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مقدمه

نوشــته حاضــر متــن ســخنرانی امــام موســی صــدر در مؤسســه احمدیــه 

اصفهــان بــرای جمعــی از وعــاظ ایــن شــهر اســت کــه در روز چهارشــنبه ۵ 

آبــان ۱۳۴۴ ایــراد شــده اســت. ایشــان در ایــن ســخنرانی دربــارۀ اهمیــت کار 

جمعــی بــا اســتناد بــه قــرآن مقدماتــی می گویــد و ســپس بــه مســئلۀ تبلیــغ در 

جهــان امــروز می پــردازد. وی بــا ذکــر مثال هایــی از شــیوۀ تبلیغــی مســیحیان 

ــارۀ وضعیــت تبلیغــی شــیعیان هشــدار می دهــد. در پایــان  و اهــل ســنت درب

نیــز برخــی تجربیــات و خاطــرات خــود را در ایــن خصــوص بــرای حاضــران 

ــد.  ــر می کن ذک

»پایــگاه مضمــار« که بــا هــدف تولید دانــش و گفتمان ســازی تشــکیالت 

اســالمی از طریــق ترویــج فرهنــگ کار تشــکیالتی، الگوســازی، نقــد و تحلیــل 

ــرده،  ــه کار ک ــاز ب ــود آغ ــای موج ــه ه ــش مجموع ــد و پای ــن رص و همچنی

وظیفــه خــود دانســته تــا ضمــن بــاز نشــر محتواهــای مناســب و مفیــد در ایــن 

زمینــه بخشــی از وظیفــه و تکلیــف خــود را عملــی نمایــد.

مطلــب پیــش رو یکــی از نــاب تریــن و مفیــد تریــن مطالبــی اســت کــه 

ــن  ــن مبی ــغ دی ــتای تبلی ــی – تشــکیالتی در راس ــت کار جمع ــه اهمی در زمین

ــن  ــه ای ــذا مطالع ــت. ل ــده اس ــرح ش ــدر مط ــی ص ــام موس ــط ام ــالم توس اس

ــه ویــژه  ــه کار تشــکیالتی و مبلغــان دیــن ب جــزوه بــه همــه عالقــه منــدان ب

ــه مــی شــود.  ــون معظــم و گرامــی توصی قشــر روحانی

ــام موســی  ــی ام ــه موسســه فرهنگــی تحقیقات ــن ســخنرانی را ک ــن ای مت
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ــد. ــی خوانی ــه م ــرده اســت، در ادام صــدر۱ منتشــر ک

1.  www.imam-sadr.com
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

»رب اشــرح لــی صــدري، و یســرلي أمــري، واحلــل عقــدۀ مــن لســاني 

یفقهــوا قولــي، واجعــل لــي وزیــراً مــن أهلــي، هــارون اخــي، اشــدد بــه أزري، 

و اشــرکه فــي أمــري، کــي نســبحك کثیــراً، و نذکــرك کثیــراً، إنــك کنــت بنــا 

بصیــراً«2.

قیام دسته جمعی بهترین قیام در راه خدا

در ابتــدای بحــث ایــن آیــه کریمــه را قرائــت کــردم. از ایــن نوع آیــات در 

ــن  ــاهلل م ــم: »أعــوذ ب ــه ای می خوانی ــه چشــم می خــورد. در آی ــرآن بســیار ب ق

ــرادي «۳؛  ِ َمْثنــي  َو فُ َّمــا أَِعُظُکــْم بِواِحــَدٍة أَْن تَُقوُمــوا هلِلَّ ــْل إِن الشــيطان الرجيــم، قُ

پیغمبــر اکــرم بــه امــر خــدا یــك موعظــه بــه مؤمنیــن می کنــد. ایــن موعظــه 

عبــارت اســت از اینکــه قیــام هلل بکننــد. بــراي اینکــه قیــام هلل نتیجه بخــش و 

ــا و فــرادا باشــد.  ــه داده شــده اســت کــه مثن مفیــد باشــد، دســتورش این گون

ــه دو  ــت محمــد)ص( ب ــي اّم ــه خدای ــام هلل و انجــام دادن وظيف یعنــي قي

ــام دســته جمعي،  ــي قي ــا، یعن ــام مثن ــرد: یكــي قي ــه صــورت می پذی گون

ــام  ــه قي ــرادا، تنهــا تنهــا. در ایــن آی ــام ف ــا، متعــدد، و یكــي قي دوتادوت

ــر  ــر کلمــه ای و ه ــرآن ه ــت. در ق ــده اس ــدم ش ــرادا مق ــام ف ــر قي ــا ب مثن

عطفــي و هــر تقــدم و تأخــری از روی حکمتــي اســت. پــس اگــر قیــام مثنــا 

مقــدم شــده اســت، شــاید این گونــه فهمیــده می شــود کــه بهتریــن طریــق و 

اوليــن طریــق بــراي قيــام در راه خــدا قيــام دســته جمعي اســت.

2.  سوره طه، آیات ۲۵ تا ۳۵

3.  سوره سبأ،  آیه ۴۶
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ــن  ــل همی ــت، مث ــده اس ــاره  ش ــا اش ــن معن ــه ای ــم ب ــر ه ــات دیگ در آی

ــه  ــد ک ــا می کن ــي)س( تقاض ــرت موس ــه حض ــردم ک ــت ک ــه قرائ ــه ای ک آی

بــراي او معینــي تعییــن شــود؛ حتــي تعبیــر »و أشــركه فــی أمــری«۴ هــم وارد 

شــده اســت کــه ایــن وظیفــه ســنگین رســالت را بــا مشــارکت یکدیگــر انجــام 

دهیــم. ایــن مســئله مخصــوص بــه حضــرت موســي هــم نیســت کــه بگوییــم 

ــان آن حضــرت کمــي ُمعقــد بــوده اســت. زب

ََّمــا أَنـْـَت ُمْنــِذٌر َولـِـُکلِّ قـَـْوٍم َهــاٍد«۵. برحســب  در آیــه کریمــه می خوانیــم: »إِن

تفاســیر وارد شــده در اخبــار مــا، از حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه »هــاد« و از 

پیغمبــر اکــرم)ص( بــه »منــذر« تعبیــر شــده اســت. بنابرایــن، حتــي در اســالم 

ــی  ــت متمــم رســالت اســت؛ یعن ــا هــم هســتند.  والی هــم منــذر و هــاد ب

ــاًل  ــن مســئله را کام ــا هــم ای ــاون و كار دســته جمعي. ســیره انبی ــا تع كار ب

ــد. ــان می ده نش

پیغمبــر اکــرم در ۱۳ ســالي کــه در مکــه بودنــد، درصــدد تربیــت همکاران 

مخلــص و ورزیــده ای بودنــد کــه در مقابــل تمــام مشــکالت مکــه و فشــارهای 

کفــار مقاومــت کننــد و از ایــن کــوره ورزیــده و کامــل بیــرون بیاینــد تــا وقتــي 

ــود،  ــکیل می ش ــالمي تش ــت اس ــد و حکوم ــرت فرامی رس ــور هج ــه ج ک

ــد  ــه بتوانن ــته باشــد ک ــرد و زن داش ــوان  و انصــار از م حضــرت دســته ای اع

ــا دقــت در هــدف رســالت  ــن مســئله ب ــد. ای ــم اســالمي را بگذارن ــای عال بن

ــه اســالم اســمي در شناســنامه ها و  ــي واضــح اســت ک روشــن می شــود. یعن

4.  سوره طه آیه ۳۲

5.  سوره رعد،  آیه ۷
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ــت. ــا نیس ــعاری در عمل ه ش

اســالم تربیــت جدیــدی اســت بــرای بشــر؛ کارخانــه آدم ســازی ای اســت 

کــه بشــر را از عمــق قلبــش تــا صوری تریــن حرکاتــش در ایــن کــوره اســالم 

ــر  ــی آورد: فکــرش را تغیی ــدی درم ــه صــورت جدی ــد و او را ب ــت می کن تربی

ــر می دهــد،  اخالقــش  ــر می دهــد، عملــش را تغیی ــده اش را تغیی می دهــد،  عقی

را تغییــر می دهــد. تربیــت انســان از تربیــت درخــت کــه کمتــر نیســت. اگــر 

بخواهیــم درختــی را تربیــت کنیــم، بایــد بــه آن آب بدهیــم، زمینــش را آمــاده 

ــد به اصطــالح  ــم، بای ــی اش را بزنی ــم، شــاخه های اضاف ــد را بگیری ــم، زوائ کنی

ــه آن برســیم. اگــر درختــي را کاشــتیم و رهایــش کردیــم  رعایتــش بکنیــم، ب

ــه نتیجــه نمی رســد. ــد، ب ــر نمی ده ــه ثم ک

ــه آن  ــر روز ب ــد ه ــازد، بای ــاختمانی بس ــد س ــي می خواه ــي مهندس وقت

ــرود.  ــاد و کــم نشــود، از بیــن ن ــا کــج و راســت نشــود، زی سرکشــي کنــد ت

چگونــه می شــود گفــت کــه در تربیــت انســان مراقبــت و رعایــت الزم نیســت. 

ــی  ــد، به تنهای ــت کن ــلمان ها را تربی ــر می خواســت مس ــرم)ص( اگ ــر اک پیغمب

بــه ایــن کار نمی رســید. بلــه، بــه وجــود آوردن یــك حکومــت، یــك 

ــت  ــی  می توانس ــودش به تنهای ــود و خ ــاني ب ــدرت کار آس ــك ق ــاهي، ی پادش

ــاذر آفریــدن، علــي  ــد. امــا تربیــت بشــر، ســلمان آفریــدن، اب ایــن کار را بکن

ــه وقــت بســیار داشــت.  از ایــن جهــت،  ــاج ب آفریــدن و تربیــت کــردن احتی

ــن  ــدام از ای ــد، هرک ــه می آی ــه مدین ــي ب ــا وقت ــد ت ــا را پروری ــه اینه در مک

ــده درســت  ــراد ورزی ــح و اف ــد و جامعــه صال ــراد دســته ای را تربیــت بکنن اف

شــوند. از ایــن رو، از مهاجریــن و اعوانــش کمــك گرفــت. ســبك تربیتــی انبیــا 
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ــور  ــام هلل به ط ــن، قي ــوده اســت. بنابرای ــه ب ــت این گون ــر وق همیشــه و در ه

ــه  ــات عالي ــرای خدم ــت و ب ــر اس ــر و نتيجه بخش ت ــته جمعي مؤثرت دس

ــر اســت. ــر و ضروری ت ــه الزم ت و عام

ویژگی های عمل جمعی در مقابل عمل فردی 

واضــح اســت کــه غیــر از ایــن تجربــۀ خارجــي و این واقعــه تاریخــي، اگر 

مــا مطالعــه کنیــم و عمــل دســته جمعي و عمــل فــردی را بســنجیم، می توانیــم 

ــته جمعي از  ــل دس ــد عم ــان می ده ــه نش ــم ک ــر کنی ــیاری ذک ــات بس موجب

عمــل فــردی بهتــر اســت. عمــل فــردی عقيــم اســت، چــون عمــر انســان 

محــدود اســت. یــك نفــر همیشــه زنــده نیســت و اگــر کســي عمــل فــردی 

ــا موانعــي برایــش ایجــاد  ــا مریــض شــد ی ــرد ی ــه محــض اینکــه ُم ــد، ب بکن

ــد  ــته جمعي خال ــل دس ــا عم ــود. ام ــل می ش ــل و تعطی ــل باط ــد، آن عم ش

ــردی  ــرد. ف ــه ف ــد، ن ــام می ده ــت انج ــل را جمعي ــون عم ــت، چ اس

ــردی  ــد. عمــل ف ــن عمــل باقــي می مان ــد و ای مــی رود و دیگــری می آی

شــمول نــدارد، چــون یــک فــرد محــدود اســت، در حالتــي كــه عمــل 

ــودش  ــعت وج ــودی دارد،  وس ــاع وج ــمول دارد،  اتس ــته جمعي ش دس

بيشــتر از عمــل فــردی اســت.

ــه  ــز احاط ــه همه چی ــرد ب ــك ف ــون ی ــت، چ ــص اس ــردی ناق ــل ف عم

ــر  ــا اگ ــد. ام ــز برس ــه همه چی ــد ب ــدارد، نمی توان ــر ن ــا خب ــدارد، از همه ج ن

ــي  ــری بازرس ــد، دیگ ــق بکن ــد تحقی ــي می توان ــد، یک ــته جمعي ش ــل دس عم

ــوزش  ــد آم ــاورد، یکــی می توان ــور ســر دربی ــف ام ــّم و کی ــد، یکــي از ک کن
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ــن، عمــل دســته جمعي  ــد. بنابرای ــم اجــرا بکن ــد، یکــي ه ــد و فکــر بکن بده

هــم خلــود دارد و هــم شــمول و هــم احاطــه، در حالتــي کــه عمــل فــردی هــم 

ــدارد. عقیــم اســت و هــم شــمول و احاطــۀ عمــل جمعــی را ن

ــداهلل مــع الجماعــه« کــه در اخبــار بســیاری  شــاید عبــارت معــروف »ی

وارد شــده، اشــاره بــه همیــن حقیقــت باشــد، چــون عبــارت »یــداهلل« کنایــه 

ــود  ــي و خل ــه از توانای ــدرت خداســت، کنای ــه از ق از برکــت خداســت، کنای

خداســت، کنایــه از احاطــۀ خداســت. ایــن حــاالت در جماعــت محقق اســت، 

نــه در فــرد. از ایــن جهــت اگــر روزی پیــش پــای مــا فقــط راه عمــل فــردی 

بــود، در آن روز قیــام هلل را به طــور فــردی انجــام می دهیــم،  ولــي اگــر 

ــردی،  ــل ف ــم و عم ــام بدهی ــته جمعي انج ــل دس ــتیم عم ــم می توانس روزی ه

ــا و عمــل متعــدد و عمــل جمعــي را انجــام  هیچ کــس نیســت کــه عمــل مثن

ــت. ــر اس ــر و ثابت ت ــر و مؤثرت ــل قوی ت ــن عم ــد. ای نده

چگونه کار دسته جمعی انجام دهیم؟

ــي  ــبتًا اخالق ــث نس ــه بح ــا ب ــردم ت ــرض ک ــر را ع ــه مختص ــن مقدم ای

ــام  ــته جمعي انج ــل دس ــم عم ــه بتواني ــرای اینك ــا ب ــم. م ــي برس و علم

ــه  ــه ک ــم؟ همان گون ــي می گيری ــه نتایج ــرایطي دارد و چ ــه ش ــم، چ بدهي

روز گذشــته و در جلســه گذشــته عــرض کــردم، خداونــد متعــال دربــارۀ دنیــا 

ــَماَء  ــد: »َوالسَّ ــم می فرمای ــرآن کری ــت، در ق ــرده اس ــق ک ــه خل ــی ک و جهان

َرفََعَهــا َوَوَضــَع الِْميــَزاَن أَلَّ تَْطَغــْوا فـِـي الِْميــَزاِن«۶؛ مــا عالـَـم را کــه خلــق کردیــم 

6.  سوره الرحمن، آیات ۷ و ۸
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ــر اســاس  ــان را ب ــی جه ــتیم، یعن ــرازو گذاش ــتیم، ت ــه برافراش ــمان را ک و آس

ــزی  ــر چی ــت،  ه ــوزون اس ــان م ــزی در جه ــر چی ــم و ه ــق کردی ــم خل نظ

ــز در  ــه همه چی ــد ک ــد می کن ــیاری تأکی ــات بس ــت.  آی ــَدر«۷ اس ــاُه بَِق »َخَلْقن

جهــان منظــم اســت. پــس اگــر کســي بخواهــد در ایــن جهــان موفــق باشــد و 

بــا ایــن جهــان هماهنــگ باشــد و بــا ســیر جهــان حرکــت بکنــد، بایــد عملــش 

ــش و  ــل بلبشــو و بی نظــم خــالف ســنت آفرین ــوزون و منظــم باشــد، عم م

ــه زوال اســت. محکــوم ب

ــه آن  ــط ب ــون فق ــردم و اکن ــرض نک ــروز ع ــه دی ــی را ک ــب دوم مطل

ــود  ــر نمی ش ــا دیگ ــه م ــروز در جامع ــه ام ــن اســت ک ــم، ای ــاره می کن اش

ــا  ــم، تنه ــا کار می کردی ــا تنه ــرا روزی م ــرا؟ زی ــرد. چ ــردی ك ــل ف عم

ــا کار  ــي تنه ــات اجتماع ــي و طبق ــم، همــه مؤسســات اجتماع ــغ می کردی تبلی

ــوری  ــا دیکتات ــد و حکومت ه ــت می کردن ــا حکوم ــا تنه ــد، دولت ه می کردن

بــود. تجارت هــا بــه شــکل تجارت هــای فــردی بــود. ولــي امــروز همه چيــز 

ــض  ــا مؤسســات عری ــت: دولت ه ــده اس ــته جمعي درآم ــورت دس ــه ص ب

ــده  ــرکت ها درآم ــه صــورت ش ــا ب ــد. تجارت ه ــود آورده ان ــه وج ــل ب و طوی

اســت. روزنامه هــا، جبهه هــا تشــکیل داده انــد. فعالیت هــای سیاســي بــه 

ــا  ــورت اتحادیه ه ــه ص ــي ب ــائل صنف ــت.  مس ــده اس ــی درآم ــورت حزب ص

درآمــده اســت. همــه بــه صــورت دســته جمعی درآمده انــد. اگــر در 

ــم  ــد، بخواهي ــه صــورت دســته جمعي كار می كنن ــه همــه ب ــه ای ك جامع

تــک  روي بكنيــم، محكــوم بــه زواليــم، ضعيفيــم و حقيریــم. خداونــد اگر 

7.  سوره قمر، آیه ۴۹



دین تشکیالتی 2 - اهمیت کار جمعی در تبلیغ دین اسالم

11

بخواهــد بــه مــا كمــک بكنــد، البتــه، بــه كار دســته جمعی بيشــتر كمــک 

ــرای كار كــردن و كار  می كنــد، چــون یــداهلل مــع الجماعــه. بنابرایــن، ب

ــته جمعي. ــرد و كار دس ــم ك ــد كار منظ ــردن بای ــر ك مؤث

ــه  ــم؟ كار دســته جمعي ب ــم كار دســته جمعي بكني ــه می تواني حــاال چگون

ایــن معناســت كــه هركــس خــود را در  جمــع و در مجموعــه فانــی كنــد، 

یعنــي دیگــر از تــک  روی و فردیــت و انانيــت و شــخصيت صرف نظــر 

ــر  ــه اگ ــد ک ــه می فرمایی ــود. شــما مالحظ ــزرگ بش ــودش ب ــا وج ــد ت بكن

یــك عضــو کوچــك از بــدن -  ایــن تعبیــر حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( اســت 

ــرا  ــد، زی ــب می کن ــد و ت ــدار می مان ــب را بی ــدن ش ــام ب ــود، تم ــم بش - زخ

مــرض یــك عضــو مــرض همــۀ اعضاســت. اگــر مــا صــورت دســته جمعي 

ــردي از  ــر ف ــراي ه ــم، دیگــر مصلحــت و مفســده ای كــه ب ــدا كردی پي

ــا اگــر  ــد و ی ــد، دیگــران را هــم ناراحــت می كن ــا پيــش می آی ــراد م اف

ــه اخالقــي یعنــی  ــه ایــن نکت ــد. اینجــا ب ــود، خوشــحال می كن مصلحــت ب

ــری  ــوع مختص ــن موض ــم روی ای ــش می کن ــم. خواه ــالص برمی خوری اخ

تأمــل بفرماییــد تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســید.

نقش اخالص در کار جمعی

بــه مســئله اخــالص آقــا بایــد اندکــی دقــت کــرد. مســئله ای کــه از روز 

مکلــف شــدن، یعنــی از روزی کــه قابــل خطــاب الهــي شــدیم، بــه مــا گفتنــد 

کــه در نمــاز بایــد قصــد اخــالص داشــته باشــید، اخــالص در عمــل داشــته 
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باشــید. ایــن اخــالص دریایــي از عظمــت اســت کــه اگــر انســان در آن دقــت 

کنــد، می بینــد کــه خیلــي آموزنــده اســت. مــا را می خواســتند بــا ایــن کلمــه 

اخــالص تربیــت کننــد.

ــودن.  ــص ب ــي خال ــالص یعن ــوی اخ ــر لغ ــه؟ از نظ ــي چ ــالص یعن اخ

اخــالص در نمــاز یعنــي چــه؟ یعنــي فقــط خالصــًا بــراي خــدا نمــاز خوانــدن. 

ــان  ــت. انس ــه اس ــد گون ــي چن ــل خارج ــرای عم ــان ب ــرك انس ــل مح عوام

ــورم،  ــده می خ ــه بن ــي ک ــاًل در غذای ــخصي دارد. مث ــای ش ــي محرك ه گاه

ــل  ــی روم، عام ــح م ــراي تفری ــه ب ــتی ک ــدن دوس ــه دی ــی روم، ب ــه م ــي ک راه

ــن،  ــت م ــن، رغب ــن، احتیاجــات م ــي عواطــف م ــر اســت، یعن شــخصي مؤث

مــن را وادار می کنــد کــه ایــن کار را بکنــم. گاهــي از اوقــات عامــل 

ــراي  ــم، ب ــر زن ــراي خاط ــه ام، ب ــر بچ ــرای خاط ــت؛ ب ــن« اس ــیع تر از »م وس

خاطــر خانــواده ام، ایــن کار را انجــام می دهــم. گاهــي از اوقــات بــرای 

خاطــر مــردم کاری را انجــام می دهــم، بــراي خاطــر وجیه الملــه شــدن 

کاری را انجــام می دهــم، بــرای خاطــر کســب افــکار عمومــي کاری را انجــام 

می دهــم. وقتــی هــم هســت کــه بــرای خاطــر خــدا کاری را انجــام می دهــم .

حــاال کــه عوامــل محــرك یــك عمــل )خواهــش می کنــم کمــی دقــت بفرمایید 

تــا ایــن عقــده ای کــه در زبــان مــن در ایــن بــاره هســت، حــل بشــود( متعدد و 

متنــوع اســت، اگــر مــن عامــل محــرك خــود را فقــط خــدا قــرار دادم و ســعي 

ــه آن مقامــي برســم  ــادات و در اعمــال، ب ــا تمریــن در نمــاز و در عب کــردم ب

ــِه«۸ یعنــي در  ــْرِء َو قَْلبِ ــَن الَْم َ يَُحــوُل بَْي کــه قــرآن می فرمایــد: »َو اْعَلُمــوا أَنَّ اهللَّ

8.  سوره انفال ،   آیه ۲۴
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پشــت قلــب مــن و مرکــز ســتاد فرماندهــي بــدن مــن خــدا قــرار گرفــت، اگــر 

مــن توانســتم بــه ایــن مقــام برســم و ایــن کار را انجــام دادم، یعنــي در عمــل 

خارجــی خــدا را محــرك خــود قــرار دادم، نتیجــه چــه می شــود؟ نتیجــه ایــن 

ــان  می شــود کــه جنباننــده عضــالت مــن و محــرك دســت و پــاي مــن و زب

مــن در کار خــودم، خــدا خواهــد شــد. در ایــن صــورت، چــه اثــری در بــدن 

مــن و در وضــع مــن می گــذارد؟

آثــار بســیاری دارد. مثالــي می زنــم. گاهــي از اوقــات در محاکــم 

جریمــه ای ســبب و مباشــر دارد، یعنــي یــك نفــر دیگــری را تحریــك می کنــد 

ــد و  کــه جنایتــي را مرتکــب شــود. ســبب کســي اســت کــه تحریــك می کن

ــا در  ــه م ــد. در فق ــر می گوین ــد، مباش ــام می ده ــل را انج ــه عم ــي ک ــه کس ب

ــه ســبب و  ــي ب ــم وقت ــون جرائ ــد. در قان ــدان پرداخته ان ــل مفصــل ب ــاب قت ب

ــریك  ــردو ش ــر ه ــبب و مباش ــه س ــد ک ــه می گوین ــند، این گون ــر می رس مباش

ــوای از مباشــر  ــد؛  گاهــي ســبب اق ــا یکدیگــر تفــاوت می کنن ــا ب ــد. ام جرم ان

اســت و گاهــي مباشــر اقــوای از ســبب اســت. مثــاًل شــخصي انســان عاقلــي 

را وادار بــه ارتــکاب جرمــي می کنــد.  اینجــا مباشــر اقــوی اســت، زیــرا انســان 

ــك  ــت . تحری ــده اس ــب ش ــی مرتک ــه جنایت ــت ک ــي اس ــید توانای ــل رش عاق

دیگــری اثــر اصلــي و اساســي نداشــته اســت. مباشــر خــودش عقــل و فکــر 

ــي را  ــد، ناقص العقل ــك می کن ــه ای را تحری ــخصي بچ ــي ش ــا گاه ــته. ام داش

تحریــك می کنــد.  اینجــا می گوینــد کــه ســبب اقــوی از مباشــر اســت، یعنــي 

کســي کــه عمــل را انجــام داده اســت، ابــزار بــوده، مثــل شمشــیری کــه مــن 

ــیر اراده ای  ــم. شمش ــروح می کن ــا آن مج ــي را ب ــرم و کس ــت می گی ــه دس ب
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ــي را  ــا ناقص العقل ــي را ی ــا زن ــه ای را ی ــد و بچ ــخصي آم ــر ش ــدارد. اگ ن

ــر اســت و  ــوای از مباش ــبب اق ــه س ــد ک ــرد، می گوین ــي ک ــه عمل ــك ب تحری

ــند. ــرم می شناس ــبب را مج ــد و س ــبت می دهن ــبب نس ــه س ــل را ب فع

ــدی  ــا ثروتمن ــری ی ــی تاج ــت. گاه ــه اس ــم همین گون ــنات ه در حس

خــودش بــه فکــر می افتــد کــه مؤسســه ای را بســازد. ایــن شــخص خــودش 

ــم از آِن  ــی ه ــر اله ــر و تقدی ــواب و اج ــت و ث ــام داده اس ــن کار را انج ای

خــودش اســت. امــا یــك وقــت این گونــه نیســت. آن طــور کــه گفتنــد، آقایــون 

ــزار  ــه ده ه ــد ک ــي و وادارش می کنن ــای محترم ــش آق ــد پی ــریف می برن تش

تومــان پــول آهــن احمدیــه را بدهــد یــا قناســی آن را بخــرد و یــك میلیــون 

ــار ایــن مؤسســه بگــذارد. البتــه، ایــن  تومــن از زمین هایــي کــه دارد، در اختی

هــم اجــر دارد، امــا اجــر اول مــال شــمایي اســت کــه او را برانگیختیــد. اســم 

ــره  ــل بی به ــن عم ــم از ای ــت و او ه ــال شماس ــوص م ــت، خل ــال شماس م

ــي  ــر کس ــه اگ ــاند ک ــا می رس ــه اینج ــا را ب ــئله م ــن مس ــن، ای نیســت. بنابرای

داعــي و باعــث عملــي شــد، یــك شــخصي هــم واســطه بــود، مباشــر بــود، اگر 

ــا  ــه او نســبت داده می شــود. ام ــن مباشــر از خــود اراده ای داشــت، فعــل ب ای

اگــر ایــن مباشــر در مقابــل آن ســبب بــالاراده بــود، فعــل بــه ســبب نســبت 

می شــود. داده 

بعــد از ایــن مقدمــه کــه روشــن شــد، بــه ســراغ اعمــال صالحــه می آییــم. 

اگــر مــا در افعــال و اعمــال صالحــه از خودمــان اراده ای داشــته باشــيم، 

فعــل بــه مــا نســبت داده می شــود. اگــر پولــي بــه فقيــری می دهيــم تــا 

وجدانمــان راضــي بشــود، كار خيــر می كنيــم كــه جامعــه مــا را خــوب 
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بشناســد، محــرك مــا در ایــن عمــل خارجــي »مــن« اســت، »أنــا« اســت. 

ــه در اســام  ــده ای ك ــم آموزن ــن تعلي ــا ای ــردم و ب ــن ك ــر تمری ــا اگ ام

اســت، یعنــی مســئله اخــاص، كاری كــردم كــه مــن بــرای خــود و بــه 

اراده خــود كاری انجــام نــدادم، ایــن كار را می كنــم چــون خــدا گفتــه، 

یعنــي ســرنخ دســت خــدا باشــد؛ اگــر اخــاص قــوی شــد، انســان بــه 

مرحلــه فنــا می رســد: فنــای در ذات الهــي. در ایــن حالــت وقتــی خــدا 

ــن  ــت ای ــتد. آن وق ــد: بایســت، می ایس ــی رود؛  می گوی ــرو، م ــد: ب می گوی

شــخص علــي می شــود کــه وقتــي روی ســینه عمــرو بــن عبــدود می نشــیند، 

ــادا ذره ای شمشــیر  ــه مب ــد می شــود ک ــینه بلن ــد، از روی س ــا غضــب می کن ت

را بــا قــدرت بیشــتری بیــاورد و مقــداری از »أنــا«، از ذات علــي در ایــن عمــل 

شــرکت کنــد.

بــه ایــن مرحلــه كــه رســيد، دســتش بــراي خــدا حركــت می كنــد، 

ــه  ــدا ب ــرای خ ــش ب ــد، زبان ــح می كن ــد، صل ــی آورد، می ُكش ــار م فش

ــه از او  ــي ك ــد،  افعال ــدا می تپ ــرای خ ــش ب ــد، قلب ــت درمی آی حرك

صــادر می شــود بــرای خــدا صــادر می شــود. یعنــي مباشــر بــه صــورت 

ــون  ــر قان ــورت، بناب ــن ص ــد. در ای ــدا درمی آی ــت خ ــيله ای در دس وس

ــه  ــد؟ اول ب ــبت می دهن ــي نس ــه كس ــه چ ــل را ب ــر، فع ــبب و مباش س

خــدا، یعنــی فعــِل خــدا می شــود. وقتــي فعــل خــدا شــد، چــه اتفاقــی 

ــمولش  ــت، ش ــتر اس ــش بيش ــت، ابدیت ــتر اس ــش بيش ــد؟ قدرت می افت

بيشــتر اســت، هماهنگــی اش بــا جهــان بيشــتر اســت.
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ــد،  ــت می ده ــم حرک ــید را ه ــد، خورش ــت می ده ــن را حرک ــه م ــي ک خدای

مــاه را هــم حرکــت می دهــد، افــکار امــروز را هــم حرکــت می دهــد،  مقلــب 

القلــوب و األبصــار هــم هســت، ایــن خــدا وقتــي من را بــه طرف عمــل خیری 

حرکــت می دهــد، ســرنخ آن را هــم کــه مــن باشــم، حرکــت مــی دهــد و تمــام 

ــا همــه عالــم هماهنگــم . عالــم را هــم حرکــت می دهــد؛ یعنــي مــن دیگــر ب

ایــن مســئله بــه ایــن صــورت اســت کــه آدمــی وقتــي حركتــی دســته جمعي 

را شــروع كــرد، اگــر اخــاص كامــل داشــت، هرچــه اخاصــش بيشــتر 

ــود،  ــر ب ــش ضعيف ت ــه أنانيت ــت؛ هرچ ــتر اس ــم بيش ــش ه ــود، قدرت ب

احاطــه و شــمول و ســيطره عملــش هــم بيشــتر اســت و البتــه، مقامــش 

هــم باالتــر اســت. در ایــن حالــت، در ایــن راه هماهنگــي مطلــق اســت. اگــر 

۱۰ یــا ۱۵ نفــر کــه وظیفــه ای و مأموریتــی دارنــد، فقــط مصالــح فردی شــان را 

در نظــر بگیرنــد، ضعیف انــد، عقیم انــد، ناتوان انــد. امــا اگــر تمریــن اخــالص 

کننــد، خودشــان را بســازند کــه بــه اوامــر الهــي اعتمــاد کننــد، بــرای خــدا کار 

ــي و  ــه اله ــدا، در قبض ــتان خ ــوند در دس ــیله ای می ش ــه وس ــد، رفته رفت بکنن

ــي  ــم و  تعارض ــر تزاح ــدند، دیگ ــیله ای ش ــه وس ــم این گون ــران ه ــر دیگ اگ

پیــش نمی آیــد. اگــر همــه نخ هایــي کــه هســت، از یکجــا حرکــت کنــد، آن 

ــه  ــش را ب ــگ مکان ــس رن ــت هرک ــود، آن وق ــل می ش ــِي کام ــت هماهنگ وق

ــرد، محرکــش ذات الهــي اســت و مصلحــت الهــی اســت و  خــودش نمی گی

ــُه َربَّــک«۹، همــان کــه اگــر  ــی َوْج وجــه عمــل الهــی اســت، همــان کــه »يبَق

محــرك مــن شــد، هماهنگــي کامــل و تــام بــه وجــود می آیــد.

9.  سوره الرحمن،  آیه ۲۷
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ــه  ــم این گون ــه می خواهی ــتیم ک ــه ای هس ــل مؤسس ــون مــا در مقاب اکن

ــا  ــدام از م ــن اخــالص هرک ــم اخــالص داشــته باشــیم. ای باشــد و می خواهی

ــون  ــه، چ ــد.  البت ــوق می ده ــی س ــرف هدف ــه ط ــیم، ب ــه باش ــا ک را در هرکج

حقیقــت ایــن هدف هــا متوجــه یــك هــدف اســت، اگــر رنگ هــای مختلفــی 

هــم داشــته باشــد، بــا یکدیگــر تنافــی نــدارد، بلکــه یکــی دیگــری را کامــل 

ــرد  ــد، یخچــال را س ــت می ده ــزن را حرک ــرق، بادب ــروی ب ــاًل نی ــد. مث می کن

ــویي  ــی آورد، در رختش ــدا درم ــو ص ــد،  از رادی ــرم می کن ــو را گ ــد،  ات می کن

ــر  ــا در ه ــت، منته ــت اس ــك حقیق ــرق ی ــروی ب ــد. نی ــاك می کن ــاس را پ لب

ظرفــي اثــر خاصــی دارد. دعــوت الهــي و هــدف الهــي در مســجد یك گونــه 

ــدازد، در مدرســه  ــه حرکــت می ان ــه آدمــی را ب ــه یك گون ــد و ب تجلــي می کن

ــه،  ــران یك گون ــه، در ای ــازار یك گون ــه، در ب ــگاه یك گون ــه، در دانش یك گون

ــه. ــان یك گون ــه،  در لبن ــورگ یك گون در هامب

ــگ خــود  ــه رن ــردم را ب ــام م ــم تم ــر بخواهي ــری اســت اگ كوته نظ

ــلحه  ــا اس ــا و ب ــنگر م ــه در س ــم ك ــوت كني ــه را دع ــم و هم دربياوری

ــا  ــت، م ــری اس ــت كوته نظ ــن نهای ــد. ای ــا كار بكنن ــكل م ــه ش ــا و ب م

ســنگرهای مختلــف داریــم. در هــر ســنگر بایــد افــرادی باشــند كــه آن 

ســنگر آن هــا را هضــم كنــد، بــه آن رنــگ باشــند. اما بایــد رنگشــان روی 

صورتشــان فقــط زده شــده باشــد، نــه بــه قلبشــان. قلبشــان بــا حركــت 

ــِه«10 باشــد. ــْرِء َوَقْلِب ــَن الَْم ــوُل بَْي َ َيُح ــک می شــود. »َأنَّ اللَّ ــي تحری اله

10.  سوره انفال، آیه ۲۴
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کار مسیحیان بعد از قرون وسطا برای اصالح خود

ــا  ــم.  مســیحی ها آق ــه کوچــك از کار مســیحیان عــرض می کن ــك نمون ی

در اواخــر قــرون وســطا حــس کردنــد کــه باخته انــد و مــردم از آن هــا متنفرنــد، 

ــه  ــش رفت ــوم پی ــده و عل ــود آم ــه وج ــا ب ــي در اروپ ــا تمدن ــم آن ه علی رغ

ــد کــه خودشــان را اصــالح کننــد، چــون جهــان  ــه ایــن فکــر افتادن اســت. ب

نمی توانســت آن هــا را تحمــل  کنــد. محکــوم بــه زوال بودنــد. پــاپ کــه مظهــر 

ــده  ــي درآم ــام سیاســي و ارتجاع ــه شــکل مق ــی آن هاســت، ب ــدرت روحان ق

بــود کــه از هــر پیشــرفتي جلوگیــری می کــرد، چــه برســد بــه کشــیش ها کــه 

داســتان فســاد و تباهی شــان نوشــته شــده اســت. کتاب هــای بســیاری راجــع 

ــد  ــرون وســطا نوشــته شــده اســت. دیدن ــه مفاســد کشــیش ها در اواخــر ق ب

کــه ایــن راه درســت نیســت. بــه فکــر اصــالح خودشــان افتادنــد. از کارهایــی 

ــه وجــود  ــه مؤسســاتي ب ــود ک ــن ب ــد، ای ــرای اصــالح خودشــان کردن ــه ب ک

آوردنــد کــه اســتقالل داخلــي دارد، ولــي تابــع رأی کلــي واتیــکان اســت.

ــا  ــید، ژزوئیت ه ــنیده باش ــم ش ــاید ه ــه ش ــات ک ــن مؤسس ــي از ای یک

ــوعی ها  ــم. یس ــه می کنی ــوعی ها ترجم ــه یس ــي ب ــه عرب ــا ب ــه م ــام دارد ک ن

تصمیــم گرفتنــد کــه از راه مجــاری امــور وارد تبلیغــات و وارد قلــب مــردم 

ــردم دور می شــود.   ــه از م ــه کلیســا رفته رفت ــد ک ــرا مشــاهده کردن بشــوند، زی

ایــن حقیقــت مــا را هــم تهدیــد می کنــد، بــراي خاطــر اینکــه مــا از مــردم در 

ــت  ــه ای وق ــا به گون ــه دنی ــم و رفته رفت ــتفاده می کردی ــس اس ــاجد و مجال مس

ــس نمی رســند.  ــه مســاجد و مــدارس و مجال ــرد کــه دیگــر ب ــردم را می گی م

ــل  ــای تعطی ــد، روزه ــت می آین ــذرد، شبشــان دیروق ــازار می گ ــان در ب روزش
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ــزد روحانیــون کمتــر  ــه عبــادت، آمدنشــان ن ــه ب ــه تفریــح می گذراننــد، ن را ب

می شــود و روحانیــون هــم دیگــر نمی تواننــد در زندگــي مــردم مؤثــر باشــند، 

چــون زندگــي مــردم آلــوده بــه فســاد شــده اســت. روحانــی ای کــه می خواهــد 

شــأن خــود را حفــظ کنــد، کمتــر مي توانــد بــه قلــوب مــردم بــرود، مگــر بــا 

ــد. ــد می کن ــا را هــم تهدی زحمــت. ایــن مســئله م

ــش از ۶۲۰  ــد. بی ــن موضــوع را حــس کردن ــر حــال، مســیحیان ای ــه ه ب

ــل شــد، مــدارس،  ــی کــه مؤسســه یســوعی ها تکمی ــن، وقت ســال پیــش از ای

ایــن  از  و  کردنــد  تأســیس  و  دانشــگاه هایي  دبســتان ها،  دبیرســتان ها 

دانشــگاه ها کشــیش فارغ التحصیــل شــد، یعنــي لیسانســیه بــود، دکتــر در طــب 

بــود، دکتــر در حقــوق بــود، دکتــر در هندســه بــود، تکنســین در ســایر امــور 

ــود،  در عیــن  ــه ب ــر در علــوم طبیعی ــود،  دکت ــات ب ــر در ریاضی ــود، دکت فنــي ب

حــال، کشــیش بــود. مدارســی تأســیس کردنــد، مؤسســاتی تأســیس کردنــد و 

ســنگرها را گرفتنــد. ۳۰۰ میلیــون نفــر از مــردم دنیــا را باســواد کردنــد. اینهــا 

ــي نیســت ها،  ــام خیال ــا ارق ــد.  اینه ــا دارن ــزار دانشــگاه در دنی ــش از ه ــا بی آق

بیــش از هــزار دانشــگاه در دنیــا دارنــد، بیــش از چندهــزار بیمارســتان در دنیــا 

دارنــد، ده هــا هــزار داراألیتــام و مدرســه حرفــه ای و دبیرســتان  دارنــد،  هــزاران 

ــه و باشــگاه و مؤسســات فرهنگــي دارنــد. کتابخان

ــه وزارت  ــه می شــود ک ــد. گفت ــرار می دهن ــر ق ــي را تحــت تأثی دولت های

فرهنــگ لبنــان تحــت تأثیــر افــکار یسوعی هاســت. اینهــا هســتند کــه چــرخ 

ــه مؤسســه  ــه می شــود ک ــد. گفت ــان را می چرخانن ــم لبن ــت و تعلی وزارت تربی

تبلیغاتــي کل، رادیــو و تلویزیــون و مؤسســات لبنــان تحــت تأثیــر این هاســت 
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و مــن هیــچ اســتبعاد نمی کنــم. مدیــرکل تبلیغــات لبنــان، آقــای ژوزف زعــرور 

ــن  ــرد مؤم ــده دوســت اســت. م ــا بن ــي ب ــق اســت. خیل ــده رفی ــود بن ــا خ ب

ــه دیــن خودشــان  ــد نیســت کــه یســوعي باشــد. ب ــچ بعی ــي اســت. هی عجیب

ــز  ــد، ج ــم ندارن ــت و مشــخصه ای ه ــچ عالم ــن یســوعی ها هی ــد. ای مؤمن ان

یــك یقــه ســفید. در میــان مــردم پراکنــده شــده اند و آن چنــان دنیــا را تحــت 

تأثیــر داده انــد کــه وحشــت آور اســت. حتــي گفتــه می شــود کــه در واتیــکان 

ــت  ــاپ حکوم ــد؛ اســمًا پ ــاپ ســلطنت می کن ــد و پ ــت می کنن ــا حکوم این ه

ــت. ــال یسوعی هاس ــت م ــد، حقیق می کن

رئیــس ژزوئیت هــا را پــاپ ســیاه می نامنــد. خیلــي مــردم مقتــدری 

هســتند. تشــکیالت جهانگیــری دارنــد و همه جــا می رونــد. خــب، یــك نفــر 

ــه و  ــش در مزرع ــت خی ــه اش را پش ــد، بچ ــا نبودن ــر این ه ــه اگ ــي ک دهات

ــی  ــه احساس ــد، چ ــدس می بین ــرش را مهن ــد و االن پس ــال گاو می دی ــه دنب ب

دارد. روبــرت ســنگور رئیس جمهــور ســنگال چــه احساســي در مقابــل 

ــه مســلمان متعصــب باشــد، خواه ناخــواه  ــم ک ــدر ه ــر چق ــد؟ ه ــا می کن اینه

»اإلنســان عبیــد اإلحســان« اســت و تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. مــرد فقیــری 

کــه بچــه اش را در چنــگال مــرگ می بینــد و بــه درمانــگاه مســیحیان مــی رود 

و یــك طبیــب مســیحي او را عــالج می کنــد و دوا بــه او می دهــد، بعــد هــم 

ــك کلمــه و  ــد و ی ــد و از او تشــکر می کن ــه می کن دســت می دهــد و مصاحف

ــن  ــم ای ــه می خواهی ــد، چگون ــي هــم در گوشــش می خوان ــك ســرود مذهب ی

ــه می توانیــم بــدون هیــچ  مــرد فقیــر تحــت تأثیــر قــرار نگیــرد؟ آخــر چگون

اقــدام مثبتــی ایــن مــردم را از تأثیــرات تبلیغــات ایــن دســته در امــان بداریــم؟ 
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ایــن یــك تشــکیالت.

تشــکیالت دیگر شــان کلیساهاســت. کلیســاها کــه تشــکیالت مذهبی شــان 

ــد. آن هــا مــدارس و  تلقــی می شــود، به قــدری منظــم اســت کــه خــدا می دان

ایــن کارهــا هــم دارنــد. بــراي بنــده تأثــرآور اســت وقتــي فکــر می کنــم کــه 

در هیــچ نقطــه ای از نقــاط دنیــا یــك مســیحي نیســت کــه آمــارش در اختیــار 

کلیســا نباشــد. یــك ده اگــر یــك خانــواده مســیحي داشــته باشــد، یــك کلیســا 

هــم دارد و یــك کشــیش مأمــور اســت کــه روزهــای یکشــنبه آنجــا بــرود و 

نمــاز بخوانــد.

ــه  ــع. خــود لبنانی هــا ب ــام جب ــه ن ــان می شناســم ب ــده ده بزرگــي در لبن بن

ــی و صاحــب  ــرأس شــیخ بهای ــاع. ده شیعه نشــین مســقط ال ــد جب آن می گوین

معالــم اســت و قبــر صاحــب مــدارك هــم آنجاســت. ده شیعه نشــین بــزرگ. 

ــوادۀ  ــك خان ــدارد. ی ــي ن ــا روحان ــم آنج ــه بگوی ــم ک ــت می کش ــن خجال م

مســیحی، یعنــي یــك زن و مــرد و ســه تــا بچــه مســیحي در ایــن ده اســت. 

یــك کلیســا هــم هســت کــه روز یکشــنبه یــك کشــیش می آیــد بــرای نمــاز 

خوانــدن.

ــد و در  ــن می آی ــم دی ــنبه معل ــه روز یکش ــام روم ک ــه ن ــت ب ــي اس ده

ــی در  ــد. حت ــرل کرده ان ــا را کنت ــۀ دنی ــد. هم ــن می گوی ــم دی ــه تعلی مدرس

انگلســتان یــك کار تــازه ای کرده انــد بــه نــام تأمیــن اجتماعــي کــه همه چیــز 

مــردم را تحــت کنتــرل دســتگاه های تربیت کننــده و توجیه کننــده قــرار 

داده انــد، از جملــه دیــن را. بــرای هــر ۵۰۰ نفــر یــك کشــیش مأمــور اســت، 

مثــل طبیــب خانوادگــي. ایــن کشــیش مأمــور ادارۀ ایــن ۵۰۰ نفــر اســت کــه 
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اگــر بچــه اش بــه کلیســا نیایــد، بایــد ببینــد علتــش چیســت، چــرا زنــش بــه 

ــان  ــد،  مشکالتش ــان می کن ــی رود و بیدارش ــان م ــه خانه ش ــد، ب ــا نمی آی کلیس

ــد،   ــان می کن ــد، کنترلش ــك می کن ــی کم ــا در زندگ ــه آن ه ــد، ب ــل می کن را ح

بــه زندگــی دلگرمشــان می کنــد. در مقابــل ایــن ماشــین تاریــك و کشــنده ای 

کــه امــروز دنیــا را فــرا می گیــرد و می بلعــد، این هــا طراوتــي بــه روح مــردم 

در همه جــا می دهنــد.

حــاال مــا در مقابــل ایــن دســتگاه چــه وضعــي داریم؟ چــه تعــداد از دهات 

مــا بی مبلــغ اســت؟ چــه تعــداد از شــهرهای مــا بی مبلــغ اســت؟ چــه تعــداد 

ــم  ــي افتاده ای ــت قربان ــل گوش ــت؟ مث ــگال بهایی هاس ــا در چن ــات م از ده

ــم  ــس ه ــورد. هیچ ک ــرد و می خ ــا می ب ــه از م ــك تیک ــي ی ــر کس ــط و ه وس

نیســت کــه بپرســد: آقــای لوقــا مالــك، تــو چــرا بــه دهــات عــکار مــی روی 

ــتند و  ــش هس ــان و محبت ــع احس ــم تاب ــردم ه ــي؟ م ــات می کن ــا تبلیغ و آنج

ــد. ــرار می گیرن ــرش ق تحــت تأثی

در ایــن قــرن یــك ســازمان جدیــد هــم بــه نــام رهبانیــت کارگــری ایجــاد 

کرده انــد کــه کارگــران کشــیش تربیــت می کنــد. مشــاهده کردنــد کــه دیگــر 

ــت  ــیش تربی ــر کش ــد.  کارگ ــب و... کار برنمی آی ــر و طبی ــدس و دکت از مهن

ــردم  ــد و م ــات می کن ــت و تبلیغ ــی رود و فعالی ــا م ــه کارگاه ه ــد و او ب می کنن

ــل  ــان را ح ــد و  مشکالتش ــت می کن ــد و نصیح ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح

ــود. ــع می ش ــان مطل ــان و مسائلش ــد و از اموراتش می کن

ــم  ــای مســیحی ه ــم یســوعی ها. دیره ــك بخــش کوچــك از نظ ــن ی ای

ــه یســوعی ها نیســت: یســوعی ها هســتند، فرانسیســکن ها هســتند،  منحصــر ب
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ــك  ــا ی ــان م ــن لبن ــد.  در همی ــا را دارن ــه دولت ه ــا هــم هســتند ک دومنیکن  ه

دیــری هســت بــه نــام دیــر عبریــن کــه ۸۵ مدرســه دارد. یــك مؤسســۀ رهبــان 

ــده  ــد دانشــکده دارد. بن ــا چن ــك دانشــگاه ب ــه ی ــام کســلیك هســت ک ــه ن ب

ــه ایــن دانشــگاه دعــوت شــدم کــه تشــریع اســالمی تدریــس  هــم امســال ب

کنــم. ایــن دانشــگاه در جونیــه اســت. دیــر دیگــری هســت بــه نــام مخلــص. 

ــا  ــم ب ــه  ه ــتند. هم ــعه هس ــال توس ــم و در ح ــب و منظ ــا مرت ــور آق همین ط

ــاده  ــز و آم ــد و مجه ــي و اداری کار می کنن ــر مال ــازمان دهی از نظ ــت س نهای

ــن وضــع مســیحیت اســت. ــده اند. ای ش

ــد.  ــي دارن ــد و مبلغین ــا می کنن ــا کاره ــًا در آفریق ــرح ایض ــه ش ــنّي ان ب س

در لبنــان مؤسســه بزرگــي دارنــد بــه نــام مقاصــد کــه در تمــام دهــات لبنــان 

ــن  ــا ای ــین. ب ــای شیعه نش ــي در منطقه ه ــت، حت ــرده اس ــاح ک ــه افتت مدرس

ــد. ــذب می کنن ــم ج ــیعه را ه ــای ش ــدارس جوان ه م

وظیفه ما در روزگاری که همه هماهنگ و منظم شده اند

ایــن خالصــه ای اســت از کارهــای آن هــا. مــا در چــه حالــي هســتیم؟ در 

ایــن جهانــي كــه همــه منظــم و هماهنــگ شــده اند، مــا در چــه حالــي 

ــم  ــم نمی توانی ــان ه ــای خودم ــه خانه ه ــا ب ــد. م هســتيم؟ خــدا می دان

ــای  ــود. جبهه ه ــارج می ش ــتمان خ ــان از دس ــات خودم ــم. ده ــیدگي کنی رس

ــادی،  ــي،  الح ــکار خارج ــتند. اف ــدن هس ــرف ش ــال منح ــا در ح ــف م مختل

مذهبــي، افــکار وهابــي و مســیحي خانه هــای مــا را اشــغال می کنــد و 

ــه  ــرادا هــم دیگــر ب ــام ف ــه فكــر باشــيم. قي ــد ب ــا بای می گیــرد. خــب، م
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نمی خــورد. درد 

در مقابــل ایــن ]...[۱۱ کــه حاضرنــد اگــر دعــوت بشــوند ســه روز در هفته، 

چهــار روز در هفتــه حلقه هــای درس بــرای آقایــون وعــاظ از مســائلي کــه بــه 

کارشــان می آیــد، برگــزار کننــد. رفته رفتــه اینجــا کــه خانــه مبلغیــن شــد، بــا 

ــا حلقــات درس مشــترك ،  ــا اجتماعــات عمومــی، ب اجتماعــات خصوصــی، ب

ــد،  ــرای مؤسســه منتشــر کنن ــد ب ــدوارم بتوانن ــه امی ــي ک ــا نشــریه های مرتب ب

ــور  ــود و همان ط ــاد می ش ــوت ایج ــي در دع ــا هماهنگ ــوع کاره ــن ن ــا ای ب

ــر می شــود. هماهنگــي در عمــل  ــغ عمیق ت کــه عــرض کــردم، دعــوت و تبلی

ــد،  ــه کنن ــاًل تصفی ــان را کام ــوف خودش ــد صف ــد و می توانن ــه وجــود می آی ب

قــدرت در روح پیــدا می شــود. نواقصــي کــه هســت، مرتفــع می شــود. 

بعضــي از افــراد کــه ســطح فکــری و علمی شــان پاییــن اســت، بــاال می آینــد 

ــد  ــي می گوین ــرد و وقت ــاال می ب ــردم ب ــر م ــت را در نظ ــن هیئ ــروی ای و آب

ــه حرفشــان  ــری، آدم روشــنفکر عــارش نمی شــود کــه ب ــا منب روضه خــوان ی

ــای  ــه حرف ه ــرد، هم ــدا ک ــا پی ــان ارتق ــطح فکرش ــي س ــد. وقت ــوش بده گ

ــه اســت. ــروی هم ــد. آب حســابي می زنن

در عیــن حــال، ایــن ارتبــاط بــا هــم موجــب می شــود كــه احســاس 

قــدرت روحــي كننــد. در ایــن صــورت، دیگــر رقابــت بيــن فــرد و فــرد 

ــت  ــته ها رقاب ــایر دس ــته و س ــن دس ــن ای ــه بي ــود، بلك ــاد نمی ش ایج

ــش  ــا پي ــه از آن آق ــر اینك ــرای خاط ــن ب ــر م ــت دیگ ــد. آن وق می افت

ــان  ــن نيســت كــه در اصفه ــن ای ــاز م ــم. امتي ــم، او را خــرد نمی كن بيفت

۱۱.         صدای نوار نامفهوم است 
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ــن اســت كــه  ــن ای ــاز م ــادی نشــود. امتي ــای ميردام چهــره بشــوم و آق

ــا«  ــب، »م ــن ترتي ــه ای ــن مســيحي نشــوند. ب ــا چهــره بشــویم و مبلغي م

ــان دســته جمعي خيلــي  ــت یعنــي ذوب ــد.  ایــن حال ــدا می كن صــورت پي

ــد. ــک كن ــا كم ــه م ــد ب می توان

لــذا اگــر ایــن كار را نكنيــم، آقــا هميــن تــه تــوی باقی مانــده هــم 

ــی رود.  ــن م ــه دارد از بی ــت ک ــم هس ــیاری ه ــن بس ــی رود. قرای ــن م از بي

ــا  ــا م ــه باســواد شــد، ب ــه باســواد می شــوند و هرکــس هــم ک ــردم رفته رفت م

خــوب نیســت. عمــاًل این گونــه اســت. حــاال از نــود درصــد شــاید توانســتیم 

ده درصــدی را هــم بــا فعالیــت و تــالش بعضــي از خــدام اســالم جلــب  کنیــم. 

نــود درصــد از طبقــه تحصیل کــرده بــا مــا خــوب نیســتند. پنجــاه ســال پیــش 

ایــن تحصیل کــرده کــه بــا مــا خــوب نبــود، یکــی بــود، امــا امــروز پانصدتــا 

پنج هزارتــا هســتند کــه بــا مــا خــوب نیســتند. پس فــردا هــم کــه همــه مــردم 

ــم کــه  ــا هــم کــه دســتگاهي نداری ــا خــوب نیســتند. م ــا م باســواد شــدند، ب

مجــاری امــور را بــه دســت بگیریــم؛ نــه یــك طبیــب داریــم، نــه یــك مهندس 

داریــم، نــه یــك وکیــل داریــم. مــا چــه توقعــی داریــم از کارهایــي کــه آن هــا 

کردنــد؟  کفــار کودکســتان تأســیس کردنــد، مدرســه تأســیس کردنــد، هنرســتان 

تأســیس کردنــد، دبیرســتان تأســیس کردنــد، دانشــگاه تأســیس کردنــد و بعــد 

ــد. ــت کردن ــان تربی ــای خودش ــا برنامه ه ــي ب فارغ التحصیل های

حــاال بنــده و جنابعالــي آقــای بهشــتي انتظــار داریــم کــه این هــا در روز 

عیــد، فــالن کار را نکننــد،  خــب می کننــد. مگــر بــه امــر جنابعالــي رفتنــد درس 

خواندنــد؟ مگــر بــه امــر جنابعالــي ورزشــکار شــدند؟ مگــر شــما یــك قــدم 
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در راه آن هــا برداشــتید کــه حــاال فرمایشــات شــما را اطاعــت کننــد؟ خــودت 

انجــام بــده آقاجــان، خــودت مدرســه درســت کــن، دبیرســتان درســت کــن، 

دانشــگاه درســت کــن و تربیــت بکــن و آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار بــده.

خوشــبختانه، درســت اســت کــه راهمــان و وقتمــان و وقــت کارمــان دیــر 

شــده اســت، امــا جواهرمــان خــوب چیــزي اســت. خــوب ســرمایه ای داریــم. 

ــوط  ــي مرب ــه کس ــت. ب ــي نیس ــرو کس ــمان گ ــم. ریش ــتگي نداری اوالً، وابس

ــان  ــت. دعوتم ــن اس ــان روش ــت. مذهبم ــاك اس ــان پ ــًا، دینم ــتیم. ثانی نیس

خالــص اســت.

مطابقت دعوت دیني ما با فطرت و احتیاجات جامعه بشری 

ــم،  ــر عــرض بکن ــه می ترســم اگ ــده ک ــش آم ــواردی پی ــد م خــدا می دان

حمــل بــر خودپرســتي بشــود. اجــازه بدیــد عــرض بکنــم، مجلــس خصوصــي 

اســت. رفیــق کشیشــي داریــم مــا که از بنــده دعــوت کــرد کــه در دیرالمخلص 

ــان  ــك لبن ــیش های کاتولی ــت کش ــز تربی ــص مرک ــم. دیرالمخل ــت کن صحب

ــن  ــه م ــم، ب ــص می رفتی ــه دیرالمخل ــده ب ــل بن ــا اتومبی ــه ب ــت. در راه ک اس

گفــت کــه مــا در اینجــا مردانــي را کــه بــرای کشــیش شــدن تربیــت می کنیــم، 

راهــب هســتند، تــارك دنیــا هســتند، زن نمی گیرنــد، خــود را از لــذات دنیــا 

ــب،  ــد. خ ــتند، همین گونه ان ــا هس ــه اینج ــم ک ــي ه ــد. زن های ــروم می کنن مح

ــده  ــي فریبن ــه خیل ــم رفته رفت ــا ه ــد. دنی ــداکاری بکنن ــي ف ــد خیل ــا بای این ه

ــوج  ــن م ــل ای ــا را در مقاب ــم این ه ــه نمی توانی ــا رفته رفت ــت و م ــده اس ش

اغــوای دنیــا نگــه داریــم. ایــن اســت کــه این هــا بــه تقویــت روحــي احتیــاج 
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ــد. ــت کنی ــا را تقوی ــۀ این ه ــد. شــما کمــی روحی دارن

بنــده یــك ســاعتي صحبــت کــردم. خــدا می دانــد آقــای اســالمي، بعــد از 

مدتــي مدیــرکل ســابق تبلیغــات لبنــان، دکتــر پطــرس دیــب کــه او هــم خیلــي 

ــورد  ــی درم ــي جالب ــای خیل ــیعه گری دارد و حرف ه ــالمي و ش ــف اس عواط

غدیــر و پیغمبــر دارد، بــه مــن گفــت: تــو در دیرالمخلــص صحبــت کــردی؟ 

ــم: چــي شــده؟ گفــت:  ــر شــده؟ گفت ــن چــه خب ــا ببی ــه. گفــت: بی ــم: بل گفت

رئیــس دیرالمخلــص بــه مــن گفــت کــه آن صفــا و معنویاتــی که ســید موســي 

در ظــرف یــك ســاعت در ایــن محیــط ریخــت، بیشــتر از معنویاتــی بــود کــه 

ــم. ــا بدهی ــه این ه ــم ب ــال می توانی ــا در شــش س م

علــت ایــن امــر چــه بــود؟ بنــده از خــودم چیــزی نــدارم. ایــن تعلیمــات 

ــن  ــان روش ــم. راهم ــم می روی ــان داری ــه همه م ــت ک ــي اس ــد و راه عل محم

ــات  ــد خدم ــه نمی توان ــي ك ــان دین ــت مي ــرق اس ــي ف ــت. خيل اس

ــد. ــن كار را می كن ــه ای ــی ك ــد و دین ــم كن ــي را هض اجتماع

ــام تیــالردو شــرمان کــه مــرد  هشــتاد ســال پیــش از ایــن کشیشــی بــه ن

بســیار بزرگــي اســت، گفــت کــه آقــا عبــادت ایــن نیســت کــه تــو شــب عیــد 

ــان مقــدس را بخــوری. مســیحیان در شــب عیــد کریســمس  میــالد مســیح ن

ــا  ــیح در کلیس ــام مس ــه ن ــد و ب ــوط می کنن ــو مخل ــا آب ج ــدس را ب ــان مق ن

ــالردو  ــت. تی ــیحیان اس ــر مس ــادات در نظ ــن عب ــن بزرگ تری ــد. ای می خورن

شــرمان گفــت کــه عبــادت منحصــر در ایــن امــر نیســت، بلکــه اگــر ســنگي را 

بــرداری بــرای اینکــه راهــي همــوار بشــود هــم عبــادت اســت. اگــر درختــي 

را بــکاری بــرای اینکــه بــارور شــود و اکســیژن هــوا را افزایــش دهــد و میــوه 
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ــد.  ــرود ش ــرد مط ــن م ــا ای ــود. آق ــوب می ش ــادت محس ــم عب ــن ه ــد، ای ده

ــان  ــای ایش ــه کتاب ه ــاال رفته رفت ــود و ح ــوع ب ــاش ممن ــال کتاب ه ــاه س پنج

ــم هســت. ــد. یســوعی ه ــدا می کن ــوان  و انصــار پی ــایع می شــود و اع ش

ــد  ــن فرمایشــات را می فرماین ــال ای ــد از ۱۳۰۰ س ــون بع ــن آقای خــب ای

ــدر  ــن منک ــه اب ــر ب ــرت باق ــت. حض ــن ماس ــن دی ــات در مت ــن فرمایش و ای

ــم  ــات می کن ــدا را مالق ــرم، خ ــال بمی ــن ح ــن در ای ــر م ــه اگ ــد ک می گوی

ــاق داشــت  ــدن چ ــا ب ــرم ب ــان گ ــرده ام. او در بیاب ــش ک ــه عبادت ــي ک در حال

ــت.  ــن ماس ــن دی ــت. ای ــم می ریخ ــرق ه ــرش ع ــرد و از س ــت می ک زراع

دعــوت دینــي مــا دعوتــي اســت كــه بــا فطــرت بشــری و احتياجــات 

ــد. دعــوت اســامي  ــق می كن ــه بشــری تطبي بشــری و احتياجــات جامع

ــت  ــته اس ــد، می توانس ــد باش ــه قائ ــت ك ــته اس ــه می توانس ــا هميش م

كــه راهنمــا باشــد، می توانســته اســت كــه مــردم را در دنيــا هــم كمــک 

كنــد. مــا فقــط مــردم را بــه از قبــر بــه آن طــرف دعــوت نمی کنیــم. یکــی از 

رفقــاي شــیرازی می گفتنــد کــه فــالن آقــا مــردم را بــه از قبــر بــه آن طــرف 

ــرف  ــه آن ط ــر ب ــه از قب ــط ب ــردم را فق ــوت اســالمي م ــد. دع ــوت می کن دع

ــَل  ــْن َعِم ــد: »َم ــن می کن ــم تأمی ــه را ه ــات طیّب ــه حی ــد، بلک ــوت نمی کن دع

ــًة«۱۲. ــاًة َطيِّبَ ــُه َحيَ ــٌن فََلنُْحيِيَنَّ ــَو ُمْؤِم ــی َوُه ــٍر أَْو أُنْثَ ــْن َذَك ــا ِم َصالًِح

بنابرایــن، نــوع دعــوت مــا، نــوع ســرمایه مــا، بضاعــت مــا طــوری اســت 

ــا  ــر شــده و دنی ــا بیشــتر دی ــه دویســت ســال ی ــن االن هــم ک ــر همی ــه اگ ک

ــن االن  ــر همی ــت؛ اگ ــرده اس ــر ک ــك را ک ــوش فل ــل گ ــاي باط و ضجه ه

12.  سوره نحل، آیه ۹۷



دین تشکیالتی 2 - اهمیت کار جمعی در تبلیغ دین اسالم

29

ــه  ــوده ب ــه در یــك جــام آل هــم ایــن بضاعتمــان را در یــك جــام مناســب، ن

ــاي  ــا دنی ــدح مناســب ب ــك ق ــك جــام مناســب و در ی ــر در ی ــا، اگ کثافت ه

ــره  ــه را خی ــه چشــم هم ــد ک ــوه می کن ــان جل ــم، آن چن ــروز عرضــه بداری ام

ــون یــك  ــه خــدا قســم عبــرت آور اســت؛ از کشــورهایي کــه تاکن ــد. ب می کن

ــه  ــراع ب ــك اخت ــد، ی ــل نگرفته ان ــزه نوب ــك جای ــته اند، ی ــي نداش ِــم جهان عال

ــم  ــاز ه ــود و ب ــد بش ــالم بلن ــاد اس ــورها فری ــن کش ــانده اند، از ای ــت نرس ثب

ــب  ــه مذه ــد ک ــالن بگوین ــالن و ف ــالن و ف ــاو و ف ــارد ش ــل برن ــي مث مردم

اســالم و دیــن اســالم دینــی اســت کــه نمی توانــد دنیــا را اداره کنــد. خیلــي 

ــن  ــاده، از ای ــورهاي عقب افت ــن کش ــا، از ای ــن بیغوله ه ــت. از ای ــب اس عجی

کشــورهاي در حــال توســعه، از ایــن کشــورهایي کــه مأمــور سیاســی وقتــی 

ــرد، از  ــول بیشــتر می گی ــردم نیمه وحشــي اش پ ــراي خاطــر م ــد ب آنجــا می آی

ــدار دارد. ــه خری ــود ک ــد می ش ــي بلن ــورها صدای ــن کش ای

اگــر متــاع دلپذیــر دینمــان را درســت عرضــه کنیــم دوبــاره رونــق 

می گیــرد

ــح  ــودش را صال ــردم خ ــود، م ــح ب ــن صال ــن دی ــر ای ــد اگ ــا می گوین آق

ــا  ــر بطــالن اســالم هســتیم. م ــي ب ــن ســند عمل ــا خــود بزرگ تری می کــرد. م

ادعــای حقانیــت اســالم را می کنیــم، امــا خودمــان عمــاًل تکذیــب آن چیــزي 

هســتیم کــه می گوییــم. بنابرایــن، عبــرت آور اســت. مــا اگــر هميــن امــروز 

ایــن متــاع دلپذیرمــان را در جــای مناســب و بــه ســبک مناســب بــه دنيــا 

ــوه  ــره می شــود،  جل ــا چه ــول قمی ه ــه ق ــن االن ب ــم، همي عرضــه بداری
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ــرد.  ــق می گي ــاره رون ــوند، دوب ــات می ش ــش م ــه در مقابل ــد، هم می كن

دیــر شــده اســت، ولــي بــاز هــم اگــر كاری بكنيــم، می توانيــم برســيم. 

بنابرایــن، بــراي اینكــه بتوانيــم چيــزی عرضــه  بكنيــم، بایــد همان گونــه 

ــا جهــان، دســته جمعي و  كــه عــرض كــردم، عمــل منظــم، هماهنــگ ب

ــا بتوانيــم  ــه وجــود بياوریــم ت ــي ب ــا همــه هيئت هــای جهان هماهنــگ ب

كار بكنيــم و اگــر هــم كار بكنيــم، پاســخ داده می شــود.

همیــن دیشــب صحبــت ایــن بــود کــه ایــن خانــم محتــرم کــه در اصفهــان 

ــك  ــا کم ــد و ب ــاد کن ــه ایج ــه زنان ــك مؤسس ــه ی ــاده  ک ــر افت ــه فک اســت، ب

ــل  ــد، مث ــعه بده ــرد، توس ــر بب ــب را از خــودش فرات ــون  مطل بعضــي از آقای

خــودش هــم تربیــت کنــد. دیــروز بــرای پــول جمــع کــردن دعوتــي کردنــد. 

ــد،  ــد کرده ان ــد، تعه ــك کردن ــان کم ــزار توم ــا ۱۸۰ ه ــه زنه ــك جلس در ی

ــای  ــا آق ــه ب ــای ناصــر می گفــت ک ــا. االن آق ــال می شــود آق ــًا اقب ــي واقع یعن

مظاهــری رفته انــد نــزد آقــای هراتــی. البتــه، هنــوز هــم هیــچ کاری نکرده ایــد، 

بیخــودی پــز ندهیــد، هنــوز کاری نشــده اســت، داریــد کاری می کنیــد. رفتنــد 

بــه ایــن آقــا گفتنــد: آقــا بیاییــد کمــك کنیــد. یــك وضــع عجیبــي گرفتــه. پــا 

شــده آمــده اینجــا، گفتــه: ایــن قناســی را بخریــم، مــن ده هــزار تومــان خــود 

آهــن را می دهــم، یــك میلیــون تومــن هــم از ایــن زمین هــا ببریــد. حاضــرم 

وکالــت هــم بــه نامتــان بدهــم. آقــا یــك چنیــن اســتعدادي در مــردم هســت، 

یــك چنیــن قبولــي هســت. خــدا می دانــد کــه مســئولیت مــا خیلــي ســنگین 

اســت. بایــد واقعــًا خجالــت بکشــیم. ایــن وضــع ماســت.

ــا  ــام مقــدس احمــد کــه ایــن مؤسســه ب ــه ن امیدواریــم کــه إن شــاءاهلل ب
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ــون وعــاظ  ــن آقای ــه ای ــت خالصــي ک ــن نیّ ــا ای ــام تأســیس شــده و ب ــن ن ای

دارنــد، موفــق باشــید. ایــن آقایــون وعــاظ اینجــا هنــوز پیراهنــي بــرای دنیــا 

ــرده  ــون نک ــراب خیره ش ــر و مح ــوه منب ــم جل ــوز ه ــي هن ــد، یعن ندوخته ان

ــي  ــوع خیل ــن موض ــن از ای ــد. م ــا بکنن ــرای دنی ــا را ب ــرك دنی ــا ت ــت ت اس

خوشــحالم. مطلــب مهمــي اســت كــه كســي خيــره كارش نشــده باشــد، 

هنــوز هــم از ایــن بــه عنــوان یــك هــدف مقــدس اســتفاده کننــد. اخالصشــان 

ــی  ــد، کم ــی بجنبن ــه کم ــق داده بلک ــا توفی ــه آن ه ــم ب ــدا ه ــوده، خ ــاد ب زی

فــداکاري داشــته باشــند، کمــی هــم همدیگــر را تحمــل کننــد، کمــی بــرادروار 

ــد. ــه فکــر غربــت اســالم بیفتن دور هــم بنشــینند، کمــی ب

اثرات عجیب تبلیغ دین

ــه  ــب، هم ــب دارد. خ ــر عجی ــدر اث ــغ آن ق ــد تبلی ــی دان ــدا م ــا خ آق

این هایــي کــه گفتیــم درســت. بنــده - خــدا شــاهد اســت- مســائلي دیــده ام 

ــر  ــم. اگ ــف می کن ــون تعری ــراي آقای ــرت آور اســت. قصــۀ دیگــری ب ــه عب ک

خســته شــده اید، تعریــف نمی کنــم. رئیــس اتحادیــه وکالی عدلیــه لبنــان کــه 

آنجــا می گوینــد نقابــه المحامیــن، مــردی اســت مســیحي. در اتحادیــه وکالی 

ــن  ــان همی ــون کارش ــد، چ ــه می کنن ــم مطالع ــذاری ه ــاره قانون گ ــه درب عدلی

ــت  ــوده اس ــن ب ــر ای ــر س ــت ب ــه صحب ــات اتحادی ــي از جلس ــت. در یک اس

کــه یــك قانــون احــوال شــخصي یعنــي قوانیــن مربــوط بــه ارث و طــالق و 

ازدواج و نــکاح و طــالق و حضانــت و ارث و این جــور چیزهــا بــرای همــه 

ــن  ــود ای ــب خ ــب مذه ــر َحَس ــي ب ــر مذهب ــان ه ــیم. در لبن ــا بنویس لبنانی ه
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کارهــا را انجــام می دهــد. گفتنــد کــه قانونــي بنویســیم بــرای همــه لبنانی هــا 

و خودمــان را از ایــن تفرقــه و تعــدد نجــات بدهیــم.  از اینکــه در لبنــان چنــد 

دســته هســتیم، خودمــان را نجــات بدهیــم و یــك وحــدت ملــی بــه وجــود 

بیاوریــم. گفتنــد: خیلــي خــب، ایــن قانــون را بنویســیم.

ــه شــرط آنکــه  ــد: ب ــه وکالی عدلیــه می گوی در آن جلســه رئیــس اتحادی

تعصب هــای مذهبــی خــود را کنــار بگذاریــم و قانونــی مدنــی از بلژیــك یــا 

ــه  ــد ک ــا دیگــر شــما مســلمان ها فلســفه بافي نکنی ــم. ام ــار بکنی فرانســه اختی

ــود:  ــه ب ــیعه گفت ــه ش ــي خــوب اســت. یکــي از وکالی عدلی ــا خیل ــون م قان

ــد  ــیعه می توان ــه ش ــخصي فق ــوال ش ــون اح ــي. قان ــم می کن ــو ظل ــا، ت ــه آق ن

احتیاجــات قــرن بیســتم را در احــوال شــخصي تأمیــن کنــد. همــه آن هــا گفتــه 

ــای  ــن آق ــه، ای ــن قضی ــد از ای ــاه بع ــك م ــه. ی ــا چی ــن حرف ه ــه ای ــد ک بودن

رئیــس اتحادیــه بــا یکــي از وکالی عدلیــه، کــه رفیــق بنــده اســت، و بــا قاضي 

یعنــي حاکــم شــهر صــور، کــه او هــم بــا بنــده رفیــق اســت، حبیــب نمــور، 

ــادم  ــده هــم ی ــده نشســتند. بن ــد. یــك ســاعت پیــش بن ــدن مــن آمدن ــه دی ب

نیســت کــه آن روز ابتــکاری بــه خــرج داده باشــم. دو ســه کلمــه حــرف زدم، 

ــوع  ــه ام، یــك مقــداری حنجــره ام، یــك مقــداری ن شــاید یــك مقــداری قیاف

صحبتــم، یــك مقــداری تواضعــم، در مجمــوع چنیــن چیزهایــي، یــك مقداری 

هــم از اســالم صحبــت کردیــم. خــدا می دانــد کــه همیــن رفیــق مــن، نصــرت 

ابوخلیــل کــه وکیــل عدلیــه شــیعه بــود، بعــد از یــك هفتــه پیــش مــن آمــد 

ــا ایــن نقیــب ]رئیــس اتحادیــه[؟ گفتــم: چــي  و گفــت: تــو چــکار کــردی ب

شــد؟ گفــت: وقتــي از صــور برگشــت، در جلســه هیئت مدیــره بــه مــن گفــت 
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ــد  ــه شــیعه می توان ــه اســالمي و فق ــه فق ــدم ک ــن حــاال فهمی ــه نصــرت، م ک

احتیاجــات بشــر را در قــرن بیســتم تأمیــن کنــد. بــا یــك نیــم ســاعت صحبت.

ــخص  ــرای ش ــن ب ــه ای ــد ک ــر نکنی ــتیم. فک ــت نیس ــا بت پرس ــون م آقای

ــدارم.  ــازه ای ن ــز ت ــن چي ــه م ــد ك ــدا می دان ــت. خ ــاری اس ــن افتخ م

ــون هســت، همــان  ــي كــه در كتاب هــا در دســترس آقای ــن چيزهای همي

ــفره  ــک س ــذارم، در ی ــز می گ ــاب تمي ــک ق ــا در ی ــم، منته را می گوی

ــم. ــچ كاری نمی كن ــن، هي ــی دارم. همي ــه م ــزه عرض پاكي

همچنیــن، جلســاتي بــودم کــه عــده ای از زن هــای مســلمان و دخترهــاي 

ــخصیت های  ــود. ش ــم ب ــالم ه ــب س ــر صائ ــد. دخت ــروت بودن ــلمان بی مس

خیلــي بــزرگ بودنــد. یکی شــان هــم دختــر ریــاض الصلــح بــود. ایــن خانــم 

ــیار  ــندگان بس ــد. از نویس ــکان می ده ــروت را ت ــه بی ــد ک ــي می نویس مقاالت

ــگاران  ــي هــم دور از اســالم اســت. یــك روز یکــی از روزنامه ن ــا و خیل توان

ــت، از  ــم هس ــیعه ه ــه ش ــدف، ک ــه اله ــر روزنام ــیران، مدی ــر عس ــای زهی آق

مــن دعــوت کــرد. گفــت: شــام بیــا پیــش مــن. چــه روزی می آیــي بیــروت؟ 

گفتــم: مــن روز پنج شــنبه می آیــم.  گفــت: شــام. مــا هــم گفتیــم: خیلــي خــب. 

ــا  ــه، ت ــر نشســته اند. البت ــج نفــر زن و دخت ــم کــه چهــار پن ــم آنجــا دیدی رفتی

حــدودی کــه معقــول اســت، پوشــیده بودنــد. گفــت: آقــا مــن خیلــي از شــما 

معــذرت می خواهــم کــه بــه شــما نگفتــم ایــن خانم هــا هســتند. ترســیدم کــه 

اظهــار انزجــار بکنیــد،  ولــي ضرورتــي می دیــدم کــه شــما اینهــا را ببینیــد و 

اینهــا هــم شــما را ببیننــد. گفتــم: اهــاًل و ســهاًل، چــه مانعــي دارد، بفرماییــد، 

کار مــن همیــن اســت.
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ــه  ــي ک ــن خانم ــردن. همی ــت ک ــه صحب ــد ب ــروع کردن ــتند و ش نشس

ــی  ــر یک ــن زن همس ــد. ای ــکان می ده ــروت را ت ــش بی ــردم مقاالت ــرض ک ع

از نویســندگان فلســطیني مقیــم مصــر بــه نــام ناصرالدیــن نشاشــیبی بــود کــه 

اســمش هــم معــروف اســت. گرفتــاری پیــدا کــرده بــود. ایــن گرفتــاری کــه 

منجــر بــه طــالق شــده بــود، از نظــر روحــي بــه ایــن خانــم صدمــه زده بــود. 

ــه گفتــن کــه ایــن تحقیرهــا، ایــن بی قانونی هــا، ایــن ظلم هــا،  شــروع کــرد ب

ــه  ــه زن هــا این گون ــه اســالمي، چــرا نســبت ب ــون اســالمي، فق ــا آخــر قان باب

ــاعت،  ــك س ــت. ی ــه صحب ــرد ب ــد؟ شــروع ک ــم: چــکار می کن ــد؟ گفت می کن

دو ســاعت مــا بــا اینهــا در رد همــه مباحــث صحبــت کردیــم. خــدا می دانــد 

کــه در آخــر جلســه آن چنــان وضــع عــوض شــد کــه اینهــا آمادگــي خــود را 

بــرای اینکــه در دانشــگاه ها و در مؤسســاتي کــه هســتند، دعــوت بــه اســالم 

کننــد، اعــالم کردنــد. ایــن خانــم علیــا الصلــح اعــالم کــرد کــه آمــاده اســت از 

همــان مقــاالت شــکننده بــه نفــع حقــوق اســالمي زن بنویســد و دفــاع بکنــد 

از نظــر اســالم دربــاره قوانیــن زنــان.

ــش  ــروی؟ حالت ــي ب ــا می خواه ــت: کج ــودم، گف ــده ب ــا ش ــن پ ــي م وقت

شــبیه بــه حالــت گریــه و خشــوع بــود اصــاًل. آخــرش گفتــم: بابــا ایــن اســالم 

غریــب را در دانشــگاه ها چــه کســی بایــد غیــر از شــماها یــاري کنــد؟ آخــر 

ــران حــرف  ــم در دانشــگاه دخت ــه نمی توان ــمباده ک ــش و س ــن ری ــا ای ــن ب م

ــه حــرف  ــد؟ ب ــن کار را بکن ــد ای ــد. چــه کســي بای ــد بکنی ــم. شــماها بای بزن

مادرهایتــان هــم کــه کســی گــوش نمی کنــد. آنهــا هــم کــه رفتنــد. مــا آخوندها 

هــم کــه بــا ایــن هیــکل و وضــع نمی توانیــم بــه مجالــس بیاییــم، پــس شــماها 
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ــات  ــماها تبلیغ ــد، ش ــت بگیری ــه دس ــم را ب ــماها پرچ ــد، ش ــم را برداری عل

بکنیــد، شــماها پیشــوا باشــید و دعــات باشــید. به قــدری اینهــا منقلــب بودنــد، 

به قــدری اینهــا اشــك از چشمشــان حلقــه مــی زد. آخــر از طــرف دیگــر هــم 

ــه  ــد هرچ ــلمان اند. می بینن ــا مس ــد. اینه ــت بودن ــیحی ها ناراح ــر مس از تحقی

ــیحیت  ــود، از مس ــه می ش ــه گفت ــت، هرچ ــیحیت اس ــود، از مس ــنیده می ش ش

اســت، در هــر مجلســی از مســیحیت صحبــت هســت، امــا از اســالم صحبتــي 

ــد. ــن نظــر ناراحت ان نیســت. خــب، از ای

ــي  ــات قرآن ــر حســب تعلیم ــام هلل ب ــه قی ــن اســت ک خالصــۀ حــرف ای

ــع الجماعــه« اســت.  ــداهلل م ــرای اینکــه »ي ــا شــروع شــود، ب ــام مثن ــد از قی بای

وظیفه مــان در ایــن عصــر خیلــي ســنگین اســت. دیگــران صــد ســال اســت 

کــه دارنــد جلــو می رونــد. خــب، مــا نرفتیــم و وضعمــان بــد شــده، دهاتمــان، 

ــم.  ــت می دهی ــم از دس ــه، را داری ــایه هامان، هم ــان،  همس ــان، بچه هام زن هام

دیگــر بایــد بیــدار شــد. ایــن مؤسســه بهانــه مناســبي اســت کــه آقایــان اینجــا 

جمــع بشــوند، بیاینــد، برونــد، بجوشــند، کتاب هاشــان را اینجــا بیاورنــد، دور 

هــم بنشــینند، بحــث بکننــد، یــه چنــد نفــری هــم کــه هم فکرنــد، در نواحــي 

مختلــف بــرای توســعه ایــن مؤسســه و خدمــت بــه ایــن مؤسســه همــکاری 

ــاج  ــد. جلســات ســخنراني،  تدریــس، آنچــه بیشــتر وعــاظ اصفهــان احتی کنن

ــد  ــد باشــد، تراجــم باشــد، اصــول و عقای ــل و نحــل باشــد، عقای ــد، مل دارن

ــد، دعــوت  و تفســیر باشــد، برگــزار کننــد. از اشــخاصي کــه صالحیــت دارن

ــم  ــا ه ــون بزرگ ه ــد. آقای ــه درس بدهن ــه روز در هفت ــه دو روز، س بشــود ک

در جلســات حاضــر بشــوند تــا دیگــران عارشــان نشــود از حاضــر شــدن ... 

والسام عليكم و رحمت اهلل و بركاته
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اگــر در جامعــه ای كــه همــه بــه صــورت دســته جمعي 
كار می كننــد، بخواهيــم تــک  روي بکنيــم، محکــوم بــه 
زواليــم، ضعيفيــم و حقيريــم. خداونــد اگــر بخواهــد بــه 
ــتر  ــته جمعی بيش ــه كار دس ــه، ب ــد، البت ــک بکن ــا كم م

كمــک می كنــد، چــون »يــداهلل مــع الجماعــه«. 
بنابرايــن، بــرای كار كــردن و كار مؤثــر كــردن بايــد كار 

منظــم كــرد و كار دســته جمعي.


