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مقدمه

از آنجایــی کــه پایــگاه مضمــار خــود را در مســیر گســترش ادبیــات کار 

تشــکیاتی مبتنــی بــر آمــوزه هــای اســامی مــی دانــد،  وظیفــه خــود دانســته 

کــه چــاپ چنیــن جزواتــی را در دســتور کار قــرار دهــد. امیــد آن مــی رود، بــا 

رجــوع عاقــه منــدان بــه ایــن مباحــث، مظلومیــت اســوه هــای تشــکیاتی در 

نظــر و عمــل کمتــر شــود و دیــن تشــکیاتی خــود را بیشــتر و بهتــر بشناســیم. 

بــدون تردیــدی یکــی از ایــن اســوه هــا، شــخصیت واالی امــام موســی صــدر 

 . ست ا

ــام  ــون ام ــه ای چ ــخصیت اعجوب ــکیاتی ش ــترده تش ــای گس فعالیت ه

ــدگار شــده اســت. ایشــان  ــخ معاصــر مان موســی صــدر )حفظــه اهلل( در تاری

ــه عنــوان اســوه کار تشــکیاتی بحث هــای بســیار زیبــا و مبنایــی در زمینــه  ب

ــن و  ــی از مهمتری ــه یک ــد ک ــته ان ــکیاتی داش ــرورت کار تش ــت و ض اهمی

در  بازنگــری  بــاب ضــرورت  در  ایشــان  تریــن صحبت هــای  کلیــدی 

ــون  ــادی از روحانی ــمار زی ــع ش ــه در جم ــت ک ــن اس ــغ دی ــیوه های تبلی ش

بویــژه شــیخ مرتضــی حائــری، ســید محمــد باقــر ســلطانی، شــهید مرتضــی 

ــه  ــم ب ــهر ق ــامي ش ــغ اس ــریعتمداری و ... در دار التبلی ــم ش ــری، کاظ مطه

تاریــخ  ۷ مهــر ۱۳۴۴ بیــان شــده اســت. بــه جــرأت مــی تــوان ایــن ســخنرانی 

ایشــان را مبنایــی بــرای »اهمیــت کار تشــکیاتی در جامعــه دینــی« دانســت. 

بــه همیــن منظــور در اینجــا متــن صحبــت هــای ایشــان در ایــن جلســه آمــده 

اســت.  
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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

ــُر  ــْمُس َوالَْقَم ــاَن الشَّ ــُه الْبَیَ ــاَن َعلََّم ــَق اْلِنَْس ــْرآَن َخَل ــَم الُْق ــُن َعلَّ ْحَم »الرَّ

ــَزاَن أاَلَّ  ــَع الِْمی ــا َوَوَض ــَماَء َرَفَعَه ــُجَداِن َوالسَّ ــَجُر یَْس ــُم َوالشَّ ــبَاٍن َوالنَّْج بُِحْس
ــَزاِن«۱ ــي الِْمی ِ ــْوا ف تَْطَغ

ــرای بنــده موجــب بســی افتخــار اســت کــه خــارج از برنامــه دعــوت  ب

شــده  ام و آقایــان اجتمــاع کــرده  انــد تــا بــه ایــن ســخنرانی گــوش فرادهنــد. 

ــرام فــوق  ــه بنــده محــول شــده اســت تکریــم و احت ایــن افتخــاری را کــه ب

العــاده ای مــی  دانــم و از ایــن بابــت بــه خــود مــی  بالــم.

 البتــه آقایانــی کــه ایــن افتخــار را بــه بنــده داده  انــد خیلــی هــم راه دوری 

ــی نداشــته باشــیم،  ــه لیاقــت ذات ــر فــرض هــم ک ــد. چــون آخــر، ب ــه  ان نرفت

یــک ســربازِ ازجنــگ برگشــته  ایــم. یعنــی محــل کار مــا را خداونــد متعــال در 

جایــی قــرار داده کــه ســینه بــه ســینه در مقابــل دشــمن هســتیم. کامــا تلخــِی 

کوتاهــی کــردن را حــس مــی  کنیــم. ضربتهــای شــکننده و خردکننــده دشــمنان 

ــه اصطــاح جنگــی، در  ــا ب اســام را از نزدیــک لمــس مــی  کنیــم. یعنــی، بن

ــه برگشــته  ــه از جبه ــر ســربازی را ک ــش هســتم. خــوب، اگ ــّدم آت خــّط مق

مــورد تکریــم و احتــرام قــرار دهنــد، کارِ نابــه  جایــی نیســت. امیــدوارم کــه 

ــاه، خاصــه ای از مشــاهدات و اطاعــات  ــم، در ایــن مــدت خیلــی کوت بتوان

خــودم را بــه عــرض بــرادران عزیــزم کــه در اینجــا تشــریف دارنــد برســانم، 

تــا إن شــاء اهللَّ مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــرای ایــن مؤسســه، کــه بــه نظــر 

بنــده فجــر امیــدی در تاریــخ تبلیغــات شــیعه اســت، ذخیــره ای باشــد، و نیــز 
1.  سوره الرحمن، آیات 8-۱
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قدمــی در راه بــه ثمــر رســیدن ایــن جهادهــا و فعالیتهــا.

نظم و انضباط از نظر قرآن

آیــه  ای را کــه در ابتــدای ســخنانم از ســوره الرحمــن قرائــت کــردم، مورد 

ــَماَء َرَفَعَهــا َوَوَضــَع«؛ از ایــن آیــه چــه چیــزی  توجــه قــرار مــی  دهــم: »َوالسَّ

بــه نظــر آقایــان مــی  رســد؟ خداونــد در مقــام بیــان نعمتهــای خــود، پــس از 

ذکــر چنــد نمونــه، مــی  فرمایــد کــه »آســمان را برافراشــت«. بعــد مــی  فرمایــد 

ــَع«. خــدا آســمان را برافراشــت  ــا َوَوَض ــَماَء َرَفَعَه ــرازو گذاشــت«؛ »َوالسَّ »و ت

و تــرازو گذاشــت. خداونــد کجــا تــرازو گذاشــت؟ ایــن ترازویــی کــه خــدا 

گذاشــته، آنــگاه کــه آســمان را برافراشــته، کجاســت؟ شــاید معنایــش این طــور 

ــه  ــن اســت ک ــزان ای ــه منظــور از وضــع المی ــی  فهمــم، ک ــده م ــه بن باشــد ک

جهانــی کــه خــدا خلــق کــرده، و آســمانی کــه برافراشــته، بــر اساســی منظــم، 

دقیــق و حســاب  شــده بــوده اســت. یعنــی خــدا ایــن جهــان آفرینــش را بــر 

اســاس حســابی دقیــق، کــه بــا تــرازو ســنجیده شــده، خلــق کــرده اســت. عالم 

ــْمُس َوالَْقَمــُر بُِحْســبَاٍن«  منظــم اســت. بــه  خصــوص که قبــل از آن بــه آیــه »الشَّ

نیــز اشــاره شــده اســت. یعنــی خورشــید و مــاه پدیــده  هایــی حســاب  شــده 

هســتند. منظــور آن اســت کــه در ایــن آیــه اعــان شــده اســت کــه ایّهــا الناس، 

ایــن عالــم بزرگــی کــه مــا در آن زندگــی مــی  کنیــم، بــا نهایــت دقــت و نظــم 

و انضبــاط برقــرار شــده اســت. یعنــی نظــم و انضبــاط بــر جهــان حکومــت 

مــی  کنــد.

ــي  ِ ــْوا ف ــد؟ »أاَلَّ تَْطَغ ــی  زن ــا م ــه م ــرف را ب ــن ح ــدا ای ــرا خ ــوب، چ خ

الِْمیــَزاِن« بــرای اینکــه مــا هــم اگــر بخواهیــم فرزنــد ایــن دنیــا باشــیم، اگــر 
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بخواهیــم زنــده باشــیم، اگــر بخواهیــم فعالیــت و تاشــمان بــه ثمــر برســد، و 

اگــر دوســتدار خلودیــم، بایــد منظــم کار کنیــم. بَلبَشــو و بــی  نظمــی، جــز فنــا 

در ایــن دنیــا، نتیجــه ای نــدارد. زیــرا دنیایــى اســت کــه همــه چیــزش منظم 

اســت. مــا هــم اگــر منظــم باشــیم، بــه ثمــر مــى  رســیم و اگــر بخواهیــم 

بــه ثمــر برســیم و از عمرمــان نتیجــه بگیریــم، بایــد منظــم باشــیم. ایــن 

اصــل بــه مــا یــاد مــى  دهــد کــه در همــه چیزمــان، در زندگــِى داخلــى 

ــِع  ــان، در وض ــدن م ــِع درس  خوان ــان، در وض ــِى مالیم ــان، در زندگ م

ــتانمان، در روش  ــا دوس ــرت ب ــان، در معاش ــتن هایم ــه نوش ــواِب نام ج

تحصیلــى و روحانیمــان، در روش تبلیغاتیمــان و در هــر چیــزى کــه در 

اداره آن ســهیم هســتیم، بایــد منظــم باشــیم. اگــر منظــم نباشــیم، نابــود 

ــا هــوای  و بــى  اثــر خواهیــم شــد؛ درســت ماننــد کســی کــه در شــهری ب

ــرای گرمــا آمــاده  ــه تــن کنــد و ب اســتوایی و گــرم بخواهــد لبــاس پشــمی ب

نباشــد، یــا کســی کــه در زمســتان بخواهــد لباســی نــازک بپوشــد، یــا کســی 

کــه برخــاف جریــان آب بخواهــد شــنا کنــد. چنیــن آدمــی البتــه نمــی  توانــد 

ــر اســاس حــق و عــدل و انضبــاط و نظــم اســتوار  ــا ب موفــق شــود. دنی

اســت. اگــر کســى بخواهــد بــى  نظمــى کنــد، در ایــن دنیــا بــه نتیجــه 

نمــى  رســد. و هیــچ تردیــدى در آن نیســت.

حــاال، ایــن مطلــب از آیــات بســیاری اســتنباط مــی  شــود. این کــه جهــاِن 

لـُـُه إاَِلّ  آفرینــش جهانــی منظــم اســت، هــر چیــزی بــه مقــدار اســت، »َوَمــا نُنَِزّ
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ــرآن  ــا در ق ــْوُزوٍن«۳ باره ــْی ءٍ َم ــْن ُکِلّ َش ــا مِ ــا فِیه ــومٍ«2 و »َو أَنْبَتْن ــَدرٍ َمْعُل بَِق

تکــرار شــده اســت، و آقایــان بهتــر مــی  داننــد. شــاید دههــا آیــه بــه  خصــوص 

ایــن مســئله را بــه انســان تذکــر مــی  دهــد، کــه ایــن عالــم منظــم اســت، دقیــق 

ــش،  ــوج دریای ــش، م ــش، باران ــش، آفتاب ــادش، هوای ــاب دارد؛ ب ــت، حس اس

ــبش،  ــدن روز و ش ــد ش ــاه و بلن ــمی  اش، شــب و روزش، کوت ــای موس باده

همــه و همــه روی حســاب اســت. اى انســان، تــو هــم، اگــر مــى  خواهــى 

موفــق شــوى، و اگــر مــى  خواهــى در ایــن جهــان از عمــرت بهــره ببــرى 

و بــه نتیجــه برســى، بایــد بــا جهــاِن آفرینــش هم آهنــگ باشــى و منظــم 

شــوى. ایــن ســخِن قــرآن اســت. حــال اگــر کســى گفتــه اســت کــه بــى 

 نظمــى بهتــر از نظــم اســت، بــه نظــر بنــده خــاِف آن چیــزى اســت کــه 

مــا از قــرآن مــى  فهمیــم. ایــن یــک مقدمــه مختصــر.

 دنياى امروز دنياى تشکيالت است

امــا مقدمــه کوتــاه دوم: بنــده نمــی  خواهــم تفســیر بگویــم یــا نصیحــت 

ــده مــی  خواهــم مشــاهدات خــود را  ــرم. بن ــان بب ــه کرم ــره ب ــی زی ــم؛ یعن کن

بــرای آقایــان بیــان کنــم. منتهــا یــک مقدمه مختصــر بــرای آقایان عــرض کردم. 

مقدمــه دوم، و بــاز کوتــاه، ایــن اســت کــه روزگاری، در صدهــا ســال پیــش از 

ایــن، همــه چیــز در دنیــا بــه صــورت فــردی بــود. دولتــش دیکتاتــوری بــود، 

اســتبداد بــود، فــردی بــود؛ تجارتــش بــر اســاس معامــات فــردی بــود؛ یــک 

 نفــر یــک  نفــر تاجــر بودنــد؛ دخــل و خرجــش را هــر کــس خــود تنظیــم مــی  

سوره حجر آیه 2۱  .2
سوره حجر آیه ۱9  .۳
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کــرد؛ همــه چیــز در دنیــا صــورت فــردی داشــت: زراعتــش، تجارتــش، درس  

خواندنــش، دولتــش، سیاســتش، روزنامــه اش و همــه چیــز بــه شــکل فــردی 

بــود. در آن زمــان، اگــر مــا، یعنــی قــوای دینــی و راهنمایــان اخاقــِی بشــر، 

بــه صــورت فــردی فعالیــت مــی  کردیــم، تــا حــدودی معقــول و موّجــه بــود. 

ــم. یکــی در  ــا همــه بودی ــگ ب ــا هــم، هم آهن ــرای اینکــه م ــی نداشــت. ب عیب

مقابــل یکــی. آنهــا تنهــا بودنــد، مــا هــم تنهــا بودیــم. امــا امــروز همــه چیز به 

صــورت دســته  جمعــى و ســازمان  یافتــه درآمــده اســت: دولتهــا تشــّکلها 

ــر  ــیع و محیّ ــرکتهاى وس ــورت ش ــه ص ــارت ب ــد؛ تج ــازمانها دارن و س

العقــول درآمــده؛ تبلیغــاْت، مؤسســاِت وســیعى دارد؛ مطبوعــاْت، مشــى 

ــه وجــود آورده  ــد؛ سیاســتمداراْن، احــزاب را ب ــرده  ان واحــد اتخــاذ ک

 انــد؛ فاحــت و کشــاورزى مکانیــزه شــده و در قالــب شــرکتها درآمــده 

اســت. در ایــن دنیــاى ســازمانى، اگــر مــا بــاز بخواهیــم تــک َروى کنیــم، 

ــته  ــِل دس ــروز عم ــر ام ــا اگ ــت. م ــادگى اس ــِت س ــن، نهای ــر م ــه نظ ب

ــت!  ــه هس ــت. ک ــه اس ــِس معرک ــان پ ــیم کاهم ــته باش ــى نداش  جمع

ــراى این کــه همــه چیــز منظــم و تشــکیاتى و ســازمانى اســت. شــما  ب

جایــى نشــان دهیــد کــه تنهــا پیــش برونــد، بــى ســازمان راه برونــد، بــى 

 تشــکیات پیــش برونــد، یــا تــک روى کننــد. نمــى  توانیــد پیــدا کنیــد.

ــم  ــان منظ ــه جه ــه اول این ک ــود. مقدم ــده ب ــرض بن ــه ع ــا دو مقدم اینه

اســت، پــس نمــی  شــود بــی  نظــم زندگــی کــرد. مقدمــه دوم این کــه جامعــه 

ــا  ــر م ــکیاتی اســت و اگ ــازمانی و تش ــاتی، س ــزش مؤسس ــه چی ــروز هم ام

بخواهیــم بــی  ســازمان و بــی  تشــکیات فعالیــت کنیــم موفــق نخواهیــم شــد. 
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حــاال اگــر ایــن دو مطلــب را پذیرفتیــد کــه چــه بهتــر. اگــر هــم نپذیرفتیــد، بــه 

پنجــاه ســال پیــش تــا حــاال مــی  مانــد کــه همــه  مــان ُخــرد شــدیم، لــه شــدیم، 

ــا دیگــری  قوایمــان تلــف شــد، هرکــس بــه راه خــودش رفــت، هــر کــس ب

تضــارب و تزاحــم داشــت و مشــکات بــی شــماری پیــش آمــد. نتیجــه هــم 

ایــن شــد کــه دیگــران هــزاران فرســنگ از مــا پیــش افتــاده و رفتــه  انــد، امــا 

ــان اســت.  ــم. میــل خودت ــاز هــم مــی  مانی مــا هنــوز همیــن جــا هســتیم و ب

مــی  خواهیــد بپذیریــد، نمــی  خواهیــد هــم نپذیریــد. اینهــا دو مقدمــه کوتــاه 

بنــده بــود.

 مشاهدات من از نظم و تشکيالت دیگران

حــاال بــرای این کــه عــرض کنــم دیگــران چگونــه منظــم و ســازمان  یافتــه 

هســتند، مشــاهدات خــود را بیــان مــی  کنــم. لبنانــی کــه بنــده در آن هســتم، 

یکــی از پایگاههــای مســیحیت و بلکــه بزرگ تریــن پایــگاه مســیحیت غربــی 

در خاورمیانــه اســت. چــون آقایــان مــی  داننــد کــه مســیحیت در آغــاز دچــار 

یــک شــکاف بــزرگ شــد: مســیحیت غربــی کــه تابــع پــاپ بــود، و مســیحیت 

شــرقی کــه از آن جــدا شــد و اُرتودوکــس نامیــده شــد. مســیحیاِن غربــِی تابــِع 

پــاپ را تصــور نفرماییــد کــه یــک فرقــه هســتند. کلمــه »کاتولیــک« بــه معنــای 

ــه  ــَرِق بســیار متعــددی هســتند ک ــن. ف ــه معی ــک فرق ــه ی مجموعــه اســت، ن

همــه در لــوای واتیــکان و پــاپ زندگــی مــی  کننــد. اینهــا یــک شــاخه  انــد. 

ــا  ــتند. ارتودوکس ه ــا هس ــا »ارتودوکس«ه ــرقی ی ــیحیاِن ش ــاخه دوم، مس ش

ــه  ــر منطق ــتند. ه ــان هس ــای خودش ــع پطرکه ــد. تاب ــی ندارن ــت جهان مرکزی

 patriarch( ــْرک ــک پَْطِریَ ــر، ی ــر صحیح ت ــه تعبی ــک پطــرک و، ب وســیعی ی



دین تشکیالتی 1 - ضرورت کار تشکیالتی در جامعه دینی

10

یونانــی: پاتِْریــاْرخ، بــه معنــی رئیــس خانــواده، رئیــس ذکــور و متبــوع گروهــی 

ــرت  ــات حض ــه در مباحث ــا، ک ــِم م ــِی قدی ــِر عرب ــه تعبی ــا، ب ــاوند( ی خویش

ــه  ــر منطق ــن، ه ــق دارد. بنابرای ــم، بَْطری ــی  خوانی ــواد م ــرت ج ــا و حض رض

ــر  ــنّت ب ــا س ــد. منته ــم ندارن ــس ه ــرک دارد. رئی ــک پط ــین ی ارتودوکس نش

ایــن جــاری شــده اســت کــه پطــرِک اســتانبول، کــه امــروز آســیناغوراس نــام 

ــا،  دارد، پطــرِک مســکونی نامیــده شــود. یعنــی اولیــن مقــام ارتودوکســی دنی

کــه بــر ســایر پطرکهــا رهبــری ادبــی و اخاقــی دارد، نــه این کــه، مثــل پــاپ، 

پیشــوای دینیشــان باشــد. پــاپ پیشــوای دینــِی کاتولیکهــای دنیاســت.

کمــی از مطلــب دور افتــادم. همــان  طــور کــه عــرض کــردم، مشــاهدات 

ــی  ــا یعن ــت کاتولیکه ــز فعالی ــه مرک ــت ک ــان اس ــه لبن ــر ب ــتر ناظ ــده بیش بن

ــه  ــه فرق ــک، چ ــه روم کاتولی ــه فرق ــت؛ چ ــه اس ــاپ در خاورمیان ــروان پ پی

مارونــی، و چــه فرقــه ارمــن کاتولیــک، و چــه فرقــه ســریان کاتولیــک. چهــار 

ــد. بنابرایــن، بنــده  ــان فعالیــت مــی  کنن ــاپ در لبن فرقــه طــرف دار و پیــرو پ

مشــاهداتی از کار مســیحیان دارم. از طرفــی ســفری نیــز بــه فرنــگ رفتــه  ام. 

واتیــکان را دیــده  ام؛ در جلســه تــاج  گــذاری پــاپ شــرکت کــرده  ام؛ و لــذا از 

تشــکیات و مؤسســات کاتولیکــی جهــان هــم تــا حــدودی از نزدیــک مطلــع 

شــده  ام. دیگــر آن کــه ســفری نیــز بــه آفریقــای شــمالی و قاهــره داشــته  ام و از 

مؤسســات اهــل تســنن نیــز تــا حــدودی اطــاع پیــدا کــرده  ام. ارتبــاط زیــادی 

هــم بــه  واســطه لبنانیهــای مقیــم آفریقــا بــا آفریقــای ســیاه دارم. لــذا از فعالیــت 

مســلمانها در آفریقــا کمــی مطلعــم. در بعضــی از کنگره هــای اســامی جهــان 

شــرکت کــرده  ام و بــا مســلمانان دنیــا و رهبــران دینــی آنهــا هــم کمــی آشــنا 
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هســتم. یعنــی مــی  خواهــم یــک تصویــر اجمالــی و خاصــه ای از فعالیتهــای 

مســیحیان و مســلمانان غیرشــیعه بــرای آقایــان ترســیم کنــم.

 فعاليتهاى تبليغى مسيحيان

امــا مســیحیان: خــدا مــی  دانــد کــه وقتــی متذکــر نــوع فعالیــت مســیحیان 

مــی  شــوم، دلــم آتــش مــی  گیــرد. ایــن مردمــی کــه دینشــاْن دیــِن رهبانیــت 

ــْم«5  ــًة ابْتََدُعوهــا«۴ بــه قــول قــرآن، »مــا َکتَبْناهــا َعَلیْهِ اســت، آن هــم »َو َرْهبانِیَّ

رهبانیــت تــارک دنیــا! اینهــا چطــور ایــن  قــدر منظــم شــده  انــد؟ در مجلــه ای 

ــا  ــی دنی ــکیات کاتولیک ــوص تش ــماره اش مخص ــک ش ــه ی ــف، ک ــام الی به ن

ــه  ــدر منظــم اســت ک ــا آن ق ــای دنی ــک ه ــه ســازمان کاتولی ــدم ک ــود، خوان ب

تمــام احــزاب دنیــا، حتــی احــزاب ســّری و زیرزمینــی روســیه، را پشــت ســر 

ــیه  ــه در روس ــت پلیســی ک ــا حکوم ــه ب ــد ک ــاده اســت. شــما تصــور کنی نه

اســت، اگــر یــک حــزب ســّرِی ضــدِّ دولتــی بخواهــد در آنجــا فعالیــت کنــد، 

ــد تشــکیات  ــی  گوی ــه م ــن مجل ــق باشــد. ای ــد منظــم و دقی ــدار بای چــه مق

کاتولیکــی دنیــا از احــزاب ســّری دنیــا هــم منظم تــر و مجهزتــر اســت. ایــن 

مــردمِ تــارک دنیــا چنیــن تشــکیاتی دارنــد. حــاال ببینیــم کــه چگونــه کار مــی 

 کننــد.

دارد: یــک رشــته، رشــته  فعالیــت  اینهــا چنــد رشــته  تشــکیات 

کلیساهایشــان اســت. بــه قــول خودشــان )مســیحیان عــرب(، مؤسســاتی کــه 

رعایــت ابرشــیه مــی  کننــد؛ یعنــی منطقــه ای دارنــد کــه اســم مــردم را رعیــت 

۴.  سوره حدید،  آیه 2۷
5.  سوره حدید،  آیه 2۷
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مــی  گذارنــد، و اســم کشــیش یــا مطــران یــا پطــرک را راعــی رعیــت، یعنــی 

شــبان ایــن گوســفندان. راعــی ابرشــیه همــان راعــی منطقــه اســت. ایــن فرقــه 

ــد، نمــاز  ــه ای کــه کلیســاها را اداره می کن ــی فرق ــد. یعن ــه« مــی  نامن را »راعوی

ــل و عقــد و ازدواج انجــام مــی  دهــد و مراســم  مــی  گــزارد، تشــریفات اکلی

ــه جــای مــی  ــد، ب ــاز مــی  گوین ــه آن جن مذهبــی را در وفیــات، کــه عربهــا ب

ــته  ــد. دس ــته  ان ــک دس ــدگان کلیســاها ی ــن، کشیشــها و اداره  کنن  آورد. بنابرای

دیگــر متولّیــان دیرهایــی در مســیحیت هســتند کــه از نظــام کلیســاها اســتقال 

ــدا منفصــل از  ــن دیرهــا خــود مؤسســات مســتقلی هســتند کــه ابت ــد. ای دارن

واتیــکان پدیــد آمدنــد، امــا باالخــره بــه آن ملحــق شــدند. ایــن دیرهــا خــود 

ــا  ــا« ی ــر، »ژزوئیت ه ــا مهم ت ــه آنه ــه اول و از هم ــته اند. در درج ــد دس چن

ــی  ــه م ــد ک ــه فرموده ای ــه ماحظ ــد را هم ــاب المنج ــتند. کت ــوعیها« هس »یس

ــاء الیســوعیین«. ایــن یســوعیها همــان ژزوئیت هــا هســتند. اینهــا   گویــد: »اآلب

فرقــه بزرگــی هســتند. رئیــس یســوعیهای دنیــا را پــاپ ســیاه مــی  نامنــد. اینهــا 

ــد  ــی  کن ــاپ ســلطنت م ــد پ ــی  گوین ــکان هســتند. م در حقیقــت حــکام واتی

ــا یســوعی  ــا ی ــه دســت ژزوئیته ــی ب ــت واقع ــی حکوم ــت؛ یعن ــه حکوم و ن

ــر عهــده  ــا را ب هاســت! یســوعی هــا هســتند کــه اداره امــور واتیــکان در دنی

دارنــد.

ــر  ــکن« و دی ــر »فرانسیس ــل دی ــتند: مث ــم هس ــری ه ــای دیگ ــه دیره البت

ــری  ــز دی ــن«، و نی ــر »عبری ــام دی ــه ن ــت ب ــری اس ــان دی ــن«. در لبن »دومنیک

هســت کــه »کســلیک« نامیــده مــی  شــود. اینهــا انــواع دیرهایــی هســتند کــه 

اســتقال دارنــد. تشــکیات اینهــا را بعــدا عــرض مــی  کنــم. دیــِر جدیــدی را 
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ــام دارد. ــر »کارگــری« ن ــد کــه دی ــه وجــود آورده  ان هــم ب

فعاليتهاى تبليغى مسيحيان

ــه  ــِی مــردم ب ــدرِ کلیســا، در اداره امــورِ مذهب ــن تشــکیاِت بســیار مقت ای

قــدری دقیــق اســت کــه اگــر در دهــی از دهــات تنهــا یــک خانــواده مســیحی 

حضــور داشــته باشــد، روز یکشــنبه کشــیش مخصوصــی بــه آنجــا مــی  رود تــا 

مراســم اقامــه نمــاز را انجــام دهــد. در لبنــان دهــی هســت کــه مرکــز شــیعیان 

اســت و »جبــع« نــام دارد. یــا بــه قــول خــود لبنانیهــا »جبــاع«. همــان جایــی که 

»جبعــی جبعــی« مــی  خوانیــم. ده مهمــی اســت. همه ســاکنان آن شــیعه هســتند 

و منطقــه پیرامــون آن هــم شــیعه  نشــین اســت. در ایــن ده یــک خانــواده، تنهــا 

ــا  ــم. تنه ــه کن ــم مبالغ ــه اینکــه بخواه ــواده مســیحی وجــود دارد. ن ــک خان ی

یــک خانــواده، شــامل پــدر و مــادر و دو ســه تــا بچــه، مســیحی هســتند. ایــن 

ده کلیســایی دارد. آقــای کشــیش روزهــای یکشــنبه مــی  آیــد، در کلیســا اقامــه 

نمــاز مــی  کنــد و بازمــی  گــردد. ده دیگــری هســت بــه نــام »روم«، کــه نصــف 

جمعیـّـِت آن مســیحی اســت، و نصــف دیگــر آن شــیعه. البتــه آن نیمــه ای کــه 

مســیحی اســت، جمعیــت چندانــی نــدارد. یعنــی ســکنه آن چنــد نفــری بیشــتر 

نیســتند. شــاید مجموعــا بــه هشــتاد نفــر نرســند. ایــن ده یــک مدرســه دارد. 

ــه ده روم  ــن ب ــی محصلی ــور دین ــم ام ــرای تعلی ــای یکشــنبه کشیشــی ب روزه

ــی شــما در تمــام  ــردد. یعن ــی  گ ــی  دهــد، و بازم ــد، درس خــود را م ــی  آی م

نقــاط دنیــا، یــک مســیحی کــه کلیســا از او غافــل شــده باشــد و بــه او نرســد، 

و روز یکشــنبه امــکان نمــاز را برایــش فراهــم نکنــد، اصــا نمــی  یابیــد! حــاال 

شــما تمــام کاتولیکهــای دنیــا را تصــور بکنیــد کــه بالــغ بــر 500 میلیــون نفــر 
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ــد،  ــرل بکنن ــد کنت ــر را اینهــا چطــور بای ــون نف ــن 500 میلی هســتند. اینکــه ای

خــدا مــی  دانــد!

خــوب، در مقابــل اینهــا مــا هســتیم، کــه در وســط افتــاده  ایــم و شــده  ایــم 

مثــِل گوشــت قربانــی! دهاتــی داریــم کــه مســیحیها در آن تبلیــغ مــی  کننــد؛ 

دهاتــی داریــم کــه ســنّیها در آن تبلیــغ مــی  کننــد؛ دهاتــی داریــم کــه بهایــی 

هــا در آن تبلیــغ مــی  کننــد؛ و همین طــور إلــی آخــر!

خــوب، ایــن وضــع کلیســاهای مســیحی اســت. البتــه غالبــا مدارســی هــم 

وجــود دارنــد کــه تابــع کلیســاها هســتند. اینهــا نظیــر همــان ماهــای قدیــم ما 

هســتند، کــه در هــر دهــی بــه صــورت مدرســه تأســیس شــده  انــد. کشیشــها 

ایــن مــدارس را اداره و در آن تدریــس مــی  کننــد.

سازمان وسيع دیرها

قســمت دوم، کــه بســیار عجیــب اســت، مســئله دیرهاســت. یســوعی هــا 

را بــرای شــما مثــال مــی  زنــم. ایــن یســوعیها اول در اثــر کوتاهــی هایــی کــه 

کلیســا طــی قــرون وســطی نســبت بــه امــور دینــی و مذهبــی و علمــی کــرد، 

ــا منفصــل  ــد، و از کاتولیکه ــد، پروتســتانها آمدن ِــر«ی آم ــد. »لوت شــکل گرفتن

شــدند. جوانانــی بودنــد کــه بــه نــام »یســوعی« متشــکل شــدند و یــک سلســله 

کارهایــی شــروع کردنــد. آمدنــد و دیدنــد کــه روحانیــت از مــردم دور شــده، 

ــردم  ــته و از م ــدل گش ــی ب ــف معین ــه صن ــده، ب ــرافی درآم ــورت اش ــه ص ب

فاصلــه گرفتــه اســت. ایشــان بــرای این کــه بــا مــردم نزدیــک شــوند، آمدنــد و 

مؤسســاتی درســت کردنــد کــه در حقیقــت صبغــه فرهنگــی داشــت. دانشــگاه 

ــد کــه  ــد و کشیشــهایی تربیــت کردن ــد، مدرســه درســت کردن تأســیس کردن
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غیــر از کشــیش بــودن، وکیــل عدلیــه هــم هســتند، مهنــدس، طبیــب، معلــم، 

اســتاد دانشــگاه، فیزیــک دان و شــیمی دان هــم هســتند و هکــذا. تمایــز اینهــا بــا 

مــردم عــادی فقــط یــک یقــه ســفید اســت. و ااّل لباسشــان عینــا لبــاس عــادی 

اســت. کارشــان هــم اداره امــور بیمارســتانها، دانشــگاهها، مــدارس حرفــه ای، 

داراالیتامهــا و درمانگاههاســت.

طبیبــی هســت در نهایــت دقــت و مهــارت، در عیــن حــال کشــیش هــم 

ــخ، کاشــف میکــرب  ــرت ک ــه روب ــم ک ــرای شــما عــرض کن ــر ب هســت. اگ

ســل، کشــیش بــوده اســت، تعجــب نکنیــد. اگــر عــرض بکنــم کــه بســیاری 

از کاشــفین نظریــات جدیــد کشــیش بوده انــد، تعجــب نکنیــد. یکــی از اینهــا 

ــم را کشــف  ــه اصــل توســعه عال ــر« اســت ک ــن کشــیش بلژیکــی »لومت همی

کــرد؛ کــه عالــم دائمــا گســترده  تــر مــی  شــود. همیــن نظریــه ای کــه بــا آیــه 

ــم  ــی عال ــق اســت. یعن ــُعوَن«6 منطب ــا لَُموِس َّ ــٍد َوإِن ــا بَِأیْ ــَماَء بَنَیْنَاَه کریمه »َوالسَّ

ــده  ــاره ش ــه آن اش ــرآن ب ــه در ق ــه ای ک ــن نظری ــت. ای ــعه اس ــال توس در ح

ــا اینکــه  ــر طــرح شــد. ب ــام لومت ــه ن اســت، توســط یــک کشــیش بلژیکــی ب

کشــیش اســت، امــا اطاعــات کیهانــی او بــه قــدری زیــاد اســت کــه نظریاتش 

مــورد اقتبــاس همــه دانشــمندان اســت. یعنــی شــما در میــان طبقــه کشیشــها 

مــی  توانیــد طبیبهــای خــوب، مخترعهــای بنــام، فیزیک دانهــای خیلــی مهــم، 

ــان  ــی  دان ــروف، و ریاض ــه مع ــم، وکای عدلی ــی مه ــای خیل ــیمی  دانه ش

برجســته بیابیــد. بنــده در بیــروت دوســتی دارم کــه در سلســله ســخنرانیهایی 

کــه اخیــرا دربــاره اســام و مســیحیت در لبنــان انجــام مــی  شـــود، شرکـــت 

6.  سوره ذاریات، آیه ۴۷
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مــی  کــرد. نامــش »أب فرانســوا دوپریاتــور« اســت. »أب« یعنــی کشــیش. ایــن 

مــرد، اســتاد فیزیــک و بزرگ تریــن فیزیــک دان در خاورمیانــه اســت. کشــیش 

هــم هســت. اتفاقــا لباســش هــم لبــاس کشیشــی اســت. مــرد بســیار عالمــی 

اســت و در عیــن حــال کشــیش هــم هســت.

ــه  ــور را ب ــد و مجــاری ام ــد؟ آمدن ــن اوصــاف چــکار کردن ــا ای ــا ب اینه

ــر اســاس اخبــار و احادیــِث  دســت گرفتنــد. همــان مجــاری االمــوری کــه ب

« باشــد. ایــن مجــاری امــور را بــه دســت  مــا بایــد بــه دســت »العلمــاء بــاهللَّ

ــک دان و... آن  ــی  دان، فیزی ــه، ریاض ــل عدلیّ ــب، وکی ــدس، طبی ــد. مهن گرفتن

ــور  ــد. تص ــی  کنن ــه م ــان چ ــا در مؤسساتش ــه اینه ــد ک ــی  دان ــدا م ــت خ وق

ــا  ــا علــم، ب ــد. هرگــز. بلکــه ب ــغ مســیحیت مــی  کنن ــد کــه صریحــا تبلی نکنی

ــا روش مــردم داری، مــردم را جــذب مــی  کننــد. بنــده در طــول  اخــاق، و ب

ســال گذشــته ۱۴جلســه بــا جوانــی بــه نــام »شــفیق قاســم« اهــل »صیــدا«، کــه 

ــان  ــه یســوعیهای لبن ــوان در مدرس ــن ج ــرده  ام. ای ــت ک ــنی اســت، صحب س

مشــغول درس خوانــدن بــود، و بعــد از اینکــه درســش تمــام شــد و تصدیــق 

کاس دوازدهمــش را گرفــت، مســیحی شــد. یعنــی صریحــا مســیحی بــودن 

ــن و آن  ــه ای ــد. ب ــه وحشــت افتادن ــادرش ب ــدر و م ــرد. پ ــان ک خــود را اع

مراجعــه کردنــد، بــه ایــن آقــا شــیخ ســنی و بــه آن یکــی، امــا هیــچ فایــده ای 

نداشــت. باالخــره پیــش مــا آمدنــد و گفتنــد آقــا، ایــن از دیــن اســام خــارج 

شــده، فکــری بــه حالــش بکنیــد. مــا هــم ماقاتهــا را شــروع کردیــم. دیــدم 

ــات مدرســه  ــر تبلیغ ــادی شــده، بلکــه در اث ــا مســیحی ع ــه  تنه ــا ن ــه واقع ک

یســوعیهای لبنــان، مســیحی بســیار متعصــب و عاقــه  منــدی هــم شــده اســت. 
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مــا در آنجــا جوانهــای معروفــی از شــیعه داریــم کــه مســیحی شــده اند. تصــور 

ــواده عســیران،  ــم از خان ــی داری ــا جوان ــوند. م ــی  ش ــه مســیحی نم ــد ک نکنی

ــده  ــی ش ــت. او اآلن کشیش ــان اس ــیعه در لبن ــرم ش ــای محت ــه از خانواده ه ک

اســت بــه نــام »عفیــف عســیران«. یــک اســتاد دانشــگاه آمریکایــی بیــروت هــم 

هســت بــه نــام »دکتــر ماجــد فخــری«، کــه او هــم مســیحی شــده اســت. چنین 

نمونــه  هایــی وجــود دارنــد. تصــور نکنیــد کــه مســلمانها از اســام بیــرون نمی 

 رونــد. خیــر. بیــرون مــی  رونــد، خــوب هــم بیــرون مــی  رونــد.

ــرگان  ــه ای از خب ــردم، مجموع ــرض ک ــه ع ــانی ک ــال، کشیش ــر ح ــه ه ب

ــور  ــد و اداره ام ــا دســتی دارن ــته  ه ــه رش ــه در هم ــی هســتند ک و متخصصین

دانشــگاهها را بــر عهــده دارنــد. ایــن گونــه مؤسســات ایــن  قــدر بــه کلیســا 

خدمــت کــرده  انــد، کــه عــرض کــردم رئیسشــان را پــاپ ســیاه مــی  نامنــد، و 

در حقیقــت اینهــا قــدرت واتیــکان را در دســت دارنــد. اینهــا در دنیــا متجــاوز 

ــی مســیحی  ــا بشــنوید. یــک مؤسســه دین ــد. آق ــد هــزار دانشــگاه دارن از چن

ــزار  ــد ده ه ــد. چن ــتان دارن ــزار بیمارس ــد ه ــگاه دارد. چن ــزار دانش ــد ه چن

مدرســه و درمانــگاه و داراالیتــام و مدرســه حرفــه ای و مؤسســات مشــاوره ای 

و روضــة االطفــال و مهــد کــودک و ســالنهای ورزشــی و ســالنهای ســخنرانی 

ــه  ــاری ک ــق آم ــا طب ــد... اینه ــن، مؤسســات اجتماعــی دارن ــِر ای و، هــزار براب

ــا  ــد. آق ــا را باســواد کــرده  ان ــون نفــر از مــردم دنی ــد، ۳00میلی خودشــان دارن

هرچــه باشــد، ۳00میلیــون نفــر آدم بــی  ســوادی کــه باســواد شــده  انــد تحــت 

ــا  ــه همــه  شــان هــم مســیحی نشــدند، ام ــد. البت ــی  گیرن ــرار م ــا ق ــر اینه تأثی

بسیاریشــان شــدند. ایــن مؤسســه تنهــا یــک دیــر از دیرهــای مســیحیان، بــه 
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نــام »دیــر یسوعیها«ســت. و هکــذا ســایر دیرهــا... اضــف الــی ذلــک دیرهــای 

ــر  ــور دی ــزار ج ــلیک« و ه ــن« و »کس ــن« و »عبری ــکن« و »دومنیک »فرانسیس

ــد، و در عیــن  ــی خــود را حفــظ کــرده  ان دیگــر، کــه اســتقال داخلــی و مال

ــه  ــد. کار مســیحیها این گون ــکان برخوردارن ــا واتی ــی ب ــی هرم ــال از ارتباط ح

ــه  ــا رخن ــن دنی ــد در ای ــور دارن ــه چط ــد ک ــی  دان ــدا م ــت خ ــت. آن وق اس

مــی  کننــد و همــه  جــا را مــی  گیرنــد. در خــود لبنــان دیــری هســت بــه نــام 

ــان قــرار دارد و کشــیش تربیــت  ــان بیاب »عبریــن«، دیــری کوچــک کــه در می

مــی  کنــد. رفتــه  رفتــه و در اثــر فعالیــت کشــیش هــا، مدرســه  هایــی تأســیس 

شــده اســت. تنهــا دیــر عبریــن اکنــون 82 مدرســه دارد. دیــر دیگــری هســت 

ــت، و  ــرده اس ــیس ک ــم تأس ــگاهی ه ــی دانش ــه تازگ ــلیک«، ک ــام »کس ــه ن ب

ــت.  ــوده اس ــاد نم ــذاری، ایج ــی قانون گ ــریع«، یعن ــام »تش ــه ن ــکده ای ب دانش

ایــن دانشــکده در شــهری به نــام »جونیــه« در نزدیکــی بیــروت واقــع اســت، 

و از بنــده نیــز دعــوت کــرده اســت تــا تشــریع اســامی را در آن درس بدهــم. 

اینهــا نــوع کار آنهاســت. آن وقــت مــی  خواهیــد اثــر عملشــان چطــور باشــد؟

براى پيشرفت دین حق باید تالش کرد

شــما تصــور مــی  کنیــد کــه حــق مطلــق، خودبــه  خــود و بــدون تــاش، 

ــر  ــی از پیغمب ــده عبارت ــا! بن ــن حــرف درســت نیســت آق ــی  رود؟ ای پیــش م

اکرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم در روز »بــدر« بــرای آقایــان مــی  خوانــم، ببینیــد از ایــن 

حــرف چــه درمــی  یابیــد. پیغمبرصلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم در ایــن دعــا مــی  فرمایــد 

کــه: اللهــم ان تهلــک هــذه العصابــه فلــن تُعبــد بعــد. یعنــی خدایــا، اگــر ایــن 

ــه جــا نمــی  آورد. عجــب!  ــت را ب دســته کشــته شــوند، کســی دیگــر عبادت
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معلــوم مــی  شــود کــه اگــر مردانــی، محمــدی، فداکارانــی و اصحابــی بــرای 

دیــن خــدا تــاش نکننــد، خــدا عبــادت نخواهــد شــد! دیگــر از عبــادت خــدا 

ــا  ــن م ــه دی ــم ک ــه دل ببندی ــن ک ــس ای ــم؟ پ ــر نداری ــزی برحق ت ــا چی ــه م ک

حــق اســت، مذهــب مــا حــق اســت و خودبــه  خــود راه خــودش را بــاز مــی 

 کنــد، بــه نظــر بنــده درســت نیســت. خیــر. اگــر مــا تــاش نکنیــم، همیــن 

دیــن حــق و همیــن مذهــب حــق، آن طــور کــه الزم اســت پیــش نمــى 

 رود، یــا کمتــر پیــش مــى  رود.

ایــن آقایــان، همیــن دیــن را، همیــن روشــهای تــرک دنیایــی و غیرطبیعــی 

و ناهماهنــگ بــا ذات انسانیشــان را، بــا تبلیغــات، به شــدت در اعمــاق قلبهــای 

مــردم نشــانده  انــد. چهــارده کشــیش بــرای تبلیــغ بــه کشــور اوگانــدا رفتنــد. 

ــان حتمــا اســمش را  ــی اســت، کــه آقای ــدا یکــی از کشــورهای آفریقای اوگان

ــا را  ــی آنه ــان آفریقای ــد و بومی ــه آنجــا رفتن ــارده کشــیش ب ــد. چه ــنیده  ان ش

ــر.  ــیدند؟ خی ــان دســت کش ــه از هدفش ــد ک ــی  کنی ــال م ــما خی ــد! ش خوردن

چهــارده زن تــارک دنیــا و دختــران راهبــه را بــه جای آنها فرســتادند و مشــغول 

تبلیغــات شــدند. آقــا منفــی  بافــی هــم نبایــد کــرد کــه بنشــینیم بگوییــم: »آنهــا 

اســتعمار مــی  کننــد«. خیلــی خــوب، امــا اگــر فــداکاری نمــی  کردنــد، نمــی  

ــدا  ــد. اآلن عــده مســیحیان اوگان ــغ کردن ــد و تبلی ــد. آنهــا رفتن توانســتند برون

نســبت بــه پنجــاه ســال پیــش صــد برابــر شــده اســت.

جنــوب ســودان را ببینیــد، و ببینیــد کــه از ســه ســال پیــش کــه کشیشــها 

را بیــرون کردنــد، چــه حوادثــی در آنجــا پیــش آمــده اســت، کــه باالخــره هــم 

ممکــن اســت خــدای نکــرده بــه جدایــی جنــوب ســودان از شــمال آن منجــر 



دین تشکیالتی 1 - ضرورت کار تشکیالتی در جامعه دینی

20

. د شو

ــامی دارد،  ــه روح اس ــوی را، ک ــزرگ فرانس ــرق ب ــینیون«، مستش »ماس

ــس اعــام  ــع پاری ــه در یکــی از مجام ــد ک ــا شــنیده  ای ــی  شناســید، و حتم م

ــالنامه  ــام س ــه ن ــی ب ــت. او کتاب ــی اس ــی خدای ــام دین ــه اس ــت ک ــرده اس ک

ــینیون در  ــت. ماس ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــه ب ــامی در ۱95۴ دارد ک ــای اس دنی

ایــن کتــاب مــی  نویســد کــه طــی ســال ۱95۴ شــش میلیــون نفــر در آفریقــای 

ســیاه مســلمان شــدند، امــا بــا تبلیغــات مســیحیها و تاشــهایی کــه بــه عمــل 

آوردنــد، یــک میلیــون نفــر از ســیاهان نیــز مســیحی شــدند. البتــه ایــن طبیعــی 

ــت  ــدار درخ ــت و طرف ــیاههای توتمیس ــت و س ــیاههای بت پرس ــت. س اس

ــل  ــان در عم ــه دینش ــد ک ــدند، دیدن ــتقل ش ــه مس ــن ک ــد از ای ــاه، بع و روب

پاســخگو نیســت. لــذا بــه فکــر دینهــای آســمانی و جهانــی افتادنــد. یهودیــت، 

کــه دینــی عنصــری اســت و کســی را نمــی  پذیــرد، مگــر از راه بهاییهــا. چــون 

بهاییهــا دســت یهودیهــا هســتند- فرامــوش نکنیــد. بنابرایــن، متوجــه شــدند 

ــد کــه  ــد متوســل شــوند. آنهــا دیدن ــه اســام بای ــا ب ــه مســیحیت ی ــا ب کــه ی

اســام دینــی اســت پــاک کــه ســابقه اســتعمار و غارتگــری نــدارد. از طرفــی 

ــا، و  ــه ت ــه س ــدا دارد، ن ــک خ ــت. ی ــح اس ــن و واض ــامی روش ــد اس عقای

عقایــدش پیچیــده نیســت. پــس اوال دینــی اســت کــه ســابقه اســتعمار نــدارد، 

ثانیــا پیچیدگــی و مشــکلی در اعتقــادات نــدارد، ثالثــا احــکام عملــی و ســهلی 

دارد. ایــن اســت کــه بــه اســام روی آوردنــد. شــش میلیــون نفــر در ســال  

۱95۴ مســلمان شــدند.

ــغ اســامی،  ــغ و مبّل ــودن تبلی ــل نب ــه دلی ــد چــه شــد؟ ب ــا بع خــوب. ام
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ــد ایــن  ــد ببینی ــد. گفتن ــروی اســام را بردن ــد و آب نتیجــه ایــن شــد کــه آمدن

مســلمانها چقــدر عقــب  افتــاده  انــد! ببینیــد چقــدر در کشورهایشــان کودتــا رخ 

مــی  دهــد! ببینیــد چقــدر کثیفنــد! ببینیــد چقــدر ســطح علمشــان پاییــن اســت! 

ببینیــد کــه در تمــام ایــن مــدت، حتــی یــک جایــزه »نوبــل« را هــم مســلمانها 

ــا تمــدن مســیحی خلــط مــی   نبردنــد. )چــون مســیحیان تمــدن اروپایــی را ب

ــا  ــدارد. ت ــه مســیحیت ن ــی کــه تمــدن اروپایــی هیــچ ربطــی ب ــد. در حال کنن

وقتــی کــه کلیســا در اروپــا قــدرت داشــت، ایــن تمــدن جدیــد نبــود. تمــدن 

ــی  ــد، و اصــا تمدن ــه وجــود آم ــا ب ــم مســیحیت در اروپ ــی  رغ ــد، عل جدی

وثنــی اســت نــه تمــدن مســیحی(. بــه هــر حــال، گفتنــد کــه تمــدن داریــم و 

ــه  واســطه همیــن دیرهایــی کــه عــرض کــردم  ــان... بعــد هــم ب چنیــن و چن

وارد عمــل شــدند. بچــه مریــض آفریقایــی را وقتــی یــک مؤسســه ســالم مــی  

کنــد آقــا، بــی  ســواد را کــه باســواد مــی  کنــد و بعــد هــم بــه دانشــگاه مــی  

فرســتد، بــی  پــول را کــه پــول دار مــی  کنــد، بــی  تربیــت را کــه تربیــت مــی 

 کنــد، مــی  دانیــد چــه عاطفــه ای نســبت بــه ایــن پــدران تربیــت  کننــده در او 

ایجــاد مــی  شــود؟

شــخصی در ســنِگال هســت کــه شــاهدی بــر ایــن ســخن اســت. ســنگال 

یــک کشــور آفریقایــی اســت کــه 99/9 درصــد مــردم آن مســلمان و0/5 درصد 

آن مســیحی  انــد. بــا ایــن حــال، رئیــس جمهــور ایــن کشــور مســیحی اســت 

ــه   ــک بچ ــا ی ــلمان و اتفاق ــه مس ــک بچ ــینگور ی ــام دارد. س ــینگور ن ــه س ک

آخونــد اســت. مســیحیها او را زیــر بــال و پــر گرفتنــد و بــه مدرســه فرســتادند 

تــا باســواد شــد. بعــد هــم او را بــه اروپــا فرســتادند تــا اســتاد عظیــم دانشــگاه 
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شــد. وی اآلن یکــی از فرهنگیــان و باســوادهای بــزرگ دنیاســت کــه مســیحیان 

ــرا  ــد، و اخی ــی  کنن ــم م ــام علمــی او تعظی ــل مق و مســلمانان ســنگال در مقاب

هــم رئیــس جمهــورش کردنــد. پــس بنابرایــن، مــردم را بــه واســطه ســعی در 

بهبــود وضــع دنیایــِی آنهــا جــذب مــی  کننــد... اینهــا یــک ذره از کار مســیحی 

هاســت.

دنياى اهل سنت

حــاال بیاییــم ســراغ ســنّیها- ُزَمــاء و بــرادران دینــی خودمــان. آنهــا هــم 

ــان، و در کشــورهای  ــد. اآلن در آفریقــای ســیاه، در لبن ــا حــدودی منظــم  ان ت

ــم. در شــهری کــه مــن زندگــی  ــی از ااَلزهــر مــی  بینی ــن فراوان دیگــر، مبلغی

مــی  کنــم، مــردی هســت بــه نــام شــیخ محــی  الدیــن حســن، کــه از ااَلزهــر 

ــه وظایفــش ســرگرم اســت. هــم وضــع  ــل شــده و در آنجــا ب ــارغ التحصی ف

ُســنّیهای صــور را اداره مــی  کنــد و هــم فلســطینی هــای پناهنــده بــه آن منطقــه 

را. هــم نمــاز جماعتــش را مــی  خوانــد و هــم بــه خوبــی بــه همــه آنــان مــی 

 رســد.

مؤسســات دیگــری نیــز دارنــد کــه بــا مؤسســات مســیحی مشــابه اســت. 

ــامیه«.  ــة االس ــد الخیریّ ــام »المقاص ــه ن ــد ب ــه ای دارن ــان مؤسس ــا در لبن مث

ــد. اآلن متجــاوز از  ۱80 مدرســه در  ــا هــم شــروع کــرده  ان ــرادران ســنِی م ب

دهــات احــداث شــده اســت، مدرســه  هایــی کوچــک، حتــی در دهــات شــیعه  

نشــین! آثــار کار آموزشــی را هــم مــی  دانیــد چقــدر اســت؟ بنــده اآلن دِه هایــی 

در بعضــی مناطــق مــی  شناســم کــه، در اثــر کار همیــن مــدارس، جوانانشــان 

تقریبــا ســنی شــده  انــد. بــرای پدرانشــان هــم فرقــی نمــی  کنــد. در تمــام نقاط 
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دانشگاهشــان مرتــب و دارالتبلیغشــان فعــال اســت. در بیــروت هــم مؤسســه ای 

ــام »ازهــر«. تمــام مناطــق لبنــان کنتــرل و احصــا شــده اســت، و  ــه ن دارنــد ب

بــرای تبلیــغ و مدرســه نیــرو فرســتاده مــی  شــود. البتــه ازهــر غیــر از ایــن کــه 

مبلغیــن حضــوری مــی  فرســتد، مبلغیــن غیرحضــوری نیــز از مصــر مــی  آورد، 

کــه همــان معلمهــا و فرهنگیهــا هســتند. اینهــا یــک سلســله دوره هــای خــاص 

مــی  بیننــد و بــه مناطــق مــی  رونــد.

اما وضع ما

آن داســتاِن مســیحیها، ایــن هــم داســتان بــرادران دینیمــان، ُســنّیها؛ آن هــم 

بــه  طــور اجمــال. امــا مــا! مــا شــیعیاِن مرتضــی علــی! مــا مردمــی کــه اســامِ 

ــه  ــان چگون ــا وضعم ــم! م ــد و پیروی ــش معتق ــن مذهب ــا طاهرتری ــدا را ب خ

ــه  ــته  ام، ک ــا نشس ــون در اینج ــن چ ــه اســت؟ م ــکیاتمان چگون اســت؟ تش

عــرض کــردم فجــر امیــد اســت، آزادم کــه ایــن حــرف را بزنــم! و ااِّل اگــر در 

غیــر اینجــا و در غیــر ایــن مؤسســه بــود، ایــن حــرف بــه نظــرم ویرانگــر مــی  

آمــد! یعنــی امیدتــان را قطــع مــی  کــرد!

آقــا، شــما یــک نفــر را بــه مــن معرفــی کنیــد کــه عــّده روحانیــون را در 

ایــران بدانــد! شــما کــه افرادتــان را نمــی  شناســید، چطــور مــی  خواهیــد کار 

کنیــد؟

چند تا شیعه در دنیا هست؟ بفرمایید!

چند تا روحانی شیعه در دنیاست؟ بفرمایید!

چند تا روحانی در ایران است؟ بفرمایید!
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مقــدار تحصیاتشــان چقــدر اســت؟ چنــد تــا مســجد در ایــران اســت؟ 

صاحیــت روحانیونــی کــه در مناطــق کار مــی  کننــد چقدر اســت؟ ارتباطشــان 

بــا هــم چگونــه اســت؟ اگــر یکیشــان مریــض و گرفتــار شــد، بــه چــه وســیله  

ای مــی  شــود بــه او کمــک کــرد؟ 

ــی  ــم زندگ ــی  خواهی ــا م ــا کج ــان، م ــت؟ آقای ــا چیس ــن حرفه ــا ای اص

ــت  ــن اس ــت؟ ای ــد چیس ــی  دانی ــم م ــه  اش ه ــا؟ نتیج ــدام دنی ــم؟ در ک کنی

ــی   ــا م ــا از م ــودی ه ــا یه ــه  تنه ــد، ن ــی  برن ــا م ــیحیان از م ــا مس ــه نه تنه ک

برنــد، نــه  تنهــا ســنّی هــا دارنــد از مــا پیــش مــی  افتنــد! مــا هــم در خــواب 

خــوش فــرو رفتــه  ایــم کــه »آقــا ابــدا! شــیعیان مرتضــی علــی مگــر ممکــن 

اســت برگردنــد؟« بلــه آقــا. بنــده دیــده ام شــیعه مســیحی شــده! دیــده ام شــیعه 

ســنی شــده! دیــده ام شــیعه وّهابــی شــده! شــما ممکــن اســت دیــده باشــید، 

ــا دلــی خــوش نشســته  ایــم، بــه  ممکــن هــم هســت ندیــده باشــید! اینجــا ب

حّقانیـّـت خودمــان اعتمــاد داریــم، و خیــال مــی  کنیــم کــه مطلــب تمــام شــده 

ــدون  ــغ و ب ــى  تبلی ــى  شــود ب ــا! آخــر مگــر م اســت. کجــا تمــام شــد آق

ــت؟ ــش رف ــازمان دهى پی س

اقــا مــا همــان قســمت مســاجدمان را منظــم کنیــم. تبلیغاتمــان را منظــم 

کنیــم. در دعوتمــان هماهنگــی بــه وجــود بیاوریــم. آقــا، بنــده پــای ایــن منبــر 

مــی  روم یــک چیــز مــی  شــنوم، پــای آن منبــر چیــزی دیگــر! اصــا متناقــض! 

اصــا نامربــوط! ایــن منبــری یــک چیــز مــی  گویــد، و آن یکــی چیــزی دیگــر! 

ــارور کنــم و  ــا ایــن تبلیغــاِت متناقــض ایمانــم را ب ــم ب مــن چطــور مــی  توان

رشــد دهــم؟ بــه هیــچ وجــه ممکــن نیســت چنیــن چیــزی تحقــق یابــد!
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مــا اصــا خــواب هســتیم! ایــن کارهایــی کــه حــاال مــی  خواهیــم بکنیــم 

بایــد 50 ســال پیــش، بلکــه ۱50 ســال پیــش، شــروع مــی  کردیــم. امیــدوارم 

کــه بــه ســرعت پیــش برویــم. چــون در خطــاِب آقــا در روز افتتــاح شــنیدم 

کــه مــی  گوینــد امتیــازِ روحانیــِت شــیعه ایــن اســت کــه وابســتگی بــه جایــی 

ــن حســن  ــدوارم ای ــد. امی ــو کن ــد تکاپ ــی  توان ــد، م ــدر بخواه ــر ق ــدارد، ه ن

ظــن بجــا باشــد. مــا آقــا وضعمــان خیلــی عجیــب اســت! مســیحیها را عــرض 

ــد  ــب دارن ــن مذاه ــی  مایه تری ــن و ب ــد. حقیرتری ــان بودن ــکی آن ــردم. کاش ک

فرزندانمــان را از دســت مــا خــارج مــی  کننــد. بنــده در اصفهــان و در شــیراز 

ــا  ــعت دارد، ب ــم و وس ــدیدا نظ ــا ش ــی ه ــات بهای ــه تبلیغ ــردم ک ــاهده ک مش

ــا. ــفرهای تشــویقی، و این جــور بازیه ــری، س ــای 9 نف هیئته

بایــد در مقابــل اینهــا آمــاده شــد. اگــر فرزنــد ایــن دنیــا هســتیم، دنیایى 

ــَماَء َرَفَعَهــا َوَوَضــَع الِْمیــَزاَن«7 دنیایــى کــه همــه  چیــزش منظــم  کــه »َوالسَّ

ــا  ــن دنی ــد ای ــم و فرزن ــه مرگی ــوم ب ــیم، محک ــم نباش ــر منظ ــت، اگ اس

ــه صــورت مؤسســه درآمــده،  نیســتیم. در عصــرى کــه همــه چیــزش ب

ــده در یــک ســاعت  ــم. بن ــم و منظــم کنی ــان را ســازمان دهی ــد خودم بای

چقــدر دیگــر مــی  توانــم بیشــتر از ایــن بگویــم؟ ایــن از مؤسســات مســیحیها، 

آن هــم شــّمه ای از مؤسســات ســنّیها. در مقابــل اینهــا آقــا، مــا بایــد خودمان را 

منظــم کنیــم. واقعــا ســؤال اول ایــن اســت کــه مــا اصــا چــه تعــداد روحانــی 

داریــم؟ کجاهــا روحانــی داریــم و کجاهــا نداریــم؟ وضــع دینــی مناطــق چــه 

جــور اســت؟ دهــات چــه وضعــی دارنــد؟

۷.  سوره الرحمن، آیه ۷
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ــن  ــد، پایی ــد بکن ــاال بای ــد، ب ــد بکن ــن کار را نجــف بای ــد ای ــاال نگویی ح

ــى  ــن هدف ــراى چنی ــد ب ــان بای ــئولیم. همه م ــان مس ــه  م ــد. هم ــد بکن بای

همــکارى کنیــم. کار را منظــم کنیــم! مناطــق را تقســیم کنیــم. احصــاء و آمار 

دقیقــی از دهاتمــان، از اوضــاع شــهرها و مناطقمــان، از روحانیونــی کــه در آنجا 

هســتند، از ایــن کــه چقــدر پیــش یــا عقــب رفتــه  انــد، تهیــه کنیــم.

ــرد، مدارســی  ــه مؤسســاتی شــکل بگی ــم ک ــا حــاال انتظــار نداری ــه م البت

بــه وجــود بیایــد، درمانگاههایــی بــه وجــود بیایــد، بیمارســتانهایی بــه وجــود 

بیایــد، و مــدارس حرفــه ای بــه وجــود بیایــد. اگــر اینهــا هــم بشــود کــه چــه 

بهتــر، امیــدوارم کــه بشــود؛ ولــی اولیــن قــدم، هماهنگــی در دعــوت اســت. و 

مــا هنــوز ایــن هماهنگــی را در یــک شــهر و حتــی در یــک مجلــس نداریــم. 

ــد، هــر کــدام یــک جــور حــرف مــی   ــاالی منبــر مــی  رون ــا منبــری ب ســه ت

زننــد. یکــی از ایــن طــرف مــی  رود، دیگــری خــاف آن مــی  رود. اینهــا کــی 

بایــد عــاج شــود آقــا؟ چــه وقــت؟

حــاال، اگــر چنیــن ســازمان دهی ای بــه وجــود آمــد، اگــر چنیــن هماهنگی 

ای درســت شــد، اگــر چنیــن روش صحیحــی اتخــاذ شــد، آن وقــت کار مــا 

خیلــی خــوب پیــش خواهــد رفــت. بــرای ایــن کــه یــک کمــی هــم در آخــر 

ســخنم، بــا حلــوای پســین و ملــح اول، بــه قــول نظامــی، دهانتــان را شــیرین 

کــرده باشــم، عــرض مــی  کنــم کــه اگــر بــه  طــور منظــم و ســازمان  یافتــه 

کار کنیــم، خیلــى زودتــر و بهتــر مــى  توانیــم جلــو برویــم...

دین ما دین زندگى است

در آن والیتــی کــه مــا هســتیم گفتــه مــی  شــود کــه بهتریــن شــیوه دعــوت 
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، یعنــی دعــوت مــردم بــه ســوی خــدا، ســبکی اســت کــه مــا داریــم. از  الــی اهللَّ

بنــده دعــوت کردنــد در مؤسســه ای در لبنــان بــه نــام »دیرالمخلص« ســخنرانی 

ــان اســت  ــه راهب ــار هــم هســت: یکــی متعلــق ب ــا مؤسســه در کن کنــم. دو ت

و دیگــری متعلــق بــه راهبــات. ایــن طــرف کشــیش مــی  پروراننــد و حــوزه 

علمیــه آنهاســت، آن طــرف هــم دختــران تــارک دنیــا مــی  پروراننــد. در ایــن 

مؤسســه از بنــده دعــوت کردنــد کــه صحبــت بکنــم. در راه، کــه از صــور بــه 

ســوی دیرالمخلــص مــی  رفتــم، معــاون مطــراِن دیــر هــم ســفِر بنــده بــود. در 

راه بــه بنــده گفــت کــه ایــن جوانهــا، دنیــا را تــرک نمــوده و خودشــان را از 

لــذات دنیــا محــروم کــرده  انــد. دنیــا هــم امــروز خیلــی فریبنــده شــده اســت. 

ایــن اســت کــه اگــر بتوانــی اینهــا را در ایــن جهــاد و فداکاریشــان تشــویق و 

تقدیــر کنــی، کار خوبــی اســت. گفتــم خیلــی خــوب.

بنــده ســاعتی در ایــن مجلــس صحبــت کــردم. خــدا شــاهد اســت ایــن 

را کــه عــرض مــی  کنــم نــه بــرای خودنمایــی اســت، بلکــه بــرای ایــن اســت 

کــه آقایــان را دلخــوش بکنــم، کــه روش تبلیغاتــى و حقایــق علمــى اى کــه 

مــا داریــم، بســیار بســیار جلوتــر، عمیق تــر و مؤثرتــر از حقایــق علمــى 

اى اســت کــه دیگــران دارنــد. در ایــن صحبتــی کــه کــردم، بعــد از مدتــی، 

رئیــس دیــر بــه مدیــر کل تبلیغــات لبنــان، کــه او هــم مســیحی اســت، گفتــه 

بــود: آن روحانیتــی کــه ســیّد موســی ظــرف یــک ســاعت در محیــط دیــر مــا 

پراکنــد، بیــش از روحانیتــی بــود کــه در مــدت شــش ســاْل مــا بــه اینهــا داده 

 ایــم!

امیــدوارم کــه حمــل بــر خودنمایــی نفرماییــد. ایــن یــک حقیقــت اســت 
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ــه آن دیــن مطهــری اســت کــه مــی  ــه بنــده نیســت. مربــوط ب کــه مربــوط ب

 گویــد: اگــر زراعــت بکنــی عبــادت و ســجود خداســت؛ اگــر بــا زنــت حســن 

معاملــه بکنــی عبــادت و ســجود اســت؛ اگــر در بــازار تجــارت بکنــی عبــادت 

ــه  ــه جــا و هم ــد همیشــه در هم ــی  خواه ــه م ــی ک و ســجود اســت؛ آن دین

ــاد او  ــر خــدا و ی ــا ذک ــز را ب ــچ چی ــاد خــدا باشــد و هی ــه ی وضــْع انســان ب

منافــی نمــی  دانــد؛ آخــر در مقابــل ایــن دیــن، مســیحیها هســتند، کــه اصــا 

ــد.  ــی  دانن ــرایطی خــاص ممکــن نم ــادت را جــز در کلیســا و جــز در ش عب

ــه او هــم از  ــاردو شــارمان« ک ــام »فی ــه ن ــک کشــیش نوظهــوری هســت ب ی

علمــای بــزرگ اســت. ایــن کشــیش آمــد و عنــوان نمــود کــه: عبــادت تنهــا 

ــر  ــد کریســمس و والدت مسیح علیه الســام آن خمی ــه در شــب عی ــن نیســت ک ای

مخصــوص را بــا آن آب مخصــوص مخلــوط کنیــد و بخوریــد؛ عبــادت تنهــا 

ایــن نیســت. گفتــه اســت کــه: شــما حتــی اگــر ســنگی را برداریــد و جــاده ای 

را صــاف کنیــد، ایــن عبــادت اســت. وقتــی وی ایــن حــرف را زد، کتابهایــش 

ــازه آهســته  ــر حــاال ت ــگ کف ــده نشــد. رن ــا خوان ــا مدته ــد و ت ــم گردی تحری

آهســته دارد از روی فیــاردو شــارماِن کشــیش زدوده مــی  شــود. ایــن در حالی 

اســت کــه هــزار و ســیصد ســال پیــش پیغمبــر ماصلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم بــه ابــوذر 

مــی  گویــد: حتــی در خــواب و خــوراک قصــد قربــت کــن. دیــن مــا اصــا 

بــراى زندگــى اســت. دیــن مــا در کارخانــه، در مدرســه، در بیمارســتان، 

در زمیــن کشــاورزى، در بــازار و در همــه جــا، همــراه ماســت. ایــن دین 

ــن ســمت و  ــا چنی ــادات م ــی عب ــد. حت ــى کن ــد زندگ ــه مى توان ــت ک اس

ــده نیســت، بلکــه  ــه بن ــق ب ــه متعل ــم ک ــد. ســخنی را نقــل می کن ســویی دارن
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مــال شــخصی اتریشــی بــه نــام »محمــد اســد« اســت کــه ســی چهــل ســال 

پیــش مســلمان شــده و فعــا در شــهر طنجــه در کشــور مغــرب ســاکن اســت. 

بســیار مــرد خوبــی اســت و حرفهــای خیلــی خــوب دارد. او مــی  گویــد: در 

عبادتهــای اســامی، از قبیــل نمــاز و حــج، ســعی شــده اســت تــا هــر دو جنبــه 

دنیــا و آخــرت، و جســم و روح، بــا هــم تــوأم شــوند. وی مثــا مــی  گویــد که 

ممکــن بــود در مــورد نمــاز بــه مــا بگوینــد: همین طــور تکیــه دهیــد و توجــه 

قلبیتــان بــه خــدا باشــد. امــا نگفتــه  انــد. بــه جــای آن، در حالــی کــه قلبــت 

ــی،  ــی  گوی ــر م ــی، تکبی ــی  کن ــی، ســجود م ــی  کن ــوع م ــش خداســت، رک پی

ــد و هــم قلــب و روحــت  ــی  کن ــت کار م ــی هــم بدن ــی، یعن ــی  گوی ــر م ذک

کار مــی  کننــد. قلبــت متوجــه خداســت، امــا، هم زمــاِن بــا آن، اعمالــی از تــو 

صــادر مــی  شــود، تــا عــادت کنــی کــه حتــی در حیــن عمــل خارجــی هــم 

متوجــه خــدا باشــی، تــا بتوانــی در بــازار هــم کــه هســتی متوجــه خــدا باشــی، 

تــا بتوانــی در حیــن کشــاورزی هــم متوجــه خــدا باشــی. مقصــود آن اســت 

کــه دیــن مــا دیــن زندگــى اســت؛ دیــن مــا دیــن ســامتى و صلــح و 

ــم، از نظــر شــکل و از نظــر ســازمان دهى، وضــع  صفاســت. اگــر بتوانی

خودمــان را مرتــب کنیــم، هزارهــا هــزار امیــد اســت.

امیــدوارم بــه برکــت حقانیــت ایــن دیــن، و صفــا و خلــوص قلــوب ایــن 

بــرادران عزیــز، کــه بــا ایــن روح پــاک و مطهــر از همــه چیــِز ایــن دنیا گذشــته 

ــا عرضــه  ــه دنی ــوزون ب ــا شــکلی منظــم و م ــن حقیقــت را ب ــم ای ــد، بتوانی  ان

بداریــم تــا، در ظــرف مدتــی کوتــاه، عقــب  ماندگــی چهارصــد پانصــد ســاله 

را جبــران کنیــم. 
و السام علیکم و رحمت اهلل و برکاته
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در ایــن دنیــاى ســازمانی، اگــر مــا بــاز 
ــن،  ــر م ــه نظ ــم، ب ــک َروى کنی ــم ت بخواهی

نهایــِت ســادگی اســت. 
مــا اگــر امــروز عمــِل دســته  جمعــی نداشــته 
ــه  ــت. ک ــه اس ــِس معرک ــان پ ــیم کالهم باش
ــم و  ــز منظ ــه چی ــه هم ــراى این ک ــت! ب هس

ــت. ــازمانی اس ــکیالتی و س تش


