرايط حاكم بعد از رسول

شد تمام آن دري دربارهچه گفته  زمان حيات رسول خدارژيم اجتماعى اسالم
مسسلمو آلهو عليهاهللا صلي و اما بعد از رحلت آن جناب له، مورد اختالف واقع شد،أبود،

و سلمو آلهو عليهاهللا صليانتخاب خليفه، رسول خدا: يعنى اهل تسنن گفتند و زمامدار
طالب ولى مسلمين با خود مسلمين است، ولى شيعه يعنى پيروان على بن ابى

و شخص سلمو آلهو عليهاهللا صليخليفه رسول خدا: عليه گفتند اللَّهاتصلو از ناحيه خدا
و بر نام يك يك خلفا تنصيص شده است سلمو آلهو عليهاهللا صلياللَّه رسول تعيين شده

و دليل امامتو عدد آنان دوازده امام است كه اسامي مفصل در كتب طوربهشان شان
.كالم آمده است

بل و بعد سلمو آلهو عليهاهللا صليهر حال امر حكومت اسالمى بعد از رسول خداهيكن

عليه يعنى در مثل همين عصر حاضر، اللَّه از غيبت آخرين جانشين آن جناب صلوات
بدون هيچ اختالفى به دست مسلمين است، اما با در نظر گرفتن معيارهايى كه قرآن 

و آن اين است  :كهكريم بيان نموده
.مسلمين بايد حاكمى براى خود تعيين كنند: اول
 سلمو آلهو عليهاهللا صلي اللَّه آن حاكم بايد كسى باشد كه بتواند طبق سيره رسول: دوم

و و امامت بود نه سيره سلطنت و سيره آن جناب سيره رهبرى حكومت نمايد
.امپراطورى
و زياد حفظ: سوم .نمايدبايد احكام الهى را بدون هيچ كم

در(در مواردى كه حكمى از احكام الهى نيست: چهارم از قبيل حوادثى كه
مى هاى مختلف يا مكان زمان عقالى قوم تصميم) آيد با مشورت هاى مختلف پيش
.بگيرند

است، به سلمو آلهو عليهاهللا صليها آيات راجع به واليت رسول خدا دليل بر همه اين
م :فرمايدىاضافه آيه شريفه زير كه
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رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ« لَكُم في به تحقيق شما مجاز شديد كه در سنتـ لَقَد كانَ

و اسو اللَّهو سيره رسول بيه پيروى )21/احزاب(».طور شايستهه داشته باشيد، اما

 اجتماع بر معارف دين

ك اسالم دستورات اجتماعى هاىه از بروز اختالفاى در جامعه خود مقرر فرموده
و ويرانى بناى جامعه است(شديد  مى) اختالفى كه مايه تباهى آن جلوگيرى و كند،

پاى جامعه پيش) ترين راه هم هست كه البته كوتاه(اين است كه راهى مستقيم 
و شديداً و فرموده از قدم نهادن در راهگشوده، :هاى مختلف جلوگيرى نموده،

»راطأَنَّ هذا ص وكُمذل ،هبِيلس عنْ بِكُم فَتَفَرَّقَ تَتَّبِعوا السبلَ، ال و ،وهفَاتَّبِع ي مستَقيماً

تَتَّقُونَ لَّكُملَع بِه اكُمصو از راههاى و ـ اين است راه راست، پس پيروى كنيد از آن،

و پريشانى شما است پيروى ننمائيد كه موجب تف و پريشانى ديگر كه موجب تفرقه رقه
)153/انعام(».شما است، اين سفارش خدا بر شما كه پرهيزكار شويد



ـ شماره 36شميم معرفت 130

أَنْتُم«:آن گاه فرموده و تَموتُنَّ إِلَّا ال و ،هتُقات يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ

تَفَرَّ ال و جميعاً لِ اللَّهبوا بِحمتَصاع و ازـقُوامسلمونَ هان اى كسانى كه ايمان آورديد

و زنهار كه جز در حال اسالم از دنيا خدا آن طور كه شايسته پرهيز است بترسيد

و متفرق مشويد و همگى چنگ به ريسمان خدا بزنيد، )100/عمرانلا(».نرويد،
و منظور از ريسمان خدا همان قرآن كريم است كه حقايق معارف دين را بيان

و يا رسول خداكن مى مىسلمو آلهو عليهاهللا صليد، :فرمايد است، چون

»كُمإِيمان دعب وكُمرُدي تابينَ أُوتُوا الْكنَ الَّذم فَرِيقاً تُطيعوا إِنْ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا

تُتْلى أَنْتُم و تَكْفُرُونَ فكَي و ال كافرِينَ، آيات كُملَيعبِاللَّه متَصعي منْ و ،ولُهسر يكُمف و ،لَّه

هدي إِلى يمٍفَقَدتَقسم راطهر ص ـ هان اى كسانى كه ايمان آورديد بدانيد كه اگر

اى از طوائف اهل كتاب را پيروى كنيد شما را بعد از آنكه ايمان آورديد به كفر طايفه
مى بر مى و چگونه كافر مى گردانند، و شويد با اينكه آيات خدا بر شما خوانده شود،

و اما كسى كه به ريسمان خدا چنگ بزند، به سوى صراط  رسول او در بين شما است؟
)97و98/عمرانلا(».مستقيم هدايت شده است
كه جامعه مسلمين بايد بر سر معارف دين، اجتماع كند بر اين اين آيات داللت مى
خ و افكار و تعلم به هم داشته باشند، و در تعليم و محكم كنند ود را به هم پيوند داده

و هر شبهه مى درآميزند، تا از خطر هر حادثه فكرى شود اى كه از ناحيه دشمن القا
مىهب هر وسيله آياتى كه برايشان تالوت شود راحت گردند، كه تدبر در آن آيات ريشه

و هر مايه اختالفى را مى مىخشكاند، هم چنا شبهه :فرمايدن كه باز قرآن كريم

فيه اخْتالفاً كَثيراً« عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا منْ و لَو كانَ يتَدبرُونَ الْقُْرآنَ درأَ فَال ـ چرا

هاى در آن اختالفكنند؟ اگر اين قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعاً قرآن تدبر نمى
)82/ءنسا(».يافتند بسيارى مى
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يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ«:فرمايدو نيز مى و ما للنَّاسِ، تلْك الْأَمثالُ نَضْرِبها و اينو ـ

مىي ها را براى همه مثل و مردم آن زنيم، ».فهمد ها را نمى ليكن جز دانشمندان كسى
)43/عنكبوت(

كُنْ«:فرمايدو باز مى إِنْ أَهلَ الذِّكْرِ تَعلَمونَفَسئَلُوا ال دانيد، از اهل ذكرـ اگر نمىتُم

)43/نحل(».بپرسيد
و يا مراجعه به كسانى كه داراى چنين تدبرى رساند كه اين آيات مى تدبر در قرآن

.دارد هستند اختالف را از ميان بر مى
:فرمايدو قريب به مضمون آن آيه زير است كه مى

ِإلَى الرَّسولِ« وهدر لَو ِإلىو ومْنهم تَنْبِطُونَهسينَ يالَّذ همللَع ،منْهرِ مي الْأَمو أُول ـ

و يا به اولى كه االمر خود ارجاع دهند از ميان اولى اگر آن را به رسول االمر كسانى
مى استنباط )83/نساء(».دانند گرند آن را

أَطيعوا اللَّ« تَنازعتُم يا أَيها الَّذينَ آمنُوا فَإِنْ ،نْكُمم و أُولي الْأَمرِ أَطيعوا الرَّسولَ و ه

ي شَيفو و الْيومِ الĤْخرِ، ذلك خَيرٌ نُونَ بِاللَّهتُؤْم كُنْتُم و الرَّسولِ، إِنْ إِلَى اللَّه وهفَرُد ء

و اولىـ هان اى كسانى كه ايمان آورديدأَحسنُ تَأْوِيلًا و رسول را خدا األمر خويش

و  و رسول بخواهيد، و چون در امرى نزاعتان شد حل آن را از خود خدا اطاعت كنيد،
و  و روز جزا ايمان داريد استبداد براى خود مكنيد كه اين براى شما بهتر، اگر به خدا

)59/ءنسا(».داراى عواقبى نيكوتر است
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 اشاره

بيملعتيكه در موفقييها از مهارتيكي و شـييسزاه نقش مهم وهيدارد داشتن

و موفق است و كوشـش چـشم طالبـان علـمازيخبر. مطالعه موثر دريريـگ تـالش

وليآموز علم ـ جه مطلـوب براينتي دارند و ي  مطلـب در ذهنـشان شان حاصـل نـشده

ا. گردديماندگار نم ازيعلت آن است كه و كارآمـدؤ روش مطالعه مـ نان  بهـرهيثر

و از برخيگينم و واجـب در مطالعـه كـه سـبب تثبيرند و تعميـ مراحـل الزم قيـت

تا. مطالعه است، غافل هستند شـي به همين دليل در اين نوشتار برآنيم وه مطالعـهيك

م  و ريح نكات كاربردي توضرا به همراهثرؤكارآمد در اختيـارآنيهـايكـارزهيـو

ع . زيزان قرار دهيمشما

ي مطالعـه مختلفـيهاوهيشيتي تربيالزم به ذكر است محققان در رشته روانشناس

و اجرا نموده ما ابداع ايكياند كه شي از راوهين باشـد كه داراي شش مرحلـه مـي ها

و با غن  خـدمت طالبـاني نكـات كـاربرديو اضافه كردن برخيسازيانتخاب نموده

و دانش معرف  شيا.مينمائيميعلم وين ـ شاءاهللا ان وه مجرب بوده آنيالتزام عمل  بـه

پيت در امر تحصيموفق . خواهد داشتيل را در

 شيوه مطالعه موفق
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پ ـ ش مطالعهيمرحله اول

م  صـفحه درس چهـاريروز) عنـوان مثـال بـه(م كـه اسـتاديابيـيما به تجربه در
ا.ديگويم پـجلـسهن چهار صفحه را قبـل از رفـتن بـهيحال الزم است ش مطالعـهي،

پيبا.ميينما نهيك مطالعه سطحيش مطالعهيد توجه داشت ك مطالعـهيو گذراست،
دقيعم و د.قيق پيبه عبارت ياش مطالعه، خواندن به سـبك روزنامـهيگر روش ما در

سر. است پـ. دن اسـتيـع همراه بـا فهميسبك ما در خواندن روزنامه، خواندن شيدر
ن و گذرايمطالعه مز ما با سرعت سعيكنيمطالعه و م؛ البته ممكنيدن داري در فهميم

پيو گذريا است با سبك روزنامه بـيـش مطالعه داري كه در ازيم بيـست تـا سـيش
دردرصد هميافت نكني مطالب را خوب زتيو رضاين مقدار كافيم كه رايـبخش است،
پ صديما در نيصددرش مطالعه به دنبال فهم ييمان آشنام، بلكه منظوريستي مطالب
. استي مطلب علميو ورود در فضاي با مطلب علمياجمال

پ ش مطالعهيفوائد
پيفوائد فاي بر ازيش مطالعه مترتب است كه دو :ده مهم آن عبارت است

بـ1 و بهتريفهم و جلـسهفـرد در شودميش مطالعه باعثيپ:شتر ، درس را بهتـر
زيب پيرا شخصيشتر متوجه شود؛ ني كه ويـ از مطالب را فهميموده بخشش مطالعه ده

دريديبخش هميگر را دي فهمين جهت برايافت نكرده است؛ به گر، حالـتيدن بخش
و ذهنش آمادگ .افت مطالب دارديدري برايشتريبيانتظار دارد

كلي:جاد تمركزياـ2 چيك قاعده  كـه سـببيزيـ در باب تمركز آن است كه هر
رو انسان شود، انـسي براي ذهنيريدرگ مـيان  عنـوان مثـال بـه. شـودي آن متمركـز

في كه شخصيهنگام ميك ر داسـتانيكند چون ذهنش به شدت درگيلم جذاب نگاه
ميف ميلم و تمركز داستان را دنبال پـ. كنديشود، با تمام توجه ش مطالعـه چـونيدر

ب پيذهن مي درگيش با مطلب علميش از ميشود، بـه همـير زان موجـب تمركـزيـن
ب شديراحواس . فرد در كالس خواهد
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و عادت آن:تذكر و قدرت افراد آن سرعت هـا در مـدت ها در مطالعه سبب اختالف
 صفحه به روش چهارش مطالعه حدوديپيد توجه داشت برايزمان مطالعه است؛ اما با

و تفريبا. استيقه كافيدقده تا پانزده حدود در گذرا، در مراحل مطالعهطيد از افراط
و به طور تقريپره ايهـاد زمـاننمـويسعيبيز نموده رايـ اعـالم شـده در ن مراحـل

.نشويم تا دچار كمبود وقت در مطالعات روزمره كردمراعات

ـ طرح سئوال  مرحله دوم

پيب بهيان شد كه در  مطالـب بيست تـا سـي درصـدطور متوسط حدودش مطالعه
نمهفتاد درصدو حدود شودميدهيفهم و روشن  در طالب علـمنيبنابرا. گردديواضح

و هضم نشدهي كه برايمرحله دوم، از مطالب سش حل مـؤاند چند كنـد كـهيال طـرح
بنآجواب  دراستاداناتيها را در ضمن و اگـر اسـتاد بـهي در كالس افت خواهد نمـود

س آن بـيايبرا. او محفوظ خواهد بوديال براؤها اشاره نكند حق ازين مرحله  پـنجش
نقهيدق و همان فوائدي زمان الزم پيست سـي كه بر الؤش مطالعه مترتب بود بر طـرح
.ز مترتب استين

ـ مطالعه دق قيمرحله سوم

ميا و دانشجوي از محصليباشد كه برخين مرحله شامل مطالعه بعد از كالس انين
مي تعب"پس مطالعه"از آن به ازير و عبارت دقيكنند عميك مطالعه و ق است كـهيق

ويز اهما ا.ق درس برخوردار استيو تعميريادگيدرياژهيت بايدر  چهاردين مرحله

ازيطقدم : شود كه عبارتند

دقـ1 سعيخواندن و پي علمي در استخراج محتوايق متن كتاب ميو فهم :لفؤام

ا بايدر زين قدم پژوهـان از دانشيرا برخيد متن كتاب كلمه به كلمه خوانده شود؛
بي با متن كتاب پرهاز مواجهه و و شـرح كمـكيـز دارنـد شتر طالـب خوانـدن جـزوه

عميا خالصه مطلبيآموزش و فنـيـهستند كه متاسـفانه رشـد با. ندارنـديق ديـامـا
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و معلومات انسان را بـااليدانست خواندن دق و سطح سواد ق متن كتاب ارزشمند است
ويم مطالب علمبرد مت سپس همان. دهدي را رشد ن كتاب را جمله به جملـه طور كه
پيم و ميخواند بايش پيرود، دريد و محتـوايام مؤلف را بنـد هـري علمـيافت نموده
سع به عبارت ساده. بفهمدي را به خوب)پاراگراف( ن داشته باشد كـهيادني در فهميتر

ا مياا قاعدهين پاراگراف چه مطلبيمؤلف كتاب در .خواهد به او آموزش دهدي را
ايط: اول تذكر ني افراد معمولين قدم، براي كردن قه زمـانيدقسيازمند حدودي،

.است
خوطور معمولبهپژوهان شتر دانشيب: دوم تذكر اي در مطالعه ن گام بـسندهيش به

بيم و گام و بلندتريكنند آن. دارندي در فهم درس برنميشتر ميكه اگر بخـواهو حال
فني ديو كارآمد داشـته باشـيك مطالعه  گـر در مرحلـه سـوميم برداشـتن سـه گـام
دق( . استيضرور)قيخواندن

رو2 و درسيـ تفكر و مبهمات متن : مشكالت

 مطالعه برداشته شد، باز ممكن استي براي قبل كه در گامييها با وجود تمام تالش
و اشكاالت اين براي از محصلياريبس. بماندي در درس باقيابهامات ن ابهامات بـهي رفع

ميا هم كالسيا به معلمييتب كمك آموزشك  كـه اگـريند، در حـالينمايها مراجعه
ا دن راهيفرد به گـرانيها عادت كند، در واقع عادت نموده تا مشكالت خود را بـا فكـر

هين قدرت فكريحل كند، بنابرا نمچي او نيد در سـطوح پـائيشود؛ كه شـايگاه بارور
آسيتحص خيهابيالت، چيلي آن ن به بايايشم ازيـد، اما در سطوح باال كـه دانـشجو د

دلي خوبيتوان فكر وين فكريل نداشتن تمري برخوردار باشد، به ، تـوان فكـر كـردن
و ادامه تحـصأحل مس در. مواجـه خواهـد شـديالت او بـا مـشكل جـديله را نداشته

ني مواجه هستند، گاهي كه با علوم استداللييها از رشتهياريبس هـا ساعتازمندي فرد
پيفكر كردن بـرا و ازيده اسـت؛ در حـاليـچي حـل مـسائل دشـوار  كـه فكـر كـردن

و براين كارهايتر مشكل كيـدي كه عـادت بـه تفكـر ندارنـد شـاي كساني عالم است
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روياز همـ. تر باشـد سختيت بدني ساعت فعالدهساعت فكر كردن از ي، در برخـين
.اند سال ذكر نمودهكيك ساعت را برتر از عبادتيات، تفكريروا
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همانـا صـاحبانــ يك ساعت تفكر از عبادت يك سال بهتر اسـت ���������� ������� ��

و خرد متذكر مي 1»)19/رعد(.شوند عقل

اين تنها كسانيبنابرا زميـ قادر به تفكر خواهند بـود كـه در ن داشـتهينـه تمـرين
رويباشند؛ از هم آن است كه در مطالعه هـرييدوره راهنمانيه ما به محصلي توصين

رويدقپنجدرس  ميـا. ابهامـات درس فكـر كننـديقـه ن دورهي محـصليزان بـرايـن
ميدب بهيرستان و برايشيقه افزايدقدهتواند نيبـكارشناسيان مقطعيدانشجويابد

و برايدقسي تا بيست شيمقـاطع بـاالتر، بـه تناسـب افـزاو طـالباني دانـشجويقه
.افتيخواهد
ني چنـي ضـرورت تفكـر در مطالـب علمـي السالم دربـارههيعلعلينيمؤمنالريام

:اند فرموده
تَمَنْ« وَ عِلْمَهُ تَعْلَمُ أَتْقَنَ فِيمَا ـفَأَكْثَرَ الْفِكْرَ يَفْهَـمُ يَكُـنْ مَـا لَـمْ دريكـسهَّـمَ  كـه

زي علميها آموخته و بـه فهـمي خود و اسـتوار نمـوده اد تفكر كند دانش خود را ثابت
نميمطالب مي كه 2».گردديدانست نائل

كت3 و كمك آموزشبـ مراجعه به :ي راهنما

دقطالب علمبعد از آن كه روي زحمت مطالعه و ويق كتاب را متحمل شـد مـشكالت
رايـز.ستيـني از مراجعه به كتب كمك آموزشـينقاط ابهام تفكر نمود، در گام سوم، مانع

ني مشكالت توفيممكن است در حل برخ و در نهايايق به دست  كـه قـادريت مـشكالتيد
ن به حل آن رسيها نبوده و حق ندارد از كنار مـسائل حـل نـشدهيدگياز به و جواب دارند

مس.1 و جمستدرك الوسائل ص11 تنبط المسائل، ،183 
و المواعظ عيون.2 ص)لليثي( الحكم ص435، و دررالكلم  647ـ غررالحكم
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انيا ضمن.عبور كند حليكه ممكن است در مراجعه به جدن كتب راه و اطالعـات ديـهـا
ب بشيرامون موضوع برايپيشتريو راي حاصل شود كه در فهم . دهدياريشتر او

 علم كردنيـ كاربرد4

و الزميتر از مهميكي دق گامنيترن  مطلـب كردنيق، كاربرديها در مرحله مطالعه
هياگر علم. است سري فقط نداشته باشد،يردچ كاربي در خارج و الفـاظي مفـاهيك م

بگي رشته پزشكيك دانشجوي. ندارديريادگيخواهد بود كه ارزش اويري را در نظر د؛
بيهر روز صبح كه در دانشكده پزشك دريگيها را فراميماري عالئم رد، عصر همان روز

رويب پيبيمارستان آن عالئم را ازيماران و علم خود را و دا كرده  مفهوم بـه محـسوس
مياز لفظ به عمل تبد شناما اگر.دينمايل ديـدن عالئم در دانشكده اكتفا نماي فقط به

ه آنچيو رو گاه جزيبيرا سريماران إعمال نكند؛ علم او و محفوظـاتيك  اطالعـات

چيفايب ديده شدالبته.باشديمنيگريز . آن هم به مرور زمان از ذهنش پاك خواهد
فاعلم كردنيكاربرد بسي، دو :ار مهم دارديده

 اطالعات،دي كتاب بخوانپنج شناي اگر شما درباره:ي لذت بردن از علم آموز)اول
خي شما درباره ميلي شنا پي باال و از شـنا لـذتيـكنيدا نمـيـرود امـا قـدرت شـنا د

ميبرا.ديبرينم و پـا نزنيدان عمـل نـشويـ شناگر شدن تا وارد و دسـت يد قـدرتيـد
با. حاصل نخواهد شد آنيحال و به حافظـه سـپردن هـا،د دانست صرف خواندن قواعد
آنياگرچه فرد را دارا و ممكن است حفظ  در امتحـانيها نمرات خوب اطالعات كرده

ه مسيوجه براچيبه ارمغان آورد، اما به و توانمندأ انسان قدرت حل  حاصلي علميله
هم. نخواهد كرد ميبه بسيكنين جهت مالحظه  ماننـدين در دروسـي از محصلياريم

شيكيزيف شـيـيكـيزيفيهان مهارتياند اما كمتر گرفتهي نمرات خوبيميا ييايميا
 خـارج از ذهـن، سـبب احـساسي اطالعات آموخته شـده در فـضايريكارگبه. ندارند

 رشـتهيدر مثال دانـشجو. استيآموزو به دنبال آن احساس لذت از علميقدرتمند
بيري، فراگيشكپز . دهـديص نمـي در دانشكده، به دانشجو قـدرت تـشخيماري عالئم
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چ بي او در تشخي كه باعث قدرتمنديزيبلكه آن پيميماريص دا كردن عالئـميشود،
و به دنبال قدرتمند شدن در امـر تـشخيبيبر رو دايـپيص، حـس خـوبيماران است

و از كارش لذت خواهد برد يهـا كه فرمـوليآموز دانشن مثالعنوابهاي. خواهد نمود
مياضير آنيخواند، تا وقتي را به كه نگ ها را در مثال ويرد قـدرت حـل تمـريـكـار ن

پأمس و وارد حل تمر. دا نخواهد كرديله  مختلـف هـاينياما اگر به فرمول بسنده نكرد
ايشد، به تدر و از دقيج قدرتمندتر خواهد شد و فهم ق مـسائليـن قدرت خود در حل

.، لذت خواهد بردياضير
 كنـد،ياتيـاگر فرد اطالعات آموخته شده را عمل:ت اطالعات در حافظهي تثب)دوم

و امكـان فراموشـيدر ذهن جا خي گرفته مـيلـي آن عنـوان مثـال بـه. شـودي كمتـر
آي كه دربارهييا دانشجويآموز دانش فنهي خواص ميزيها در علم اگر كند،يك مطالعه

بهيا و مشاهده نماي آزمايطور عملن خواص را  كه قواعد زبـانيا محصليد؛يش نموده
ميسيا انگلييعرب پي را و به ظرائف آن دقتيآموزد، آن قواعد را در جمالت اده نموده
رويچن.دينما و فراموشي باعث تعميكردين زيق مطلب در ذهن شده ياديـ را تا حد

م .دهديكاهش
فايـاي دربارهالسالم عليهامام صادق ني كـردن علـم چنـيده از فوائـد كـاربرديـن

:اند فرموده

»
��#$ �% ���&
�'�( )*#+�, #-�.�/)�
#& �0�12�3 �4)��/)�� �% �4���� �-�.�� ��� �% �-�.�� �4���� ��.�, #-�.�/)�� 5��#$ 6*%��)7�� �4)��/)���
����� �-�8��كسـ �9 و همدوش است؛ پس هر بايد بـه علم داشته باشد علم با عمل مقرون

و هر كه عمل كند م بايد آن عمل كند خوانـد، اگـريعلم داشته باشد؛ علم به عمل فرا
غيم) به آن عمل شود( پاسخ مثبت بشنود ايماند در ن صورت از ذهن انـسان كـوچير
م و فراموش 1».شودينموده

ج.1 ص1 الكافي، طبع اسالميه، ،44
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نوـمرحله چهارم يسي خالصه

اي به خوديسيخالصه نو بهينيرزشمند خود مرحله خاطر مرحله شـشم ست بلكه
ميعني  ما آن است كه هـر صـفحهيسعيسينو در خالصه. شودي مرور كردن ارزشمند

زييكتاب را در چند خط خالصه نما بيم، ازيرا در هر صفحه مؤلف پيكيش اياميا دو
بقيقاعده به ما منتقل نم و پيه مطالب توضيكند ن ما اصـليبنابرا. ها استاميح همان

و توضـيـرا همراه بـا) طرح شدهيا موضوع درسيقاعده(اميپ حاتيك مثـال نوشـته
مياضاف و تكرار بـهيك مهارت است كه با تمرييسينو البته خالصه.ميكني را حذف ن
و از جامعيتدر و مانعيج بهتر شده شديت يعنـيت خالصـهيجامع.ت برخوردار خواهد

و اصل چيسيـنوه در خالصيهمه نكات مهم و تيـمانع. جـا نمانـده اسـتيزيـ آمـده
زيسينو زوائد در خالصهيعنيخالصه و از بـا.ز شـده اسـتيپرهييگو ادهي حذف شده

ميسينوك خالصهي و تـا بيست صفحه كتاب را در حدودصدميتواني خوب ما بيـست
.ميي صفحه خالصه نماپنج

اسـتفاده.مي استفاده نمائير از روش نمودايسينو ار مناسب است كه در خالصهيبس
و طبقه و بازيبند از نمودار  مطالـبيابيـ سبب منظم شدن ذهن انسان شده، به حفظ

م اگـر اطالعـات،. اطالعـات اسـتيابيـ از مراحل حافظه، مرحله بازيكي. كنديكمك
و طبقهيبند دسته و به صورت نموداريبند شده هـاآنيابي وارد ذهن شود، بازي شده

وياو آسان خواهد بود امـا اگـر اطالعـات بـه صـورت فلـه سهليليخ و بـدون نظـم
ني خاصيبند طبقه ني وارد ذهن شوند، معلوم آنيـست هنگـام پ از، بتـوان ويـهـا را دا
بگبزرگكتابخانهيكب به ذهني تقريبرا. نموديابيباز بـيـري را در نظـر ازيد كـه ش

م ويوقتـ. شـوديمـيون كتـاب در آن نگهـداريـليچند بـه كتابـدار مراجعـه نمـوده
سيي را نمايدرخواست كتاب و ظـرفيا رايانهستميد بالفاصله در  خود جـستجو نمـوده

پيچند ثان و به شما تحويه كتاب را ميدا نموده ا. دهـديل آنيـعلـت ن سـرعت عمـل
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و جـايبند ها طبقه است كه كتاب و مرتب هستند اي شده ن طبقـاتيـ هـر كتـاب در
و مشخص اس كن.تمعلوم ايحال فرض ميد يا صـورت فلـه ون كتـاب را بـهيـلين چند

ريرو پيآ. خته باشندي هم بيدا نمودنيا امكان آنيك كتاب يهيبـد!! ها وجود دارد؟ن
پن آن كتابيباست كه كتاب مورد نظر حتماً آنيها وجود دارد اما احتمال دا نمـودن

منزديك همي وضعزيني اطالعات ذهني درباره. باشدي به صفر يعنـيگونه اسـت؛نيت
و منظمـيبندك ذهن طبقهياگر ما و اطالعـات را مـنظم واردي داشـته باشـي شده م

پيابيم، بازيذهن نمائ نيو و آسـانياز كـاريـدا كردن اطالعات در مواقع مـورد  سـهل
 به سـبكيسينو ذهن آن است كه از روش خالصهيساز منظميها از روشيكي. است
.مي استفاده نمائيبندهو دستينمودار

ـ از حفظ گفتن )مباحثه( مرحله پنجم

ااين مبدع ين روش را، مرحلـه از حفـظ بـرايروش مطالعه مرحله پنجم از مراحل
بايعني. ده استيخود بازگو كردن، نام و مطلب مورد نظر را براي فرد يد كتاب را بسته

و بدون كمك گرفتنيا شاگردان فرضيخود رايـز.ح دهدياز كتاب، توض خود از خارج

ا ايفرض  بـريار خـوبين همه مراحل، اكنـون احاطـه بـسين است كه بعد از گذراندن
حتيمطالب كتاب و .ديس نماي قادر است آن را در حد خود تدريافته
بسيهي علميها در حوزه: تذكر مهم پيك روش و  عمـق دادنيشرفته برايار خوب
به خوانده شده وجوديبه مطالب علم مي تعب"مباحثه"دارد كه از آن يعنـي. شـودير

جا دانش ازيح دهـد بـراي خـود توضـيكه مطالب را از حفظ بـراآنيپژوه به  دو نفـر

گو دوستان خود كه به آنان هم ميند، توضيبحث ويح ندهد  دارديز سـعيطرف مقابل
و ادعاها به گفته و مطالـب را بـهيها و علمـ او اشـكال كنـد ويصـورت مـستدل ي از
افكار هر سه نفر در مباحثـه بـه چـالش شودميگونه مباحثه كردن باعثنيا. بخواهد

و با هم درگيكش و عمق آن افزوده شوديده شده و فهم مطلب و بر درك از.ر شود بعد
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با ان مطلب كتاب ازخارجيب  را كه از مطالعـه كتـبيد نكات اضافيو پاسخ به ابهامات،
رويكدي به اند كمك به دست آورده و آنيگر ارائه داده و در قـدم. كنند ها مذاكره فهم

رويآخر با و تمر مثاليد آني كتابيهانيها هـاا خارج از كتـاب كـه در مطالعـه بـه
دق پرداخته و كاربردهاياند، و روشن سازنديكديي درس را برايق شده .گر واضح
ايـنهمه طالبان علمسته استيشا  دروسيريـد در فراگيـمفارين روش بـسيـز از

و از فوائد بـ دريتـيمباحثـه از چنـان اهم. منـد گردنـد شـمار آن بهـرهيغفلت نكنند
هـيق مطالب درسيو تعميريادگي چي برخوردار است كـه ديـچ گـر ماننـد مطالعـهيز
ويا مراجعه به كتب متعدديشتريب نميجا...ا تفكر زيگي آن را هيرد؛ ازيـچيرا در ك
پي برايو چالش ذهني فكريريها درگنيا نمي انسان روياز همـ.ديآيش  جنـابين

نيچنـمباحثـهي دربـارهينمـالمتعل در كتـاب آداب الرحمههيعلير طوسيخواجه نص
%«:فرمايديم ��:9
;<� �� 4�/�� =�
;� �>�&?% ����@
�<�... !�-:� ���
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مسطالب علمي برا و مناظره طرح يك:و گفته شده  ... باشدمى يكى از ضروريات،ائل

مى از تكرار ساعت مباحثه بهتر ».باشد يك ماه درس

:رامون مباحثهيپينكات

ازـ1 و مناسب آن است كه دومباحثـه.ل شـده باشـدي نفر تشكسهمباحثه خوب
و افكارهم آن نفره خلوت بوده با بحثان نميد، با هم درگيطور كه د. شودير گـرياز طرف

غ ميكشيلين مباحثه، مباحثه به تعطي از طرفيكيبتيبا سهاما در مباحثه. شوديده
غاي فكريرينفره درگ و  مباحثـهيلـي از آنـان باعـث تعطيكـيب شـدنيـ باالتر بوده

بچهارمباحثه. نخواهد شد و ني نفره و جمعيشتر ويبنـدز شلوغ است  مطلـب سـخت
ويزيپراكندگ . سازگار نخواهد بودمي مباحثه داري كه براي با وقت محدوداد است

بـ2 بايان مطالب در مباحثه نباينوبت د همان موقـع بـايد از قبل معلوم باشد بلكه
 اطـراف مباحثـه هـر روزيتمـامشـود مـين روش باعـثيا. قرعه زدن مشخص گردد

و حاش اه امن نداشته باشياحتمال آمدن قرعه به نام خود را داده ن امـر سـببيند، كه
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ميتق و مباحثه را قوت آنيا است مباحثهيهيبد. بخشديد به مطالعه شده  كه قبـل از
دقيمطالعه عم و چيق صورت نگرفته باشد جز بازيق ديـو وقت تلف كـردن، يگـريز

.ستين
و نكات دقيقـ3 الزم است مباحثه با درس استاد پيش برود زيرا با مرور زمان زوايا

درمىفراموش  و در نتيجه تمام مطالب در خاطره نمانده تـا در جلـسه مباحثـه جشود
و در و بـر،اطراف آن بحث شود گردد  از طرف ديگر چون درس بعـدى اسـتاد مكمـل

نماساس درس قبلى اوست . باشدي، فاصله انداختن به مصلحت
باـ4 و مراء پرهيدر مباحثه زيرا مـراء؛ اگر حق با شما باشديحتز نموديد از لجاج

و حقايق را مجهول مـى و.گـذارد قلب را ميرانده  مـراء آن اسـت كـه فـرد در مباحثـه
و برتـريمذاكره علم ييجـوي، به دنبال روشن شدن حق نباشد بلكه بـه دنبـال غلبـه

و مذاكره علميعني. باشد  حق با اوست اما هـدفش روشـن شـدني چه بسا در مباحثه
و تب مسييحق نأن و اثبات برتـرست، بلكهيله ازي علمـيهدف اظهار فضل  اسـت كـه
ميصفات بس و در روايار زشت نهيات متعدديباشد امـام صـادق. شـده اسـتي از آن

:انده السالم فرمودهيعل

»���, ���1��H#I �% �J���&#$ �KC��� �L�M �% ����� N��F 6���O�� �*
�HI#+)�� P�, �J��� �% �Q#%�	 RS��	 TS����.)��P�, Q#9
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�' �*
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�[ E 
�: #Q�( ... �-\#��! �% �0�OI�( ��.�,

 ��I
�]#$ �K�̂%�( >�7�, ����9
�.�.)�� �_���� �% K̀�8)�و هيچ صفتى براى انـسان بـدترـ � مراء درد بدى است
و انـسان در هـيچ حـالى مـراء از و منسوبين به او است و آن، اخالق ابليس  آن نيست

و از حقايق ديـن نمى و ديگران جاهل است كند مگر كسى كه نسبت به موقعيت خود
و ... باشد محروم مى و از انكـار و حـق را پـذيرا باشـد پس هر كس انصاف داشته باشـد

1».استام بخشيده جدال با آن بپرهيزد، ايمان خود را استحك

ص.1 ج الوسائلـ مستدرك171منيةالمريد ص به نقل از مصباح(74ص9، )267الشريعة
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ديدر روا پيت : اند فرمودهسلمو آلهو عليهاهللا صليامبر اكرميگر

»
a7�8�� �*
�[ )*#$ �% bS����.)�� �_���� ��� #c
�̀�� �d�9 اسـت كـهين مردم كـسيزكارتريپرهـ )�%

و مجادله را ترك كند، اگرچه حق با او 1».اشدبمراء

 مرور كردنـمرحله ششم

مريا كليتر از مهميكيحلهن ي در مانـدگاريديـن مراحل مطالعه است كـه نقـش
و تثب و حفظ  مرحلـه اول مطالعـه، پـنجد توجـه داشـت كـهيـبا.ت آن داردياطالعات

 مـروريعنياما مرحله ششم. استيمربوط به همان روز درس
و هفته مطالعه هر چقدر. بعد استيها كردن مربوط به روزها

دقيعم و كيق بـق هم ش از چنـد روزيه بوده باشـد، حافظـه
و نگاهدار و بعد از آن فراموشيقادر به حفظ  آن نخواهد بود

و هر چه زمان بگذرد خاك فراموشـ رويـبيشده رايشتر  آن
 نشاني دانشمند آلماننگهاوسياب هرمنقاتيتحق.پوشانديم
كهچآندهديم شودميم به مرور زمان فراموشيا اد گرفتهيه

م ايكه  پنجـاه تـا چهـل در حدود، ساعت پس از آموختنچهار بيستين فراموشيزان

و به هم ايـمشودمييب كه زمان سپرين ترتيدرصد است شتريـبين فراموشـيـزان
مي كه پس از گذشت چنديطوربهشده، زانيـم( درصد هشتادبهيزان فراموشين روز

رونجـااقـاتيتحقاسـاس بر نگهاوسياب. رسديم) درصدبيستيادآوري يم شـده بـر
دري از مشكل فراموشـياو چاره خالص. را ارائه كردي فراموشي منحن،افراد مختلف  را

و  مطلب آموخته شده در ذهن باشد،يفرد طالب نگهدار اگريعني. مرور دانست تكرار
زيـاي مشخص كه احتمال فراموشيها در زمانديبا  مطالـب را اسـت،اديـن اطالعـات
شياحيبرا دا .كندگر مروريدن در ذهن بار

ج.1 ال يحضره الفقيه؛ ص4 من  395؛
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 ست؟يچيعلت فراموش

و ابـراز پژوهان درس از دانشياريبس خوان، شب امتحان به نگارنده مراجعه نمـوده
جد اند،ق خواندهيدق)ترم(بخش تحصيلي را كه در اوليداشتند مطالب د بودهياكنون

نميبهو اصالً . آورندياد
ا دين فراموشيعلت ا هنگام مطالعه با حافظه كوتاه مـدتير كالس آن است كه ما

)Short-term memory (حافظه كوتاه مـدت، هـم بـه.ميخود با اطالعات مواجه هست
و اگـر اطالعـات  و حجم اطالعات محدود بـوده و هم به لحاظ مقدار لحاظ مدت زمان

و بـه فراموشـيموجود در آن گز و تكرار نگردد، پاك شده مـينش بـه. شـودي سـپرده
نيي حافظه كار؛حافظه كوتاه مدت و شودميز گفتهيا فعال كه در واقع كار آن حفـظ

نينگهدار دريست، بلكه محلي اطالعات و گـزي جهت ويافت و پـردازش اطالعـات نش

. باشديم)long-term memory(ل آن به حافظه بلند مدتيتحو
 حافظـه بلنـد مـدتيعني ذهنيچگونه اطالعات از حافظه كوتاه مدت به انبار

م  شوند؟يمنتقل

 كه باعث انتقال اطالعات از حافظه كوتاه مدت به حافظـه بلنـد مـدتيكيتنها تكن
و مرور استيشود، تكنيم مـيها تمام روش.ك تكرار و موفـق بـر مبنـاؤ مطالعـه يثر
و كارشناسـان امـور تحـص رور شكل گرفتهم  كـهيا وه مطالعـهيشـيو آموزشـيليانـد

و مرور باشد تاكنون ابداع نكردهيمستغن .اند از تكرار

و تكراريش :وه مرور

اند كه عمل طبـق مرور ارائه دادهي براي جداوليريادگيويتيمتخصصان علوم ترب

و تثبيها سبب ماندگار آن آيـ اطالعات در ذهـن مـت ا. شـودين ن جـداول كـهيـدر

ميمستند به تحق ا كتـابيـك درسيـ اسـت، مـرور اول تـا نهـميو تجربـيدانيقات

و به تدرينيبشيپ ب,ي بعديج از مرور اول به سمت مرورهاي شده شتريـفاصله مرورها
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:عنوان مثالبه. شوديم

 همان روز،يمرور اول را فردا

،ك هفته بعد از مرور اوليمرور دوم را

ك ماه بعد از مرور دوم،يمرور سوم را

 مرور چهارم را چهار ماه بعد از مرور سوم

. اند در نظر گرفته...و

ا  درس)يترمـ(بخـش تحـصيلي كه در قالبييا دانشجويآموزن حساب دانشيبا

نيم و گـذرد، حـداقليمبخش تحصيليم از آغازيخواند، تا شب امتحان كه چهار ماه

و دوره آخر را كه مـرور پـنجم اسـت، در شـب امتحـاندر چهار بار وس را دوره نموده

. انجام خواهد داد

ا نمي برايفشار چندان: اولن وصفيبا نمـرات : دومشود؛ي شب امتحان بر او وارد

و مطلوب رگـذاري باالتر تاثيلي كسب خواهد نمود كه در ارتقاء او به مقاطع تحصيخوب

. است

نميهمالبته روند مرور به درين جا ختم و نبخش تحصيليشود باي دوم د ادامـهيز

و سال. دا كنديپ نيو بلكه تابستان ميان بعد را ن تابـستان، فـصليبنـابرا. شوديز شامل

و تثب طيهات درسيمرور باي خوانده شده در و در تابـستان هـر سـال، ديـ سال بوده

. آن سال مرور شوديها درس
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 حب الوطن من االيمان
آن اين روايت فقط در كتاب سفينهجا ما تحقيق نموديم تا آن و البحـار نقـل شـده

:نويسدميهم به اين صورت كه 
خواسـتيم: نوشـته"امل اآلمل"در مقدّمه كتاب عليهاهللا رحمتحرّ عاملى) شيخ(«

1»"الوطن من االيمانحبّ": اوّل حاالت علماء جبل عامل را بنويسيم زيرا روايت شده

.وجه قابل قبول نيست مشخص است كه سنديت اين حديث به هيچ
پرستي بـه معنـي از طرفي اگر حديث هم درست باشد به يقين منظور از آن وطن

. اصالتي ندارد» ناسيوناليسم«زيرا در اسالم. ناسيوناليسم امروزي نيست
و شـعا اگر كسي وطن: به عنوان مثال ر بدهـد كـه جـانم فـداي ايـران، پرست باشد

ايـران آيا منظـور ايـران امـروزي اسـت يـا. مشخص نيست كه مرز اين ايران كجاست
دويست يا صد سال پيش؟ يا ايران فردا؟ 
دو يـــا ســـه قـــرن پـــيش كـــشورهاي 
ـــشي از  ـــستان، بخ ـــان، تاجيك آذربايج

و ــستان ــستان، تركمن از...افغان ــي ، همگ
پ استان و اگر به انزده يـا هاي ايران بودند

ي بيـست قـرن پــيش برگـرديم، گــستره

 668ص2ج البحار سفينة.1

 وطن پرستي
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بايـد حال به كدام وطن! هاي يوگسالوي بود مرزهاي غربي جغرافيايي ايران تا نزديكي
و مرزهاي امروز ، معنايش ايـن اسـت كـه اگـر فـردا باشدعشق ورزيد؟ اگر وطن امروز

عاليدان استان ديگري را از ايران جدا كردند، ديگر آن را ايران نمي و آنقهم اي هـم بـه
.اين نهايت عشق به وطن يك ناسيوناليست است! بردند كه بردنديعني.ميندار

فقط مخـصوص صحيح باشد، اين محبتاش به معناي ناسيوناليستياگر حب وطن
يكايرانيان نيست اگـر حـال. بايد حـب وطـن داشـته باشـدهم آمريكايي مسلمانو

و حتي ملت م ايستادند، منافع خـود را در تـصرف نظـامي اش عليه مسلمانان عال دولت
هـاي خـود قـرار كشي مـسلمانان را در اولويـت برنامـه كشورهاي اسالمي ديدند، نسل

و بـه كـشورهاي  و كشورگشايي به سربازي برده دادند، جوانان هم وطن را براي جنگ
و ــد ــام دادن ــل ع ــتور قت و دس ــته ــسيل داش ــالمي گ ــاي ...! اس ــه معن ــن ب حــب وط

ميتيناسيوناليس آن اش، ايجاب و مسلمان كـشي كند كه ها در راه وطن، كشورگشايي
و مـسلمين  كنند، حال تكليف اين فرد مسلمان آمريكايي چيست؟ آيـا بايـد از اسـالم

 دفاع كند، يا از منافع آمريكا؟

 هاى اسالمى مقياس
زمانى كه اسالم ظهور كـرد، در
ــــــسأله  ــــــراب م ــــــان اع مي

ق و تفاخر به بيلـه خويشاوندپرستى
ــه شــدت وجــود داشــت ــژاد ب .و ن

هــا در آن زمــان چنــدان بــهعــرب
باليدند، زيرا هنوز عربيت خود نمى

قوميت عربى به صورتى كـه عـرب 
واحد مورد تعصب عرب واحد. خود را يك واحد در برابر ساير اقوام ببيند وجود نداشت

و ايل بود .قبيله
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و عشاير خويش تفاخر مى ما اسالم نه تنها به اين احـساساتا. كردند اعراب به اقوام
قـرآن كـريم در كمـال. آميز توجهى نكرد، بلكه با شدت بـا آنـان مبـارزه كـرد تعصب

أُنْثـى«: صراحت فرمود و ذَكَرٍ منْ خَلَقْناكُم إِنَّا ا النَّاسهلَ يا أَي قَبائـ و شُـعوباً لْنـاكُمعج و

نْدع كُمأَكْرَم إِنَّ و يـك يعنىـ اللَّه أَتْقاكُملتَعارفُوا اى مردم، ما همه شما را از يك مرد

و شما را گروه و قبيله زن آفريديم ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بشناسيد، ها
)13/حجرات(».ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست گرامى

و سياست ضد اسالمى آن اى از اعـراب عنـصرا عدهه بعدها كه در اثر تسلط امويان
و نـژادى را برافروختنـد، سـاير اقـوام  و آتش تعـصبات قـومى عربيت را پيش كشيدند

و شعار اين دسته آيه مسلمان بالخصوص بعضى از ايرانيان به مبارزه با آن ها برخاستند
و خود را  مى» اهل تسويه«فوق بود و به مناسبتِ كلمـه يعنى طرفدار مساوات ناميدند

را» باًشعو« مطـابق تفـسير. خواندنـد مـى» شـعوبى«كه در آيه مزبور آمده است خـود
و روايت امام صادق عليه واحـدهايى» قبايـل«السالم مقصود از كلمه بعضى از مفسرين

و مقـصود از كلمـه نظير واحد عربى اسـت كـه بـه صـورت قبيلـه زنـدگى مـى كننـد،
بز» شعوب« مىرگواحدهاى ملى است كه به صورت يك واحد .كنند تر زندگى

يدر مواقع زيادسلمو آلهو عليهاهللا صليبه اعتراف همه مورخين، حضرت رسول اكرم

علـى«: داد اين جمله را تذكر مى رَبِـىعل تُرابٍ، الفَـضْلَ منْ ماد و مادل كُلُّكُم ا النّاسهاي

و آدم از خـاك آفريـده شـده يعنى همه شما فرزندانـ عجمى اّلا بِالتَّقْوى  آدم هستيد

1».تواند بر غير عرب دعوى برترى كند مگر به پرهيزكارى است، عرب نمى

در روايتى افتخار به اقوام گذشـته را يـك چيـز سلمو آلهو عليهاهللا صليپيغمبر اكرم
و مردمى را كه بدين گندناك مى كننـد بـه گونـه از كارهـا خـود را مـشغول مـى خواند

مى] سوسك[»عَلجُ« ليـدعنَ رِجـالٌ فَخْـرَهم«: اصل روايت چنـين اسـت. كند تشبيه

 
 414ص2ج هشام، ابن سيرهو34ص العقول، تحف.1
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بِانْفها فَعالنِ الَّتى تَدنَ الْجِعم لَى اللَّهع منْ فَحمِ جهنَّم او لَيكونَنَّ اهونَ مفَح مبِأَقْوامٍ، انَّما ه

و بدانند كـهمى يعنى آنان كه به قوميت خود تفاخرـ النَّتَنَ كنند، اين كار را رها كنند

و اگر آنان دست از ايـن كـار نكـشند، نـزد آن مايه هاى افتخار جز زغال جهنم نيستند
مى خدا از جعل ».تر خواهند بود كنند پست هايى كه كثافت را با بينى خود حمل

مىسلمو آلهو عليهاهللا صليرسول اكرم ن مسلمين پاى كرد كه در ميا همواره مراقبت
. در جنگ احد يك جوان ايرانى در ميـان مـسلمين بـود. تعصبات قومى به ميان نيايد

از اين جوان مسلمان ايرانى پس از آن كه ضربتى بـه يكـى از افـراد دشـمن وارد آورد،

و اَنا الْغُالم الْفارِسى«: روى غرور گفت يعنى اين ضربت را از مـن تحويـل بگيـر» خُذْها

».يك جوان ايرانىكه منم 
كهسلمو آلهو عليهاهللا صليپيغمبر اكرم چـرا نگفتـى مـنم«:فوراً به آن جوان فرمود

1»يك جوان انصارى

و پاى تفـاخر و مسلكت مربوط است افتخار نكردى يعنى چرا به چيزى كه به آيين
و نژادى را به ميان كشيدى؟ .قومى

اال انَّ الْعرَبِيةَ لَيست بِـابٍ«: فرمودسلمو آلهو عليهاهللا صليدر جاى ديگر پيغمبر اكرم

هبسح بِه بِه عملُه لَم يبلُغْ و لكنَّها لسانٌ ناطقٌ فَمنْ قَصرَ بهـ والد يعنى عربيت پدر كسى

و فقط زبان گويايى است شمار نمى آن كه عملش نتوانـد او را بـه جـايى برسـاند. رود
و نسبش 2». هم او را به جايى نخواهد رساندحسب

اى از اكـابر اصـحاب نيـز عـده.روزى سلمان فارسى در مسجد پيغمبر نشسته بـود
و نسب به ميان آمد. حاضر بودند و نـسب خـود هر كسى. سخن از اصل دربـاره اصـل
مى چيزى مى و آن را باال .نوبت به سلمان رسيد. برد گفت

 625ص/2ج اود،د ابى سنن.1
 137ص،21ج بحاراالنوار،.2
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و نسب: به او گفتند . خودت بگوتو از اصل
و تربيت شده اسالمى به جاى اين و اين مرد فرزانه تعليم يافته و نـسب كه از اصـل

:افتخارات نژادى سخن به ميان آورد، گفت

بنُ عبداللَّه« سلْمانُ و فرزند يكى از بندگان خـدا هـستم،» اَنا من نامم سلمان است

بِ« عزَّوجلَّ اللَّه ىدانضاّلاً فَه كُنْتدمحو خداونـد بـه وسـيله محمـد مـرا» م گمراه بودم

َفاغْنانى اللَّه بِمحمد«راهنمايى كرد،  و خداوند به وسيله محمد»و كُنْت عائًلا فقير بودم

َفاعتَقَنى اللَّه بِمحمد«نياز كرد، مرا بى و خداونـد بـه وسـيله»و كُنْت مملوكاً برده بـودم

م من. را آزاد كردمحمد و حسب و نسب .اين است اصل
و سلمان گـزارش جريـان را سلمو آلهو عليهاهللا صليدر اين بين، رسول خدا وارد شد
رو كـرد بـه آن جماعـت سلمو آلهو عليهاهللا صليرسول اكرم. به عرض آن حضرت رساند

و فرمود : كه همه از قريش بودند
حَ« عَقْلُـهُيا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ انَّ لَهُ وَ اصـْ خُلْقُـهُ، وَ مُروئَتَهُ اى يعنـى1»سَبَ الرَّجُلِ دينُهُ،

گروه قريش، خون يعنى چه؟ نژاد يعنى چه؟ نسب افتخـارآميز هـركس ديـن اوسـت،
و ريـشه  و كـاراكتر او، اصـل و شخصيت و خوى مردانگى هركس عبارت است از خلق

و ادراك او و فهم و اصل نژادى بـاالتر از عقـل؟چه. هركس عبارت است از عقل ! ريشه
و يعنى به جاى افتخار به استخوان و فهم و عقل و اخالق هاى پوسيده گنديده، به دين

. ادراك خود افتخار كنيد
و منطقى راستى، بينديشيد ببينيد سخنى عالي مى تر !.توان ادا كرد؟ تر از اين

عم اسالم شرط اول اجنبى نبودن يعنى بى و و رنـگ رنگ بودن و انسانى بودن ومى
2.يك ملت مخصوص نداشتن را داراست

 203 روايت،8ج كافى، روضه.1
76تا73 صفحاتازاي خالصه14ج مطهرى شهيد استاد آثار مجموعه.2
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 مرز اعتقاد
و يا اصطالحى نيست بلكه اعتقاد و طبيعى و مرز كشور اسالمى مرز جغرافيايى حد

.است
يعنـى اجـازه(اسالم مساله تاثير انشعاب قومى، در پديد آمدن اجتماع را لغو كرده،

واحدند باعث آن شود كـه آن قـوم از سـاير كه جمعيتى در قوميت دهد صرف اين نمى
و از سايرين متمـايز اقوام جدا و حدود جغرافيايى معين نموده و براى خود مرز گردند

و صحرانـشينى اسـت، كـه، براى اين)شوند كه عامل اصلى در مساله قوميـت، بـدويت
و طايفه جا قبيله زندگى در آن و اى و يا عاملش اختالف منطقه زنـدگى  وطـن اى است

و اين دو عامل، يعنى طـور كـه همـان("اختالف مناطق زمين"و"بدويت" ارضى است
و فراوانى نعمـت) در محل خودش بيان شد و برودت و هوا، يعنى حرارت از جهت آب

و قبائل منـشعب گرداننـد،و نايابى آن، دو عامل اصلى بوده اند تا نوع بشر را به شعوب
و رنگ كه در نتيجه زبان و پوست بدنها شد... ها .مختلف

اى از قطعات كره زمين را بر حـسب تالشـىو سپس باعث شده كه هر قومى قطعه
و سلحشور كه در زندگى داشته تر بـوده اند به خود اختصاص دهند، اگر زورشان بيشتر

و اگر كمتر بوده، قطعه كوچك قطعه بزرگ بر ترى، و نام وطن ترى را خاص خود كنند،
نمآن قطعه  و با تمام نيرو از آن دفاع و به آن سرزمين عشق بورزند، .ندايبگذارند،

و اين معنا هر چند در رابطه با حوائج طبيعى بشر پيدا شـده، يعنـى حـوائج او كـه
و(ها را بكند، دهد، وادارش كرده كه اين مرزبندي فطرتش به سوى رفع آن سوقش مى

و آن ايـن اسـت ولى امرى غير فطرى) از ديگران هم بپذيرد  هم در آن راه يافته است
كه فطرت اقتضا دارد كه تمامى نوع بشر در يك مجتمع گرد هم آيند، زيرا ايـن معنـا

و بديهى است، كه طبيعت دعوت مى كه قواى جداى از هـم دسـت كند به اين ضرورى
و به و همه يكى گردند، تا زودتـر و با تراكم يافتن تقويت شوند تـر به دست هم دهند،

كه به هدف و اين امرى است و(هاى صالح برسند در نظـام) حاجت به استدالل نـدارد
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را طبيعت مى بينيم كه ماده اصلى، در اثر متراكم شدن عنصرى با عنصر ديگر عنصرى
و سـپس تشكيل مى و سپس چند عنصر در اثر يك جا جمع شدن فالن جمـاد را دهد

و سر انجام در آخ و آن گاه حيوان مىنبات .دهدر انسان را تشكيل
دهد، يعنـى اهـل يـك در حالى كه انشعابات وطنى درست عكس اين را نتيجه مى

و در هم فشرده تر شوند، از ساير مجتمعـات بـشرى بيـشتر جـدا وطن هر قدر متحدتر
مى مى مى گردند، اگر متحد و جسم آن واحد از واحـدهاى شوند واحدى گردند كه روح

و تجمـعو در نتيجه انسانيت وحدت خود را از دست مـىوطنى ديگر جدا است، دهـد
مى جاى خود را به تفرقه مى و تشتتى گرفتار و بشر به تفرق شود كـه از آن فـرار دهد

و واحـدى كـه مى و به خاطر نجات از آن دور هم جمع شده جامعـه تـشكيل داد، كرد
مىجديداً ج كند به اين تشكيل يافته شروع را ديـد همـان معاملـهكه با ساير آحـاد اى

و اجتماعات را به خـدمت كرد، يعنى ساير انسان بكند كه با ساير موجودات عالم مى ها
آن مى و از مى ها چون حيوانى شيرده بهره گيرد، و چـه كارهـايى ديگـر كـه كشى كند

و تجربه دائمى از روز اول دنيا تا به امروز انجام نمى شـاهد بـر) كه عصر ما است(دهد
.ق گفتار ما استصد

و چنـد دسـتگىو همين معنا باعث شده كه اسالم اعتبار اينگونه انـشعاب و هـا هـا
م نموده، اجتماع را بر پايه عقيـده بنـا نهـد نـه بـر پايـه جنـسيت، امتيازات را لغو اعال

و خويشاوندى كه اولى مجـوز و حتى در مثل پيوند زوجيت و امثال آن، قوميت، وطن
و معيـار را توحيـد قـرار  و دومى وسيله ميراث خوارى است نيز مـدار تمتعات جنسى،

و امثال آن را،  و وطن كه(داده نه منزل و مادر مـسلمان به اين معنا فالن فرزند از پدر
و رحم مادرش متولد شـده، بـه كه از دين توحيد خارج است، با اين كه از پشت پدرش

و همسرش نيز نمى خاطر كفرش از آن دو ارث نمى ).تواند از جامعه مسلمين باشد برد،
 اى است كه هنگام بررسى شرايع اين ديـن بـهو از بهترين شواهد بر اين معنا نكته

مى چشم مى و آن اين است كه بينيم مساله توحيد را در هـيچ حـالى از احـوال خورد،
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و اهتـزاز و بر مجتمع اسالمى واجب كـرده كـه حتـى در اوج عظمـت مهمل نگذاشته
و نيـز در هنگـام شكـست  و در ديـن متفـرق نـشود بيرق پيروزيش دين را بپا بـدارد،

و ناتوانيش تا آن و ضعف ك خوردن از دشمن و اعـالىه مـىجا توانـد در احيـاى ديـن
و اقامه دين را در همـه احـوال الزم  و بر اين قياس مساله توحيد كلمه توحيد بكوشد،
و بـه  شمرده، حتى بر يك فرد مسلمان نيز واجب كرده كه دين خدا را محكـم بگيـرد
و اگـر سـختگيرى  قدر تواناييش به آن عمل كند، هر چند كـه بـه عقـد قلبـى باشـد،

دهد در باطن دلش به عقايد حقـه ديـن معتقـد اجازه تظاهر به دين دارى نمىدشمن 
و اعمال ظاهرى را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد 1.باشد،

 وطن دوستي سببيت اخالقي ندارد
اگر اعتقاد به معاد نباشد هيچ سبب اصيل ديگرى نيست كه بشر را از پيروى هواى

و وادار ساز و بهرهد به ايننفس باز بدارد، هاى طبيعى نفس صرفنظر كند، كه از لذائذ
و چيزى را دوست بدارد كه  و ميل كند چون طبع بشر چنين است كه به چيزى اشتها

كه نفعش عايد خودش شود، نه چيزى كه نفعش عايد غير خودش شود، مگر آن
).به خوبى دقت بفرمائيد(غيرهم به نفع خودش باشد برگشت نفع

و تمجيد طلبى"،" نوع دوستى"،"وطن دوستى"ى مانندعوامل[  سببيت" مدح
]اخالقى ندارد
 كه مثًال) كه اتفاقا بسيارى از اهل فضل را به اشتباه انداخته(كه اين توهمو اما اين

و تمجيد در مقابل صحت عمل"،" نوع دوستى"،"حب وطن" هاو امثال اين"ثنا
و هموطن باز بدارد بتواند كسى را از تجاوز به حقوق هم توهمى است كه جايش(نوع

و در خارج وجود ندارد و خيالى است باطل چرا كه امور نامبرده،) همان ذهن است،
و انگيزه و تربيت، چيزى نمى عواطفى است درونى تواند هايى است باطنى كه جز تعليم

ب و و خالصه اثرش بيش از اقتضا نيست، علهآن را حفظ كند و يت حد سببيت
و امورى نمى رسد، تا تخلف ناپذير باشد، پس اينگونه حاالت، اوصافى هستند اتفاقى

 
 196:ص،4ج الميزان، ترجمه.1
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و اين توهم مثل توهم ديگرى است هستند عادى كه با برخورد موانع زايل مى شوند
و كه پنداشته و يا عشق به شهرت اند عوامل نامبرده يعنى حب وطن، عالقه به همنوع،

كند به اينكه نه تنها به حقوق ديگران تجاوز نكند بلكه نام نيك، اشخاصى را وادار مى
 خود را به كشتن دهد تا وطن از خطر حفظ شود خود را فداى ديگران هم بكند، مثالً 

دين، انسانى كه مردنو يا مردم پس از مردنش او را تعريف كنند، آخر كدام انسان بى
دي را نابودى مى و يا براى اينكه ديگران داند حاضر است براى بهتر زندگى كردن گران

و او از تعريف ديگران لذت ببرد خود را به كشتن دهد؟ او بعد از  او را تعريف كنند
و از شنيدنش لذت ببرد؟ .مردنش كجا است كه تعريف ديگران را بشنود

چه(كه انسان كند در اين كه هيچ متفكر بصير، ترديد نمىو كوتاه سخن اين هر
س مى مىكند به منظور و هرگز عادت خود كند، بر محروميت خود اقدامى نمى) كند،

و وعده و ثنا كنند، او هايى كه در اين هر چند كه بعد از محروميت او را مدح باره به
ب(ات فداكارى كنى براى سعادت جامعهدهند كه اگر مثالً مى نام سرباز گمنامهقبرت

ي) گردد مزار عموم مى مىو نامت تا ابد به نيكى و افتخارى جاودانى نصيبت اد شود،
و مى و فريب ها وعده تمام اين... شود مى هايى است پوچ با كارانه كه خواهند او را

و چنين اينگونه وعده و عواطف بدزدند و عقلش را در كوران احساسات ها گول بزنند،
مى شخص فريب خورده و به اعتقاد اى اينگونه خيال خودش كند كه بعد از مردنش

و تمجيدش  بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد، مردم كه تعريف
مى مى مى كنند او و لذت در شنود و اين چيزى جز غلط در وهم نيست همان غلط برد

مى وهمى است كه مى شوند، وقتى گساران مست در حال مستى دچار آن
مر احساساتشان به هيجان در مى و مىآيد بنام فتوت گذرند دانگى از جرم مجرمين در

و هر كرامت ديگرى را كه دارند در اختيار طرف مى و ناموس و مال وو جان گذارند،
و جنون است، چون اگر عاقل بودند هرگز به چنين امورى اقدام  اين خود سفاهت

1.كردند نمى

 176:ص،4ج الميزان، ترجمه.1
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 تمدن پادشاهان
و هنگامي كه تاريخ بيان مـيميوقتي سخن از تمدن طـور معمـول دد بـهگـر شود
و سلسله از هاي مختلف حاكمان مورد بحث قـرار مـي تاريخ پادشاهان و حرفـي گيـرد

و البته دليل آن هم ايـن اسـت مردم گفته نمي و يا چندان توجهي به آنان نيست شود
موجود است در اكثـر مـوارد از طريـق) ويژه تاريخ كهنبه(چه از اسناد تاريخي كه آن

ش . ده استپادشاهان نوشته
و فرهنگ آنان است شايد قابل اعتنا باشد ولي تاريخ آن تاريخي كه مربوط به مردم

. پادشاهان نه تنها باعث افتخار نيست بلكه باعث ننگ است
و افراد طبقات پايين حق درس خوانـدن اين و كه نظام طبقاتي در ايران حاكم بوده

و از ديگـر حقـوق اوليـه انـساني ندايا الاقل رفتن به طبقات باالتر اجتمـاعي را شـتند
1.اند چه افتخاري دارد محروم بوده

 سوريه حواليبه جنگ،انوشيرواننايرا امپراتورباو روم قيصر هاى جنگ جرياندركه است نقل.1
 بـا انوشـيروان شـد خزانـه شـدن تهـي باعـث جنگ شدن طوالني.شد كشيده بود ايران قلمرودر كه

در بخواهند وام محلي ثروتمندانو بازرگانانازكهشد اينبر قرارو كرد مشورت بزرگمهر وزيرش

 آمـد مـى بهشمار پست طبقاتاز قاتىطب نظرازكه كفشگر= كفاش= فروش موزه نفريك ميان اين
 درس پـسرم شـود، داده اجـازه كـه ايـن شـرطبه، بدهمجايكرا لشكر هزينه تمام حاضرممن:گفت

 پادشـاه لـيو رسـاند مـي شـاه اطـالع بـهرا موضوع بزرگمهر.كند پيدا راه دبيران طبقهبهيا بخواند
:كه استدالل اينبادپذير نمي

.است آمده نيز شاهنامهدر روايت اين»نيست مملكت ايندرما جاي يگردشد دبير كفشگر اگر«
 نهمسربر گنجورز سپاهى دهممن كاين گفت كفشگر بدو

 رهنماى همى جويد فرهنگبه جاىبه رسيده دارم پور يكى
 دبير گردد فرزند پاك اينكه دستگير بدين باشد شاه اگر
!كرد؟ خيرهراتو چشم ديوراچ مرد خردمنداى شاه گفت بدو

 يادگيرو دانشباو هنرمند دبير گردد بچه بازرگان چو
 بخت پيروز بيايدش دبيرى تختبه نشيندبرما فرزند چو
 گوشو بينا چشم بدو سپارد فروش موزه مردار يابد هنر
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و حتـي سلـسله كه پادشاهان سلسله اين هـاي هاي مختلف از مادهـا تـا ساسـانيان
و كـشور گـشايي خـود از مـردم بهـره كـشي پادشاهي بعد از اسالم براي شهوت مقـام

.نمودند چيزي جز خجالت براي جامعه بشري ندارد مي
بهعجيب اي قـرار عنوان تمدن قديم ايـران مـورد افتخـار عـده است كه اين چيزها

و بر روي آن تبليغ مي . نمايند گرفته
و يا پرستش بت و ازدواج با محارم كه در آيين ايرانيان باستان بوده و آتـش در ... ها

. برخي اقوام گذشته آيا چيزي جز جهالت است كه بخواهيم به آن افتخار نماييم
آندر چه از تاريخ ايران قبـل از اسـالم در دسـت اسـت چيـزي جـز جنايـات واقع

و رنج سـرايي نمـوده داسـتان حتي فردوسي هم كه افسانه. هاي مردم نيست پادشاهان
و نام اثرش هم شاهنامه است پادشاهان را نقل مي به همين سـبب هـم ايرانيـان1.كند

 
 عنـوان بـه.دانست تاريخراآن توان نميو است افسانهو تخيل صرفاً فردوسي مطالباز بسياري.1

.است نموده بيان جالب داليليبا متفاوت شكليبهرا اسفنديارو رستم نبرد داستان اخبارالطول مثال
 كتـابىو هستمتو سوىهب خدا پيامبرمن گفتو آمد شاه گشتاسب نزد مجوس پيامبر زرادشت گويند

و آورد ايمـاناوهبـو پذيرفتراوسمج آيين گشتاسبو آورداو براى است مجوس دستدركه را

.پذيرفتند ناخواهو خواهو زورو رغبتبا ايشانو واداشت دينآنبررا خود كشور مردم
 بـسيار قامـت داراىو جبـار مـردى رستم بود، خراسانو سيستانبر گشتاسپ كارگزار پهلوان رستم

 كـه شنيدرا گشتاسپ شدن مجوسىبرخ چونو بود كيقباد نسلازو نيرومند سختو تناورو كشيده
 كـهراما پدران آيين گفتوشد خشمگين سخت موضوع ايناز است كرده رهارا خويش پدران دين

 كـرد جمعرا سيستان مردمو!گرويد؟اى تازه آيينبهو كرد رها بودند برده ارثهب پيشينياناز پدران
را گشتاسپبه نسبت سركشى آنانو وانمودهپسنديد كارى سلطنتازرا گشتاسپ خلع آنان براىو

اى گفتاوهبو بود خود روزگار نيرومندتركه خواسترا اسفنديار خود پسر گشتاسپ.كردند آشكار
 كـشتن بـه مگـر شـد نخواهـد براهروتو كارهاىو رسيد خواهدتوبه پادشاهى زودىهبمن پسرك
 سوىهبو برگزين دارى دوست سپاهيانازراكهرهاى دانسته خودرااو نيرومندىو سختىو رستم

49ص/ترجمه/ الطوال اخبار.اويى مانند پايدارىو نيرومندىدرهمتوو برو او
 مؤلـف.اسـت شـده نگاشته ايرانو اسالم عمومى تاريخدركه است آثارى نخستيناز الطوال، اخبار
 نقـلدر اسـناد سلـسله ذكـر بـدونوه،پرداختـ حـوادث تبيينبه تاريخى سرفصلهاىو عناوين تحت
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م وقتي با اسالم مواجه مـي و شـعارهاي آن و مـساوات را درك شـوند بنـي بـر عـدالت
نه جداي از اين(كنند مي را) كه خلفا به اسالم عمل كردند يا با آغوش باز سپاه اسـالم
.پذيرند مي

هاي اسالمي كنيم اگر چه در پي آموزه حتي وقتي تاريخ بعد از اسالم را مطالعه مي
ت وسـط پادشـاهان دانشمندان بزرگي پا به عرصه علم گذاشتند اما همـين دانـشمندان

و توسـعه دانـش همـواره بـا  و بـراي بـسط و ستم قرار گرفته و آزار جاهل مورد اذيت
. اند مشكالت فراوان مواجه بوده

 افتخار ندارد مادها پايتخت
اعالي هـم وقتـي بـه ديـدار مـردم اي مدظله مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه

:همدان رفته بودند در همين خصوص فرمودند
 خيلـى قبـل هـاى قـرن همـداناز شايدو پيش سالصد همدانِاز امروزنِهمدا«

 كـه كنم نمى افتخارمن البتهـاست طبيعى استعداديكى دهنده نشانـ است سرپاتر
 آقـاى كـه هـم تـواريخى. بـودهها هخامنشى تابستانىِ پايتختيا مادها پايتختجا اين

 مـسلّمى چيزهـاى اسـت؛ بحـث محـلاش همه گفتند،هاآناز مفصلى شرح استاندار
 بـين هـا اين بوده؛ ايران متمركز دولت تنها وقتآندر ماد دولت نيست معلوم. نيست

 گمـان بـه مـاد،ى دوره هماندر. است اختالف محل كار اين متخصصانِو دانشمندان
 داشـتند اصرارها فرنگى البته. داشتيم ايران سرتاسردر مقتدر حكومت چندينما زياد

 بداننـد؛ تـاريخ اولِرا داريـوشو كـوروشو كننـد مطرحو بياورند باالراها خامنشىه
 صادقانه خيلى زمينه ايندر اروپايى مستشرقان كار. اند برده خاطرازهمرا مادها حتّى
1».نبوده

.است كرده تاريخى اخباراز برگزيدهو دستيك متنى دادن دستهبدر سعى حوادث،
 19/04/1383 همدان استان نخبگانو مسؤوالن ديداراي خامنه امام فرمايشات.1
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 تالساكشتار
 واقعـهرا امريكـادر نـژادي تبعيض تاريخ تلخ رويدادهاي ترين مهماز يكي مورخان

 پوسـت سياه 300كه خونيني حادثه دانند؛مي ميالدي 1921 سالدر"تالسا" كشتار

.كرد ويرانرا ساختمانو خانه 256و هزاريكو كشاند مرگ كامبه را

زن يـك بـا سياهپوسـت واكـسييك"رولند ديك"كه شودمي آغاز زماني ماجرا

و تـسليم دادگـاه بـهزن اين شكايت اثربرو كندمي پيدا لفظي مشاجره پوست سفيد

.شودمي زنداني كند معرفي كفيل تواند نمي چون

 خبـردر عمـد رويازياو اشتباهبه محلي روزنامه،"تريبيون تالسا" روزآن فرداي

را سفيدپوسـتزن بـه تجـاوز قصدويكه نويسديم"رولند ديك" توقيفبه مربوط

 سـاعتي شـود مـي باعثو برانگيختهرا شهر پوستان سفيد خشم خبر اين. است داشته

 خواستارو آمده گرد زندان ساختمان برابردرپر هاي اسلحهبا آناناز زيادي تعداد بعد

.شوند پوست سياه اعدام

 بـه كـار ايناز ممانعت برايهم آنانو رسيده شهر پوستان سياه گوشبه خبر اين

 باعـث شـهر زنـدان ساختمان مقابلدر گلولهيك اتفاقي شليك. آيندمي زندان مقابل

. شـوند كـشته سـياهاناز زيـادي تعـدادو شـده درگيـر يكـديگر بـا گروهدو شود مي

 خانهو شدهور حمله نيز سياهان زندگي محل هاي محلهبه ديگر سوياز پوستان سفيد

. كشندمي آتشبه نيزرا آنان زندگيو

دررا شـهر سياهپوستان ملي گارد نيروهاياز استفادهبا"تالسا" شهردار سرانجام،

 واقعـه، ايـناز پـس. دهـد مـي خاتمـهرا ماجراو كرده محصور شهر استاديوم محوطه

. كنندمي مهاجرت آمريكا ديگر نقاطبهو تركرا شهر اين سياهپوستان
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 خوانندگان محترم

و1 و به روز در نشريه بـدون يـاري و ارائه مطالب نو ـ بهتر شدن محتوا

نامه صفحه بعـد را بـه تقاضا داريم پرسش. حمايت شما كاري دشوار است

و رهنمودهاي ارزنـده شـما  و ارسال نماييد تا از نظرات دقت تكميل نموده

به بهره و كيفي نشريه و در تقويت كمي .بنديمكار برده

آن2 جا كه شما گراميـان در خـط مقـدم جبهـه فرهنگـي در حـالـ از

ـ  و بيش از هر كس ديگر با نيازهاي امروز اعـضاي بـسيج مجاهدت هستيد

و مطالبي را كه احساس به ـ آشنايي داريد، شبهات، موضوعات ويژه جوانان

و حتي نشريه هـست، بـراي مي و مخاطبان شما  مـا كنيد نياز امروز متربيان

و كارشناسـان هاي بعدي با بهره ارسال فرماييد تا در شماره گيري از اهل فن

.ها مطالبي را ارائه نماييم مرتبط، در خصوص آن

و تحقيقات خود را در زمينه3 وـ مقاالت و تربيتي، اعتقادي هاي اخالقي

و كاربردي  و مهارتي، با لحاظ نمودن رويكردهاي آموزشي معرفتي، بصيرتي

ن  و. شاني نشريه ارسال فرماييد به بديهي است در صـورت اتقـان محتـوايي

آن برخورداري آثار شما از استانداردهاي مقاله  در نويسي، بـا افتخـار هـا را

.شمارگان بعدي منتشر خواهيم نمود
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 فرم نظر سنجي
و و مطالعه دقيق مقاالت، جدول زير را تكميل نموده مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله

.آن را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل دهيد

ف
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