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ـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
حسـن مشـهد سـخنرانی مس ِ
ِ
سـی جلسـهای داشـتم  ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود».
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توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد:
تجـرد و ّ
 .1معـارف اسلامی از ّ
ذهنیـت محـض خارج شـده و ناظر به تکالیف
عملـی و زندگی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
 .1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴
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واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای ّ
بشـریت بـه ارمغـان مـیآورد.
ّ
محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
.3

سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسلامی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش ایـن اثـر افـزوده اسـت عبارتنـد از :منطقـی
بودن و دوری از هرگونه تعصب که این مباحث را برای جهانیان قابلاستفاده
میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،2انطبـاق مباحـث بـا سـیره سیاسـی
اصلی
مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،3توجـه ویـژه به ضعف ایمان بهعنـوان ِ
درد ِ
جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش شـیوه ّ
تدبـر و ّ
تعمـق
در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانـی نظام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
ّ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کل ِـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط مؤسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری کـه پیـش روی شماسـت ،مجموعـه کتابهـای «اندیشـهی
ّ
والیـت» میباشـد کـه محتـوای جلسـات معظـم لـه را در قالـب  4مجلـد ،ارائـه
کـرده اسـت .مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـهی کتابهـای «اندیشـهی والیت»
بـا اثـر مذکـور را میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
ّ
جذابیـت ظاهـری ،کتاب فـوق تقطیع
 بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـشّ
شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلد ارائه شـده اسـت.
 .2ر.ک .به بیانات معظم له در .1367/07/13
 .3ر .ک .به بیانات معظم له در .1371/04/08
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 در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی ومتن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
موضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در ِ

شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویسهایی که برای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حـذف شـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامون
 ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـیِ
محتوای آن طرح شـده اسـت و موجب توجه و ّ
تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
 -چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگردد تـا مخاطب را با روح

ّ
کلـی مبحـث همراه کند.

 برخی از آیات محوری موضوع که توسـط سـخنران در ابتدای جلسـه اشـارهنگردیده ،اما در محتوا بدان پرداخته شـده ،به اول هر مبحث افزوده شـده اسـت.
 برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـتکـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکنـد.
 نمـودار درختـی نیـز میتوانـد بـه ترسـیم شـمای کلـی موضـوع بهصـورتنظـم یافتـه ،بـه همـراه برخـی جزئیـات کمـک نمایـد.

 -در جلـد سـوم ،قبـل از ورود بـه موضـوع اصلـی کتـاب کـه همـان نب ّـوت

در قـرآن اسـت ،برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون قـرآن آمـده اسـت .ایـن مـوارد
توسـط سـخنران در اثنـای بحـث مطـرح شـده اسـت کـه بـا هـدف پیراسـته
شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجـه بیشـتر بـه ایـن نـکات مهـم ،بـه صـورت
دسـتهبندی شـده بـه ابتـدای کتـاب منتقـل گردیده اسـت .نکاتی چـون تفاوت
تفسـیر و تأویـل ،روش قـرآن در بیـان قصـص ،روش صحیـح و ناصحیـح
برداشـت از قـرآن و راه نیـل بـه لطائـف قرآنـی.
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اصلی مباحث ارائه شـده اسـت
 در پایـان کتـاب ،خالصـهای از محورهـای ِّ
تـا بـا مطالعـهی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کل ِی کتاب دسـت یافت.
«ایمـان در قـرآن» و «توحیـد در قـرآن» دو جلـد از مجموعـه کتابهـای
«اندیشـهی والیـت» مـی باشـد کـه پیـش از ایـن تدویـن شـده اسـت .نوشـتار
حاضـر ،جلـد سـوم از ایـن مجموعـه اسـت کـه تحـت عنـوان «نبـوت در قـرآن»
ارائـه میگـردد .در ایـن کتـاب پـس از بیـان جایـگاه نبـوت ،فلسـفهی نبـوت
را مطـرح مـی کنـد .در مبحـث بعثـت در نبـوت ،بـه تبییـن شـرایط نبـی قبـل و
بعـد از نبـوت پرداختـه و رسـتاخیز درونـی پیامبـر و ّ
تحـول اجتماعـی ناشـی از
نبـوت را تبییـن میکنـد .هـدف عالـی و میانـی نبـوت موضـوع مبحـث بعـدی
میباشـد .سـپس توحیـد ،بـه عنوان نخسـتین نغمـهی دعوت انبیاء ارائه شـده
و گروههـای معـارض انبیـاء را معرفـی مینمایـد .پـس از طـرح فرجـام سلسـلهی
نبـوت و سـرانجام هـر یـک از انبیاء ،به بررسـی تعهد ایمان بـه نبوت میپردازد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصیـه
ّ
مـی شـود بـه کتـاب «طـرح کل ِی اندیشـهی اسلامی در قـرآن کریم» کـه به همت
مؤسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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روش نادرست برداشت از قرآن

َ ّ ُ َُ ً
ً
واحـدة» مردمـان همـه یک امـت و یک گـروه بودنـد .در این
«کان الن
ـاس أ ّمـة ِ
َ ّ ُ ُ َّ ً
ً
بـاره مفسـرین مفصلا باهـم بحـث دارنـد ... .بعضی میگوینـد «کان النـاس أمة
ً
واحـدة» اشـاره اسـت بـه اشـترا کیت اولیـه و آغازیـن دورانهـای ماقبـل تاریـخ،
ِ
بنـده عـرض میکنـم کـه شـاهدی بـر ایـن معنـا وجـود نـدارد ،جـز اینکـه اسـم
دوران اشـتراکیت و آغازیـن ،سـر زبانهاسـت ،امـا حیفمـان میآیـد کـه قـرآن
َ ّ ُ ُ ً
ـاس أ َّمـة
مـا هـم از آن نمـد کالهـی نداشـته باشـد ،فقـط همیـن ،و اال «کان الن
ً
واحـدة» اشـارهاش بـه دورانـی کـه انسـانها بـا اشـتراکیت آغازیـن و نخسـتین،
ِ
بـه قـول آقایـان زندگـی میکردنـد ،مثـل عـرض کنـم کـه حیوانـات لخـت و عـور
و گلهـوار و در بیابانهـا و میرفتنـد و قهرمانـی میکردنـد و بـا پنجـه سـنگ را
میتراشـیدند و حیوانـات را میگرفتنـد ،میخوردنـد و گاهـی هـم همدیگـر را،
َ ّ ُ َُ ً
ً
او را ،مـا ٌ
واحـدة» ،نـه ،نـه! مـا
مشـارالیه بدانیـم در ایـن آیـه کـه «کان الن
ـاس أ ّمـة ِ
هرگـز سـعی نمیکنیـم کـه بـه قرآنمان یک چیـزی از جای دیگر بچسـبانیم ،نه؛
همانـی کـه از قرآنمـان میفهمیـم ،آن مـا را بـس اسـت .مـا آن را بفهمیم ،خیلی
هنـر کردیـم ،احتیاجـی نـدارد قـرآن مـا کـه از حرفهـای دیگـران و فرهنگهای
دیگـران یـک حاشـیهای ،ذیلـی ،بـه آن بدهیـم و سـرافرازش کنیـم ،نـه؛ قـرآن
ایـن سـرافرازی را نمیخواهـد ،بـه هـر صـورت.
تفاوت تفسیر و تأویل آیات

1

ُّ
ـود
آنچـه روایـت در ذیـل سـورۀ شـریفۀ َ«والضحـی» هسـت ،مثـل صـدی ن ِ
روایـات ذیـل آیـات قـرآن ،تفسـیر ظاهـر لفـظ نیسـت ،ظاهر لفظ معنـای خودش
ِ
 . 1کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن ،صص .317-318
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را میدهـد ... .آن[چـه کـه] تأویـل اسـت ،اضافه کردن یـک نکته بر نکات این
آیـه اسـتِ ،واال خـود آیـه روشـن اسـت .امـام علیـه الصلاة والسلام نمیخواهنـد
لفـظ ظاهـر آیـه را بـر خلاف ظاهـر حمـل کننـد ،بلکـه ظاهـر آیـه بـه جـای خـود
ِ
محفـوظ ،میخواهنـد یـک چیـزی اضافـه کننـد .آنچـه را کـه مـن و شـما در
نـگاه معمولـی بـه آیـه نمیفهمیـم ،امـام علیـه السلام آن چیـز را هـم بـه مـا یـاد
میدهـد؛ ایـن اسـمش تأویـل اسـت.

2

روش قرآن در نقل داستان پیامبران
«ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
یـم * طسـم» .ایـن رمـز اول سـوره ،البتـه از جملـۀ
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
بحثهـای خیلـی کم ّ
اهمیتـی اسـت کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن
اسـت مطـرح بشـود؛ کـه چیسـت ایـن رمزهـا ،آن جـوری کـه ّ
مفسـرین گفتنـد.
ْ َ
ـك َآی ُ
ـات ْال ِك َت ْ ُ
ین» این اسـت آیههـای کتاب
کاری بـه کارش نداریـم«ِ .تل
ِ
اب الم ِب ِ
ْ
َ
ّ
روشـن و روشـنگرَ « ،ن ْت ُلـوا َع َل ْی َ
ـك ِمن ن َبإ ُم َ
وسـى َو ِف ْر َع ْو َن ِبال َح ّ ِـق » بر تـو میخوانیم
ِ
بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را ،بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت
بیان بشـود .روش قرآن بر این اسـت که در هر قسـمتی که ماجرای پیغمبری را
نقـل میکنـد ،از هـر ُبعـدی که به داسـتان نگاه میکند ،یـک منظور خاصی دارد
و بـه تناسـب همـان منظـور اسـت کـه یک قسـمت مخصوصی از این داسـتان را
انتخـاب میکنـد بـرای نقـل کـردن .اینجـا یـک قسـمت خیلـی کوتاهـی را ذکـر
میکنـد ،بـرای ایـن اسـت کـه یـک منظـور خاصـی دارد و آن ،مسـئلۀ غلبـۀ حـق
بـر باطل اسـت.

3

 . 2همان ،ص .332
 . 3همان ،ص .364
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عدم تصریح مسائل روشن و عقالنی در قرآن کریم
ً
چـرا بایـد دعـوت پیغمبـر حتمـا پیـش بـرود و معاندانـش سـركوب بشـوند،
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
لاع َ
چرا؟ علت این اسـت« :و ما خلقنا الس
بین» ما آسـمان
ـماء َو الارض َو ما َبین ُهما ِ
َ
َ
را و زمیـن را و آنچـه در میانـه آنهاسـت ،بـه بیهـوده نیافریدیـم« .لـو أردنـا أن
َ َّ َ َ ً
َ ّ
ُ ّ
فاع َ
هـوا َل َّات َخ ُ
لیـن» ا گـر مىخواسـتیم كار بیهـودهاى
نت ِخـذ ل
ذناه ِمـن ل ُدنا إن كنا ِ
انجـام دهیـم ،البتـه انجـام مىدادیـم؛ از پیـش خـود ایـن كار را مىكردیـم،
ا گـر كننـده ایـن كار بودیـم ،امـا هرگـز نمىكنیـم .پـروردگار عالـم كار بیهـوده
نمىكنـد ،برطبـق باطـل عمـل نمىكنـد ،بـه پوچـى عمـل نمىكنـد .یعنـى چـه؟
یعنـى ایـن آسـمان و زمیـن را و آنچـه در میـان آنهاسـت ،ا گـر آفریدیـم ،برطبـق
یـک منظـورى آفریدیـم ،بـراى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصـدى آفریدیم.
سـیر ایـن آسـمان و زمیـن و هـر آنچـه در ایـن آسـمان و زمیـن
حـق یعنـی خـط ِ
اسـت بـه آن هـدف ،یعنـى حـق .آن راهـى كـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را

بـه آن سـرمنزل و مقصـود و هدفـى كـه بـراى آن آفریـده شـدهاند مىرسـاند ،آن
خط ِسـیر ،حق اسـت .هر وسـیلهاى كه انسـانها را به آن سـرمنزل برسـاند ،آن
وسـیله حـق اسـت .اینهـا دیگـر در آیـه قـرآن تصریـح نمىشـود .مفـاد آیـه ایـن
اسـت؛ یعنـى بـا تدبـر در آیـه ،خیلـى روشـن اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت كه
ً
غالبـا خیلـى از چیزهایـى كـه فهمیـده مىشـود و روشـن اسـت و عقـل انسـانها
مىرسـد ،آنهـا را دیگـر تصریـح نمىكنـد.

4

 . 4همان ،ص.473
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انس با قرآن ،الزمه درک لطائف آن
الزم اسـت انسـان انـس بگیـرد بـا قـرآن تـا ایـن نـكات جالـب و زیبـاى
ً
قـرآن را درسـت بفهمـد .غالبـا كسـانى كـه ملتفـت نمىشـوند ایـن لطافتهـا و
ریزهكاریهـا و ظرافتهـاى قـرآن را ،بـا قـرآن انس ندارند .ا گر انسـان انس پیدا
كنـد بـا قـرآن ،لحن كالم قرآن به گوشـش آشـنا مىشـود ،مىفهمـد قرآن چگونه
دارد حـرف مىزنـد.

5

 . 5همان ،صص .473-474
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سؤاالت:
 .1ا گر عقل آدمی ناقص و محدود اسـت پس کشـورهای الئیک و سـکوالر
چگونه به پیشـرفت و توسـعه دست یافتهاند؟
ّ
محدودیت و عدم کفایت عقل را اثبات نمود؟ چگونه؟
 .2آیا میتوان
 .3آیا عقل و دین نسـبت به یکدیگر متضاد هسـتند؟ ا گر اینگونه نیسـت،
«دین خدا با عقل درک نمی شـود»؟
چـرا در حدیـث داریـم کـه میفرمایـد:
ِ
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ب ْسم ا َّلله َّ
الر ْحمن َّ
الر
حیم

ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ
نذر َ
ُ
َ
ین َو أ َنز َل َم َع ُهمُ
َ
ْ كان الن ْاس أمة و ُ ِاحدة فبعث الله الن ِب ِیین مب ِش ِرین و م ِ ِ
َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َّ
الن ِاس ِف َیما ْاخ َت َل ُف ْوا ِفیهِ َو َما ْاخ َت َل َف ِفیهِ إ َّلا َّال ِذینَ
ال ِك َت َ
اب ِبالح ِق ِلیحكم بین
ِ
َ
ْ َُ ْ
ْ
َ ّ
َ
ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َّ ُ ْ
أوتوه ِمن بع ِد ما جاءتهم الب ِین
ات َبغ ًیا َب ْی َن ُه ْم ف َه َدى ا ّلل ُه ال ِذ َین َء َام ُنوا ِل َما اخ َتلفوا
َ ََ ُ َ
َ ْ َ ّ ْ
ُ
َ
َ
َّ ُ َ ْ
ّ
ْ
یم()213
ِفیهِ ِمن الح ِق ِب ِإذ ِنهِ َو الله یه ِدی من یشاء ِإل ى ِصر ٍاط مست ِق ٍ

سوره بقره

ُی َس ّب ُح ل َّله َما فی َّ
َ
الم ِل ِك ْال ُق ُّد ِ ْ َ
الس َم َاو ِات َو َما فی ْال َأ ْر ِض َ
یم()1
ِ ِ
وس الع ِز ِیز الح ِك ِ
ِ
ُ َ َّ ِ َ َ َ ِ ْ ُ ّ ّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
َ َُ ّ
كیه ْم َو ُی َع ِ ّل ُم ُهمُ
ْ
ْ
هو الذی بعث فِی الأ ِم ِیین رسولا ِمنهم یتلوا علی ِهم ِ
آیاتهِ و یز ِ ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
ین م ْن ُه ْم َل ّماَ
ال ُم ِب
ین (َ )2و آخ ِر َ ِ
ال ْ ِكتاب َو ال ِحكم ْه َو ِإن ْكانوا ِمن ق ْب ُل ل ِف ی ضل ٍ
ٍ
َ َ َ ْ َ
َ ُ
َ
َیل َح ُقوا به ْم َو ُه َو ال َعز ُیز ال َح ِك ُ
یم ( )3ذ ِلك فض ُل ا ّلل ِه ُی ْؤ ِتیهِ َمن َیش ُاء َو ا ّلل ُه ذو
ِْ ِ
ِ
َْ ْ
َ
یم()4
الفض ِل الع ِظ ِ
سوره جمعه

جایگاه نبوت
 ...میداننـد بـرادران کـه نبـوت یکـی از اصـول همـه ادیـان اسـت ،ا گـر
بشـود بـه آن گفـت اصلـی از اصـول دیـن ،بلکـه باالتـر بایـد گفـت .اینکـه عـرض
کردیـم اگـر بشـود گفـت اصلـی از اصـول دیـن ،نـه بـه ایـن معناسـت کـه اصـل
ً
بودنـش را کسـی انـکار بکنـد ،نـه؛ بلکـه باال تـر از اصـل ،اصلا دیـن بـدون
اعتقـاد بـه نبـوت معنایـی نـدارد .دیـن یعنـی آن برنامـهای  ،آن مسـلکی،
آن مکتبـی ،آیینـی کـه بـه وسـیله پیـامآوری از طـرف خدای متعال رسـیده؛
ً
پـس پیـامآور و از سـوی خـدا آمـدن ،ایـن جـزو عناصـر ذاتـی دیـن اسـت ،اصلا
قـوام دیـن بـه ایـن اسـت .بنابرایـن درزمینـه نبـوت ،جـا دارد کـه مـا بـه عنـوان
یکـی از مسـائل مهـم و اصولـی دیـن بحـث کنیـم و صحبـت کنیـم.
البتـه در زمینـه نبـوت ،یـک سلسـله بحثهایـی هسـت کـه اینهـا رایـج و
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متـداول اسـت .شـما هـر کتابـی را کـه دربـاره نبـوت نوشـته شـده باشـد ،برداریـد
نـگاه کنیـد ،ایـن بحثهـا را در آن خواهیـد دیـد و مـا از آن بحثهایـی کـه
ً
در کتابهـا ،دربـاره نبـوت معمـوال مطـرح میشـود ،یـک دانـهاش را فقـط،
یکـیاش را ،آن هـم بـا یـک سـلیقه مخصوصـی ،در ایـن سلسـله مباحثمـان
دربـاره نبـوت مطـرح کردیـم و آن همیـن بحـث امـروز ماسـت کـه موضـوع
تلاوت امـروز اسـت .و اال بقیـه مباحثـی کـه در زمینـه نبـوت ،دربـاره نبـوت ،در
پیرامـون نبـوت ،در نـوع کتـب کالمـی انجـام میگیـرد ،بـه نظـر مـا مسائلیسـت
کـه ا گرچـه در جـای خـود حرفهـای درسـتی ،بلکـه حرفهـای الزمی اسـت ،اما
ً
حـرف درسـت بـودن ،لزومـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بنـده هـم ناچـار باشـم در
ایـن زمـان ،در ایـن شـرایط ،بـا ایـن نیازهـا ،آن حـرف درسـت را اینجـا مطـرح
کنـم .خیلـی از حرفهـای عالـم درسـت اسـت -از اینجـا تـا چنـد کلمـهاش بـه
عنـوان یـک آمـوزش عمومیسـت نسـبت بـه همه کارهـای فکـری و تحقیقیمان
کـه عـرض مـی کنـم -مـا بایـد ببینیـم در میـان درسـتها ،کـدام الزم اسـت؟ در
میـان الزمهـا ،کـدام الزمتـر اسـت؟ در میـان الزمترهـا ،کـدام فوریسـت؟ در میان
فوریهـا ،کـدام فوتـی و حیاتیسـت؟ اول آن را بگیریـم ،از آن کـه فراغـت پیـدا
کردیـم ،بحثهـای بعـد ،و بـه همیـن ترتیـب ،ایـن قـدر پیـش برویـم ،تـا بعـد
برسـیم در آخـر کار ،بـه بحثهایـی کـه اگرچـه درسـت هسـت ،امـا لزومـش،
ضرورتـش ،آن اندازههـا احسـاس نمیشـود. ... .
 ...جامعـه مـا هنـوز مفهـوم نبـوت و معنـای بعثـت و هدف از بعثـت و انجام
و فرجـام بعثـت و راه بعثـت و شـعار نبـوت ،اینهـا را نمیدانـد؛ نمـی دانـد کـه
بـه ایـن وضـع دچـار اسـت ،مسـلمان هـدف بعثـت محمـدی را نمیدانـد که این
گونـه اسـت کارش ،ا گـر هـدف بعثـت پیغمبرش را میدانسـت ،دنبـال آن هدف
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میرفـت .مـا هنـوز در مسـائل اولـی ،مسـائل مقدماتـی ،مسـائل اصولـی در زمینه
نبـوت گیریـم ،بپردازیـم بـه مسـائل فرعـی و درجـه چهـار و پنـج؟ لذاسـت کـه
ً
مـا در بحـث نبوتمـان ،از بحثهایـی کـه معمـوال متکلمیـن در کتابهـا انجـام
دادهانـد و انجـام میدهنـد ،هیـچ کدامـش را مطـرح نمیکنیـم. ... .

فلسفه نبوت
اولیـن مطلبـی کـه مـا دربـاره نبـوت بحـث میکنیـم ،فلسـفه نبـوت اسـت.
چـرا بایـد پیامبـری باشـد؟ چـرا بایـد کسـی از سـوی پـروردگار کمـر بـه هدایـت
انسـان ببنـدد؟ مگـر خـود انسـان نمیتوانـد؟ مگـر دانـش بشـری و اندیشـه
انسـانی کافـی نیسـت؟ پیغمبـر چـرا؟ پیـامآوری میـان غیـب و شـهود چـرا؟ ایـن
یـک مسئلهایسـت کـه بایسـتی مـا بدانیـم .ا گر ندانسـتیم فلسـفه نبـوت را ،بقیه
ً
بحثهایـی کـه دربـاره نبـوت هسـت ،یـک سلسـله بحثهـای تقریبـا پادرهـوا
خواهـد بـود .پـس بایـد اول بدانیـم کـه نبـوت بـرای چـه؟  ... . ...فلسـفه
نبـوت( ... ،در) یـک کلمـه ایـن اسـت کـه حـواس انسـان ،غرائـز انسـان و
خـرد انسـان ،بـرای راهبـری و دسـتگیری انسـان کمنـد. ... .
عدم کفایت حواس و غرائز
یـک سلسـله موجـودات بـا حواسشـان ممکـن اسـت اداره بشـوند .بعضـی
از حیوانـات را شـاید بـه ایـن صـورت سـراغ داریـم ،کـه اینهـا فقـط از حـواس
خودشـان مایـه میگیرنـد؛ حـواس ظاهـری .نـوع حیوانـات و بیشترشـان از غرائز
مـدد میگیرنـد بـرای هدایـت شـدن ،یعنـی زنبور عسـل غریـزهاش بـه او میگوید
بـرو روی گل بنشـین ،روی گل خوشـبو ،و از عطـر آن و از جوهـر آن بمـک ،بعـد
بـرو در خانـه و کنـدو ،خانههـا را بـه آن صـورت ششگوشـه و مس ّـدس بسـاز ،و
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آنجـا بـا ترتیباتـی وارد خانـه بشـوید و خـارج بشـوید ،و ملکهـای و اعوانـی و
پاسـبانانی و خالصـه یـک تمـدن زنبـوری داشـته بـاش.
 ...تکامـل ،ترقـی ،پیشـرفت ،در کار زنبـور عسـل و در کار هیـچ حیـوان
دیگری موجود نیسـت .آنچه که هسـت وحی فطرت و وحی غرائز و راهنمایی
کیفیـت آفرینـش و خلقـت اوسـت کـه او را میکشـاند ،حرکـت میدهـد ،راه
مینمایانـد ،موانـع را بـه او نشـان میدهـد تـا اینکـه ایـن میتوانـد کار خـودش را
انجـام بدهـد ،جـز غریـزه چیـز دیگـری نیسـت.
انسـان هـم از غریـزه اسـتفاده میکنـد ،امـا کم .اولی که شـما بـه دنیا آمدید،
حکـم شـما بالنسـبت ،حکـم یکـی از همیـن حیوانـات بـود .بـا غریـزه ،بـا کشـش
فطـرت و طبیعـت بـود کـه توانسـتید مخـزن غـذای خـود را در سـینه مادرتـان
پیـدا کنیـد و وقتـی او را در دهانتـان گذاشـتند ،بمکیـد .کسـی به شـما یـاد نداده
بـود مکیـدن را ،یـک جایـی دسـتور عملـی و سـمعی و بصریـاش را یـاد نگرفتـه
بودیـد ،ایـن غریـزه شـما بـود .هرچـه کـه شـما از مرحلـه کودکـی بـاال آمدیـد،
ً
تدریجـا ایـن ابـزار ،ایـن عینـک ،ایـن سلاح کـه نامـش غریـزه اسـت ،ضعیـف
شـد ،بیاثـر شـد ،کـم فایـده شـد؛ چیـزی پـر اثرتـر ،قویتـر ،نیرومندتـر ،بـه نـام
عقل و خرد انسـان ،جای آن را گرفت و شـما شـدید خردمند .شـما دیگر حاال با
غریـزه کار نمیکنیـد ،ایـن غریـزه نیسـت کـه بـه شـما میگویـد آقا ،بـرو در دکانت
را بـاز کـن یـا در فلان سـاعت ببنـد یـا مشـتری را ایـن جـور جـواب بـده یـا درس
را ایـن جـور بخـوان ،یـا تدریـس را آن جـور بکـن ،اینهـا غریـزه نیسـت ،اینهـا
آموزشهایـی اسـت کـه شـما از فکـر و از دانـش اسـتفاده کردیـد و فراگرفتید و راه
زندگیتـان را پیـدا کردیـد.
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عدم کفایت عقل
امـا آیـا ایـن خـرد ،ایـن اندیشـه انسـانی ،کفایـت میکنـد کـه شـما را هدایـت
کنـد و بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؟ عقـل بشـر بـرای هدایـت او بسـنده هسـت؟
خـود خـرد اگـر بـاز باشـد ،اگـر فکـر کنـد ،ا گـر تعصـب نـورزد ،ا گـر بـدون غـرض
بخواهـد قضـاوت کنـد ،خواهـد گفـت نـه؛ مثـل دادگاهـی کـه خـودش رأی
بـه عـدم صالحیـت خـودش بدهـد ،دادگاهـی کـه خـودش رأی میدهـد مـن
صالحیـت نـدارم در ایـن مـورد قضـاوت بکنـم .خـرد سـالم بیغـرض انسـانی،
ً
قضـاوت میکنـد کـه مـن صالحیـت نـدارم انسـانیت را مسـتقال هدایـت کنـم.
دلیـل میخواهیـد؟ دو جـور دلیـل داریـم .یـک دلیـل آن اسـت کـه عقـل بشـر
محـدود اسـت ،بینهایـت نیسـت ،در حالـی کـه نیازهـای انسـانها
بینهایـت اسـت .از کجـا میتوانـد همـه نیازهـا را یک خرد بفهمـد ،تا اینکه در
مقابـل آن نیازهـا ،آنچـه کـه جـای ایـن نیازهـا را پـر کنـد ،فراهم بیاورد یـا قانون
بگـذارد؟ نمیتوانـد عقـل انسـان ایـن کار را بکنـد ،او ضعیفتـر اسـت ،ناتوانتـر
اسـت ،نارسـاتر اسـت از اینکـه بتوانـد همـه دردهـا را بشناسـد و درمان مناسـب را
بـرای همـه آنهـا فراهـم بیـاورد.
دلیـل دیگـر ایـن اسـت کـه نـگاه کنید بـه واقعیتهای تاریخـی و علمی،
ببینیـد آیـا خردهـا توانسـتند؟ آیـا عقلهایـی مثـل عقـل ارسـطو و افالطـون
و سـقراط توانسـتند بشـر را اداره بکننـد؟ افالطـون متفکـر ،بعـد از آنـی کـه
مینشـیند فکـر میکنـد ،مشـورت میکنـد ،مطالعـه میکنـد ،تحقیـق میکنـد،
مدینهفاضلـهای ترسـیم میکنـد کـه ایـن مدینهفاضلـه فقـط بـه درد ذهـن
و داخـل صنـدوق خانـه خـود جنـاب افالطـون میخـورد؛ بـه دلیـل اینکـه یـک
لحظـه در عالـم ،ایـن مدینهفاضلـه عملـی نشـد .و شـما امـروز مدینهفاضلـه
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افالطـون را کـه نـگاه کنیـد ،بـا ترتیبـات دنیـای زمان ،بـه نظرتان چیـز غیر قابل
قبـول و مسـخرهای میآیـد.
شـما ببینیـد مکتبهـای عقلـی را و فلسـفی را کـه چطـور در مقابـل هـم
صفآرایـی میکننـد .ببینیـد کـه انسـانیت تـا بـه یـک مبـدأ و نقطـهای فراتـر
و باالتـر و عمیقتـر از خـرد انسـان متصـل نباشـد ،نمیتوانـد راه بـه هدایـت و
سـعادت برسـاند.

رابطه دین و عقل
نبـوت معنایـش ایـن اسـت :یـک نیرویـی باال تـر ،یـک هدایتـی قویتـر
قتـر از هدایـت حسـی ،از هدایـت غریـزه ،از هدایـت عقـل الزم دارد
و عمی 
انسـان .ایـن هدایـت میآیـد چـه کار میکنـد؟ میآیـد بـا حـس شـما رقابـت
میکنـد؟ میآیـد بـا غریـزه شـما مخالفـت میکنـد؟ میآیـد سـر عقـل را بـه سـنگ
ً
میزنـد؟ ابـدا .او میآیـد تـا عقـل را راهنمایـی کنـد ،تـا عقـل را پـرورش بدهـد ،تـا
عقـل دفـن شـده را از زیـر خروارهـا خـاک بیـرون بیـاورد.
امیرالمؤمنین ما صلوات اهلل و سلامه علیه ،اشـتباهی گفتم ،امیرالمؤمنین
بشـریت -منحصـرش نکنیـم بـه خودمـان امیرالمؤمنیـن را -او معلـم بشـریت
اسـت ،امیرالمؤمنیـن بـزرگ بشـریت میگویـد پیغمبـران را خـدا فرسـتاد ،بنابـر
آنچـه کـه در نهـج البالغـه اسـت ،تـا اینکـه وادار کننـد انسـانها را تـا بـه میثـاق
ششـده را بـه یادشـان
پیمـان فطـرت خـود پایبنـد بماننـد و نعمتهـای فرامو 
َُ َ
ُ
ُ
قـول» ،خردهـا ،عقلهـا ،درکهـا،
بیاورنـد ،بعـد «و یثیـروا لهـم دفا ِئ َـن الع ِ
شـعورهای جامعههـای بشـری کـه بـه وسـیله فرعونهـا و نمرودهـا و بزرگهـا و
قدرتمندهـا دفـن شـده بـود ،پیغمبـران میآینـد تـا اینکـه ایـن دفینههـا را بیرون
بیاورنـد ،ایـن عقلهـای دفنشـده را برشـورند .فرعـون دوسـت نمـیدارد کـه
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مـردم دارای عقـل باشـند ،دوسـت نمـیدارد کـه انسـانها بفهمنـد؛ چـون ا گـر
بفهمنـد ،او وجـودش باطـل و افسـانه خواهـد شـد ،کـه ایـن را در بحثهـای
بعـدی نبـوت بـه تشـریح خواهیـم دیـد ان شـاءاهلل. ... .
پـس پیغمبرهـا بـا نیـروی وحیـی کـه دارنـد ،بـه جنـگ عقـل نمیرونـد .آنـی
کـه خیـال میکنـد دیـن بـا عقـل منافات دارد ،یـا دین را نمیشناسـد یا عقل
ندارد ،و اال کسـی که دارای عقل اسـت ،کسـی که عقل را آزموده و تجربه کرده
اسـت و دیـن را هـم میشناسـد ،خـوب میدانـد که دیـن هیچ منافاتـی با دانش
ً
بشـر و با عقل بشـر نمیتواند داشـته باشـد اصال؛ و ندارد .آنچه که دین بگوید،
عقلهـای صحیـح میفهمنـد و میپسـندند .آن مـردم نادانـی کـه بـه نـام دفـاع
از دیـن ،گاهـی میگوینـد آقـا ،دیـن را نبایـد وجهـش را بخواهـی ،نبایـد در دیـن
اسـتدالل طلـب بکنـی ،نبایـد فلسـفه در بـاب دیـن بخواهـی ،خیـال میکننـد
کـه ایـن حـرف -فلسـفه خواسـتن ،فلسـفه گفتـن -از قـدر دیـن میکاهـد؛ بایـد
بداننـد کـه ایـن جـور نیسـت؛ ایـن جـور نیسـت .دیـن صحیـح وقتـی در مقابـل
عقـل کامـل عرضـه بشـود ،هیـچ بـا همدیگـر منافـات و تعارضـی ندارنـد .امـروز
عقلهـای بـزرگ انسـانیت ،توحیـد دیـن را ،نبـوت دیـن را ،نمـاز دیـن را ،روزه
دیـن را ،زکات دیـن را ،احـکام فرعـی دیـن را میفهمنـد.
وقتی عقل انسـان و تجربه دانش بشـر الکل را میشناسـد ،مضرات الکل را
میدانـد ،ضربـه و لطمـه آن را بـر روی جسـم ،بر روی اعصـاب ،بر روی روحیه و
بـر روی وضـع عمومـی اجتمـاع میفهمـد ،چـرا مـن نتوانـم و جرأت نکنـم که آیه
قـرآن را بـا قـدرت بخوانـم؛ «إ َّن َمـا ْال َخ ْم ُـر َو ْال َم ْی ِس ُـر َو ْال َأ ْن َص ُ
ـاب َو ْال َأ ْزَل ُ
ام ِر ْج ٌس ِم ْن
ِ
َّ
الش ْـی َطان َف ْ
اج َت ِن ُب ُوه» ، 1چـرا آیه قـرآن را مطـرح نکنم؟ چـرا اسـتناد نکنم به
َع َم ِـل
ِ
آنچـه کـه دانـش بشـر در ایـن زمینـه فهمیـده؟ چـرا نگویـم کـه از عمـل شـیطان
 1سوره مبارکه مائده ،آیه ۲ ۹۰
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اسـت؛ یعنی شـیطانها هسـتند که این را به شـما میدهند و شـیطانها هستند
کـه از عرقخـوری آن عرقخـور بدبخـت اسـتفاده میبرنـد ،چـرا ایـن را نگوییم؟
اهّلل
آنـی کـه شـنیدید امـام سـجادصلوات اهللوسلامهعلیه فرمـوده «دیـن ِ
ُ ُ ُ
قـول» ،معنایـش چیـز دیگـر اسـت؛ یعنـی آییـن الهـی را بـا عقـل
ال یصـاب ِبالع ِ
نمیشـود کشـف کـرد .یعنـی چـه نمیشـود کشـف کـرد؟ یعنـی ا گـر شـما روایتـی

نداشـته باشـی کـه نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت ،بـا عقـل نمیتوانـی بفهمـی کـه
نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت ،حـرف بسـیار درسـتی هـم هسـت .ا گـر خـود قـرآن
َ
َّ
َّ
َّ َ َ ُ ُ
َ َ
ُ َْ
الص
م
ق
«أ
وك الش ْـم ِس ِإل ى غ َس ِـق الل ْی ِـل َو ق ْر َآن الف ْج ِر»،2
ل
د
ل
اه
ل
ِ ِ
نگویـد کـه وقت نماز ِ ِ
قـرآن ا گـر ایـن را نگویـد ،تـو از راه عقـل و اندیشـه و خـرد معمولـی نمیتوانـی
بفهمـی کـه کـی اسـت وقـت نمـاز ،ایـن را بایـد قـرآن بگویـد ،ایـن را بایـد حدیـث
بگویـد ،ایـن را بایـد وحـی بـه مـا بگویـد .منظـور امـام سـجاد ایـن اسـت ،ظاهـر
فرمایـش هـم همیـن اسـت کـه «دیـن ِ ُ ُ ُ
قـول» .معنایـش ایـن
اهّلل ال یصـاب ِبالع ِ
نیسـت کـه مـا احـکام دیـن ومعـارف دیـن را بـا بینـش عقـل و بـا عینـک عقـل
و خـرد انسـانی نمیتوانیـم ببینیـم ،کـه یـک عـده نـادان بـه نـام دفـاع از دیـن،
بـا جـوش ،بـا حـرارت ،داد میکشـند آقـا ،بـرای دیـن فلسـفه بیـان نکنیـد .چـرا
نکنیـم؟ چـرا بیـان نکنیـم؟ البتـه همیشـه میگوییـم ،تکـرار میکنیـم ،اعتـراف
میکنیـم کـه آنچـه مـا میفهمیـم ،یکهـزارم از معـارف عمیـق دیـن نیسـت،
آنـی کـه مـا میتوانیـم تطبیـق کنیـم و توضیـح بدهیـم ،خیلـی کمتـر از آنچـه کـه
در واقعیـت ممکـن اسـت انجـام بگیـرد و وجـود داشـته باشـد هسـت ،در ایـن
تردیـدی نیسـت .امـا یـک کلمـه مـن میگویـم ،یـک کلمـه نفـر بعـدی میگویـد،
یـک کلمـه نفـر بعـد از او میگویـد .در خـط طولـی تاریـخ بشـر ،وقتـی کـه حسـاب
میکنیـد ،بعـد از دویسـت سـال ،پانصـد سـال ،میبینیـد انسـانیت ،بشـریت،
 2سوره مبارکه اسرا ،آیه ۷۸
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بـه عمـق دیـن بسـیار مؤمنتـر ،معترفتـر ،مذعنتـر اسـت از روزگاری کـه ایـن
فکرهـا و ایـن اندیشـهها و ایـن تطبیقهـا برایـش پیـش نیامـده بـود.
بنابرایـن دیـن کـه میآیـد ،بـرای کوبیـدن عقـل نمیآیـد ،بـرای نسـخ کردن
عقـل و بیـرون رانـدن عقـل از زندگـی نمیآیـد ،پـس دیـن میآیـد بـرای چـه؟
بـرای هدایـت عقـل ،بـرای دسـتگیری عقـل .عقـل هسـت ،امـا وقتـی هـوس در
کنـارش باشـد ،نمیتوانـد درسـت قضـاوت کنـد .عقـل هسـت ،ولـی وقتـی طمـع
پهلـو بـه پهلویـش باشـد ،نمیتوانـد درسـت ببینـد .وقتـی غـرض در کنـارش
اسـت ،نمیتوانـد درسـت بفهمـد .دیـن میآیـد هوسها را ،هواهـا را ،طمعها را،
ترسهـا را ،غرضهـا را ،از عقـل میگیـرد ،عقـل سـالم کامـل را تقویـت میکنـد،
تأییـد میکنـد تـا او خـوب بفهمـد .و شـما وقتـی کـه مراجعـه مـی کنید به اسلام،
میبینیـد اول تـا آخـر اسلام ،پـر اسـت از جلوههـای عقـل .در قـرآن چقـدر داریـم
َ
«أف َلا َت َت َف َّك ُـر َ
َ«أ َف َلا َت ْعق ُل َ
ون» ،چقدر داریم؛ بـرای اینکه بفهمید،
ون» ،چقدر داریم
ِ
َ َ َ َ ً ُ
َْ
َّ
َ
ـاب» بـرای
بـرای اینکـه بدانیـد ،چقـدر داریـم «إن فِـی ذا ِلـك لآیـه ِلأ ِولـی الألب ِ
َ
َّ
ََ ّ
ـاس ُح ّج َتی ِـن» دو حجـت
عقلدارهـا .در روایـات چقـدر داریـم «إن هلل علـى الن ِ
خـدا بـر مـردم دارد؛ یکـی پیغمبـر و یکـی عقـل .بـاز هـم عقـل ،دربـاره عقل بیش

از ایـن دیگـر حـرف نمیزنیـم.
ً
اجمـاال ایـن کلمـه یادتـان باشـد کـه خالصـه حـرف ایـن شـد کـه انسـان
بـدون هدایـت وحـی ،بـدون اینکـه وحـی بـه سـراغ او بیایـد و بـه دادش برسـد،
نمیتوانـد خـودش را بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؛ و وقتـی وحـی آمـد ،عقـل را
سـرکوب نمیکنـد ،همچنانـی کـه غریـزه را سـرکوب نمیکنـد ،همچنانـی کـه
حـواس ظاهـره را از بیـن نمیبـرد ،نـه؛ میآیـد حـواس ظاهـره را ،غرائـز انسـانی
و بشـری را ،نیـروی خـرد و اندیشـه آدمـی را تقویـت میکنـد ،تهذیـب میکنـد،
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تزکیـه میکنـد ،دسـتگیری میکنـد ،بـه او میآمـوزد .ایـن وظیفـه وحـی اسـت؛
بنابرایـن فلسـفه نبـوت ایـن اسـت.
چـون ایـن جـور اسـت ،چون مـا ناقصیم ،چون دانش و بینش بشـری برای
هدایتمـان کافـی نیسـت ،بایـد دسـتی از غیـب بـرون آیـد و مـا را هدایـت کنـد.
جـای بیـرون آمـدن دسـتی از غیـب اینجاسـت ،نـه آنجایی که بنـده وقتی که
یـک ذره گرسـنه مانـدم ،دنبـال یـک لقمـه نـان نـروم ،منتظـر باشـم تـا دسـتی از
غیـب برآیـد؛ نـه مـال آنجایـی کـه وقتـی در مقابـل یـک گناهـی قـرار گرفتـم ،به
تأسـف و حسـرت و اندوه بس کنم و منتظر بمانم تا دسـتی از غیب برایم برون
آیـد؛ نـه آنجایـی کـه تکلیـف الهـیام را انجـام ندهـم ،امـر بـه معـروف نکنـم،
نهـی از منکـر نکنـم ،راه خـدا را نپیمایـم ،منتظـر باشـم تـا دسـتی از غیـب بـرون
آیـد و کاری بکنـد ... .ایـن جـور آدمهـا بایـد بداننـد کـه اگـر دسـتی از غیب برون
آمـد ،اول تـوی مغـز خـود اینهـا میکوبـد کـه ایـن وجودهـای ضایـع و باطـل را
بیندازد دورَ ،سقطشـان کند .دسـتی از غیب برون آمدن و کاری کردن هسـت،
امـا اینجاسـت کـه مـن گفتـم ،الزم اسـت بـرای هدایـت انسـان کـه دسـتی از
غیـب بیایـد و آن دسـت نبیسـت ،دسـت نبـوت اسـت ،آن مهـارت رسـالت اسـت
کـه میآیـد انسـانها را هدایـت میکنـد ،بـا همـان صورتـی کـه عـرض کردیـم،
نیـروی عقـل را در آنهـا برانگیـزد.... .
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تبیین قرآنی فلسفه نبوت

َ
آیاتی که در این زمینه هست ،آیات بسیار پرمغز و پرمعناییست« . ... .ک َان
َّ ُ
الن ُاس أ َّم ًه َو ِاح َد ًه» 3مردمان همه یک امت و یک گروه بودند .در این باره مفسرین
ً
َُ ً
مفصال باهم بحث دارند ... .بعضی میگویند َ ّ
واح ً
ده» اشاره
«کان الن ُاس أ ّمه ِ
است به اشتراکیت اولیه و آغازین دورانهای ماقبل تاریخ ،بنده عرض میکنم
که شاهدی بر این معنا وجود ندارد ،جز اینکه اسم دوران اشتراکیت و آغازین ،سر
زبانهاست ،اما حیفمان میآید که قرآن ما هم از آن نمد کالهی نداشته باشد... .
َ ّ َُ ً
واح ً
ده» را چند جور میشود معنا کرد ،دو جور معنایش در پرتوی
«کان الن ُاس أ ّمه ِ
از قرآن هست که حاال مراجعه میکنید و مالحظه میکنید ،یک معنا به نظر من
َ َ َّ ُ
الن ُاس أ َّم ًه
میرسد که غیر از آن دو معناست که در این ترجمه اشاره کردم« .کان
َو ِاح َد ًه» ،یعنی انسانها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودند،
ازلحاظ نیازها و از لحاظ مایهها .همه انسانها دارای یک سنخ نیاز بودند و همه
انسانها دارای یک اندازه مایه ،و واقعیت اجتماعی همیشه همین جور است .همه
انسانها عقل دارند ،فکر دارند ،هوش دارند ،حس ششم دارند ،حواس ظاهره
دارند ،حواس باطنه دارند .همه انسانها گرسنگی دارند ،تشنگی دارند ،هوس
جنسی دارند ،خانه میخواهند ،لباسی میخواهند و از این قبیل .نیازها همه برابر؛
ً
تقریبا از یک سنخ ،و مایهها مشابه .یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده
باشد ،مایهاش شکوفا شده باشد ،مطلب دیگری است. ... .
پس انسانها به طور طبیعی و معمولی ،امت واحده بودند ،با نیازهای
َ َ َ
همسان ،با مایههای برابر و مشابه که در ترجمه این را قید کردیم« .ف َب َعث ا ّلل ُه
َّ
النب ّی َ
ین» 4در میان این انسانهای برابر ،خدای متعال پیامبران را برانگیخت ،در
ِِ
 3سوره مبارکه بقره ،آیه ۲۱۳
 4سوره مبارکه بقره  ،آیه ۲۱۳
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این همسطحها یک انسان را پروردگار عالم ،باالتر ،قویتر ،عمیقتر ،پرشورتر،
و پرمایهتر سراغ کرد و او را برانگیخت ،که چه بکند؟ ُ«م َب ّ ِشر َ
ین» مژدهرسانان«َ ،و
ِ
ُم ْن ِذر َ
ین» و بیمدهندگان .مژده چه میدهند پیغمبران؟ مژده بهشت میدهند،
ِ
مژده سعادت دنیا میدهند ،مژده مدینهفاضله میدهند ،مژده استقرار امنیت و
صلح و رفاه میدهند ،مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت
میدهند ،مژده رسانانند ،و باالخره مژده تشکیل حکومت فاضل و مدینه صالح به
انسانها میدهند و بعد از آن مژده رفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار
میدهند ،مژده میدهند .و بیمدهندگان؛ میترسانند ،از آتش جهنم هم
میترسانند ،از باریکی پل صراط هم میترسانند ،از بدبختی دنیا هم میترسانند،
از تسلط عفریت جهل و فقر هم میترسانند ،از سقوط در دره و سراشیب فساد
هم میترسانند ،از نابود شدن مایههای انسانی هم میترسانند ،بیمرسانانند،
بیمدهندگانند.
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ ّ
النب ّی َ
ین َو ُم ْن ِذر َ
ین ُم َب ّ ِشر َ
ین َو أ ْن َزل َم َع ُه ُم ال ِك َت َ
اب ِبال َح ّ ِق» ،همهاش
«فبعث الله ِ ِ
ِ
ِ

هم این نیست که بگویند مردم بترسید ،مردم مژده باد شما را .چه داری همراهت؟
کتابی از سوی پروردگار .نازل فرمود با آنان کتابی به حق ،برطبق حق .حق را معنا
ً
کردم چند بار ... .اجماال آنچه که مطابق با فطرت عالم است ،آنچه که با روند
طبیعیعالمهمراهاست،آنحقاست.آنچه کهبافطرتانسانوسرشتجهان
تطبیق میکند ،آن را میگویند حق .کتاب پیغمبرها هم حق است ،انسان را در راه
طبیعیاش ،در مسیر فطریاش ،در بستر معمولی و روند تکاملیاش پیش میراند،
َ
جلو میبرد ،کمک میکند ،کتاب پیغمبرها حق را با خود دارد« .أ ْن َز َل َم َع ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
ُ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ْ َُ
الن ِاس ِف َیما اخ َتلفوا ِفیهِ» تا آن كتاب«ِ ،ل َیحك َم»؛ یعنى تا کتاب
ِبالح ِق ِلیحكم بین
حکم کند میان مردم ،در آن چیزهایی که درباره آن اختالف میورزند با یکدیگر.
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باالخـره مـردم دور از اختلاف نمیشـوند ،اختالفـات در میـان انسـانها یـک
سـنت اسـت و بودنـش الزم اسـت  ...بـرای خاطـر اینکـه اختلاف موجب تکامل
اسـت ... .کتـاب میآیـد تـا میـان مـردم حکـم کنـد ،قضـاوت کنـد ،حکومـت
کنـد دربـاره چیزهایـی کـه در آن اختلاف ورزیدهانـد .اینجـا چـه میفهمیـم
مـا؟ میفهمیـم کـه حکومتـی کـه انبیـاء بـه وجـود میآورنـد ،حکومـت فـرد نبی،
حکومـت شـخص ،حکومـت اسـتبداد نیسـت؛ بلکـه حکومـت قانـون اسـت،
حکومـت کتـاب اسـت ،نبـی وقتـی مـی آید ،جامعهای درسـت میکنـد که حاکم
در آن جامعـه ،در معنـا و در واقـع ،همـان کتـاب اسـت؛ یعنـی قانـون.
ُ
َّ
ْ ََ
ْ َُ
ـاس ِف َیما اخ َتلفوا ِفیهِ »«َ ،و َمـا اخ َتلف ِفیهِ » دربـاره این کتاب
ِ«ل َی ْحك َـم َب ْی َن الن ِ
ُ
اختالفـی بـه وجـود نیامـد ،اختالفـی نکردنـد«َّ ،إلا ا َّل ِذ َ
یـن أ ُوت ُ
ـوه» مگـر آن کسـانی کـه
کتاب به آنها داده شـده بود ،آن کسـانی که همین کتاب آسـمانی برای آنها آمد،
خـود آنهـا دربـاره کتـاب آسـمانی اختلاف کردنـد .ایـن به ما چـه را نشـان میدهد؟
نشـان میدهـد وجـود تحریـف را در ادیـان آسـمانی ،در میـان گفتههـای پیامبـران.
پیامبـران وقتـی آمدنـد ،کتـاب را ،قانـون را ،مکتـب را آوردند؛ بعد همان کسـانی که
ایـن کتـاب و قانـون و مکتـب بـه آنهـا داده شـده بـود ،دربـارهاش اختلاف کردنـد.
اختلاف کردنـد ،یعنـی چـه؟ یعنـی یـک تیـپ راسـت گفتنـد ،یک تیـپ خلاف واقع
گفتند؛ پس بنابراین هسـتند کسـانی که پیروان یک دینی هسـتند و سـخن دین را
میزننـد ،امـا خلاف واقـع میگوینـد ،اشـاره بـه وجـود نسـخ و تحریـف در ادیـان.
ْ َ ْ َ َ َْ ُ ُ َْ َّ ُ ْ
ـات َبغ ًیـا َب ْی َن ُه ْـم» از روی دشـمنی و طغیـان بـا
ِ«مـن بع ِـد مـا جاءتهـم الب ِین
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َُ
َ ْ َ ّ ْ
یکدیگـر« ،فهـدى اللـه ال ِذین آمنوا ِلمـا اختلفوا ِفیهِ ِمن الح ِـق ِب ِإذ ِنهِ » آن کسـانی که
مؤمننـد ،گرویـده بـه دیـن حقنـد ،خدا آنها را هدایت کرد به پاسـخ آنچه که در
َ ْ ََ ُ َ
َ
ـاء ِإل ى ِص َر ٍاط
آن اختلاف کـرده بودنـد ،بـه اذن و رخصتـش«َ ،و ا ّلل ُـه َی ْهدی من یش
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ُ َ
یم» و خـدا هدایـت میکنـد هرکـه را بخواهـد بـه راه راسـت. ... .
م ْسـت ِق ٍ

سـوره جمعـه را کسـانی کـه قـرآن دستشـان هسـت ،جـزء بیسـت و هشـتم را
ْ َّ َّ
الر ْحمن َّ
حیم * ُی َس ّـب ُح ل َّله َما فی َّ
الر ِ 
الس َم َاو ِات
بیاورند ،قبل از سـوره
ِ ِ ِ ِ
تبارك«ِ ،بس ِ ْـم الل ِه ْ ِ
ْ
ْ َْ ْ
ُ
َ َّ ُ ُ
ـك ال ُق ّـد ِوس ال َعز َ
یـم» سـوره جمعـه اسـت تـا «و اللـه ذو
َو َمـا فِـی الأر ِض ال َم ِل ِ
یـز الح ِك ِ
ِ ِ
َْ ْ َْ
یـم» . ... 5.پـس مـا تا حاال چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسـفه نبـوت را و
الفض ِـل الع ِظ ِ
اینکه این یک اصلیسـت در همه ادیان ،بلکه اصل مادر ،که اگر این نباشـد ،دین
معنـی و مفهـوم درسـتی نمیتوانـد داشـته باشـد؛ چـون دیـن آن چیـزی اسـت کـه از
طـرف پـروردگار میآیـد ،بـه وسـیله پیـامآوری ،پیامآورنـده وحیـی.
�ذ
ث
س��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
م�بح� ی

ّ
نبوت و ارسال انبیاء از عناصر ذاتی در شرایع الهی است .زندگی
ّ
عقالنیت و
انسان با غریزه آغاز میشود و در ادامه با کماثر شدن آن،
ّ
ّ
محدودیت حواس
ِخ َرد جایگزین آن میشود .انسان پس از مدتی به
ظاهری ،غرائز نهانی و برتر از آن ،دانش و معرفت بشر برای هدایت به
مسیر حق و سعادت پی میبرد .عاجز ماندن شخصیتهای علمی
ّ
محدودیت را
بزرگ و مکاتب سیاسی اجتماعی در هدایت بشر ،این

بیش از پیش نشان میدهد .لذا آدمی به هدایتی فراتر از ِخ َرد که راهبر
و دستگیر و نیروبخش ِخ َرد باشد ،نیاز دارد و این «هدایت وحی» است؛
وحی از سوی خداوندی که آفرینندهآدمی و بینای نقیصهها و نیازها و
دردها و درمانهای اوست .این است فلسف ه نبوت.
 5سخنران به علت اینکه در جلسات دیگر به تفسیر این سوره پرداخته است و همچنین به علت خستگی ،از
تفسیر مجدد آن در این جلسه خودداری میکند.
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سؤاالت:
 .1چرا قرآن کریم از نبوت ،تعبیر به بعثت میکند؟
ّ
 .2مهمتریـن تمایـز پیامبـران بـا عامـ ه مـردم و علت برگزیده شـدن ایشـان
برای پیامبری چیسـت؟
 .3پیامبـران قبـل از نبـوت چـه وضعـی داشـتند؟ آیـا بـه دنبـال نهضـت و
قیـام بودنـد؟
َ
 .4آیا پیامبر اسلام قبل از نبوت گمراه بود؟ چرا در آیه شـریفه َ
«و َو َجد َک
َ ًّ َ َ
ضـال ف َهـدى» خداوند ایشـان را گمراه معرفی مینماید؟
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ب ْسما َّلله َّ
الر ْح َمن َّ
یم
الر ِح
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َْ
َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
ُّ
َ َّ ْ َ
َ
آخ َر ُه َخ ْی ٌر ّل َك ِمنَ
َ
َو الض َحـى()1و اللی ِل ِإذا سـجى()2ما ودعك رب َك و ما قلـى()3و لل ِ
یـک َر ُّب َ
()4و َل َس ْـو َف ُی ْعط َ
ـك َف َت ْر َضـى()5أ َل ْم َیج ْد َك َی ِت ً
ـآوى َ
یمـا َف َ
ْال ُأ َولـى َ
()6و َو َج َد َك
ِ
ِ
ً
ً ََْ َ
َض ّـالا َف َه َدى َ
()7و َو َج َـد َك َع ِائلا فأغنى()8
سوره ضحی

ْ
ـن َع َلق (ْ )٢اق َـر ْأ َو َر ُّب َ
ْاق َـر ْأ ب ْاسـم َر ّب َ
ک ا َّلذی َخ َل َق (َ )١خ َل َق الإ ْن َس َ
ـان ِم ْ
ک الأک َر ُم
ِ
ِ
ٍ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ
َّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ
َ َّ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ
َ( )٣ال ِـذی علـم ِبالقل ِم ( )٤علم الإنسـان ما لـم یعلم ( )٥کلا ِإن الإنسـان لیطغى ()٦
أ ْن َر ُآه ْاس َـت ْغنَى ( )٧إ َّن إ َلـى َر َ
بݠک ُّ
الر ْج َعى()٨
ِ ِ
سوره علق

َ َ َْ ُ َ ْ
ُ
َ
َ َّ
()1مـا َض َّ
الن ْجـم إ َذا َه َوى َ
ـن ال َه َوى()3
ـل َص ِاح ُبك ْـم َو َما غ َـوى()2و ما ین ِطق ع
و
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َّ
َ ُ َ ْ ُُ
ُ َّ َ
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـو ِبالأف ِـق
ى()َ 5ذو ِمـرهٍ َفاسـتو
ِإن هـو ِإلا وح ٌـی یوحى()4علمـه ش ِـد
ى()6و ه َ
ید القـو َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْال َأ ْع َلى(ُ )7ث َّـم َد َنـا َف َت َد ّلى(َ )8ف َك َان َق َ
اب ق ْو َس ْـی ِن أ ْو أدنى()9فأ ْو َحى ِإل ى ع ْب ِـدهِ َما أ ْو َحى()10
َ
َ َ
ََ
َ َ ُْ
َمـا كـذ َب الف َـؤ ُاد َمـا َرأى()11أ ف ُت َم ُار ون ُه َعل ى َمـا َی َرى()12
سوره نجم

موضـوع صحبـت امـروز مـا در ایـن اسـت کـه پیغمبـر و نبـی ،در حینـی که بار
رسـالت و ّ
نبـوت بـر دوشـش قـرار میگیـرد ،بعـد از آنـی کـه پیـام خـدا را دریافـت

میکنـد ،چـه حالتـی ،چـه ّ
خـود او و در جهـان پیرامونـش بـه وجـود
کیفیتـی ،در ِ
میآیـد .البتـه پیداسـت کـه بـا ّ
خـود پیغمبـر چندان
چگونگـی
کیفیـات و
درونـی ِ
ِ
ِ
کاری نداریـم؛ اگـر چنانچـه آن را در اینجـا مطـرح میکنیـم ،بـرای خاطـر ایـن
معمولـی رایـج در قـرآن و در
لطیـف دقیقـی از یـک کلمـۀ
اسـت کـه یـک اسـتفادۀ
ِ
ِ
ً
ّ
ابعـاد مسـئلۀ نب ّـوت را
عـرف
متشـرعه در نظـر هسـت ،کـه ضمنـا یـک ُبعـدی از ِ
ِ
بـرای مـا روشـن میکنـد.
ً
مـی دانیـد کـه در قـرآن ،غالبـا وقتـی صحبـت از آمـدن پیغمبـری اسـت،
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ُّ ُ
ً
ََ
صحبـت از بعثـت اوسـت؛ «لقـد َب َعثنـا فـی ك ِل أ َّم ٍـه َرسـول»  ،مـا مبعـوث کردیـم
موسـی را ،ابراهیـم را ،پیغمبـران دیگـر را مبعـوث کردیـم ،بعثـت؛ ایـن بعثـت
نبـوت چیسـت ؟  ...در ّ
یعنـی چـه؟ و رابطـۀ بعثـت و ّ
نبـوت یـک بعثتـی وجـود

دارد .بعثـت یعنـی چـه؟ چیسـت ایـن بعثـت؟ ا گـر در پیغمبـری ،بعثتـی هسـت،
ایـن بعثـت مربـوط بـه کیسـت و چیسـت و فایدهاش کـدام اسـت و از این قبیل.

معنای بعثت
بعثـت بـه معنـای برانگیختگـی اسـت .برانگیختگـی یعنـی چـه؟ یعنـی
تح ّـرک ،حرکـت بعـد از رخـوت و سسـتی و رکـود .مـردهای کـه سـالیانی در
گورسـتانی خوابیـده و اجـزای بـدن او خـاک شـده ،وقتـی بـا قـدرت پـروردگار،
ْ
َ
ـث» روز
در قیامـت برمیخیـزد ،میگوینـد برانگیختـه شـد« .هـ اذ َی ْـو ُم ال َب ْع ِ
برانگیختگـی اسـت ... .از خـواب کـه بیـدار شـدید و بلنـد شـدید ،میگوییـد
برانگیختـه شـد .از سسـتی و تنبلـی و بیحالـی و رخـوت وقتـی کـه خـارج شـدید
و مشـغول حرکـت شـدید ،میگوینـد برانگیختـه شـد؛ ایـن معنـای برانگیختگـی
اسـت؛ بعـث یعنـی ایـن.
روز قیامـت را همانطـور کـه میدانیـد ،میگوینـد «یـوم البعـث» ،روز
روز برخاسـتن ،آن
برانگیختگـی ،یـا بـه تعبیـر دیگـر ،روز رسـتاخیز .رسـتاخیز؛ آن ِ

روز حرکـت ،آن روزی کـه انسـانها
روز از سسـتی و بیحالـی بـرون آمـدن ،آن ِ
ِ
از لحظـهای کـه از گـور بیـرون میآینـد تـا لحظـهای کـه سرنوشـت نهایـی آنهـا
ً
ّ
معیـن میشـود ،دائمـا در تلاش ،در سراسـیمگی ،در حرکـت هسـتند؛ ایـن را
میگوینـد یـوم البعـث ،رسـتاخیز؛ در ّ
نبـوت یـک چنیـن حالتـی وجـود دارد.

حقیقت نبوت (تحول درونی و تحول اجتماعی)
ً
میخواهـم بینـش شـما نسـبت بـه ّ
نبـوت اساسـا یـک بینـش نویـی بشـود.
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ً
ّ
نبـوت را بعضـی اینجـور خیـال میکننـد؛ مثـل اینکـه واعظـی مثال ،وارد شـهری
غیردیـن بیـان
میشـود تـا بـرای مـردم آن شـهر یـک قـدری مطالبـی از دیـن یـا ِ
یشـود ،میایسـتد
بکنـد؛ یـا فـرض کنیـم مسـئله گویـی در میـان مردمـی بلنـد م 

تـا چنـد تـا مسـئله فرعـی بـه آنها بگویـد؛ یا یک سـخنرانی ،یـک ناطقی ،فرض
کنیـد یـک میتینگ ِب ِدهـی در یـک اجتماعـی وارد میشـود کـه یـک خردههـای
ً
وهـوی راه بینـدازد و میتینـگ بدهـد؛ پیغمبـر را معمـوال ایـن جـور آدمـی فـرض
زیـر سـربه پایینـی ،در
روحانـی
عالـم
آدم ِ
ِ
میکننـد؛ مثـل یـک ِ
نجیـب سـربه ِ
ِ
میـان یـک ّ
عـده مـردم .منتهـا ایـن مردم هـم گاهی قـدر او را میداننـد ،مردمان
خوبیانـد ،بـه اینهـا میگوینـد مؤمـن؛ گاهـی قـدر او را نمیداننـد ،اینهـا
میشـوند کافـر ،و مشـرک بـه آنهـا میگوینـد ،خیـال کردیـم پیغمبـر یـک چنین
چیـزی اسـت.

در پیغمبـری ،یـک ّ
تحـول و دگرگونـی هسـت ،بایـد بگویـم دو تح ّـول و
ـود پیغمبـر :بعثـت ،رسـتاخیز ،انقلاب ،تح ّـول،
ـود خ ِ
دگرگونـی .اول در وج ِ
خـود نبـی بـه وجـود میآیـد .اول
ـود پیغمبـر ،در
ذات خ ِ
اول در درون و ِ
باطـن ِ
ِ
او عـوض میشـود ،اول او از حـال رکـود و رخـوت خـارج میشـود ،بعـد از آنـی کـه

در روح او ،در باطـن او قیامتـی بـر پـا شـد ،بعـد از آنـی کـه رسـتاخیزی در درون
سرشـار
ذات نبـی و روان او بـه وجـود آمـد ،بعـد از آنـی کـه همـۀ مایههـای بسـیار
ِ
ودیعـه نهـادۀ از طـرف خـدا ،در نبـی بیـدار شـد ،مثـل سرچشـمهای کـه در هـر
لحظـهای میلیاردهـا جریـان آب از او اسـتخراج میشـود و میریـزد  -کـه تـا قبـل
از ایـن لحظـه ،همـۀ ایـن آبهـا در باطـن او مخفـی یـا پنهـان بـود  -بعـد از آنـی
خـود او تحـت تأثیـر تح ّـول وحی
خـود نبـی مسـلمان شـد ،وقتـی کـه ِ
کـه خالصـه ِ
الهـی قـرار گرفـت؛ بعـد همیـن سرچشـمه ،همیـن ّ
تحـول ،همیـن شـور ،همیـن
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ّ
ـاض جوشـان ،کـه روح نبـی و باطن
انقلاب ،همیـن رسـتاخیز ،از ایـن چشـمۀ فی ِ
نبـی اسـت ،میریـزد بـه اجتمـاع ،منتقـل میشـود بـه متـن جامعـۀ بشـری  .بعـد
تحـول بـه وجـود آمـد ،در جامعـه ّ
از آنـی کـه در او ّ
تحـول بـه وجـود میآیـد .بعـد
متـری در
از آنـی کـه در باطـن او رسـتاخیز عظیمـی بـه پـا شـد ،رسـتاخیز عظی 
متـن جامعـه برپـا میشـود .بعـد از آنـی کـه در دل او انقلاب بـه وجـود آمـد ،بـه
ّ
دسـت او ،در جامعـه انقلاب بـه وجـود میآیـد و بعثـت بـه معنـای واقعـی تحقق
پیـدا میکنـد .پـس میبینیـد کـه در ّ
نبـوت هرچـه کـه هسـت ،شـور و تح ّـول و
دگرگونـی و بعـث و انبعـاث اسـت.

خصوصیات نبی پیش از نبوت
پیغمبـر ،قبـل از ّ
نبـوت بـه چـه وضعـی اسـت؟ دو نکتـه در زمینـۀ زندگ ِـی
هـر نبـی ،قبـل از ّ
نبـوت ،بـه طـور متضـاد وجـود دارد .البتـه اینـی کـه میگویـم
متضـاد ،نـه بـه معنـای اینکـه یـک تضـاد واقعـی هسـت؛ بـه نظـر ممکـن اسـت
متضـاد بیایـد.
 -1برخورداری از درونمایههای قوی
یکـی اینکـه نبـی ،ا گـر چـه مبعـوث نشـدهّ ،امـا از مایههـای بسـیار قـوی
و عمیـق انسـانی برخـوردار اسـت؛ بیـش از بقیـۀ مـردم .اسـتعداد فهمیـدن او،
اسـتعداد حرکـت در او ،اسـتعداد انفجـار در او ،قابـل مقایسـۀ بـا مـردم دیگـر و
بندگـی خـدا در او ،آمادگـی بـرای بنـدۀ خـدا
انسـانهای دیگـر نیسـت .اسـتعداد
ِ
ّ
بـودن ،بـه انـدازهای اسـت کـه بـرای انسـانهای دیگـر متصـور نیسـت .همـه
مایههایـی کـه یـک انسـان را از حضیـض خـاک بـودن خـارج میکنـد و بـه اوج
ّ
« َّإنـا ل َّلـه َو إ َّنـا إ َل ْیـهِ َراج ُع َ
ـون » یعنـی بنـدۀ واقعـی خـدا و تخلـق بـه اخلاق خـدا
ِ
ِ ِ ِ ِ
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میرسـاند ،همـۀ ایـن مایههـا ،در نبـی بیـش از دیگـران اسـت.
حـاال چـرا بیـش از دیگـران اسـت؟ آیـا خـدا ظلمـی در اینجـا ،تبعیضـی در
اینجـا انجـام نـداده؟ آن یـک حـرف دیگـری اسـت کـه در پاسـخ آن ،یـک
جـواب خالصـۀ کوتاهـی میتوانیـم داشـته باشـیم ،بـه ایـن صـورت کـه بگوییـم
ِ
ّ
ّ
باالخـره بـرای تحمـل بـار مسـئولیت نبـوت ،اسـتخوانی سـنگینتر ،درشـتتر
و مایـهای نیرومندتـر الزم بـوده .بـار رسـالت کار یکشاهی ّ
سـنار نیسـت .بـار
ّ
نبـوت و پیـام خـدا را بـه مـردم رسـاندن و جامعـهای را از جاهلـی بـه توحیـدی

بـدل کـردن ،ایـن کار بسـیار باعظمـت و بسـیار بـار سـنگینی اسـت و باالخره الزم
اسـت یـک ّ
ّ
ّ
متحمل خواهد شـد؟
متحمـل بشـوند .چـه کسـی
عـدهای ایـن بـار را
ّ
خصوصیـات محیطی،
انسـانهای معمولـی؟ یـا انسـانی کـه بر حسـب شـرایط و
خانوادگـی ،آب وهوایـی ،فامیلـی ،دارای اسـتعدادها و امـکان بیشـتری اسـت و
چـون خـدا میبینـد امکانـات بیشـتر را در ایـن موجـود ،کمکـش میکنـد ،فیـض
بـه او میدهـد ،لطـف بـه او میکنـد ،آنچـه وسـیلۀ پـرورش هسـت ،در اختیـار
او میگـذارد ،تـا اینکـه ایـن دوصـد َمـن بـار ،بـر روی صـد َمـن اسـتخوان نبـی
بایسـتد .او را یـک آدمـی میکنـد آمـادۀ ایـن کار ،باالخـره ا گـر رسـولاهلل ایـن بـار
سـنگین را برنمیداشـت ،این بار سـنگین بر زمین میماند ،کار من و شـما نبود
کار گانـدی و لومومبـا نبـود برداشـتنش؛ کار سـقراط و افالطـون
برداشـتنشِ ،
و ارسـطو نبـود ... .نبـی بـا یـک چنیـن مایههایـی در میـان مـردم اسـت .ایـن
یـک نکتـه ،کـه خالصـۀ نکتـۀ اول ایـن شـد؛ کـه مایههایـی کـه در نبـی وجـود
قتـر ،قابل
دارد ،در پیغمبـر ،از مایههـای مـردم معمولـی سرشـارتر ،غنیتـر ،عمی 
اسـتفادهتر اسـت.
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 -2سیر در مسیر زندگی معمول جامعه
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه نبـی ،قبـل از بعثـت و قبـل از پیامبـری ،در جریـان
معمولـی زندگـی ،بـا مـردم رفیـق و شـریک اسـت ،در یـک جریـان دارنـد حرکـت
ِ

میکننـد .از اول مشـغول فکـر کـردن نیسـت کـه مـن چـه کار کنـم ایـن جامعـه
را منقلـب کنـم ،ممکـن اسـت ناراضـی باشـد و البتـه ناراضـی اسـت .یـک انسـان
باهـوش ،البتـه ناراضـی اسـت از وضـع اختلاف طبقاتـی زمـان خـود ،از وضـع
جهـل زمـان خـود ،از فقـر زمـان خـود ،از سـتم زمـان خـود ،از نادانـی زمـان خـود
ّ
جاهلیـت زمـان خـود ،البتـه ناراضـی اسـت؛ امـا
اسلامی خالصـه ،از
و بـا تعبیـر
ِ
ّ
ّ
ایـن نارضایـی در حـد یـک نارضایی اسـت فقـط؛ در حد ایجاد یـک ّ
تحول ،یک
انقلاب ،ایجـاد یـک راهـی ّ
ضـد راه معمولـی اجتماعـی نیسـت.

شـما موسـیبنعمران را میبینیـد ،علیهالصلاۀ و السلام ،در خانـۀ فرعـون
دارد زندگـی میکنـد؛ بـه قـول یکـی از ریـش سـفیدهای چنـد سـال قبـل ،پلـو
ـرق از
چلوهـای فرعـون را میخـورد ،آقازادگـی هـم میکنـد ،در بـازار ،روی ِع ِ
نـژاد بنـی اسـرائیل بـودن و کسـانی کـه بـه ایـدۀ او ایمـان آوردنـد ،یـک نفـر را هم
ِ
ُ
میکشـد ،بعدهـا کـه مبعـوث بـه ّ
نبـوت و رسـالت میشـود ،در حیـن برگشـتن از

دیـن  -بعـد از آنـی کـه از پیـش شـعیب و َم َ
پیـش شـعیب و از َم َ
یگـردد،
دیـن برم 
ُ
آنجـا مبعـوث بـه رسـالت میشـود  -راجـع بـه آن آدمکشـی آن روزش میگویـد
َ َ َ َ َّ
الضا ِّل َ
یـن » گمـراه بـودم مـن .گمـراه بـودم یعنـی چـه؟ یعنـی نیافته
« وأنـا ِمـن
ّ
بـودم ایـن راهـی را کـه درسـت بـر ضـد راه معمولـی جامعـۀ فرعون ِـی آن روزگار
ُ
بـوده ،نـه اینکـه یکـی از آحـاد فرعونـی را کشـتن گنـاه اسـت ،نـه خیـر؛ بلکـه
میخواهـد بگویـد آن روزی کـه مـن او را کشـتم ،یـک آدمـی نبـودم کـه بـا یـک
ّ
ـری صحی ِـح انقالبـی را تعقیـب بکنـم .آدمـی
ایـدۀ مشـخصی ،یـک جهتگی ِ
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مهـای دیگـر؛ راهرویـی بـودم میـان راهروهـای دیگـر ،تلاش
بـودم میـان آد 
قاطـی تالشهـای دیگـر؛ حرکـت میکـردم ،در کنـار حرکتهـای
میکـردم،
ِ
دیگـر .امـروز عـوض شـده راه مـن ،امـروز تخطئـه میکنـم آن حرکـت عمومـی و
مسـیر جمعـی جامعـه را؛ یعنـی امـروز شـدم یـک آدمـی کـه رسـتاخیزی در جامعـه
برپـا میکنـدِ .کـی؟ بعـد از بعثـت.
ُ
ّ
ّ
ّ
خود ما ،صلی اهلل علیه وآله وسـلم ،آیۀ سـورۀ َ«والض َحی» مطلب
یا پیغمبر اکرم ِ
ُ
ّ
را خـوب روشـن میکنـد«َ . ... .والض َحـی» سـوگند بـه روشـنایی چاشـتگاهُ .ضحـی
خود این قسـم
خود این قسـم خوردن معنیدار اسـتِ ،
یعنی پیش از ظهر .ببینیدِ ،
خـوردن بـه آن وقـت ،ایـن معنـیدار اسـت .شـاید اشـارهای در آن باشـد ،و پیداسـت
که چون سـخن دربارۀ بعثت و رسـالت پیغمبر اسـت؛ لذا این ضحی اشـاره به آن
ّ
آفاق عالم را فرا
نوری است ّکه بر اثر َبعثت پیامبر اسالم و نبوت اسالم ،همه ِ
ّ َ
ُ
گرفتَ « .والض َحى َ*والل ْی ِل ِإذا َس َجى» و قسم به شب ،آنگاه که بپوشاند تاریکیاش
ََ
ـک َر ُّب َ
همـۀ آفـاق راَ « ،مـا َو َّد َع َ
ـک َو َمـا قلـى » .گویـا بعـد از آنـی کـه وحـی آغـاز شـده
بود ،مدتی که گذشـت ،وحی قطع شـد .پیغمبر بعد از آنی که آن برانگیختگی
وحی خدا ،
در او بـه وجـود آمـده ،آن شـور و هیجـان در او پدیـد آمـده ،با پیـام ِ
آور ِ
ُ
جبرائیـل ،انـس بسـته :ناگهـان میبینـد کـه وحـی قطـع شـد؛ به شـدت غمگین
بـوده .چقـدر طـول کشـیده دوران َف َ
تـرت ؟ اسـمش را میگوینـد دوران فتـرت.
چهـل روز گفتهانـد ،بیشـتر هـم گفتهانـد ،تـا دو ،سـه سـال هـم گفتهانـد.
ُّ
بعـد سـوره َ«والض َحـی» اولیـن سـورۀ بشـارتآمیزی اسـت کـه بـه پیغمبـر
ََ
ـک َر ُّب َ
اکـرم خطـاب میکنـد ،میگویـدَ « :مـا َو َّد َع َ
ـک َو َمـا قلـى » پـروردگارت تـو را
ََ
رهـا نکـرد ،طـرد نکـرد و بـر تـو خشـم نگرفـتَ « ،و َمـا قلـى »  ،خشـم نگرفـت بـر تـو
َ َ ْ َ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ ُ َ
ـن الأولـى » آخـرت ،آینـده ،بـرای تـو بهتـر اسـت از آغـاز ،از
آخـره خیـر لـک ِم
« ولل ِ
کارت بهتـر از آغـاز َ
گذشـته؛ فرجـام َ
کارت اسـت.
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َ َ
َ َ ُّ َ َ َ َ
ـک فت ْرضى» و خواهد داد پروردگارت بـه تو ،آنقدر که
َ«ول َس ْـوف ُی ْع ِطیک رب
خشـنود بشـوی .البتـه روایـت در ذیلـش هسـت کـه شـفاعت اسـت مـراد؛ درسـت
هـم هسـت ،شـفاعت یکـی از چیزهایـی اسـت کـه بـه پیغمبر خـدا داده شـده و آن
قـدر داده میشـود کـه خشـنود میشـود؛ امـا در همیـن دنیـا هـم بـه پیامبـر اسلام
آن قـدر داده شـد ،تـا خشـنود شـد؛ هدایـت انسـانها ،تشـکیل مدینـۀ فاضله ،قهر
و غلبـه بـر دشـمنهای خونیـن و سرسـخت  ،فتـح بلاد ،روی غلطـک انداختـن
تکاملی جامعۀ اسلامی ،اینها همه نعمتهای خدا بود به پیغمبر اسلام.
سـیر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ
ْ
بـاری« ،ألـم ی ِجـدك ی ِتیمـا فـآوى» آیـا خـدا تـو را یتیمـی نیافـت کـه پنـاه داد؟
خـدای متعـال تـو را یـک یتیمـی یافتـه ،بیکـس ،بیپنـاه ،پناهـت داده .پـدر کـه
نداشـتی ،قبـل از والدتـت پـدرت از دنیـا رفتـه بـود ،مادرت هم کـه به فاصلۀ کمی
سـال کوتاهی از دنیـا رفت ،تو ماندی
از دنیـا رفـت ،پدربزرگـت هـم کـه بعد از چند ِ
تـوی یتیـم را کـه از آغـاز یتیـم بودی،
زیـر
ِ
کفالـت عمویـت ابوطالـب؛ و ِ
و تـو ،تنهـاِ ،

همـه لحظـه پناهـت دادیـم ،در آغـوش مهـر و محبـت خـود ،تـو را نـگاه داشـتیم
ای پیغمبـر مـا .ایـن امیـد دارد میدهـد ،میخواهـد بگویـد پنـاه خـدا همیشـه بـا
توست ،از کودکی هم بوده ،حاال هم که بار رسالتی به این سنگینی روی دوش
تـو و روی دسـت توسـت؛ َمتـرس ،واهمـه مکـن ،مبـادا بپنـداری کـه خـدا تـو را وا
ً
گذاشـته اسـت ،ابـدا؛ خـدا تـو را وانخواهـد گذاشـت ،وقتـی آن روز تـو را پنـاه داد.
ًّ َ
َ«و َو َج َـد َك َضـالا ف َه َـدى» و تـو را گمگشـته یافت و هدایـت کـرد .اینجا چندتا
روایـت هسـت کـه البتـه بعضـی از ایـن روایتهـا ضعیف هم هسـت ،و چند تا هم
ًّ َ
ّ
قاطی روایتها شـده .میگوید َ«و َو َج َد َک َضال ف َه َدى»
ِ
اقوال مفسـرین اسـت که ِ
گمگشـتگی فکـری و روحـی
خـدا تـو را گمگشـته یافـت و هدایـت کـرد؛ نـه مـراد
ِ
اسـت ،بلکـه مـراد ایـن اسـت کـه یـک وقتی پیغمبـر ،در بچگـی ،درکوههـای مکه
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گـم شـده بـود ،بعـد خـدا هدایت کـرد پدربزرگش را ،و توانسـت او را پیـدا کند؛ یا در
یـک ماجـرای دیگـری گـم شـده بـود ،فلان زن آمـد ،او را پیـدا کـرد؛ یـا تـو گمشـده
بـودی در اهـل مکـه ،در میـان مـردم مکـه ،کسـی تـو را نمیشـناخت ،خـدا مـردم
مکـه را ه تـو هدایـت کـرد؛ بـه ایـن معانـی حمـل کردهانـد .ایـن معانـی را مـا منکـر
ّ
نمیشـویم ،درسـت دقت کنید ،منظور حرف را دریابید .این معانی ممکن اسـت
ً
باشـد ،اگـر واقعـا روایـت صحیحـی برطبـق هریـک از این معانی بیایـد ،البته قابل
قبـول اسـت و مـی شـود قبـول کـرد .امـا بـا وجـود اینکـه ما هریـک از ایـن معانی را
طبـق روایـت صحیـح قبـول میکنیـم؛ معنـای ظاهر آیه غیـر از این اسـت .و قبول
روایتـی کـه ایـن معنـا را بـه مـا میدهـد ،منافـات نـدارد بـا قبـول معنای ظاهـر آیه.
ظاهـر آیـه یـک چیـز دیگـر اسـت؛ ظاهـر آیـه ،صـاف و صریـح ،فارسـی ،دارد
میگویـد تـو گمـراه بـودی ،تـو را هدایـت کردیـم؛ یعنـی چـه گمـراه بـودی؟ یعنـی
ً
ً
بتپرسـت بـودی؟ ابـدا؛ یعنـی آدم منحرفـی بـودی؟ ابـدا؛ یعنـی گنـهکار بـودی؟
ً
ابـدا؛ پـس چـه؟ یعنـی ایـن صراط مسـتقیمی که با بعثـت و ّ
نبوت به تـو ارائه داده
شده ،در اختیار تو نبود .غیر از این است مگر؟ آن معارف ،آن قوانین ،آن افکار،
آن ایدهها که با آمدن وحی بر پیغمبر ،برای قلب ّ
مقدس او روشـن و آشـکار شـد،
ً
مگـر قبـل از ّ
نبـوت و قبـل از بعثـت ،بـرای آن بزرگـوار وجـود داشـت؟ مسـلما نـه.
گمگشـته بـودی یعنـی ایـن ،و ایـن معنـای ظاهـر آیـه اسـت ،و هیـچ اشـکال ندارد
کـه مـا آیـۀ شـریفه را -کـه ظاهـرش ایـن اسـت -از لحـاظ معنـای تأویلـی ،حمـل
کنیـم بـر گمگشـته بـودن در میـان مـردم مکـه ،گـم شـدن در کوههـای اطـراف
ً
مکه ،گم شـدن در راه چراندن فالن گوسـفندها مثال؛ همان طوری که در بعضی
از روایـات و نقلهـا هسـت .توجـه کردیـد؟!
ََ َ َ َ َ ً
ًّ َ
ُ
خـب«َ ،و َو َج َـد َك َضـالا ف َه َـدى * ووجـدك ع ِائـلا

» تـو را مسـتمند
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عیالمنـدی یافـت و تـو را بینیـاز کـرد .منظـور از ایـن آیـه و طـرح ایـن سـوره در
ایـن نوشـته چـه بـوده؟ ایـن بـوده کـه پیغمبر اکـرم ،همچنانـی که مفـاد ظاهر آیه
هست ،گمگشته بود ،در میان مردم معمولی حرکت میکرد ،در میان جامعه راه
میرفـت و سـیر میکـرد ،اگرچـه از وضع ناراحت بود ،اگرچـه از اینکه آقازادههای
یبـرد و
قریـش ،کنیـز فلان آدم تهیدسـت را بگیرنـد ،بـه زور تصـرف کننـد ،رنـج م 
ِحلـف الفضـول را درسـت میکـرد؛ پیمـان جوانمـردان .اگرچـه لحظـهای حتـی به
خـدا شـرک نیـاورد و در مقابـل ایـن بتها تعظیم و تواضع نکرد ،اگرچه لحظهای
بـا قلدرهـا و زورمندهـا نسـاخت و مثـل یـک انسـان جوانمـرد در آن جامعـه زندگـی
کـرد؛ امـا بـا همـۀ ایـن اوضـاع ،آنچـه پیغمبـر کـرد ،در مسـیر معمول ِـی زندگ ِـی آن

زندگـی آن جامعـه. ... .
معمولـی
جامعـه بـود؛ در مسـیر
ِ
ِ

رستاخیز درونی نبی در قرآن کریم
زندگـی جمعـی آن جامعـه زندگـی میکنـد،
جریـان
معمولـی
مسـیر
پیغمبـر ،در
ِ
ِ
ِ
ِ
ناگهـان وحـی الهـی میرسـد .یـک ّ
وجـود او و در باط ِـن او پدیـد
تحـول عمیـق در
ِ
نقـدر ایـن تح ّـول عجیـب اسـت ،آن قـدر شـدید اسـت کـه حتی در
میآیـد؛ آ 
جسم پیغمبر هم اثر میگذارد ،در اعصاب پیغمبر هم اثر میگذارد .پیغمبر
اکـرم وقتـی در کـوه نـور ،اولین شـعلۀ وحـی به جانش خورد ،آتـش گرفت؛ دید که
ْ
َ َ
پیـامآور خـدا میگویـد َ
«إقـرأ» بخـوان ،پیغمبـر کـه چیـزی نمیخوانـد«َ ،و مـا اقـرا»
چـه بخوانـم؟ یـا نمیخوانـم ،نمیتوانـم بخوانـم  -یعنی ما ،مای نافیه باشـد ،یا
ْ ْ
َّ
ََ
ََ
َ َ
«إق َـرأ ب ْ
اس ِـم َر ِّب َك الذی خل َـق * خل َق
مـای اسـتفهامیه َ«و مـا ا ْقـرا» چـه بخوانـم؟ -
ِ
ْ َْ َ ْ ََ
ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
ك َـر ُم * َّالذی َع َّل َـم ب ْال َق َلم * َع َّل َم ْالإ ْن َس َ
ـان َما
لأ
ا
ك
ب
ر
و
أ
ـر
إق
*
ـق
ل
ِ
ِ
ا ِلإنسـان ِمـن ع ٍ
ِ
َل ْـم َی ْع َل ْـم» آتـش بـه جـان پیغمبـر میزنـدّ ،
تحولـی به وجـود مـیآورد؛ این انسـان
ّ
انسـان درسـتبرو ،انسـان آمـاده را ناگهـان ،یـک انقالبـی در او بـه وجـود
متفکـر،
ِ
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ً
مـیآورد؛ یـک رسـتاخیزی .اصلا آدم ،آدم قبلـی نیسـت .محمـد ،محم ِـد یـک
ً
چیز دیگری بود اصال ،یک
لحظه قبل نبود؛
ِ
انسـان یک سـاعت قبل نبود؛ یک ِ
عنصـر دیگـری  ،یـک جوهـر دیگـری .اول ،بعثـت در وجـود او ،انقلاب و تح ّـول
در باطـن او بـه وجـود آمـد و بعـد همیـن انقلاب منشـأ شـد کـه بتوانـد دنیایـی را به
ّ
تحـول بکشـد .اگـر خـودش عـوض نمیشـد ،نمیتوانسـت دنیـا را عـوض کنـد و
ایـن درسـی اسـت بـرای پیـروان پیغمبـر ،تا بدانند که تا خودشـان عوض نشـوند،
نمیتواننـد دنیـا را عـوض کننـد .بداننـد که
ِکی تواند که شود هستیبخش
ذات نایافته از هستی بخش
ِ
ْ ْ
َ ّ َ َّ
َ ََ
َّ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ْ
َ
حیم * إقرأ ِباس ِـم ر ِبك ال ِذی خلق » بخوان به نام
سـم الل ِه الرح ِمن الر ِ 
ِ « . ...ب ِ
پـروردگارت ،آن کـه آفریـد .ببینیـد ،یـک سلسـلۀ منظمـی را شـروع میکنـد؛ اولیـن
چیـزی کـه بـرای یـک انسـان خداپرسـت مثـل پیغمبـر مـا ،کـه قبـل از بعثـت هـم
خداپرسـت بـوده ،مشـرک نبـوده؛ اولیـن چیزی که برای یک انسـان خداپرسـت،
موجـب توجـه او بـه خـدا میتواند شـد ،دل او را به خدا جذب میکند ،سـادهترین
موضـوع اسـت ،موضـوع آفرینـش اسـت .بخـوان بـه نـام پـروردگارت کـه آفریـد.
عظیـم خلقت از ِآن اوسـت.
مظاهر
آفرینـش بـرای اوسـت ،تمـام ایـن
ِ
ِ

وقتـی کـه ایـن مطلـب در ذهـن جـا میگیـرد ،یـک پلـه مـیرود باالتـر ،یـک
ََ َ ْ َْ َ ْ َ
ـن َعل ٍـق» انسـان را
چیـزی باالتـر از آفرینـش را ثابـت میکنـد« .خلـق ا ِلإنسـان ِم
آفریـد ،آن هـم انسـان را از علـق آفریـد .تفـاوت میـان انسـان و موجـودات دیگـر
چقـدر اسـت؟ . ...
 ...خالصـه ،نیـروی فکـر و نیـروی اختیـار و نیـروی اراده و نیـروی ابتـکار در

انسـان ،اینهـا چیزهایی هسـتند که انسـان را ممتـاز کردهاند از بقیـۀ موجودات.
ً
اصلا یـک چیـز دیگـری اسـت انسـان در مقابـل آنهـا .البتـه دانشـمندان مـادی
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نوع
هـم کـم و بیـش در ایـن اواخـر رسـیدند بـه اینجـا ،کـه میگوینـد انسـان یـک ِ
نوع شگفتآوری
شگفتآوری است .اگرچه آنها تفاوتی قائل نیستند ،اما یک ِ
َ
اسـت .و تمام این امتیازاتی که در انسـان هسـت ،بر اثر ف َیضان روح خدا اسـت در
ّ
َ ََ ْ ُ
ـت ِفیـهِ ِم ْ
ـن ُر ِوحی» .
او؛ تجلـی روح خـدا در انسـان؛ کـه «و نفخ
بـاری ،ناگهـان پیغمبـر را متوجـه میکنـد بـه یـک چیـزی باالتـر از آفرینـش
خشـک و خالـی؛ آفرینـش انسـان ،آفرینـش عقـل ،آفرینـش نیـروی فهـم و درک،
ْ َ
ـن َعل ٍـق » از خـون بسـته و منعقـد ،از کجـا تـا بـه کجاسـت؟ «مـا
آن هـم از چـه؟ « ِم
َ
ُّ ُ َ َ ّ ْ
باب»؛ چگونه میشود یک چیزی که جان ندارد ،نیروی حرکت
للتراب ورب األر ِ
نـدارد ،نیـروی فهـم نـدارد ،تبدیـل بشـود بـه انیشـتین! تبدیـل بشـود بـه یـک
ّ
انسـان بـزرگ ،تبدیـل بشـود بـه سـقراط ،بـه یـک متفکـر ،بـه یـک فیلسـوف ،بـه
ُ
قوی پروردگار اسـت در
یـک پیامبـر ،چطـور میشـود ایـن؟ جز این اسـت که صنـع ِ
َ
َ
«خ َل َـق ْالإ ْن َ
سـان ِم ْن َعل ٍق» ،پیغمبر مـا را در آغاز وحـی ،متوجه به این نکتۀ
عالـم؟
ِ
بسـیار مهمـش کردنـد .ببینید ،میخواهد ّ
تحـول در او بهوجـود بیاید ،میخواهد
یـک کفشـی از فـوالد بـه پایـش کننـد ،عصایـی از فوالد به دسـتش بدهند تـا برود،
آن قـدر کـه دیگـر خسـتگی برایـش مفهومی نداشـته باشـد .از اول میسـازندش با
َ
ایـن کلمـاتَ « .خ َل َـق ْالإ ْن َ
سـان ِم ْن َعل ٍق » آفرید انسـان را از علق ،یعنی خون بسـتۀ
ِ
منعقد.
َ
ْ
ْ
قـرأ» بخـوان ،از ایـن هـم باالتـر اسـت خـدا«َ ،و َر ُّب َ
ِ«ا َ
ـك الأك َـر ُم» ،از ایـن هـم
ْ
ْ
ُ ْ َ ْ
بزرگوارتـر و کریمتـر و بخشـندهتر اسـت« ،إق َرأ َو َر ّب َك الأك َر ُم» ،بخـوان و پروردگار
َّ
َّ
َْ َ
تـو بزرگوارتریـن اسـت« ،الـذی َعل َـم ِبالقل ِم» آنکه آموخت به وسـیلۀ قلم .مسـئلۀ
آمـوزش را در انسـان ،بـاز مطـرح میکنـد بـرای پیغمبـر .و ایـن را شـما میدانیـد
ّ
نچـه کـه
یکـرد .آ 
کـه اگـر قلـم نمیبـود ،اگـر نوشـتن نمیبـود ،بـاز بشـر ترقـی نم 
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پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل دیگر میگذارد ،تا آن نسـل دیگر ،مانند پلکانی
از او اسـتفاده کنـد ،پایـش را بگـذارد روی تجربـۀ نسـل قبـل و خـود یـک تجربـۀ
دیگـری درسـت بکنـد ،آن نیسـت چیـزی جـز قلـم. ... .
َ
َ
«َ ...ع َّل َـم ْالإ ْن َ
سـان مـا ل ْـم َی ْعل ْـم» ،آموخـت بـه آدمـی ،چیزهایـی را کـه
ِ
نمیدانسـت .اینهـا نعمتهـای خداسـت دربـارۀ انسـان .خـب ،پـس انسـان
بایـد شـکر کنـد ایـن نعمتهـا را .وقتـی خـدا بـه انسـان آموختـه ،وقتـی خـدا راه را
بـه انسـان نشـان داده ،قلـم را بـه انسـان داده ،انسـان را خردمنـد کـرده و آمـوزش
داده ،پـس انسـان بایسـتی بـرود بـه طـرف قلـۀ اوج ،پـس بایـد انسـان یک لحظه
انحطـاط نداشـته باشـد .انسـان بایـد دیگـر برگشـت و بدبختـی نداشـته باشـد ،آیا
ََ
ایـن جـور اسـت؟ آیـه بعـدی جـواب میدهـد ،کا ّنـه در مقابـل یـک چنیـن توهمـی
قـرار میگیـرد کـه اگـر خـدا ّ
بشـریت را ایـن جـور میآفرینـد و تربیـت میکنـد و قلـم

میدهـد و لطـف میکنـد و دربـارۀ او کرامـت بـه خـرج میدهد؛ اگر اینجور اسـت،
پـس بشـر بایسـتی بدبختـی و گمراهـی و فسـاد و ضاللـت و ایـن چیزهـا نداشـته
باشـد ،آیـا ایـن جـور شـده؟
َ َّ
«کلا» ،نـه چنیـن اسـت کـه میپنـداری تـو و حـرف میزنـی .بش ّـریت وضعـش
َّ ْ ْ َ َ َ َ
ْ َ
ـان ل َی ْطغی * أ ْن َر ُآه ْاس َتغنی » طغیان بشر ،سرکشیها
چگونه اسـت؟ نه؛ « ِإن ا ِلإن َس
و گردنکشـیهای انسـانهای عاجـز و طاغوتهـا در مقابـل رحمانهـا ،صـف
آرایـی کردنشـان ،اینهـا بشـریت را بدبخـت کـرد .ایـن طغیانهـا نگذاشـت کـه
بشـر بـه هدایـت برسـد .ایـن طغیانها و گردنکشـیها و سرکشـیها نگذاشـت که
بشـر از مایههای ربویی حداکثر اسـتفاده را بکند و آن چنان که خدا میخواسـت
تربیـت بیابـد ،پـرورش پیدا کند ،بشـود آن چنان که خدا بـرای او اراده کرده بود.
طغیانگرها نگذاشـتند .وقتی خودشـان را بینیاز دیدند ،طغیان کردند ،سرکشـی
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یشـود.
کردنـد ،از راه خدایـی خـارج شـدند .ببینیـد ،بـاز دارد پیغمبـر سـاخته م 
بزرگـواری خـدا ،توجـه بـه آموختـن خـدا ،توجه به
توجـه بـه لطـف خـدا ،توجـه بـه
ِ

اینکـه خـدا آفریـدگار اسـت ،توجـه بـه اینکـه خـدا آموزنـده اسـت ،توجـه بـه اینکـه
ّ
انسـانیت بـه آنجـا کـه بایـد برسـد ،نرسـیده
خـدا اکـرم اسـت و توجـه بـه اینکـه
َ َّ
نگـران اسـت.
اسـت؛ بـه مفهـوم «کلا» نرسـیده و توجـه بـه اینکـه تقصیـر طغیا 
و طغیـان بـر اثـر احسـاس بینیـازی اسـت .اسـتغناء ،غنـاء ،جم ِـع ثـروت،

انباشـتن گنجهـا و ثروتهـا ،گردنهـا را برمیافـرازد ،و وقتـی گردنهـا برافراشـته
شـد ،وقتـی قدرتهـای غیـر خدایـی بـه وجـود آمد و شـکل گرفت ،آن وقت اسـت
که بشـریت دیگر به آن سـرمنزل نمیرسـد .ببینید ،اینها الهامهای خداسـت در
آغاز بعث ،اینها همان شـعلهای اسـت که پیغمبر خدا را آتش زد ،مشـتعل کرد.
َ«ک ّلا» ،نـه چنـان اسـت کـه فـرض میکنیـدّ .
تصـور میکنیـد و انتظـار داریـد کـه
َّ ْ ْ َ َ َ َ
ّ
ـان ل َی ْطغـی» آدمـی
بشـریت بـه حـال سـامانیافتگی رسـیده باشـد؟ نـه! ِ«إن ا ِلإنس
َ
ْ َ
بیگمان طغیان و گردنکشـی میکند« ،أ ْن َر ُآه ْاس َـتغنی» که خود را بینیاز ببیند.
«إ َّن إ َلـ ى َر ّب َ
ـك ُّ
الر ْج َعـی»؛ آیـا ایـن طغیانگـران عاقبـت موفـق خواهند شـد؟ نـه! باز
ِ ِ ِ
بازگشـت بـه پـروردگار توسـت؛ عاقبـت بـرای خداسـت ،پایـان کار بـه سـود خـدا و
جبهۀ خدایی اسـت .همان راهی که پروردگار عالم ّ
معین کرده ،باالخره بش ّـریت
در همـان راه بـه سـرمنزل خواهـد رسـید ،تردیـدی نیسـت« ،إ َّن إ َل ى َر ّب َ
ـك ُّ
الر ْج َعی».
ِ ِ ِ
و بعـد مطالـب دیگـری در ایـن سـورۀ شـریفه هسـت .بـاری ،ببینیـد ایـن مطالـب
متضمـن چـه حقایقـی ،در پیغمبـر مـا ،انقلاب و ّ
ّ
تحـول را بـه وجـود مـیآورد و
همیـن ّ
تحـول اسـت کـه در متـن جامعـه منعکـس میشـود.
َ َّ
َ
 « ...ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
الن ْج ِم ِإذا َه َوى» سـوگند به اختـر ،آن وقت
یـم * و
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ
کـه فـرود آیـد« .ما ضل ص ِاحبكم وما غوى» گمراه نگشـته دوسـت و رفیقتان و به
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باطـل نگراییـده اسـت .مربـوط بـه مسـئلۀ معراج اسـت ،آنچنانی که در بسـیاری
از تفاسـیر هسـت .اگرچـه کـه اشـاره میکنـد بـه ّ
درونـی پیغمبـر و حالـت
تحـول
ِ
ّ
نچـه که
گیرندگـی وحـی ،امـا مناسـبت سـورۀ َ«و َالن ْج ِـم» ،ایـن اسـت کـه پیغمبـر آ 
ِ
از ماجراهـای سـفر شـبانه ،سـفر معراجـی بیـان میکـرد ،اینهـا گـوش نمیکردنـد؛
ْ
آیـه در ایـن مقـام دارد حـرف میزنـد«َ .و َمـا َی ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى» از روی هوس سـخن
نمیگویـد« ،إ ْن ُه َـو إ َّلا َو ْح ٌـی ُی َ
وحـى» نیسـت مگـر وحیی از جانـب پروردگار رسـیده.
ِ
ِ
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ
َ
«علمـه ش ِـدید القـوى» ،آموختـه اسـت بـه او آن فزوننیـرو ،آن دارای قـدرت
ُ
ُْ
َ
زیاد« ... .ش ِـد ُید الق َوى» یعنی بسـی نیرومند« .ذو ِم َّرهٍ » آن فرزانۀ خردمند ،بله،
ِ«م َّـر ٍه» بـه معنـای فرزانگـی و خردمنـدی و حکمـت ،کـه مفسـرین گفتهانـد اشـاره
اسـت بـه جبرئیـل؛ کـه آنچـه او نقـل میکنـد ،از قـول جبرئیـل نقل میکنـد و خدا
بـه وسـیلۀ جبرئیـل بـه او ایـن چیزهـا را آموختـه«َ .ف ْ
اس َـت َوى» ایـن وحی الهـی به او
شـده اسـت و او بر سـر پای خود راسـت ایسـتاده اسـت«َ ،ف ْ
اس َـت َوى».
َ َ
ْ ُُ ْ َ َ
ُ
ُ
َ«و ُه َو ِبالأف ِق الأ ْعلى» و او در افق برتر و باالتر است« .ا ْعلی» ،یعنی برترین  ،افق
ُ
هـم کـه معلـوم اسـت .در یـک افـق برتـری قـرار دارد پیغمبـر ... .شـاید بشـود ایـن
ْ ُُ ْ َ َ
جـوری معنـا كـرد؛ َ«و ُه َو ِبالأف ِق الأ ْعلى» یعنی در سـطح باالتری قرار داشـت پیغمبر
کـه توانسـت پیغمبـر بشـود .همانـی که عـرض کردیم ،بـا مایههای سرشـارتری از
ُ َ
معمـول ،پیغمبـر در میـان مـردم معمولـی زندگـی میکـرد قبـل از ّ
نبوت « .ث َّـم َدنا »
َ َّ
پس نزدیک شـد « ،ف َت َدلى » پس نزدیکتر شـد .بنا بر اینکه منظور پیغمبر باشـد؛
یعنـی پیغمبـر نزدیـک شـد به خـدا و نزدیکتر ،بـر اثر عبادتها ،بـر اثر ریاضتها،
بـر اثـر تفکرهـا و ّ
تدبرهـا و بـر اثـر لطفهایـی که خـدا به طور اختصاصی بـه او کرده
یشـد .بعضـی
بـود ،روحـش بـه خـدا نزدیـک و نزدیکتـر و آمـادۀ گرفتـن وحـی م 
َ َ َّ
َ
گفتهانـد منظـور از « َدنـا » یعنـی جبرئیـل بـه پیغمبـر نزدیـک شـد و « تدلى »  ،و بر او
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آویخـت؛ یعنـی خـودش را رسـاند بـه پیغمبـر تـا اینکـه وحـی را به او برسـاند .به هر
کتـر و ظاهرتر اسـت. ... .
نظر ما نزدی 
حـال فرقـی نمیکنـد؛
امـا َمعنـای اول بـه ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ
«فكان قاب قوسی ِن أو أدنى» ،پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد ،پس به فاصلۀ
ّ
خصوصیتـی
دو کمـان رسـید یـا از آن کمتـر .نگوییـد کـه دو کمـان یعنـی چـه ،چـه
متری
دارد؟ بـه قـدر دو تـا کمـان ،هـر کمانـی را یـک متـر فـرض کـن ،به فاصلـه دو ِ
خـدا ،خـدا کجـا بـود که به دو متریاش رسـید پیغمبـر اکرم؟ نـه ،اینها تعبیرات
کنایـی اسـت ،اسـتعاری اسـت؛ بـه او نزدیـک شـد ،نـه از لحـاظ مـکان ،دو کمـان
یعنـی خیلـی نزدیـک شـد ،خیلـی نزدیـک شـد ،بـه آن انـدازهای بـه خـدا نزدیـک
شـد روح ّ
کتـر برای هیچ
مقـدس پیغمبـر ،آن قـدر نزدیـک شـد کـه دیگـر از او نزدی 
ّ
نزدیـک نزدیک.
متصور نیسـت؛
انسـانی
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ«ث َّـم َد َنـا ف َت َدلـى * فـك َان ق َ
ـاب ق ْو َس ْـی ِن أ ْو أ ْدنـى * فأ ْو َحـى ِإلـى َع ْب ِـدهِ َمـا أ ْو َحى»،
َ َ ُْ
پـس وحـى فرسـتاد خـدا بـه بنـدهاش آنچـه وحـی فرسـتاد«َ .ما كـذ َب الف َـؤ ُاد َما
ََ
مشـاهدات
ـه
ک
ـه
چ
ن

آ
ـت.
س
ا
ـده
ی
د
ـه
ک
را
ـه
چ
ن

آ
دل،
اسـت
نگفتـه
دروغ
ى»
أ
ر
ِ
دل پیغمبـر اسـت ،بـه پیغمبـر دروغ نگفتـه ،درسـت دیـده ،اشـتباهی ندیـده.
ِ
ََُ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
«أفتمار ونـه علـى مـا یـرى» آیـا بـا او جـدل میکنیـد در آنچـه دیـده اسـت؟

راه نبـی عـوض
 ...بـاری ،پـس از ایـن انگیـزش درونـی و باطنـی اسـت کـه ِ
میشـود و تالشـش رنـگ دیگـری میگیـرد و بـا ِج ّـد و جهـادی مـداوم ،میکوشـد.
میکوشـد چه بشـود؟ تا در جامعه و در متن زندگی انسـانها رسـتاخیزی و ّ
تحولی
ِ
ِ
ّ
از بنیـاد پدیـد آورد .بعـد کـه در خـودش تحولـی بـه وجـود آمـد ،سـعی میکنـد در
جامعـه ّ
مسـئولیت رسـالت اسـت و پیغمبـر برای
تحـول ایجـاد کنـد ،و ایـن همـان
ِ
ایـن کار اسـت.
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�ذ
ث
م�بح� چ�هاردهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
نبوت ،یک برانگیختگی (بعثت) است؛ یعنی حرکت و رستاخیز بعد از
سکون .با نبوت ابتدا در درون و باطن پیامبر جنبش و رستاخیزی حاصل
میشود و سپس موجب انقالبی در اجتماع میگردد.
استعداد ومای ه پیامبران بیش از دیگر انسانها است و آنان را برای
بار سنگین نبوت را به دوش
مقام پیامبری شایسته میکند تا بتوانند ِ

بکشند اما این استعداد تا پیش از نبوت بالفعل نشده و جریان زندگی
نبی ،عادی و معمولی است.

55

ن
ث
�ز
م�بح� پ�ا� دهم:

ت �خ �ز � ت
ن
ت
�
رس�ا ی� ا ج ماعی � ب�و�
ج�معه 1353/07/12

ف
ه�دهم رم ض� ن
ا� ال بم�ارک 1394

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

سؤاالت:
ّ
تفکر و ّ
تدبر
 .1نظر برخی مستشرقین مبنی بر اینکه پیامبر اسالم با مطالعه،
بـه ضـرورت انقلاب اجتماعی رسـید ،چه اثرات و تبعاتی به دنبـال دارد؟
 .2آیا می توان پیامبران را انسانهایی حکیم و فرزانه و دانشمندی توصیف
نمود که به تعلیم و تربیت افراد میپرداختند؟
 .3چه لزومی دارد که پیامبران به دنبال انقالب در جامعهای باشند که مردم
در پی تغییر در آن نیستند؟
 .4مالک تشخیص حق از باطل چیست؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ى َو ف ْر َع ْونَ
ْ
َ
َ
طسـم()1ت ْل َك َء َایـات ال ِكتـاب ال ُمبین()2نتلـوا عل ْیك ِمن ن َبـإ ُم َ
وسـ  ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ً َ ْ َ ْ ُ
ْ
َ
ُ
ب ْال َح ّ
ُ
ـق ِل َق ْ
()3إن ِفرعـون علا فِی الأر ِض و جعل أهلها ِشـیعا یسـتض ِعف
ـون
ن
م
ؤ
ی
م
ـو

ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ط ِائفـه َِمنهـم یذ ِبـح أبناءهـم و یسـتح ِیی ِنسـاءهم ِإنـه كان ِم َـن المف ِس ِـدین()4
ْ ُ ْ َْ
َ َ
َ َ
یـد أن َّن ُم َّ
َو ُنر ُ
ـن َع َلـى ا َّل ِذ َ
یـن ْاس ُـتض ِعفوا فِـی الأ ْر ِض َو ن ْج َعل ُه ْـم أ ِئ َّم ًـه َو ن ْج َعل ُه ُـم
َ
َْ ِ َ َ َُ ّ
ود ُه َمـا م ْن ُهـم ّماَ
ـن َل ُه ْـم فـی ْالأ ْرض َو ُنـر َی ف ْر َع ْـو َن َو َه َام َ
ـان َو ُج ُن َ
َ
الوار ِثیـن()5و نم ِك
َِ َِ
ِ
ِ ُ ِ
َ َ ْ َ َْ
َ ُ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ
َ َ ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ
ـت علیـهِ فأل ِقیهِ فِی
كانـوا یحـذر ون( )6و أوحینـا ِإلـى أ ِ م موسـى أن أر ِض ِعیـهِ ف ِـإذا ِخف ِ
َّ َ ُّ َ
َ َ
َْ ّ َ َ َ
ـن ْال ُم ْر َس ِـل َ
ـك َو َج ِاع ُل ُ
ـوه ِم َ
الی ِ 
ین()7
ـم َو لا تخـا فِـی َو لا ت ْح َزنِـی ِإنـا راد ُوه ِإل ْی ِ
سوره قصص

ذیـل ایـن آیـات و با اسـتمداد از این آیات و آیات سـورۀ صف،
مطلبـی کـه در ِ
در نظر ما هسـت که بحث بکنیم ... ،رسـتاخیز اجتماعی ّ
نبوت (اسـت) .البته

کار مـا ایـن اسـت کـه شـرح بدهیـم رسـتاخیز اجتماعـی ّ
نبـوت چـه چیـزی اسـت.
یـک مقـدار از ّ
مقدمـات ایـن صحبـت را در روزهـای گذشـته شـنیدید کـه گفتیـم
بعثـت ،برانگیختگـی ،بـه وجـود آمـدن شـور و تلاش و انگیزشـی در باطـن نبـی،
بـا آغـاز وحـی آغـاز میشـود در دل پیغمبـر ،ایـن بنـدهای کـه برگزیـدۀ خداسـت
و خـدا او را بـا ّ
توجـه بـه مایههـای عمیـق و سرشـاری کـه دارد ،بـرای رسـالتی،

مسـئولیتیّ ،
تعهـدی بدیـن عظمـت و سـنگینیّ ،
معیـن کـرده اسـت .بعـد از آنـی
کـه وحـی الهـی بـه یـک چنیـن بنـدهای انجـام گرفـت ،در روح او و در باطـن
او ،جوششـی و انگیزشـی بـه وجـود میآیـد ،انقالبـی در روح خـود نبـی ایجـاد
شـد او ،در جهتگیـری اجتماع ِـی او،
میشـود .در زندگـی معمولـی او ،در آمـد و ِ
خالصـه در سراسـر وجـود او ،یـک رسـتاخیزی بـه پـا میشـود ،یـک انقالبـی بـه

آدم دیـروزی یـا دو سـاعت قبلـی نیسـت.
آدم بعـد از وحـی ،آن ِ
وجـود میآیـدِ .
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اینـی کـه بعضـی از نویسـندگان بیاعتقـاد بـه پیامبـر اسلام ،از ایـن
مستشـرقین  -کـه بعضیشـان شـاید هـم بـی غـرض باشـند ،امـا بعضیشـان
ّ
مسـلم مغـرض هسـتند  -در زمینـۀ زندگـی پیغمبـر مینویسـند کـه پیغمبـر در
ّ
یکـردّ ،
یکـرد ،و
تدبـر م 
یکـرد ،تفکـر م 
طـول عم ِـر قبـل از بعثتـش مطالعـه م 
ّ
ایـن تفکـرات بـود کـه او را رسـانید بـه انقالبـی کـه ایجـاد کـرد؛ ایـن حـرف بـا
ایـن وض ِـع ظاهـرش ،غلـط و دروغ اسـت ،مگـر منظورشـان حـرف دیگـری
باشـد.
ً
ّ
پیغمبـر بـر اثـر تفکـرات و ّ
تدبـرات ،به انقالب و دعوت اسلامی نرسـید .اصال
او بعـد از آنـی کـه ایـن دعـوت ،ایـن وحـی ،ایـن برانگیختگـی در او بـه وجـود
انسـان دیگـری شـد ،وضـع دیگـری پیـدا کـرد .و نـه
آمـد ،موجـود دیگـری شـد،
ِ
آن پیغمبـر ،همـۀ پیغمبرهـا .موسـی در حالـی کـه زن و بچـهاش را برداشـته
و دارد میآیـد طـرف یـک مسـافرت معمولـی ،در وسـط بیابـان ،در آن لحظـۀ
حسـاس ،وقتـی وحـی الهـی بـر او نازل میشـود ،موسـی دیگر همه چیـز از یادش
مـیرود .موسـی آن وقتـی کـه رسـالت را احسـاس میکنـد ،انسـانی اسـت غیـر از
انسـان یـک لحظـۀ قبـل ،در او یک شـور دیگـر ،یک جوش دیگـر ،یک انگیزش
ِ
ّ
دیگـر بـه وجـود میآیـد .آن کسـی ایـن حـرف را میزنـد کـه اعتقـاد بـه نبـوت و
بعثـت و وحـی و ارتبـاط بـه عالـم غیـب ،در مـورد پیغمبـران نـدارد .حرفـی اسـت
کـه مستشـرق بیاعتقـاد یـا مغـرض مینویسـد و میزنـد ،نویسـندۀ کماطلاع و
بیتحقیـق غیرمغـرض هـم در کتابـش ،در نوشـتهاش ،در گفتـهاش آن را تکـرار
میکنـد.
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انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران
بـه هـر صـورت ،بعثـت پـس بـه معنـای یـک انگیـزش ،یـک انقلاب ،یـک

ّ
تحـول ،یـک دگرگونـی ،یـک رسـتاخیز ،هـر تعبیـری کـه مایلیـد ردیـف کنیـد ،در
پیامبـر برگزیـده اسـت .بعـد از آنـی کـه ایـن انقلاب در او بهوجـود
وجـود نبـی و
ِ

آمـد ،آن وقـت نوبـت آن اسـت کـه همیـن انقلاب در محیـط خارجـی انجـام
بگیـرد .همـان ّ
تحولـی کـه در روح نبـی ایجـاد شـد ،بایـد بـه یـک شـکلی بـا یـک

وضـع خاصـی ،در متـن ّ
واقعی ِـت اجتماع انجام بگیرد و این همان مطلبی اسـت
ِ
ّ
اجتماعـی نبـوت. ... .
رسـتاخیز
کـه مـا اسـم آن را گذاشـتیم
ِ
ِ
معنای انقالب
امـروز در دنیـا کلمـۀ انقلاب بـا مفهومـی کـه در فرهنگهـای نـو و جدیـد دارا
هسـت ایـن کلمـه ،یـک کلمـۀ مفهومـی اسـت ،یـک کلمـه روشـن و بامعنایـی
اسـت .البتـه خیلـی روشـن اسـت کـه منظـور از کلمـۀ انقلاب ،یعنی یـک ّ
تحول
و یـک دگرگون ِـی عمی ِـق بنیـادی از ریشـه در یـک اجتمـاع .در کلمـۀ انقلاب،

بـه طـور حتـم و لـزوم ،زدوخـورد نیسـت ،در کلمـۀ انقلاب ،بـه طور حتـم و لزوم،
خونریزی و کشـتار نیسـت ،به طور حتم و لزوم ،دعوا و درگیری نیسـت؛ ممکن
اسـت دعـوا پیـش بیایـد ،ممکن اسـت درگیری به وجود بیاید ،امـا کلمۀ انقالب
حامـل معنـای دعـوا و درگیری نیسـت.
انقلاب معنایـش ایـن اسـت ،اگـر بخواهیـم در یـک مثـال خیلـی کوچـک و
سـاده و محسـوس بـرای شـما بـرادران تشـریح کنیـم؛ فـرض بفرماییـد کـه ایـن
مسـجد وضعـش ،سـاختمانش ،دیوارهایـش ،عمارتـش بـه یـک شـکل خاصـی
اسـت .پایههـای اینجـا را و شـالودهها و پیهایـی درسـت کردنـد ،برطبـق یـک
ً
ً
بنـای مسـتطیل فـرض بفرماییـد کـه شـرقا بـه فلان حـد ،غربـا بـه فلان حـد؛
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بـاب ایـن چیزهـا
بـاب شبسـتان مسـجد  ،بـدون تقسـیمبندیهای داخلـی؛ ِ
ِ

درسـت کردنـد آن شـالودهریزی پیریـزی زیـر ایـن دیوارهـا و پایههـا را .ا گـر بنـا
بـود اینجـا بـه جـای سـالن مسـجد و شبسـتان مسـجد ،فـرض بفرماییـد یـک
ً
عمـارت مسـکونی بشـود ،حتمـا شـالودۀ ایـن بنـا جـور دیگـری ریختـه میشـد،
پیهـای بنـا جـور دیگـری برداشـته میشـد .اگـر قـرار بـود اینجـا ،در داخـل
ایـن شبسـتان ،تقسـیماتی انجـام بگیـرد ،پنجتـا ،دهتـا ،بیسـت تـا اتـاق در آن
ً
دربیایـد ،بـه عنـوان مسـافرخانه مثلا ،البـد بنا بود که شـالوده و پیریزی اینجا
جـور دیگـری بشـود .االن چـون بـرای ایـن کار آمـاده شـده ،چون بـه منظور یک
اجتمـاع یکسـره سـاخته شـده ،پیریـزی و شـالوده و شـفتهریزی و دیـوار و پایـه
ِ

بـه یـک شـکل خاصـی اسـت.

 ...انقلاب یعنـی چـه؟ یعنـی پایههـا ،زیربناهـا ،شـالودهها ،قسـمتهای
اساسـی ایـن عمـارت را تبدیـل کننـد بـه
اصلـی ،پیکرههـا ،و بنیانهـای
ِ
پیکرههایـی دیگـر ،بـه بنیانهایـی دیگـر ،بـه دیوارهایـی دیگـر ،بـه بدنههایـی
دیگـر ،بـه اندامهایـی دیگـر؛ ایـن اسـمش انقلاب اسـت. ... .
هدف انبیاء از انقالب و رستاخیز اجتماعی
سـاختمان اجتمـاع اسـت کـه
سـاختمان اجتمـاع داریـم .یـک
 ...دوجـور
ِ
ِ
مردمـان ،همهشـان یـا ا کثریتشـان َبـرده و اسـیرند در مقابـل انسـانهای دیگـر؛
یـک نـوع سـاختمان و بنـای اجتماعـی داریـم کـه مردمـان ،همهشـان آزادنـد
از اسـارت قدرتهـای دیگـر .همانطـوری کـه در ِقسـم اول ،وقتـی حسـاب
میکنیـد ،اقتصـاد بـه سـود همـان طبقـۀ باالسـت ،حکومـت در اختیـار همـان
اساسـی جامعـه ،مخصـوص بـه آن طبقـۀ
طبقـۀ باالسـت ،حقـوق و مزایـای
ِ
باالسـت ،یـا هـر کسـی بـه آنهـا نزدیک باشـد؛ همچنیـن در این اجتمـاع دومی،

62

رس� خ
ا� ی� ز� ا ج� ت�ماعی ن� ب� ت
ت
و�

اجتمـاع بـدون طبقـه ،اجتماعـی کـه کسـی بـر کسـی زور نمیگویـد و تحمیـل
ّ
نمیکنـد و تحکـم نمیکنـد ،در ایـن اجتمـاع ،اقتصـاد همگانـی اسـت ،حکومـت
بـه معنـای زمامـداری ،همگانـی اسـت ،در اختیـار همـه اسـت .حقـوق اساسـی،
همگانـی اسـت ،بـرای همـه اسـت ،خالصـه ،هـر چـه خـوب اسـت ،بـرای همـه
اسـت ،هرچـه بـد اسـت ،مربـوط بـه همـه اسـت .اگـر ناراحتـی پیـش بیایـد ،همه
در آن شـریکند ،ا گـر خیـری پیـش میآیـد ،همـه در آن شـریکند ،و بهشـت اسـت
دنیـا . ... .ایـن دو جـور جامعـه؛ یـک جـور جامعـۀ طبقاتـی کـه در آن ظلـم
ّ
هسـتُ ،جـور هسـت ،اختلاف طبقاتی هسـت ،اسـتثمار هسـت ،تحکم هسـت،
قلـدری هسـت ،تبعیـض هسـت؛ و یـک جور جامعۀ بدون طبقـه که در آن عدل
ّ
انسـانیت هسـت ،آزادی هسـت . ...
هسـت،
اجتماعـات نـوع اول کـه در آن تبعیـض هسـت ،آنهـا اجتماعاتـی سـت کـه
َ
َ
َ
عالـم و ّ
جبـاران تاریـخ ،آن اجتماعـات را بـه وجـود میآوردند.
یاصـره و ا کاسـرۀ
ق ِ
و اجتماعـات نـوع دوم ،اجتماعـات آبـاد و آزاد و بیتبعیـض و انسـانی ،همـان
اجتماعاتـی اسـت کـه انبیـای عظـام الهـی در طـول تاریـخ بـه وجـود میآوردنـد.
. ...
ً
تصـور از انبیـاءّ ،
غالبـا ّ
تصـور دیگـری اسـت .مـردم خیـال میکنند کـه انبیاء
ـمند
آدم
حکیم فرزانۀ دانش ِ
ِ
در یـک جامعـهای کـه ظهـور میکننـد ،مثل یـک ِ
بزرگـواری ،کـه یـک کوهـی از معلومـات اسـت ،میآیـد در جامعـه ،یـک
خانـهای میگیـرد ،یـک گوشـهای مینشـیند تـا مـردم بیاینـد گـروه گـروه از
خرمـن فیـض او و دانـش او اسـتفاده کننـد. ... .
نبـی ایـن جوریهـا نیسـت؛ نبـی وقتـی کـه در یـک اجتماعـی مبعـوث
میشـود ،یعنـی برانگیختـه میشـود و همان طوری که تشـریح کـردم ،در باطن
او و در روح او رسـتاخیزی بـه وجـود میآیـد ،ایـن دیگـر وقتـی آمـد در جامعـه،
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یـک آدمـی اسـت کـه سـر از پـا نمیشناسـد ،یـک آدمـی اسـت کـه آرام و قـرار
نـدارد ،یـک انسـانی اسـت کـه تبدیـل شـده بـه یـک شـعلۀ َج ّوالـۀ سـوزانی ،در
اجتمـاع کـه میآیـد ،یـک نگاهـی بـه وضـع اجتماع میکنـد ،میبیند ،هـان! این
سـاختمان ،سـاختمان غلطـی اسـت ،ایـن عمارت بد بنا شـده ،غلـط پایهگذاری
ـلوب
شـده ،دیوارهای آن و پیهای آن و شـفتههای آن نادرسـت و
ِ
برخالف اس ِ
فطـرت انسـان انجـام گرفتـه؛ میفهمـد کـه ایـن بایـد عـوض بشـود،
معمـاری
ِ
میفهمـد کـه ایـن عمـارت بایـد تبدیـل شـود بـه یـک عمـارت نیکـو .یعنـی چـه؟
یعنـی میفهمـد کـه ایـن جامعـه ،ایـن جامعـۀ طبقاتـی ،ایـن جامعـهای کـه در
آن تبعیض هسـت ،ظلم هسـت ،نابسـامانی هسـت ،نامردمی هسـت ،بایسـتی
عـوض بشـود و تبدیـل بشـود بـه یـک جامعـۀ توحیـدی.
جامعـۀ توحیـدی کـدام اسـت آقـا؟ در بحـث توحیـد گفتیـم .اشـاره کردیـم،
توحید ،نفی طبقات اسـت .توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداسـت؛
توحیـد الهـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه همـه چیـز ،قانـون ،س ّـنت ،مق ّـررات،
آداب ،فرهنـگ ،بایـد از سـوی خـدا الهـام داده بشـود .توحیـد الهـی یعنـی اینکـه
همـه مـردم بنـدگان خـدا باشـند و بـس ،بنـدۀ کسـی دیگـری نباشـند؛ بنـدگان،
بندگـی دیگـر بنـدگان باشـند .وقتـی کـه نبـی وارد اجتمـاع میشـود ،با این
آزاد از
ِ
ِ
ایـده ،بـا ایـن هـدف ،بـا ایـن فکـر وارد اجتمـاع میشـود کـه آن جامعـۀ طبقاتـی

ـدی بیطبقـۀ
را دگرگـون کنـد ،ویـران کنـد ،درهـم بریـزد و یـک جامعـۀ توحی ِ
حکومـت پـروردگار عالـم بـه وجود بیـاورد؛ نبی برای
ظلـم تحـت
بی
ِ
تبعیـض بی ِ
ِ

ایـن کار میآیـد.

 ...میآیـد در اجتمـاع بـرای دگرگـون کـردن ،نمیگویـم میآیـد بـرای
ً
خونریـزی ،ابـدا؛ نمیگویـم میآیـد بـرای کشـت و کشـتار ،هرگـز؛ نمیگویـم
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میآیـد بـرای اینکـه مـردم را بـه جان هم بیندازد ،هیچ وقت؛ این جور نیسـت.
همانطـور کـه عـرض کـردم ،کلمـۀ انقلاب ،کلمـۀ دگرگونـی ،کلمـۀ تح ّـول ،در
ً
آن جـاری شـدن خـون از دمـاغ یـک نفر هم نیسـت .ممکن اسـت احیانا در همۀ
کارهـای معمولـی زندگـی ،یـک خونریـزی بـه وجـود بیایـد ،ممکـن هـم هسـت
قصد
ـوء ِ
نیایـد .مگـر جنـگ بینالملـل اول بـرای چـه بـه وجـود آمـد؟  ...یـک س ِ
کوچـک ممکـن اسـت یـک دنیـا را بـه آتـش بکشـد .البتـه در یـک انقلاب هـم
ممکـن اسـت خونریـزی باشـد ،ممکـن هـم هسـت نباشـد ،در کلمـۀ انقلاب
ریختـن بـه جـان هـم نیسـت.
خونریـزی ،کشـتار ،دودسـتگی،
ِ

اگر پیغمبر وقتی وارد اجتماع شد ،وقتی سخن انقالبی خود را گفت؛ یعنی

به فرعون گفت که تو نباید آنجا بنشینی و نباید بنیاسرائیل را اینقدر در
فشار قرار بدهی و نباید طبقات مختلف اجتماعی بسازی؛ وقتی که این را
به فرعون گفت ،ا گر فرعون گفت به َچشم ،من حاضرم ،فرمایش شما را
میشنوم ،از آنجا میآیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا میکند با دست ّ
صن ِاع قدرتمند

خود اجتماع را ساختن ،هیچ آبی هم از آب تکان نمیخورد .علت اینکه زد و
خورد و درگیری در انقالبهای انبیاء پیش میآید؛ که خدا در قرآن میگوید:
َ َ َ ّ ّ َّ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ َ
ك ِث ٌ
خداپرستان بسیاری
که
پیامبرانی
بسا
ای
»
یر
«وكأ ِین ِمن ن ِب ٍی قاتل معه ِر ِبیون
ِ
در رکاب آنها جنگیدند؛ یا جهاد در اسالم تشریع میشود؛ علت این است که
ّ
تیز انقالب به طرف اوست و امتیازات از او
آن طبقۀ مرفه ،آن طبقهای که لبۀ ِ
ّ
ً
گرفته میشود ،او حاضر نیست به این انقالب .وإل ا گر او آدم بشود ،اگر واقعا
مالی تاریخ،
حقیقت را بفهمد ،اگر مثل بسیاری از
ِ
بزرگان سیاسی و اقتصادی و ِ
که یکهو تحت یک ّ
تحول زیبا و نیکو در روحشان ،تبدیل شدند به یک انسان
معمولی ،همۀ کسانی که درمقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار میگرفتند،
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اگر تسلیم میشدند ،از آن اوج پایین میآمدند ،پیغمبر هیچ مجبور نمیشد
که دست به کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند.

پـس پیغمبـر کـه میآیـد داخـل یـک اجتماعـی ،بـرای ایـن تح ّـول میآیـد.
پیغمبـر میآیـد تـا دگرگونـی ایجـاد کنـد .یعنـی چـهکار بکنـد؟ «َ ...ا ّلن ُ
ـاس
ْ ْ
َ
َ ْ
ـنان ال ُمش ِـط» مثـل دندانههای شـانه .این
واسـیون» ،برابرننـد
ُس
انسـانها« ،كأس ِ
ّ
ُ
َ َ َ َ ُ
ُُُ ْ
ـراب » انسـانها همـه فرزنـدان
نـدای پیغمبـر اسـت « :كلكـم ِمـن آدم و آدم ِم ْـن ت ٍ
آدمنـد. ... .
در تمـام جامعههایـی کـه پیغمبـری ظهـور کـرده ،بـا ایـن داعیـه ظهـور
کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شـکلی غلط ،از شـکلی ناموزون ،از شـکلی
تـوأم بـا ظلـم و ُجـور و سـتم ،تبدیـل کند به شـکلی موزون ،به شـکلی زیبا،
بـه شـکلی عادالنـه؛  ...رسـتاخیز نب ّـوت ایـن اسـت .هـر نبـیای کـه در هـر
سـر ایـن ظهـور کـرده ،ایـن را بدانیـد .بـه
اجتماعـی مبعـوث شـده و ظهـور کـردهِ ،

طـور کلـی ،هیـچ پیغمبـری نبـوده کـه آمـده باشـد تـا بـرای مـردم ،یـک مقـدار
مسـائل فرعـی و جزئ ِـی زندگـی را بیـان بکنـد.
پیغمبـران اولوالعـزم مینامیـم و بـه ایـن عنـوان
البتـه پیغمبـران بـزرگ کـه
ِ

آنهـا را میشناسـیم ،اینهـا قطبهـای انقالبـات الهـی بودنـد ،و پیغمبـران
دیگـر ،بعضـی میآمدنـد دنبالـۀ انقالب آنهـا را میگرفتند ،بعضـی میآمدند کار
آنهـا را تکمیـل میکردنـد ،بعضـی میآمدنـد کار آنهـا را بـه ثمـر میرسـاندند،
بعضـی میآمدنـد رجعتهایـی کـه بعـد از انقالبهـای بـه ثمـر رسـیدۀ آنهـا بـه
وجـود میآمـده ،برگرداننـد ،بـاز یـک انقلاب نوینـی بـه وجـود بیاورنـد؛ همـان
اوصیـای پیغمبـر مـا ،بعـد از رحلـت پیغمبـر مـا انجـام میدادنـد؛ کار
کاری کـه
ِ
کار
امیرالمؤمنیـن ،کار امـام حسـین ،کار ائمـۀ دیگـر ،کار علمـای امـت اسلام و ِ
باالخـره صاحبالزمـان ،ولیعصـر (صلـوات اهلل و سلامه علیـه) . ...
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ضرورت انقالب و رستاخیز اجتماعی پیامبران
مطلـب دیگـری کـه در زمینـۀ ایـن رسـتاخیز الزم اسـت توجه داشـته باشـند؛
نظـام جاهلی برقرار باشـد؟ این
 ...سـؤال میکنیـم مـا ،آقـا چـه اشـکالی دارد کـه
ِ

نظـام عادالنـه برقـرار نشـود؟ ایـن پیغمبـری کـه میآید ،ایـن قدر زجر می کشـد،
ِ
خـودش را بـه آب و آتـش میزنـد تـا ایـن وضع غلط را تبدیل کنـد به وضع زیبا و

نیکـو ،چـه مانعـی دارد کـه این کار را نکند؟ چه مانعی دارد که بگذارد به همان
ّ
شـکل بمانـد؟ چـرا آن وضـع بـد اسـت ؟ چـرا آن وضـع غلط اسـت؟ کـدام حقی در
َ ّ
ََ
اینجـا وجـود دارد کـه شـما آن را مقیـاس میگیریـد« ،ا َلح ُـق ِل َمـن غلـب» ،هـر
کـه غالـب شـد ،هـر کـه قـدرت بـه دسـت آورد ،نـوش جانـش ،گوارایـش :آنـی که
توسـری خـور اسـت ،بـه َد َرک ،میخواسـت نشـود ،میخواسـت نباشـد ،حـاال که
هسـت ،بگـذار هرجـوری ُترکتـازی میکننـد بکننـد ،پیغمبـر چـرا خـودش را بـه
آب و آتـش میزنـد؟ چـرا؟
 ...علتـش ایـن اسـت؛ پیغمبـر بیجـا حرکت نمیکند ،پیغمبـر بیجهت خود
موجود زمـان خود ،وضع
نچـه کـه او میبینـد از وض ِـع
را بـه آب و آتـش نمیزنـد؛ آ 
ِ
باطـل و بـر خلاف فطـرت انسـانی و جهانـی اسـت؛ آنچـه کـه او میخواهـد انجام

بدهـد ،وضـع حـق ،یعنی برطبق فطرت جهانی و انسـانی اسـت.
حـق و باطـل؛ ایـن دو کلمـهای کـه شـما در سراسـر قـرآن بسـیار برخـورد
میکنیـد بـه مـواردی کـه از آنهـا نـام برده شـده؛ صفآرایی میان حـق و باطل،
در دهها آیۀ قرآن ّ
مجسم و مشخص شده .یعنی چه حق و باطل؟ یک مطلبی

ّ
خصوصیاتی
اینجـا ذکـر کردیـم کـه توضیح حق و باطل اسـت ... .انسـان یـک
دارد ،یـک امکاناتـی دارد ،یـک نیازهایـی دارد ،یـک موجـودی اسـت خالصـه
ّ
امکانـات خـاص خودش بـه وجود آمـده .این را
خصوصیـات و
کـه بـا یـک مقـدار
ِ
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اینجا داشـته باشـید .این جهانی هم که انسـان در آن زندگی میکند ،باز با یک
ّ
خصوصیاتی ،دارای حرکتی و به سـوی جهتی سـاختمان شده.
شـرایطی ،با یک
خداپرسـت خداشـناس ،یـک
ایـن عالمـی کـه شـما نـگاه میکنیـد  ...در نظـر یـک
ِ
ّ
الیتجـزا اسـت .تمـام ایـن عالـم یـک چیـز اسـت ،اجـزای این عالـم اجزای
وحـدت
یـک پیکرنـد .همچنانـی کـه یـک پیکـر ،حرکـت مشـابهی در میان تمـام اجزایش
هسـت ،در ایـن عالـم هـم همین جور اسـت.
غیرانسـانی ،چـون شـعور ندارنـد ،چـون اراده و
موجـودات
 ...همـۀ
ِ
دیگـر ِ
ِ

اختیـار ندارنـد ،خـواه و ناخـواه دارنـد در این مسـیر ،در این حرکت عمومی پیش
میرونـد ،انسـان اسـت کـه دارای اختیـار اسـت ،انسـان اسـت کـه میتوانـد لـج
اشـیای عالـم خـودش را کنار بکشـد و به عکـس حرکت کند.
کنـد و از ایـن قافلـۀ
ِ

 ...گاهـی خـودش راهـش را کـج میکنـد ،بـه عکـس برمیگـردد ،چـپ و راسـت
مـیرود .گاهـی هـم دسـت موجـودات بیزبـان دیگر را می ِکشـد ،دنبـال خودش
میبـرد. ... .
چـون انسـان دارای ایـن خصوصیـت هسـت :اختیـار دارد ،اراده دارد،
میتوانـد راه خـودش را عـوض بکنـد؛ چـون ایـن جـور اسـت ،لـذا الزم اسـت
قانونـی بـرای او ّ
معیـن بشـود ،خـط ِسـیری بـرای او مشـخص بشـود ،بـه او
خـط ِسـیر بایـد حرکـت کنـی تـا دنبـال ایـن کاروان راه
بگوینـد آقـا شـما از ایـن ِ
افتـاده باشـی .ا گـر از ایـن خـط سـیر تجاوز کردید ،از این نقشـهای که برای شـما
میکشـیم خـارج شـدید ،بدانیـد کـه از مسـیر ایـن کاروان بیـرون رفتیـد .یعنـی
چـه؟ یعنـی قانـون بـرای ایـن انسـان الزم اسـت .ایـن قانونـی کـه مطابـق خـط
سـیر حرکـت دسـته جمعـی موجـودات عالـم انجام میگیـرد ،این قانون اسـمش
چیسـت؟ اگـر گفتیـد؟ حـق .حق یعنی این ،حق یعنـی آن قانونی که منطبق
اسـت بـا سرشـت عالـم ،و چـون بـا سرشـت عالـم و جهـان منطبـق اسـت،
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منطبـق اسـت بـا سرشـت انسـان نیـز؛ چـون انسـان هـم یکـی از اجـزای ایـن
عالـم اسـت دیگـر ،چـون انسـان هـم جزئـی اسـت از اجـزای ایـن پیکـرۀ عظیـم؛
چـون ایـن جـور اسـت ،چـون کـه ایـن قانـون منطبـق اسـت بـا فطـرت انسـان و
جهـان ،پـس بـه خیـر و صلاح او هـم تمـام میشـود.
باطل چیست؟ باطل آن خطمشیی ،آن قانونی ،آن راه و رسمی است
کـه برخلاف فطـرت جهـان و سرشـت انسـان وضـع و جعـل و انجـام شـده
باشـد .باطـل آنـی اسـت کـه قلدرهـا و شـیطانها و آنهایـی کـه میخواهنـد
از ایـن مسـیر منحـرف بشـوند ،آنهـا درسـت میکننـد .پیغمبـران همیشـه حـق
را میآورنـد تـا باطـل از میـان بـرود .آن جامعـهای کـه فرعـون درسـت میکنـد،
مـردم را بـه چنـد طبقـه تقسـیم میکنـد ،بـر یـک طبقـه از آنهـا فشـار مـیآورد ،یا
ّ
یـک طبقـه را مرفـه نگـه مـیدارد و بر دیگران سـتم میکنـد ،آن وضع و آن نظام
و آن ّ
مقررات و آن شـکل اجتماعی ،شـکل باطل اسـت .پیغمبرها میآیند تا آن
شـکل باطـل را وارونـه کننـد .میآینـد تا آن را متالشـی کننـد ،از بین ببرند ،جای
آن را بـه حـق بدهنـد .پـس اینکـه پیغمبـر خـود را بـه آب و آتـش میزنـد ،بـرای
خاطـر حـق اسـت؛ چـون حـق آن چیـزی اسـت کـه او میگویـد و او میخواهـد.
بـرای خاطـر حـق اسـت کـه خـودش را ایـن قـدر ناراحـت و در معـرض رنـج قـرار
میدهـد .بـرای خاطـر جایگزیـن کـردن حـق به جای باطل اسـت کـه پیغمبران
لحظـهای تلاش را بـر زمیـن نمیگذارنـد ،فرامـوش نمیکننـد ،یک لحظـه بیکار
نمیشـوند و آرام نمیگیرنـد .مسـئلۀ جایگزیـن کـردن حـق بـه جـای باطـل
اسـت ،ایـن تفسـیر و تحلیـل کار پیامبـران اسـت.
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خالصهگیـری میکنیـم حـرف را؛ پیغمبرهـا نظـام جاهلـی را  -بـرای اینکـه
طبقاتـی بـودن را ،ظالمانـه بـودن را ،اسـتثمارگرانه بـودن را ،غیرانسـانی
بـودن را ،و از ایـن قبیـل نقـاط منفـی را مشـخص کنیـم ،بهتریـن کلمـه ،کلمـۀ
ّ
ـری غیرانسـانی
جاهلـی اسـت؛ جاهلیـت ،یعنـی نظ ِ
ـام غیرعادالنـۀ غیرفط ِ
را  -میخواهنـد تبدیـل کننـد بـه نظـام الهـی ،بـه قـوارۀ اجتماع ِـی توحیـدی؛
میخواهنـد تبدیـل کننـد بـه اینکـه جامعـه قلمـرو حکومـت خـدا باشـد ،نـه
قلمـرو حکومـت هوسهـا و هویهـا ،ایـن حاصـل کار پیغمبرهاسـت .پیغمبرهـا
اجتماعـی غلـط را تبدیـل کننـد بـه نظـام اجتماعـی صحیـح،
نظـام
میآینـد تـا
ِ
ِ

شـعار توحیدشـان هـم بـه همیـن خاطـر اسـت ،مبارزاتشـان بـا طواغیـت هـم بـه
همیـن جهـت اسـت .مبـارزات طواغیـت بـا آنهـا هـم بـه همیـن جهـت اسـت.
. ...

تبیین قرآنی انقالب اجتماعی نبی
آیاتـی کـه از سـورۀ قصـص در نظـر گرفتـم کـه تلاوت بشـود ،همیـن وضـع را
جاهلـی حکومـت فرعونـی و جامعـۀ فرعونـی را ،و وضعـی
وضـع
تشـریح میکنـد؛ ِ
ِ

وضـع فرعونـی برقـرار کنـد .ضمـن اینکـه
را کـه موسـی میخواسـت بـه جـای آن ِ
ایـن دو وضـع در مقابـل هـم مشـخص میشـوند ،نویـدی هـم داده میشـود بـه
یشـود کـه
آن کسـانی کـه دنبـال وضـع موسـوی حرکـت میکننـد .نویـد داده م 
توحیدیان
باالخـره ارادۀ پـروردگار بـر ایـن قـرار گرفتـه کـه موسـویان عالـم ،یعنـی
ِ
الهیـان عالـم ،موفـق و پیـروز بشـوند .علتش هم روشـن اسـت؛  ...چون
عالـم و
ِ
مطابـق بـا فطـرت و سرشـت جهـان و انسـان اسـت. ... .
«ب ْسـم ا َّللـه َّ
الر ْح َمـن َّ
یـم * طسـم» .ایـن رمـز اول سـوره ،البتـه از جملـۀ
ِ ِ ِ
الر ِح ِ
ِ
بحثهـای خیلـی کم ّ
اهمیتـی اسـت کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن
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اسـت مطـرح بشـود؛ کـه چیسـت ایـن رمزهـا ،آن جـوری کـه ّ
مفسـرین گفتنـد.
ْ َ
ـك َآی ُ
ـات ْال ِك َت ْ ُ
ین» این اسـت آیههـای کتاب
کاری بـه کارش نداریـم«ِ .تل
ِ
اب الم ِب ِ
ْ
َُْ ْ
َ
ـوا َع َل ْی َ
ـك ِمن ّن َبإ ُم َ
وسـى َو ِف ْر َع ْـو َن ِبال َح ّ ِق» بـر تـو میخوانیم
روشـن و روشـنگر« ،نتل
ِ
بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را ،بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت
بیـان بشـود. ... .
ْ
بخشـی از داسـتان مهـم موسـی و فرعـون را بـر تـو فـرو میخوانیـم ِ«بال َح ّ ِـق»
برطبـق حـق ،برطبـق حقیقـت ،دور از افسـانه و اسـطوره« ،ل َق ْـوم ُی ْؤم ُن َ
ـون» بـه
ِ ٍ ِ
سـود مردمـی کـه ایمـان میآورنـد .اینـی کـه بـر تـو بیـان میکنیـم و میخوانیـم،
بیفایـده و کماثـر نیسـت ،بلکـه بـرای مؤمنینـی کـه به تـو گرویدهاند ،به شـدت
مؤثـر و مفیـد و سـودمند اسـت .آنهـا وقتـی کـه ایـن داسـتان را بـا ایـن بینـش،
شـنیدند و ّ
سـنت الهـی را در ایـن زمینـه فهمیدنـد ،راهشـان را مشـخص و معیـن
َْ
َ
ّ
میکننـد .خالصـۀ مطلـب ایـن اسـت کـه ِ«إ َن ِف ْر َع ْـو َن َعـلا فِـی الأ ْر ِض» ،فرعـون در
ُ
زمیـن برتـری ُجسـت ،بزرگـی طلـب کـرد بـرای خـودُ ،عل ّـو گرفـت ،یعنـی چـه علـو
برابر انسـانها ،یکهو بلند شـد ،نشسـت روی آن طاقچه،
گرفت؟ در این سـطح ِ
مسـطح بودند ،او
خـودش را باالتـر از دیگـران گرفـت .همـه برابـر بودنـد ،همه ه 

برتـری گرفـت بـر دیگـر بنـدگان.
َْ
َ
ّ
ِ«إ َن ِف ْر َع ْـو َن َعـلا فِـی الأ ْر ِض» در روی زمیـن برتـری و بزرگـی بـه خـود بسـت و بـرای
َ
ـل أ ْه َل َهـا ِش َـی ً
خـود برگزیـد«َ ،و َج َع َ
ـردم زمیـن را
م
ـت،
ش
گذا
بـاال
ـۀ
ج
در
در
را
ـودش
خ
ا»
ع
ِ
هـم تقسـیمبندی کـرد ،طبقهبنـدی کـرد ،گـروه گروه کـرد .یـک عـده را نزدیکتر به
خودش؛ طبقه هامان و طبقاتی و مشابه او ،یک طبقه پایینتر ،یک طبقه پایینتر،
ْ ُ
َ
فرعونی خود و در روی زمین خدا«َ .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه
طبقاتی درست کرد در جامعۀ
ِ
ِّم ْن ُه ْم» عالوه براینکه طبقاتی و دارای گروههاى مختلف کرد جامعه را ،به خصوص

71

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

ْ ُ
روی یـک طبقـه فشـار را بیشـتر کـردََ « ،ی ْس َـتض ِعف» مسـتضعف میسـاخت گروهـی
ْ ُ
از آنهـا را .بنـده اینجـا بـرای َ«ی ْس َـتض ِعف» یـک معـادل فارسـی به نظـرم رسـید... :
یک طبقه را مورد ستم و در پنجۀ ضعف و ناتوانی گرفت؛ استضعاف .استضعاف را
نمیشود گفت مظلوم ساختن . ... ،در پنجۀ ضعف نگه داشت اینها را ،در میان
جامعه امکانات را از اینها گرفت ،قدرتها را از اینها گرفت ،اینها را ضعیف کرد
ْ ُ
َ
و در ضعف نگه داشت«َ .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه ِّم ْن ُه ْم» ،عدهاى از مردم جامعه را و یک
طبقۀ از اینها را به شدت در پنجۀ ضعف و ناتوانی نگهداشت ،انداختشان به کام
ْ ُ
ضعف ،به کام ناتوانی«َ ،ی ْس َتض ِعف» ضعیف شمرد اینها را ،خوار گرفت اینها را،
بـه تعبیـرات گوناگـون؛ حاصلـش ایـن اسـت کـه اینهـا را در جامعـه از همـۀ امکانات
ّ
ْ ُ
َ
رشد و ترقی محروم کرد ،از همۀ امکانات«َ . ... .ی ْس َتض ِعف َط ِائف ًه ِّم ْن ُه ْم» در ضعف
و ناتوانی و به شـدت تحت فشـار گرفت گروهی از آنها را.
َ َ
و فشـارش هـم ایـن بـود کـه ُ«یذ ِّب ُح أ ْب َن َاء ُه ْـم» جوانهـای آنها را میکشـت.
نمیگذاشـت نسـل جـوان اینهـا رو بیاینـد ،احسـاس میکرد کـه در میان اینها
حرکتـی و هیجانـی هسـت و میدانسـت کـه آن کسـی کـه بتوانـد ایـن حرکـت و
ـرایط
هیجـان را بـه آخـر برسـاند ،نسـل جوان اسـت .و چـون در آن دوران و در ش ِ
اجتماعـی آن روزگار ،زنهـا در ایـن مسـائل و مسـائل اجتماعـی شـاید دخالتـی
نداشـتند و بـار روی دوش پسـرها بـوده ،بـه ایـن دلیـل فشـار بیشـتر روی پسـرها
بـود .البتـه ایـن را از خـارج میدانید ،در نقلها و روایاتی که در اینباره رسـیده،
شـنیدیم و خبـر داریـم کـه میدانسـت کـه در میـان همیـن جوانهـا ،موسـایی
بناسـت پدیـد بیایـد و آن موسـی اسـت کـه عاقبـت ،جهـان را بـر او دگرگـون و
ّ
خصوصیـت میدانسـت ،آنچنـان کـه ظاهـر روایات
منقلـب خواهـد کـرد .یـا بـه
اسـت ،کـه کاهنـی گفتـه بـود :فرزنـدی بـه ایـن خصوصیـات بـه دنیا خواهـد آمد
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ّ
خصوصیـات نمیدانسـت ،آدم روشـنبینی بود،
کـه نامـش موسـی اسـت .یـا بـه
میفهمیـد ،میفهمیـد کـه باالخـره در میـان ایـن نسـل جوانـی کـه در جامعـۀ
فرعونـی ،میـان بنیاسـرائیل هسـتند ،بـا شـور و ایـده و خـروش فـراوان؛ عاقبـت
اینهـا یـک موسـایی ،یـک انسـان بزرگـی ،یـک مـرد فـداکاری میانشـان پیـدا
خواهـد شـد و از ایـن میترسـید؛ لـذا جوانهـا را میکشـت.
َ«و َی ْس َـت ْحیی ِن َس َ
ـاء ُه ْم» و زنانشـان را زنـده نگـه میداشـت؛ یـا بـرای اینکـه
ِ
فاسـد کنـد اینهـا را ،یـا بـرای اینکـه نسلشـان را بـه فحشـا بکشـاند ،یـا بـرای
ً
سلامت َن َسبشـان را از بیـن ببـرد؛ یعنـی دخترهای بنیاسـرائیل ظاهرا
اینکـه آن
ِ
بـا پسـرهای آنهـا ازدواج نمیکردنـد ،میخواسـت کـه جوانـی نباشـد ،دخترهـا
باشـند تـا نسـل قاطـی بشـود و بنیاسـرائیل هضـم بشـوند در جامعـۀ فرعونـی،
در جامعـۀ مصـر هضـم بشـوند ،حـل بشـوند ،از بیـن برونـد .چـون همیـن طـوری
کـه یـک وقتـی در آیـات اول سـورۀ بقـره بـه یـک مناسـبت گفتـم ،چهارصد سـال
نامـوزون فرعونـی اسـتقامت کـرده
نابسـامان
میـان آن جامعـۀ
ِ
ِ
بنیاسـرائیل در ِ

بودنـد و ایدههـای شـریف خودشـان را نگـه داشـته بودنـد.

خـب ،ایـن جبهـه بنـدی میـان ایـن دو گـروه؛ از طرفـی فرعـون یـک چنیـن
َّ
ْ ْ
َ
وضعـی دارد کـه در آخـر آیـه میگویـد«ِ :إن ُـه ك َان ِم َن ال ُمف ِس ِـد َین» همانـا و به یقین
فسـاد در جامعه
فسـاد در فطرت ایجاد میکردِ ،
او از مفسـدان و فسـاد انگیزان بودِ .
یکـرد ،کـه در آن آیـۀ دیگـر در سـورۀ بقـره:
فسـاد در جهـان ایجـاد م 
ایجـاد م َیکـردِ ،
َ
َ
َ َ ّ
ّ
َ
َ
ـل َوا َّلل ُـه َلا ُیح ّبُ
َ
ْ
فسـد ِف َیهـا َو ُی ْه ِلـك َ
الح ْـرث َوالن ْس َ
« َو ِإذا ت َولـى َس َـعى فِـی الأر ِض ِل ُی ِ
ِ
َ
الف َس َ
ّ
خاصیـت امثـال فرعـون ایـن اسـت کـه در زمیـن فسـاد ایجـاد میکننـد،
ـاد».
ـوی ایـن عالم،
تباهـی بـار میآورنـد ،از بـار آمـدن و بـه ثمـر
ِ
رسـیدن ذخیرههـای معن ِ

بـه انـواع و اقسـام جلوگیـری میکننـد ،یا اگـر چنانچه به ثمر میرسـانند ،به صورت
غلـط و نادرسـتی بـه ثمـر میرسـانند ،و فرعـون هـم از ایـن قبیـل بـود.
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حاال در مقابل ،حق چه؟ ارادۀ خدا بر چه و ّ
سنت الهی بر کدام جهت قرار گرفته
َ
َّ
ُ
است؟ « َو ُنر ُید » و میخواهیم ما ،یعنی ّ
تکوینی ماستَ « ،ون ِر ُید أن ن ُم َّن
سنت و اردۀ
ِ
ِ
َْ
ََ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َ
ْ
َ
علـى ال ِذین اسـتض ِعفوا فِی الأر ِض »؛ نمیگویـد «و اردنا» ،آن وقت دربارۀ بنیاسـرائیل
ایـن اراده را کردیـم ،نـه ،بـرای همیشـه اسـت ،همیشـۀ تاریـخ ،خواسـتهایم مـا و
میخواهیم که ّمنت گذاریم بر همان مستضعفان ،بر همان طبقهای که در پنجۀ

قهر و اسیر چنگال ضعف و ناتوانی بودهاند ،بر سر آنها میخواهیم ّمنت بگذاریم
ُ َ َّ
و آنها را از آن پستی نجات بدهیم ،از استضعاف خارجشان کنیمَ « .ون ِر ُید أن ن ُم َّن
َ َّ
َْ
َ َ
ْ ُ
َعلـى ال ِذ َین ْاس ُـتض ِعفوا فِـی الأ ْر ِض » بر مسـتضعفین زمین ّمنـت گذاریـم«َ ،ون ْج َعل ُه ْم
َ
أ ِئ َّم ًـه» ،آنهـا را از دنبالـه َ
وی اجتمـاع ،از تابـع بـودن ،بـه پیشـروی و زمامـداری و
ر
ِ
َ
ّ
متبوع بودن برسـانیم ،مسـتضعفین زمین را ،مسـلط کنیم بر عالم ،بر قدرتمندان
ََ ْ َ َُ ُ َْ َ
َ
ران خیرات زمین قرار بدهیم؛
زورگـو« .ونجعلهـم الو ِار ِثین» و آنان را وارثان و میراثب ِ
ایـن هم ارادۀ ماسـت.
َ
ْ
ََُ ّ َ َ
ّ
ُ
ـن ل ُه ْـم فِـی الأ ْر ِض» آنـان را در زمیـن متمکـن و مسـتقر سـازیم«َ ،ون ِـر َی
«ونم ِك
ف ْر َع ْو َن َو َه َام َان َو ُج ُن َ
ود ُه َما» و نشان بدهیم به فرعون ،به هامان .اینها نمایشگر
ِ
یـک طبقهانـد ،فرعـون اگرچـه مربـوط بـه طبقـۀ عالیـه اسـت ،امـا چـون شـخص
َ
برجسـتۀ طبقـۀ عالیـه اسـتَ ،مثـل طبقـۀ ممتـازهای اسـت کـه هامـان هـم تحـت
اختیـار اوسـت ،تحـت اسـتثمار اوسـت .و هامـان ،سـمبل و نمایشـگر یـک طبقـۀ
دیگـری اسـت ،طبقـهای کـه همـۀ امکانات و نیروهایشـان را در خدمـت فرعون به
یشـود ،کـه
کار میبرنـد ،همانـی کـه در تعبیـرات قرآنـی گویـا از آنهـا بـه ملأ تعبیـر م 
راجع به مأل در آینده صحبت خواهیم کرد إنشاءاهلل«َ .و ُج ُن َ
ود ُه َما» و سپاهیانشان،
آن کسانی که در راه آنها تالش میکنند ،بدون اینکه از آنها خیری ببینند ،ولی
بـه هـر حـال در خدمـت آنها هسـتند.
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َّ َ
ك ُانـوا َی ْح َـذ ُر َ
ون»
نشـان بدهیـم بـه آنهـا«ِ ،م ْن ُهـم» از ایـن مسـتضعفین« ،مـا
آنچـه از آن پرهیـز داشـتند .همانـی کـه فرعـون از آن میترسـید ،آن را بـر سـرش
بیاوریـم؛ همانـی کـه هامـان از آن گریـز و پرهیـز داشـت ،آن را بـر سـرش بیاوریـم؛
یعنـی ایـن قدرتهـا را از آنها بگیریم ،بدهیم دسـت مسـتضعفین ،بدهیم دسـت
خا کنشـینان ،بدهیـم دسـت مسـتمندان .کـه البتـه همیشـه مسـتمندان در هـر
جامعـهای ّ
اکثریـت آن جامعـه را تشـکیل میدهنـد .ایـن هـم ارادۀ پـروردگار.
َْ
َ َ َ ُ
بعـد البتـه وارد میشـود بـه مسـائل دیگـری َ«وأ ْو َح ْینـا إلـى أ ِ ّم ُم َ
وسـى أن
ِ
َ
أ ْر ِض ِعیـهِ » ،کـه نشـان میدهـد قـدرت پـروردگار را .در آن آیـۀ دیگـری هـم کـه از
سـورۀ صـف انتخـاب کردیـم بـرای شـما آقایـان؛ در آنجـا ،مسـئله ایـن اسـت
کـه اشـاره میشـود بـاز بـه غلبـۀ نظـام الهـی بـر نظـام جاهلـی ،کـه البتـه بـه جنبـۀ
بحـث امـروز کاری نداریـم .بـه ایـن جنبـه کار داریـم کـه در
غلبـهاش مـا در ایـن ِ
توحیدی حق
جاهلـی موجـود ،وقتی نبـی میآید ،یک نظام الهـی و
مقابـل نظـام
ِ
ِ
نظـام حـق.
تمکیـن آن نظـام و در
ارائـه میدهـد و کوشـش میکنـد در
اسـتقرار آن ِ
ِ
ِ
�ذ
ث
م�بح� پ� نا��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
بعثت منجر به دو انقالب میگردد .ابتدا برانگیختگی ،شور و رستاخیز در
باطننبیوسپس ّ
تحولورستاخیزاجتماعی.اینتغییراجتماعیمحدودبه
ّ
متحولمیکند.
ظواهرجامعهنیست،بلکهجامعهرااز اساسوبنیان

از آنجا که انسان مختار است لذا ضروری است تا با مقرراتی مطابق با
فطرت و تکاملبخش (حق) اداره شود .نبی به دنبال دگرگونی بنیادی در
جامع ه جاهلی و باطل و تبدیل آن به نظام اجتماعی صحیح و حق می باشد.
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سؤاالت:

 -1مهمتریـن ابـزاری کـه انبیـاء بـرای تحقـق اهـداف خـود از آن بهـره میگیرند،
چیست؟
 -2انبیاء کدام روش را به عنوان بهترین و مؤثرترین روش تربیتی برگزیدند؟
 -3بزرگترین معجز ه انبیاء چیست؟
 -4ا گـر تهذیـب و تزکیـه را هـدف اصلـی پیامبـران بدانیـم ،آیـا در ایـن صـورت
افـراد جامعـه بـه سـوی رکـود و گوشهنشـینی سـوق پیـدا نخواهنـد کـرد؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
الر
ِبس ِم َالل ِهالرح ِمن
یم
ح
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ ْ ْ َْ ُ
ّ
ـات َوأن َزلنـا َم َع ُه ُم ال ِكت َ
ـاب َوال ِمیـزان ِل َیق َ
ـوم الن ُاس
لقـد أر َ َسـلنا ر ُسـلنا ِبال َب ِین ِ
ْ
ْ َْ ْ
ْ
َّ
َ ٌ َ
َ
ـاس َو ِل َی ْع َل َم ا َّلل ُـه َمن َی ُ
نص ُر ُه
ِبال ِق ْس ِـط َوأن َزلنـا ال َح ِدیـد ِفیهِ َبـأ ٌس ش ِـدید َو َمن ِاف ُع ِللن ِ
َ َ َ
َُ ُ َُ َْْ
ـب ِإ ّن ا ّلل َـه ق ِـو ٌّی َع ِز ٌیز()25
ورسـله ِبالغی ِ
سوره حدید

َ ْ ُ ْ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ـك قـال َعذابِی
آخ َـرهِ ِإنـا هدنـا ِإلی
فـى َه ِـذهِ الدنیـا حسـنه و فِـی ال
ـب ل َنـا
و اكت
ِ
ِ
ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ
ون َو ُی ْؤ ُتونَ
ك ُت ُب َها ل َّلذ َین َی َّت ُق َ
أ ِصیب ِبهِ من أشـاء و رحم ِتی و ِسـعت كل شـی ٍء فسأ
َّ َ َ َّ َ َ ِ َ ِ َّ َ ْ ُ ّ َ َّ
َّ َ
یـن ُه ْـم ب َآیات َنا ُی ْؤم ُن َ
ـوه َو ا َّل ِذ َ
ك َ
ّ
ُ
الز
ـون( )156ال ِذین ْیت ِب ُعون الرسـول الن ِب ّی الأ ِم ّـی ال ِذی
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َیجدونـه َمكت ًوبـا ِعنده ْم فـی الت ْـوراهِ َو الإنج َ
وف َو َین َهاه ْم ع ِن
یل یأ ُم ُره ْـم ِبال َم ْع ُـر ِ
َ ِ
َِ ِ ِ
ْ ُِ َ
ْ
َ
َ
َ
ـل َل ُه ُـم ّ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ح
ی
و
ـر
نك
ـات َو ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث َو َیض ُـع َع ْن ُه ْـم ِإ ْص َر ُه ْـم َو
ب
ی
الط
الم ِ َ ِ
ِ ِ
َ
َ َّ ُ ُ َ ُ ُ َّ ْ ُّ َ َّ
ْ
ّ
َ
َْْ َ َ ّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُالأغـلال ال ِت ُـی كانت عل ْی ِه ْم فال ِذ َین َء َامنوا ِبـهِ َو عزر وه َو ن َصر وه َو ات َب ُعـوا النور ال ِذی
أ ْنـز َل َم َع ُـه أ َولئ َك ُه ُم ْال ُم ْفل ُح َ
ـون()157
ِ
ِ
ِ
سوره اعراف

اهداف انبیاء
رشـتۀ صحبـت در زمینـۀ ّ
نبـوت بـه اینجـا رسـید کـه نبـی ،آن برانگیختـۀ
خدایـی ،وقتـی کـه وارد اجتمـاع میشـود ،رسـتاخیزی در اجتمـاع هـم ،ماننـد
باطـن خـود بـه وجـود مـیآورد .در متـن جامعـه هـم تغییـر و ّ
تحولـی ایجـاد
ِ
ـور از
میکنـد .مـا میخواهیـم ایـن مطلـب را امـروز بفهمیـم کـه مقصـود و منظ ِ
ایـن ایجـاد ّ
تحـول و بـه طـور کلی از همـۀ ّفعالیتهای پیغمبران الهی چیسـت؟
ایـن یـک مسـئلهای اسـت کـه دانسـتن آن از جهاتـی بـرای مـا مفیـد ،بلکـه الزم
اسـت .پیغمبـر چـه هدفـی را تعقیـب میکنـد؟ دنبـال چـه مقصـودی و چـه
مطلوبـی مـی َد َود؟
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 -1هدف عالی (تزکیه وتکامل انسان)
هـدف ّاولـی پیغمبـر ،هـدف اصلـی پیغمبـر یـک چیـز اسـت ،در نیمـهراه آن
هـدف ،هدفهـای دیگـری هـم بـرای پیغمبـر مطـرح میشـود کـه در میـان این
هدفهـای دیگـر ،یکـی از همـه مهمتـر و بـرای پیغمبـر جاذبهدارتـر اسـت .امـا
هـدف اصلـی و ّاولـی پیغمبـران الهـی : ...پیغمبـران بـه ایـن جهـان میآیند
ّ
تـا انسـان را بـه سـرمنزل تعالـی و تکام ِـل مقـدرش برسـانند .انسـان بـه
عنـوان یـک موجـود کـه دارای اسـتعدادها ،دارای ّقوههـا و انرژیهـای فـراوان
هسـت ،میتوانـد چیـزی باالتـر ،برتـر ،عزیزتـر و شـریفتر از آنچـه هسـت بشـود.
ً
ً
حـال
اساسـا انسـان از اول والدت ،از آغـاز تکویـن
دنیایـی خـود ،دائمـا در ِ
ِ
ً
ّ
کامـل شـدن اسـت،دائما در حـال ترقـی کـردن و تکامـل پیـدا کـردن اسـت .در
وضع جسـم و پیکر ظاهری انسـان ،این مطلب را به خوبی مشـاهده میکنید.
ً
حـال کامـل شـدن اسـت .چیزهایـی کـه نبـوده و بعدهـا
 ...دائمـا انسـان در ِ
میشـود؛ نیرومنـد نبـود ،بعـد نیرومنـد میشـود :دارای عقـل نبـود ،بعـد دارای
عقـل میشـود؛ دارای تجربـه نبـود ،بعـد آن را دارا میشـود و از ایـن قبیـل.
ً
ّ
معنویـات و ّ
روحیـات و فضایـل انسـانی هـم مطلـب عینـا بـه همیـن
 ...در
یشـود بـه
قـرار اسـت .یـک دنیـا اسـتعداد در انسـان نهفتـه اسـت ،انسـان را م 
یـک معـدن بسـیار قـوی و عمیـق و سرشـار تشـبیه کـرد کـه ایـن معـدن را وقتـی
اسـتخراج کنیـد ،در آن بسـیاری از چیزهـا میبینیـد ،تـا اسـتخراج نکردیـد ،یـک
موجـودی اسـت ،یـک زمینـی اسـت خشـک و بیحاصـل و بـدون هیـچ جلـوۀ
زیبـای زندگـی.
 ...ایـن انسـانی کـه شـما میبینـی ،ایـن موجـود نتراشـیده ،نخراشـیدهای
کـه در بـازار ،در خیابـان میبینـی ،ایـن بچـۀ کوچکـی که حـرف نمیتوانـد بزند،
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یـک ّذره لطافـت ،جـز بـرای پـدر و مـادرش ،بـرای کسـی دیگر نـدارد ،همینی که
شـما نـگاه میکنیـد ،ایـن یـک معـدن غنـی و سرشـار اسـت؛ در او مایههـا از لطف
هسـت ،در او جلوههـا از زیبایـی هسـت و اینهـا اسـتعدادهای انسـان اسـت؛
همانـی کـه بـه زبـان شـاعرانۀ قدیمـی گفتند:
طیران مرغ دیدی ،تو ِز پایبند شهوت

به د ر آی تا ببینی ،طیران آدمیت

همانـی کـه بـاز بـه زبانهـای گوناگـون شـعری و غیرشـعری و عارفانـه

و دیگرهـا ،بـرای مـا ،از قدیـم گفتنـد و درسـت اسـت و صحیـح اسـت .گفتنـد
کـه جلوههـای انسـانی ،انسـان را از فرشـته و ملـک باالتـر میبـرد ،انسـان را
سرچشـمۀ ّفیاضـی از خوبیهـا ،زیباییهـا ،اسـتعدادهای بـه ظهـور رسـیده و
نیروهـای جالـب و جـاذب میکنـد؛ یعنـی میکنـد انسـان کامل ،انسـان درسـت،
انسـان تکامـل یافتـه و متعالـی .هـدف واقعـی انبیـاء ایـن اسـت کـه انسـانها
را ایـن جـوری بکنـد ،همانـی کـه در تعبیـرات قرآنـی اینجـا نوشـتیم ،بـه نـام
تزکیـه و تعلیـم از او نـام بـرده شـده اسـت .انسـانها را از صفـات بد پـاک کنند ،از
هوسـرانیها دور کننـد ،از نمودارهـای زندگـی ددمنشـانۀ حیوانی آنها را نجات
بدهنـد .گفـت:

ای دریده پوستین ُ
یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب ِگران

 . ...انبیـاء میآینـد تـا انسـانها را پـاک کننـد ... .ابـوذر چـه کسـی بـود؟ ابوذر
ّ
ّ
انسـانیت ،چیـز
انسـانی ِت بیخبـر از
بیابانگـرد بیاعتنـا بـه
خشـن
جـز یـک مـرد
ِ
ِ
دیگـری بـود مگـر؟  ...پیغمبـر همیـن موجـود را ،همیـن سـنگ سـیاه را ،همیـن
صخـرۀ نتراشـیده ،نخراشـیدهای را ،کـه اسـمش ابـیذر اسـت ،ایـن را مـیآورد زیر
سـاب وحـی و دعـوت ،از او یـک انسـانی میسـازد ،کـه هیـچ فضیلتـی از فضایـل
ِ

انسانی نیست که در او نشانی از آن نباشد؛ معجزۀ بزرگ پیغمبر این است. ... .

81

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

 ...درسـت اسـت کـه تشـکیل یـک نظـام ّمرفـه ،یـک نظـام آزاد و آبـاد ،چیـز
ّ
آزاد مرف ِـه
آبـاد ِ
بسـیار جالبـی اسـت ،امـا میخواهـم ببینـم ،حـاال یـک نظـام ِ
همـراه بـا برابـری و عدالـت اجتماعـی و نبـودن طبقـه تشـکیل شـد ،انسـانها
عالـی جالـب ،مشـغول زندگـی شـدند ،کـه چـه؟ بعـدش؟
در آن جامعـۀ ِ
نـوی ِ
بهـای مـادی ،بـرای انسـان ،انس ّ
ـانیت ،بعـد از دوران رسـیدن بـه
مکت 
ّ
انسـانیت چیسـت؟
جامعـۀ ایـده آل ،چـه هدفـی در نظـر گرفتهانـد؟ هـدف
انسـانها فـدا کاری بکننـد ،ازخودگذشـتگی بکننـد ،تلاش بکننـد ،مجاهـدت
بکننـد کـه خانـۀ آبـادی از ایـن جهـان درسـت کننـد ،حـاال خانـۀ آبـاد درسـت
بهـای مـادی پایشـان همـه در نیمـهراه
کردیـم ،بعـدش چـه؟  ...مکت 
شکسـته اسـت ،همـه.
ـدف عالـی،
 ...مکاتـب الهـی میگوینـد نـه ،هـدف بعـد از ایـن اسـت .ه ِ
پیراسـته شـدن انسـان اسـت؛ هـدف عالـی ،انسـان شـدن بنـیآدم اسـت.
بنـیآدم غیـر انسـان اسـت ،بنـیآدم همیـن موجودی اسـت کـه روی دو تـا پا راه
مـیرود ،بـا ایـن همـه داعیـه ،ایـن بنـیآدم اسـت ،امـا انسـان شـدن یعنـی همـۀ
وجـود او بـه جریـان بیفتـد .میگویـی
ایـن فضایـل و سرچشـمههای اسـتعداد در
ِ
بعـدش چـه؟ میگوییـم َبعـد نـدارد ،انسـان نامحـدود اسـت ،بـه قـدر قـدرت
خـدا نامحـدود اسـتَ ،بعـد نـدارد« .إ َّنـا ل َّلـه َو إ َّنـا إ َل ْیـهِ َراج ُع َ
ون» وقتـی که انسـان
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
در رونـد تکامـل افتـاد ،دیگـر ِآخـر نـدارد؛ ایـن اسـت ایـدۀ خداپرسـتان و فکـر
َ
َ
ً
ّ
موحدیـن عالـم و ادیـان عالـم .همینطـور پیشـرفت اسـت ،دائمـا پیشـرفت
ً
ً
اسـت ،دائمـا اوج اسـت ،دائمـا تکامـل و تعالـی اسـتِ ،آخـر و نهایـت نـدارد
و انبیـاء بـرای ایـن میآینـد.
انبیـاء میآینـد تـا انسـانها را از بدیهـا ،از پسـتیها ،از جهالتهـا ،از
رذیلتهـای اخالقـی  ،از پوشـیده مانـدن اسـتعدادهای درونـی خلاص کننـد،
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انسـان کامـل و متعالـی بسـازند :ایـن هـدف ّاولـی
نجـات بدهنـد ،آنهـا را
ِ
انبیاسـت؛ لـذا در قـرآن چندجـا آمـده ،که البتـه بنده آیاتش را اینجـا ذکر نکردم
ً
قبلا یکـی از آیاتـش گذشـته بـود«َ .ل َق ْـد َم َّ
ـن ا َّلل ُه َع َلـى ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» خدا
امـروز ،چـون
ْ َُ
ً
ْ
َ
ّمنـت نهـاد بـر مؤمنـان« ،إذ َب َعـث ِفیه ْـم َر ُسـولا ِم ْ
ـن أنف ِس ِـه ْم» کـه برانگیخـت در
ِ
ِ
َُْ ََْ ْ َ ََُ ّ
ْ
میـان آنـان پیامبـری از خودشـان« ،یتلـو علی ِهـم آی ِاتـهِ ویزك ِیهـم» آیـات خـدا را
ّ
بـر آنـان فـرو بخوانـد و تزکیـه کنـد آنـان را ،پـاك ،پیراسـته«َ ،و ُی َع ِل ُم ُه ُـم» و بیامـوزد
بـه آنـان .پیراسـتن ،آراسـتن ،از رذیلتهـا پـاك کـردن ،بـه فضیلتهـا انسـان را
آرایـش دادن ،ایـن هـدف انبیاسـت .لـذا میبینیـد کـه پیغمبـر مـا میفرمایـد:
ْ ُ
َ َْْ َ
اخلاق زیبـا
ُ«ب ِعث ُـت ِل َت ِّم َـم َمـك ِار َم الخلا ِق» ،مبعـوث شـدم تـا مـکارم اخلاق را،
ِ
اخلاق خـوب را تمـام کنـم ،ایـن حـرف اول.
را،
ِ
 -2هدف میانی (تشکیل جامعه توحیدی)
حـرف دوم اسـت .حـرف اول ،حرفـی اسـت کـه زیـاد زده
امـا حـرف مهمتـرِ ،
میشـود ،بعضیهـا هـم خیلـی دوسـت میدارنـد ایـن حـرف تکـرار بشـود؛ بـرای
خاطـر اینکـه ا گـر مسـئله ،مسـئلۀ پیراسـتن بـود ،فقـط تهذیـب و تزکیـه بـود،
یـک نفـر هـم میگویـد آقـا ،مـا راهـش را پیـدا کردیـم ،مـا فهمیدیـم کجـا برویـم،
غوغـای اجتمـاع را بگـذار بـه کنـار و جنـگ هفتـاد و دو ملـت همـه را عـذر ِب ِنـه؛
ّ
رهبانیـت ،آنجـا مشـغول تهذیـب و تزکیـۀ
میرویـم گوشـۀ صومعـه ،مشـغول
نفـس میشـویم و خودمـان ،خودمـان را نجـات میدهیـم .ا گـر توانسـتیم،
ّ
در گـوش او هـم سـخنی میگوییـم و از خـود
کسـی آمـد ،قابلیتـش را داشـتِ ،
بیخـودش میکنیـم ،او را هـم میکنیـم آدم.
ایـن حـرف ،بـه همیـن جهـت که میتوانـد بهانهای باشـد از بـرای تنبلیها،
نارسـاییها ،جـان عزیزیهـاّ ،
عافیـت طلبیهـا ،سـهلگراییها ،چـون میتواند
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بهانـهای بـرای ایـن صفتهـا باشـد ،خیلـی تکـرار میشـود؛ هـم مـردم از ایـن
خوششـان میآیـد ،هـم رهبـران از ایـن حـرف خوششـان میآیـد .آن کسـانی کـه
مسـئولیتهای ارشـاد و تعلیـم بـر دوش آنهاسـت ،از ایـن سـخن خوششـان
کـردن مـردم کاری اسـت بیدردسـر ،کاری اسـت بیاشـکال،
میآیـد .تهذیـب
ِ

کاری اسـت کـه بـه گاو و گوسـفند انسـان لطمـهای و صدمـهای نـدارد ،یـک
ّ
در گوششـان زمزمـۀ عاشـقانه بنـوازد ،اینهـا را از
عـدهای را انسـان جمـع کنـدِ ،
خـود بیخـود کنـد ،تهذیـب کند ،تزکیه کند .برای مردم هم آسـان اسـت؛ یعنی
بـه نظـر آسـان میآیـد ،البتـه آسـان کـه نیسـت.
لـذا تـا اینجـای حـرف معـروف اسـت؛ از اینجـای حـرف بـه آن طـرف ،غیـر
یشـود ،چیسـت از
معـروف اسـت ،از اینجـای حـرف بـه آن طـرف گفتـه نم 
اینجـای حـرف بـه آن طـرف؟ ایـن اسـت سـؤال :انبیـاء بـرای پیراسـتن و آراسـتن
مـردم از چـه راهـی اسـتفاده کردنـد؟ چـه کار کردنـد؟ آیـا آمدنـد پیـش مـردم،
ـوت
دانهدانـه گـوش افـراد را گرفتنـد ،دسـت افـراد را گرفتنـد ،تنهـا بردنـد در خل ِ
خانـه و صندوقخانـه و مدرسـه و مکتـب ،بنـا کردنـد آنهـا را تعلیـم و تربیـت
َ
خانقـاه خودشـان تـا
دادن؟ آیـا انبیـاء مثـل زاهـدان و عارفـان عالـم نشسـتند در
ِ
مـردم بیاینـد ،حـال معنـوی آنها را ببینند و بـا آنها همعقیده و همراه و همگام
بشـوند؟ آیـا انبیـاء مثـل فالسـفۀ عالـم مدرسـه بـاز کردنـد ،تابلـو زدنـد ،دعـوت هـم
پیش ما حـرف یاد
کردنـد؛ هـر کـه میخواهـد از مـا حـرف یـاد بگیـرد ،بیایـد اینجـا ِ

بگیـرد ،ایـن جـوری بودنـد؟ یـا نـه ،انبیـاء معتقـد به تربیـت فردی نیسـتند ،انبیاء
معتقـد بـه دانهدانه انسانسـازی نیسـتند ... ،خطاسـت اگر کسـی خیـال کند که
امـام صـادق مینشسـت روی منبـر ،چهارهـزار شـاگرد پـای منبـرش مینشسـتند؛
همچنانـی کـه بعضـی از افـراد بیتوجـه ،ایـن جـوری تعبیـر میکننـد. ... .
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نـه امـام جعفـر صـادق ،نـه جـدش پیغمبـر اسلام و نـه همـۀ انبیـای عالـم،
روششـان ایـن روشهـا نبوده؛ مدرسـه بازی و موعظهکاری و تربیـت فردی ،کار
یتـوان
انبیـاء نیسـت .انبیـاء فقـط یـک پاسـخ دارنـد بـه ایـن سـؤال ،کـه چگونـه م 
الگوهـای صحی ِـح
انسـانها را سـاخت؟ چگونـه میتـوان انسـانها را بـر طبـق
ِ
الهـی تربیـت کـرد؟ یـک جـواب دارنـد ،آن جـواب ایـن اسـت ،انبیـاء میگوینـد برای
محیـط متناسـب ،محیـط سـالم ،محیطـی کـه بتوانـد او را در
سـاختن انسـان بایـد
ِ
یشـود قالب گرفت،
خود بپروراند ،تربیت کرد و بس .انبیاء میگویند دانهدانه نم 
مهـا را
کارخانـه بایـد درسـت کـرد .انبیـاء میگوینـد ا گـر بخواهیـم مـا یکییکـی آد 
یشـود و عمر میگذرد؛ جامعه الزم است ،نظامی الزم
درسـت کنیم ،شـب م 
است ،باید در منگنۀ یک نظام ،انسانها به شکل دلخواه ساخته بشوند و
بـس ،فقـط همیـن اسـت و بـس.
 ...آیـا عاقالنـه نیسـت که انسـان به جـای اینکه به یک دانه یـک دانه درخت
خرمـا ،در محیـط نامناسـب بپـردازد ،اگـر بتوانـد ،محیـط مناسـب درسـت کنـد؟ اگر
بتوانـد ،یـک محیطـی درسـت کند کـه این محیط خـودش خرمـا را بپروراند.
محیط متناسـب،
البته روشـن اسـت ،زحمتی و خون دلی که برای سـاختن
ِ
ّ
متحمل بشـود ،به مراتب بیشـتر اسـت از زحمتی که برای یک
انسـان بایسـتی
ّ
متحمـل میشـود .آن زحمـت
دانـه نخـل خرمـا ،یـک دانـه اصلـۀ خرمـا ،انسـان

خیلی بیشتر از این است ،اما فایدهاش را حساب کن ،بازدهاش را حساب کن.
اینجـا شـما زحمـت میکشـی روی یـک فـرد ،یـک دانـه آدم درسـت میکنـی،
آنجـا یـک جامعـه درسـت میکنـی ،یـک نظـام درسـت میکنـی ،میلیونهـا
انسـان ،نسـلها بشـر میسـازی ،انبیـاء کارشـان ایـن بـود.
ایـن مطلبـی کـه گفتـم ،از حرفهایـی اسـت کـه رویـش ایسـتادیم ،از
حرفهایـی اسـت کـه رویـش اصـرار داریـم و معتقدیـم کـه بایـد پیـروان ّ
نبوتها
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ایـن حـرف را بفهمنـد .ایـن مسـئلهای اسـت کـه بایـد روی آن ّ
تدبـر کنیـد ،بـه
آسـانی از رویـش رد نشـوید ،بـه آیـات قـرآن مراجعـه کنیـد ،بـه تاریـخ انبیـاء
مراجعـه کنیـد ،بـه روایتـی کـه در بـاب ّ
نبوتهـا هسـت ،مراجعـه کنیـد ،دقـت
کنیـدّ ،
تدبـر کنیـد ،نـه زود قبـول کنیـد ،نـه زود رد کنیـد؛ مطلـب خیلـی مهـم

اسـت .همـۀ اشـکالها همینجـا درمیآیـد .یـک عـدهای نمیتواننـد ایـن را
بفهمنـد کـه انبیـاء میخواسـتند محیط متناسـب و مسـاعد درسـت کنند ،خیال
میکننـد انبیـاء دانهدانـه آدم میخواسـتند درسـت کننـد ،در حالـی کـه دانهدانه
آدم درسـت کـردن از شـأن انبیـاء بـه دور اسـت.
آنـی کـه مـا از قـرآن میفهمیم این اسـت که انبیاء پاسخشـان به این سـؤال
کـه چگونـه میشـود انسـانها را سـاخت؟ یعنـی پیراسـت و آراسـت ،پاسخشـان
بـه ایـن سـؤال ایـن اسـت کـه بایـد جامعـۀ الهـی ،جامعـۀ توحیـدی ،محیـط
محیـط متناسـب ،نـه یکـیاش ،نـه
متناسـب درسـت کـرد ،تـا انسـان در ایـن
ِ
ـودی خود ،با
دهتایـش ،نـه هزارتایـش بلکه گروه گروهش سـاخته بشـوند به خ ِ
طبیعـی نـور ّنیـر معـارف اسلامی.
حـرارت
ِ
َ
َّ َْ
ُ
ْ
َ
َ
َ َ ََ ْ ُ ّ َ َْ ُ ََ ْ َ ّ َ َْ ُ َ
یـن الل ِـه أف َو ًاجـا»؛ در
ِ«إذا جـاء نصـر الل ِـه والفتـح * ورأیـت النـاس یدخلـون فِـی ِد ِ
محیـط جاهلـی مکـه ،پیغمبـر وقتـی میخواهـد آدم درسـت بکند ،مجبور اسـت
ِ
یکییکـی درسـت کنـد ،بـرای خاطـر اینکـه از بـرای ایجـاد آنچنـان نظامـی،
ً
عـده خـواص الزمنـد ،یـک ّ
یـک ّ
سـنگ زاویـه و زیربنـا الزمنـد ،اینهـا قبلا
عـده
ِ
دانهدانـه درسـت میشـوند؛ ایـن منافـات نـدارد بـا نقشـۀ کل ِـی انبیـاء .پیغمبـر
بـرای اینکـه سـنگهای زاویـۀ جامعـۀ مدنـی را درسـت بکنـد و بتراشـد ،مجبـور
سـازی فـردی بکنـد؛ یـک دانـه ابـوذر؛ یـک عبـداهلل مسـعود،
اسـت در مکـه آدم ِ

یکـی دیگـر ،یکـی دیگـر و از این قبیل ،صد نفر ،دویسـت نفر فوقش آدم درسـت
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میکنـد .اینهـا میشـوند سـنگهای بنـا از بـرای تشـکیل جامعـۀ مدن ِـی آینـده،

یعنـی جامعـۀ توحیـدی و اسلامی ،پیغمبـر آنجـا آن جـوری یکدانـه یکدانـه
آدم درسـت میکنـد ،بـا چـه زحمتـی ،بـا چـه رنجـی ،بـا چـه خوندلـی!
پدرهـا مانـع میشـوند پسـرها چیـز بفهمنـد ،پسـرها دل بـه دنیـا میبندنـد،
نمیآینـد دنبـال پیغمبـر حـرف یـاد بگیرنـد ،هـر کسـی کـه یـک مقـداری گرایـش
پیـدا میکنـد ،رنجهـا و زحمتهـا و خـون دلهاسـت .ایـن کارهـا همـه انجـام
میگیـرد ،امـا وقتـی نوبـت بـه مدینـه میرسـد؛ آن جامعـۀ الهـی و اسلامی در
مدینـه تشـکیل میشـود ،پیغمبـر در رأس آن جامعـه اسـت و حا کـم بـه احـکام
و فرمانهـای خداسـت .آنجـا ،آن وقـت خـدای متعـال ایـن جـوری حـرف
َ َْ
َ َ ََ
میزنـد«ِ :إذا ج
ـاء ن ْص ُـر ا ّلل ِـه َوالف ْت ُـح» چـون بـه یـاری و پیـروزی خـدا برسـد و فتـح
َّ َ
ُ
َ
ْ
َ ََْ َ
ـاس َی ْد ُخل َ
ـت ّ
َ
د
ـی
ف
ـون
الن
بیایـد« ،ورأی
یـن الل ِـه أف َو ًاجـا» ،و ببینـی مـردم را کـه فـوج
ِ ِ ِ
فـوج بـه دیـن خـدا داخـل میشـوند .ایـن حاصـل مطلـب در زمینـه هدفهـای
انبیاسـت.
 ...خالصـه مطلـب ایـن اسـت :انبیـاء دو هـدف دارنـد ،دو هـدف مهـم؛
یکـی هـدف اساسـی اسـت ،سـاختن انسـان ،پیراسـتن انسـان از بدیهـا،
آراسـتن انسـان بـه نیکیهـا و فضیلتهـا و خوبیهـا؛ خالصـه انسـان را انسـان
کـردن؛ ایـن هـدف بـاال ،امـا هـدف دیگـری کـه انبیـاء دارنـد ،کـه در نیمـهراه
ایـن هـدف قـرار دارد ،ایـن اسـت؛ تشـکیل جامعۀ توحیدی ،تشـکیل نظام
الهـی ،تشـکیل حکومـت خدا ،تشـکیل تشـکیالتی کـه با قوانین و مقـررات الهی
اداره بشـود ،ایـن هـدف همـۀ انبیاسـت .ا گـر کسـی خیـال کنـد که انبیـای بزرگ
الهی این هدف را نداشـتند ،بایسـتی بیشـتر در قرآن ،در حال حدیث  ،در تاریخ
مطالعـه کند.
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تبیین قرآنی اهداف انبیاء
 -1تشکیل جامعه توحیدی
 ...آیـه اول همـان طـور کـه عـرض کردیـم ،از سـورۀ حدیـد اسـت .بنـده آیـه
َ
ََ َ ْ
را فقـط ترجمـه میکنـم و مختصـر توضیحـی میدهـم« .لق ْـد أ ْر َسـل َنا ُر ُسـل َنا» بـه
ْ َّ
ات» همراه با دالیل روشـن و روشـنگر.
یقین فرسـتادیم پیامبران خود را«ِ ،بال َب ِین ِ
حـرف انبیـاء ،حجتهـای انبیـاء ،حجتهـای روشـن اسـت ،چیـزی نیسـت
ّ
کـه آدم عاقـل و متفکـر نفهمـد؛ میفهمنـد ،حـرف انبیـاء را همـه میفهمنـد.
َ
َ«وأ َنز ْل َنـا َم َع ُه ُـم ْال ِك َت َ
ـاب» ،و فـرو فرسـتادیم بـا انبیـاء کتـاب را .کتـاب چیسـت؟
ً
مکـررا گفتیـم ،کتـاب یعنـی مجموعـۀ معـارف و مقرراتـی کـه اص ِـل دیـن از
شهـای دینـی و معـارف دینـی ،ایـن کتـاب
آنهـا تشـکیل میشـود ،آموز 
ایدئولـوژی دیـن ،کتـاب را میتوانیـم بـا یـک تعبیری ،با
جامـع
ِ
اسـت؛ خالصـهِ ،
مختصـر مسـامحهای ،تطبیـق کنیـم بـا آنچـه کـه امـروز در عـرف مکاتـب جدیـد

بـه آن میگوینـد ایدئولـوژی ،یعنـی اصـول و معـارف سـازنده ،اصـول فکـری کـه
در زمینههـای عملـی ،اثـر محسـوس دارد و سـازنده اسـت.
بـا آنهـا فرسـتادیم کتـاب را ،ایـن یـک«َ .و ْالم َ
یـز َان» بـا آنهـا میـزان هـم
ِ
فرسـتادیم .میـزان یعنـی تـرازو ،یعنـی چـه؟ یعنـی هـر پیغمبـری کـه آمـد ،یـک
تـرازو زیـر بغلـش بـود ،بـزرگ یـا کوچـک؟ نـه .میـزان یعنـی دسـتگاه ایجـاد
تعـادل و تـوازن اجتماعـی ،میـزان معنایـش ایـن اسـت .میزان یعنی وسـیلهای
ً
یتـوان تعـادل و تـوازن اجتماعـی بـه وجـود آورد .اینجـا ضمنـا
کـه بـا او م 
معلـوم میشـود کـه نظـر بـه اجتمـاع اسـت؛ اگـر پیغمبـر قـرار بـود کـه در رآس
یـک جامعـهای قـرار نگیـرد و جامعـهای را تشـکیل ندهـد ،میـزان میخواسـت
چـهکار؟ آنچـه کـه بتوانـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی برقـرار کنـد میخواسـت چـه
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کار؟ یـک وسـیلهای بـا پیغمبـر فرسـتادهاند کـه آن میتوانـد تعـادل و تـوازن
اجتماعـی ایجـاد کنـد ،چیسـت آن وسـیله؟ دسـتگاههای قضایـی الهـی ،ایـن
یکـی اسـتّ ،
ضامن اجرا،
مقـررات قضایـی ،این یکی اسـت ،اجرا کنندۀ قانـون،
ِ
میـزان میتوانـد بـا ایـن هـم تطبیـق کنـدّ .
مقرراتـی وجـود دارد و ضامـن اجـرا و
شـاهد اجـرای ّ
مقرراتـی .همانـی که امروز در عرف کشـورهای دموکراسـی ،به آن
میگوینـد قـوۀ مجریـه کـه عبـارت اسـت از دولـت بـه اصطلاح ،در کشـورهایی
که دولتی هسـت و مجلسـی هسـت و قانونگذاری هسـت و اجرا کنندهای ،قوۀ
مجریـه آن چیـزی اسـت کـه اشـراف دارد و نظـارت دارد بـر اجـرای مق ّـررات در
جامعـه؛ قـوۀ مجریـه ممکـن اسـت میـزان ایـن باشـد.
و بنـده مراجعـه کـردم در ذیـل ایـن آیـه بـه احادیثـی کـه وارد شـده ،دیـدم
ُ
«المیـزان ِاالمـام» و دیـدم درسـت
یکـی کـه میـزان را معنـا کردنـد ،میفرمایـد کـه
ً
اسـت کاملا ،تطبیـق میکنـد ،الهـام میگیریـم مـا از ایـن حدیـث .میـزان امـام
اسـت ،امام آن کسـی اسـت که در جامعه ،باید حق را از باطل جدا کند ،اوسـت
کـه بایـد صفهـا را مشـخص کنـد ،اوسـت کـه بایـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی را
برقـرار کنـد ،چـرا؟ چـون حاکـم جامعـه اسـت. ... .
ً
خود
چـرا ایـن کارهـا را کردیم؟ کتاب میخواسـت چه کار کند پیغمبر؟ اصال ِ
پیغمبـر الزم بـود بـرای چـه؟ میـزان میخواسـت چه کار؟ کتاب میخواسـت چه
ّ
َ ُ َ َّ
الق ْس ِـط» تـا انسـانها زندگـی عادالنه
کار؟ علتـش ایـن اسـت«ِ ... :لیق
ـوم الن ُاس ِب ِ
بـر پـا کننـد ... .ایـن یـک معنـا ،یـک معنـای دیگـر ایـن اسـت :تـا انسـانها قائم
بشـوند بـر اسـاس قسـط ،زندگـی کننـد بـر اسـاس برابـری .عـرض کـردم دو جـور
معناسـت ،کـه اگـر دقـت بشـود ،ایـن دو جـور معنـا باهـم تفـاوت دارد از لحـاظ
ّ
تجزیـه ،ترکیـب عربـی ،إل اینکـه مفـاد هـر دو معنـا یکـی اسـت .ایـن را خواسـتم
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توضیـح بدهـم کـه در بعضـی از َ
کان َیکونهایـش کسـی ایـرادی ،اشـکالی بـه
نظـرش نیاید.
ْ
َ ُ َ َّ
الن ُ
ـاس ِبال ِق ْس ِـط» ،حاصـل معنایـش ایـن اسـت کـه انسـانها در
ِ«لیقـوم
یـک محیـط عادالنـه زندگـی بکننـد ،در یـک جامعـه و نظـام عادالنـه زندگـی
ً
کننـد ،پیغمبـر بـرای ایـن آمده اصال .پـس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشـکیل
نظـام و محیـط عادالنـه .آمـده تـا دنیـا را عادالنـه درسـت کنـد ،آمـده تـا جامعـه
ً
و نظـام عادالنـه بـه وجـود بیـاورد ،اصلا بـرای ایـن آمـده پیغمبـر ،و البتـه در
نظـام عادالنـه اسـت کـه انسـانها فرصـت پیـدا میکنند به تکامـل و تعالی
ْ
َ ُ َ َّ
الن ُاس ِبال ِق ْس ِـط».
برسـند؛ ِ«لیقوم
َ
ْ
ْ
بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه َ«وأ ْن َزل َنـا ال َحد َ
یـد» آهـن را هـم فرسـتادیم.
ِ
بلـه! آهـن هـم آوردیـم؛ بـه ِصـرف حـرف زدن ،بـه ِصـرف موعظـه کـردن؛
مـردم بیاییـد نظـام عادالنـه درسـت بکنیـد ،بـه همیـن کافـی اسـت؟ بـه فـرض
نظـام عادالنـه درسـت کردنـد ،شـیطانها و گرگهـا و دزدهـا و ّدرندههـا مگـر
نظـام عادالنـه باقـی بمانـد؟ آهـن را هم لذا فرسـتادیم ،برای چه
میگذارنـد ایـن
ِ

فرسـتادیم؟ بـرای اینکـه از ارزشهـای اصیـل بـه وسـیلۀ آهـن دفـاع بشـود .کـه
بـاز مراجعـه کردیـم بـه کتـب حدیـث ،میبینیـم کـه آیـه را وقتـی معنـا میکنـد
امـام علیهالسلام ،بـه اینجـا کـه میرسـد « َو َأ ْن َز ْل َنا ْال َحد َ
یـد» ،میگویدِّ :
«السلاح»
ِ

؛ شمشـیر ،نیـزه ،اسـلحه ،کـه از آهـن اسـت .خـدای متعـال درکنار دعـوت ّ
نبوت
از سلاح یـاد میکنـد .در کنـار موعظهگـری کـه بـرای پیغمبرهـا فـرض میشـود،
در کنـار ایـدۀ تشـکیل نظـام توحیـدی و الهـی ،از اسـلحه و قوۀ قهریـه یاد میکند
پـروردگار عالـم«َ ،و َأ ْن َز ْل َنـا ْال َحد َ
یـد» و فرسـتادیم آهـن را ،و بـه قـول امـام علیـه
ِ
َ ٌْ َ
ٌ
السلام اسـلحه و سلاح را«ِ .فیـهِ بـأس ش ِـدید» کـه در آن اسـت آسـیب و صالبتـی
َّ
َ
ـاس» و سـودهایی بـرای مـردم .خیلـی فایـده دارد بـرای
سـخت«َ ،و َمن ِاف ُـع ِللن ِ
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َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ
ـب» ،وتـا معلـوم شـود ،خـدا بداند.
مـردم« ،و ِلیعلـم اللـه مـن ینصره ورسـله ِبالغی ِ

تعبیـر خـدا بدانـد  -خـدا کـه میدانـد  -معنایش این اسـت که مشـخص بشـود،
َ َْ
معلوم بشـود ،در خارج ّ
معین بشـود«َ ،من َی ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسـل ُه ِبالغ ْی ِب» آن کسـانی که
یـاری میکننـد خـدا را و پیامبرانـش را بـه غیـب ،بـا ایمـان بـه غیـب ،بـا داشـتن
ایمـان بـه غیـب ،یـا ندیـد؛ :خـدا را کـه ندیدنـد ،بعضیهـا پیغمبر را هـم ندیدند؛
ایمـان بـه او بیاورنـد و او را یـاری کننـد« .إ َّن ا َّلل َـه َقو ٌّی َعز ٌ
یـز» ،همانا خـدا نیرومند
ِ
ِ ِ
و شکسـتناپذیر اسـت.
ً
ضمنـا ببینیـد ،ایـن دنبالههـای آیـات خیلـی معنـیدار اسـت .اینـی کـه
َ َ
یـم»« ،إ َّن ا َّلل َـه َقـو ٌّی َعز ٌ
میبینیـد آخـر هـر آیـهای «إ َّن ا َّلل َـه َس ِـم ٌ
یع َع ِل ٌ
یـز»«ِ ،إ ّن ا ّلل َـه
ِ
ِ
ِ
ِ
َغ ُف ٌ
ـور َّر ِح ٌ
یـم»؛ اینهـا همیـن طـور تصادفـی نیسـت کـه آخـر یـک بیـت شـعری،
یـک قافیـهای باالخـره انسـان پیـدا کنـد ،آنجـا بچسـباند ،ایـن جـوری نیسـت.
تناسـب مضمون آیه ،یک
هـر جملـهای از ایـن جملات کـه در آخـر آیهای آمده ،با
ِ

معنایی و یک نکتهای را حامل اسـت ،توجه کردید؟ بنابراین در این آیۀ شـریفه
َ َ َ
هـم ،مطلـب هـم همیـن اسـتِ « .إ ّن ا ّلل َـه ق ِـو ٌّی» خیال نکنیـد که پیغمبرهـا آمدند
و نمیتواننـد ایـن جامعـهای را کـه ترسـیم کردیـم ،به وجود بیاورنـد و اقامۀ مردم

بـه قسـط بکننـد ،نـه ،خـدا کـه فرسـتندۀ آنهاسـت ،قوی اسـت .نترسـی از اینکه
بـا پیغمبـران خـدا مبـارزه و معارضه میکننـد ،بکنند«َ ،ع ِز ٌیز» ،خدا شکسـتناپذیر
ً
اسـت .عزیـز را بنـده اخیـرا بـه شکسـتناپذیر معنـا میکنـم .آنچـه کـه در معنـای
َ
ّ
َ
عزیز در لغت آمده «،الغا ِل ُب الذی ال ُیغلب» ،است .عزیز یعنی آن کسی که غلبه
پیـدا میکنـد ،امـا کسـی بـر او غلبـه پیدا نمیکند .تعبیر فارسـی که بـرای این پیدا
کردیـم مـا ،کلمـۀ شکسـتناپذیر اسـت کـه هم زیباسـت ،هـم خالصه اسـت .خدا
نیرومنـد اسـت و شکسـتناپذیر  ،ایـن یـک آیـه.
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 -2تزکیه و تکامل انسان
و امـا آیـۀ سـورۀ اعـراف؛  ...سـخن از مؤمـن یـا مؤمنینـی اسـت کـه بـا خـدا دارنـد
حـرف میزننـد ،چـه میگوینـد؟ حـاال دقـت بکنیـد ،آیـه را گـوش بکنید تا برسـیم به
َ ْ ُ ْ َ
ـب ل َنـا» بنویس بـرای ما پـروردگارا « ،فِـی َه ِذهِ
جاهـای مـورد نظـر میگوینـد« :و اكت
َّ ُ ْ َ َْ
ْ
ّْ
َ
ًَ
آخ َـرهِ » ،دراین دنیا و در آن جهـان نیکـی را«ِ ،إنا هدنا ِإلیك» ما
ا ُلدن َیـا َح َسـنه َو فِی ال ِ
َ
ََ ُ
َ َ
ُ
یب بهِ َم ْن أ َش ُ
ـاء»
راه یافتیم به سـوی تو« .قال» خدا در پاسخشـان فرمود« ،عذابِی أ ِص ِ
َ
عذابـم را میرسـانم بـه هـر کـه بخواهـم و اراده کنم .البتـه ارادۀ خدا گتـرهای و الکی
هم نیست ،یکی را دلش بخواهد عذاب کند ،یکی را نخواهد عذاب کند ،نه ،ارادۀ
آدم بد و بدکاره
پروردگار هم تابع معیارها و مال کهایی است که
خودش قرار دادهِ .
َ
ُ
َ
را ،خدای متعال عذاب میخواهد بکند« .أ ِص ُ
یب ِبهِ َم ْن أش ُاء» آسیب میرسانم؛ نه
صیب اسـت ،نـه«ُ ،ا ِص ُ
اینکـه آسـیب ،همـان ُا ُ
یب» یعنی مـورد اصابت قـرار میدهم،
منتها در تعبیر فارسی کلمۀ آسیب را آوردیم؛ آسیب میرسانم به وسیلۀ این عذابم
ْ ُ َ
رحمت من ،همه چیز را فرا گرفته
هرکه را اراده کنم«َ ،و َر ْح َم ِتی َو ِس َعت ك َّل ش ْی ٍء» و
ِ
َ َ َ ْ
ك ُت ُب َها ل َّلذ َین َی َّت ُق َ
ون» ،خواهم برنوشت رحمتم
و بر همه چیز گسترده است« ،فسأ
ِ ِ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
را بر آن کسـانی که تقوا پیشـه میکنند«َ ،و ُیؤتون ّ
الزك َاه» ،زکات میدهند«َ ،وال ِذ َین
َ
ّ
ُهـم ب َآیات َنا ُی ْؤم ُن َ
ـون» و آنانی که به آیههای ما ایمـان میآورند .چه کسـانی؟ «ال ِذ َین
ِ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
َی َّتب ُع َ
ّ
ّ
ـون ّ
الر ُسـول الن ِب َّـی الأ ِم َّـی» ،آنـان که پیـروی میکننـد از پیامبر با خب ِـر امـی .امی
ِ
ُّ
ُّ
را همـان صـورت امیترجمـه کردیـم؛ چـون در معنـای امـی اختلاف اسـت .بعضـی
ُ
ُ
میگوینـد ا ّمـی یعنـی بیسـواد؛ بعضـی میگوینـد ا ّمی یعنـی عـوام ،تـودهای ،آنی که
مربـوط بـه تـودۀ مردم اسـت ،نسـبت بـه مادر فقـط دارد ،تحت تأثیر فرهنگهـا قرار
ُ
ُ
ُ ُ
نگرفته؛ بعضی میگویند ا ّمی یعنی اهل ا ّم القری ،مربوط به ا ّم القری است ،یعنی
مکـه؛ چـون ایـن اختالفـات بـود ،بنـده نخواسـتم تحقیقـی در این زمینـه ارائـه داده
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َّ
ُْ
ُ
ُ
باشـم ،ایـن بـود کـه همـان کلمۀ ا ّمی را معنا کردیـم « .الأ ِ ّم َّی » آن پیامبر ا ّمـی « ،ال ِذی
ْ
َّ
َ
الت ْو َراهِ
َی ِج ُدون ُه » که مییابند او راَ « ،مك ُت ًوبا ِع ْن َد ُه ْم » ،در نزد خود نوشته شده « ،فِی
َْ ْ
بشـارت
یـل » در کتـاب تـورات و کتـاب انجیـل ،کـه اینهـا ،ایـن دو کتـاب،
ِ
وال ِإن ِج ِ
ّ
خصوصیت این پیغمبر چیست؟ از اینجایش دقت کنید.
آمدن پیغمبر را دادند.
َ ُُْ ُ ْ ْ
ْ
َ
ُ
وف » آنان را امر میکند به نیکیها ،به فضیلتهای شناخته
ر
ع
م
ال
« یأمرهم ِب
ِ
َََْ ُ ْ َ ُْْ َ
ـن المنك ِـر » نهی میکند
شـدۀ در مقابـل عقـل و بـرای فطـرت انسـان « ،وینهاهـم ع ِ
آنهـا را از منکـرات ،چیزهـای ناشـناختۀ از نظـر عقـل و فطـرت انسـانیَ « ،و ُی ِح ُّ
ـل
َ
َّ
ـات » ،حلال میکنـد ،ممکـن میسـازد ،روا میسـازد بـرای آنـان طیبـات
ل ُه ُـم الط ِّی َب ِ
َ
َ
ْ َ
و چیزهـای خـوب را ،هرچیـز خوبـی در دیـن هسـتَ « ،و ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث » و
چیزهـای پلیـد را بـر آنـان حـرام میکنـد ،یعنـی آنهـا را محـروم میکنـد ،دستشـان را
کوتـاه میکنـد از چیزهـای بـد ،و جامعـۀ اسلامی اینجـوری اسـت.
در جامعـۀ اسلامی همـه چیزهایـی کـه بـرای انسـان ،بـرای فکـرش ،بـرای
قلبـش ،بـرای روحـش ،بـرای جسـمش خـوب اسـت در دسـترس و احتیـار همـه
اسـت .علـم ،سـواد ،تقـوا ،پـول ،هرچـه کـه بـرای انسـان خـوب و مفیـد اسـت ،در
اختیار همه اسـت .هرچه که برای انسـان بد اسـت ،در احتیار هیچ کس نیسـت.
َ
َ
ْ َ
« َو ُی َح ّ ِـر ُم َعل ْی ِه ُـم الخ َبا ِئـث » یـا دم دستشـان نیسـت ،یـا بـه صـورت قانونهـای
الزامـی از دسترسشـان خـارج شـده.
َ
« َو َیض ُـع َع ْن ُه ْـم ِإ ْص َر ُه ْـم » برمـیدارد از دوش آنـان بـار گرانشـان را .از جملـه
ّ
خصوصیات پیغمبر این است که بار گران رابرمیدارد ،بار گران جهالتها ،بار گران
پلیـد غیرانسـانی ،بـار گـران دیکتاتوریهـا و
سـنتهای غلـط ،بـار گـران نظامهـای ِ
َْ ََْ َ
استبدادها و زورگوییها و استثمارها ،هر بار گرانی را از دوششان برمیدارد « .والأغلال
َّ
َ ْ َ
ُ
ال ِتـی كانَـت َعل ْی ِه ْـم » غـل و زنجیرهایـی کـه بـه پـای اینهاسـت بـاز میکنـد .چـه
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غـل و رنجیـری مگـر بـوده؟ آیـا وقتـی پیغمبـر مبعـوث شـد ،به پـای همۀ مـردم مکه،
هرکـدام یـک زنجیـر بسـته شـده بـود؟ بـه گردنشـان یـک غـل گذاشـته بودنـد؟ همـه
زندانـی بودنـد؟ خـب معلـوم اسـت کـه غل و زنجیر آهنی نبـود .غل و زنجیـر بود ،چه
غـل و زنجیـری؟ خـودت فکـر کـن و پیـدا کـن .چـه غـل و زنجیـری بـود بـر دسـت و پـا
لهـا و زنجیرهـای اسـارتها ،غـل و زنجیـر زورشـنویها،
و گـردن ایـن مـردم؟ غ 
ّ
ّ
سنتها و ّ
مقررات و تحکمات بشری ؛ پیغمبر میآید اینها را باز
غل و زنجیر
َْ ََْ َ
نهـا چیسـت جز تشـکیل یـک نظـام انسـانی و توحیـدی « ،والأغلال
میکنـد .ای 
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ ْ
ُ
َ
ال ِتـی كانَـت عل ْی ِه ْـم فال ِذ َین َآمنـوا ِبهِ » پس آن کسـانی که ایمـان آورنـد و بگروند به
َ
ایـن پیامبـرَ « ،و َع ّـز ُر ُوه » او را بـزرگ بدارنـد و ارجمنـدَ « ،و َن َص ُـر ُوه » او را یـاری کننـد،
َ َّ َ ُ ُّ َ َّ ُ ْ َ
ـور ال ِـذی أن ِـزل َم َع ُـه » ،نـور و فـروغ روشـنگری کـه بـا او نـازل شـده ،یعنـی
«واتبعـوا الن
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ایـن قـرآن ،آن را پیـروی کننـد ،دنبالـهروی بکننـد« ،أول ِئـك ه ُم ال ُمف ِل ُحـون » ،آنانند
پیروزمنـدان ،آناننـد برخـورداران از فلاح و بـه هـدف و مقصـد رسـیدگان.
�ذ
ث
م�بح� ش� نا��ز دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
هدف اصلی انبیاء ،تکامل وتعالی انسان است ،انبیاء برای تربیت و
ِ
سازندگی انسان که به تزکیه و تعلیم تعبیر شده است ،مبعوث شدند که
هدف غایی از آفرینش میباشد .برای تحقق این هدف باید محیطی سالم
ساختمان روحی و جسمی انسان فراهم شود ،این
و مساعد و متناسب با
ِ
محیط همان جامع ه عادالن ه توحیدی است که هدف میانی انبیاء ،محقق
نمودن و فراهم آوردن این جامعه است.
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سؤاالت:

 -1بـرای تربیـت انسـانها ،آمـوزش تدریجی مؤثرتر اسـت یـا تبیین صریح
اصـول از ابتدای تعلیم؟

 -2نقطه آغاز حرکت تکاملی ّ
موحدان چیست؟
 -3آیـا اصـل «جـذب حدا کثـری و دفـع حداقلـی» بـا صراحـت در تبییـن

اولیـه اصـول در تضـاد نیسـت؟
نهـا را
تهـای تربیتـی ،آ 
ـروع فعالی 
 -4مهمتریـن آسـیبی کـه در نقطـ ه ش ِ

تهدیـد میکنـد ،چیسـت؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِب
الر
یم
ح
ِ
ِ
س ِ ْمالل ِهْ َالرح ِمن ُ ُ َ َّ ً َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َو لقد َب َعثنا فِی ك ِ ّل أ ّمهٍ ر ُسولا أ ِن اع ُبدوا الله َو ْاجت ِن ُبوا الطاغوت ف ِمن ُهم ّم ْن هدى
َْ
َّ ْ َ
َ
َ ُ
َّ َ َ َ
َ َ َ
ا ّلل ُه َو ِم ْن ُهم َّم ْن َحقت َعل ْیهِ الضلال ُه ف ِس ُیر وا فِی الأ ْر ِض فانظ ُر وا ك ْیف ك َان َع ِاق َب ُه
ْال ُم َك ّ ِذب َ
ین()36
ِ
سوره نحل

َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ
َ َ ّ َ َ ُ
اع ُب ُدوا ا ّلل َه َما لكم ِّم ْن ِإلهٍ غ ْی ُر ُه ِإنِی أخاف
َ َ ُلقد َأر َسلنا نوح َا ِإل ى قو ِمهِ فقال ی َاقو َ ِم َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
یم(َ ...)59و ِإل ى ع ٍاد أخاه ْم هودا قال َیاق ْو ِم اع ُبدوا الله َما
عل ْیك ْم عذ َاب ی ْو ٍ َم ع ِظ ٍ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ك َف ُر وا من ق ْوم إ ّنا ل َن َر َ
َل ُكم ّم ْن إ َلهٍ َغ ْی ُر ُه أ فلا َت ّت ُق َ
اك فِی
ون ( )65قال ال َملأ ال ِذین
ِ هِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌَ ََ ّ َ ُ ٌ
َ َ َ َْ َ
َ َ َ َ ِ َّ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
ْ
َ
ّ
َ
ك ِمن الك ِاذ ِبین()66قال ی َاقو ِم لیس بِی سفَاهه ول ِك ِن َی رسول ِمن
سفاههٍ و ِإنا لنظن
َُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ
اص ٌح أ ِم ٌ
َّر ّب ْال َع َال ِم َ
ین ( )68أ َو َعج ْب ُتمْ
ات ربِی و أنا لكم ن ِ
ین ( )67أب ِلغكم ِرسال ِ
َِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ْ ْ ٌ ّ َّ ّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
ك ُر ْوا إ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخل َفاءَ
أن جاءكم ِذكر ِمن ر ِبكم عل ى رجل ِمنكم ِلین ِذركم و اذ
ِ
ْ َ ٍْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َ
اء ا َّلله َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُحونَ
َ
ِم ْن َب ْع ِد َق ْو ِم ُن ٍوح َو َز َاد ُك ْ
ال
ء
وا
ر
ك
اذ
ف
ه
ط
ص
ب
ق
ل
خ
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ َ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ك َ
ان َی ْع ُب ُد َء َاب ُاؤنا فأ ِت َنا ِب َما ت ِع ُدن َا
( )69قالوا أ ِجئتنا ِلنعبد الله وحده و نذر ما
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ّ َّ ّ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ
ْ ُ ْ َ َ َّ
الص ِاد ِق َ
ٌ
ِإن كنت ِمن
ین()70قالَ قد وقع علیكم ِمن ر ِبكم ِرجس و غضب أ
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ
ُ َ ُ َ
َ
ان
تج ِادلون ِ ْنی فِی أ ُسم ٍاء س ْمیتموها أنتم و ءاباؤكم ما نزل الله ِبها ِمن سلط ٍ
َف ْان َت ِظ ُر وا إن ّی َم َعكم ِّم َن ال ُم َنت ِظر َ
ین ()71
ِ
ِِ
سوره اعراف

توحید ،سرآغاز دعوت انبیاء
منظـور مـا از بحـث امـروز ،بیـان ایـن مطلـب اسـت كـه اولیـن نغمـه دعـوت
انبیاء چه بوده اسـت؟ در سـایه بحثهاى چند روز گذشـته ،براى آنكسـانىكه
توجـه كـرده باشـند و دقـت ایـن مطلـب بـراى مـا روشـن شـد كـه انبیـاء در ایـن
عالـم چـهكاره هسـتند ،بـراى چـه منظـورى آمدهانـد ،كار خـود را چگونـه ادامـه
مىدهنـد ،مقصـود خـود را ازچـه راهـى تأمیـن مىكننـد.
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ً
 ...اوال ،اینکـه انبیـاء بـراى چـه كارى مىآینـد و آن كارى كـه بـراى آن
مىآینـد ،فایـدهاش چیسـت ،و آن كارى كـه براى آن مىآینـد ،چگونه تأمینش
مىكننـد .اینهـا بحثهایـى بـوده كـه گذشـته.
بحـث امـروز ایـن اسـت؛ آن كارى كـه انبیای عظام الهـى مىخواهند انجام
بدهنـد؛ یعنـى ایجـاد حكومـت و جامعـه و نظـام توحیـدى و برانداختـن نظـام
جاهلـى و شـركآمیز و ایجـاد رسـتاخیز عظیمـى در متـن اجتمـاع ،ایـن كارهـا را ـ
كه هدفهاى انبیاء علیهمالسلام اسـت ـ از كجا شـروع مىكنند؟ مسـئله نقطه
شـروع ،مسـئله بسـیار مهمىسـت. ... .
ا گـر چنانچـه نقطـه شـروع درسـت و بهجـا انتخـاب شـد ،امیـدوارى بـراى به
نتیجـه رسـیدن ایـن كار و ایـن طـرح و ایـن برنامـه زیـاد اسـت؛ امـا ا گـر نقطـه
شـروع بـد انتخـاب شـد ،نـه اینکـه آن بـار بـه منـزل نمىرسـد و آن كار سـامان
نمىگیـرد ،نـه؛ ممكـن اسـت بگیـرد ،ممكـن اسـت آن بـار بـه منـزل برسـد ،اما به
دشـوارى خواهـد رسـید .نقطـه شـروع از اینجهـت بسـیار مهـم اسـت كـه تـا
ىسـت
حـدود زیـادى ،بـا درصـد زیادى ،متكفـل و متضمن موفقیت آن كار 
كـه از ایـن نقطـه قـرار اسـت شـروع بشـود.
ً
در مـورد كار انبیـاء ،اوال ،ارزشـیابى كار اینهـا ایجـاب مىكنـد كـه مـا نقطـه
شـروع آنها را بدانیم .براى اینکه یک معرفت كاملى در زمینه كار انبیاء براى
مـا بـه دسـت بیایـد ،چقـدر خوب اسـت كه این مسـئله را هـم بدانیم؛ كـه اینها
از كجـا شـروع مىكردنـد .علاوه برایـن ،بـراى مـا آموزنـده اسـت .مـا ا گـر دیدیـم
كـه انبیـاء بـه سـبك خاصـى و شـیوه معینـى همگـى عمـل كردهانـد ،ایـن بـراى
مـا مىتوانـد یـک درسـى باشـد ،بـه حكـم آنکـه پیـرو انبیـاء و دنبالـهرو مكاتـب
و راه آنهـا هسـتیم .از چندیـن نظـر بنابرایـن مفیـد اسـت كـه مـا ایـن مسـئله را
تعقیـب كنیـم.

98

ن
ت
ن� خ� ت
دعو�
س� ی� ن� � غ�مههای

ُ
انبیـای عظـام الهـى  ...نقطـه شـروع كارشـان عبـارت بـود از بیـان ل ّـب و مغز و
اسـاس و روح مكتبشـان .انبیاء در شـروع انقالب و رسـتاخیز اجتماعى و عقیدتى،
بـا مـردم مجاملـه نكردنـد هرگـز .چنیـن نبـوده اسـت كـه یـک مـدت زمانـى مـردم
را سـرگردان كننـد بـا یـک حرفهـاى دیگـرى ،بـا یـک شـعارهاى دیگـرى ،و بعـد
از آنىكـه یـک مقـدارى موفقیـت پیـدا كردنـد ،بعـد آن شـعار اصلـى را در میـان
بگذارنـد ،نـه؛ از اول بـا صداقـت و بـا درسـتى و راسـتى ،آن هـدف واقعـى و نهایـى
خـود را بیـان كردنـد ،و آن چـه بـود؟ آن هـدف ،عبـارت بـود از توحیـد.
همانطـوری کـه در روزهـاى گذشـته تشـریح كردیـم ،توحیـد همهچی ِـز
مكتـب انبیـاء علیهمالسلام اسـت .توحیـد و معرفـت خـدا هـم مایـه تكامـل
و تعالـى روح انسـان اسـت ،كه ایـن هـدف عالـى و نهایـى انبیـاء اسـت ،و هـم
طـرح توحیـد بهمعنـاى ایجـاد یـک محیـط الهـى ،یـک جامعـه و نظـام الهـى،
یـک نظـام عادالنـه ،یـک نظـام بىطبقـه ،یـک نظـام بـدون اسـتثمار ،یـک
نظـام بـدون ظلـم ،بهمعنـاى تشـكیل یکچنیـن نظامىسـت و ایـن همـان
محیـط متناسبىسـت كـه دیـروز مىگفتیـم بـراى پـرورش موجـود انسـانى ،الزم
و ضرورىسـت.
توحیـد همهچیـز مكتـب انبیـاء اسـت .هـم تأمینكننـده هـدف نهایـى
و غایـى انبیـاء ،اعتقـاد بـه توحیـد و وجـود خـدا و وحدانیـت خداسـت ،و
نسـازى الزم مىداننـد ،بـراى
هـم اینکـه آن محیطـى را کـه بـراى انسا 
مسـازى؛ توحیـد بهتریـن و گویاتریـن شـعار اسـت؛
پیادهكـردن كارخانـه آد 
بـراى خاطـر اینکـه جامعـه توحیـدی یعنـى جامعـهاى كـه در آن ،خـدا فقـط
آقایـى و خدایـى مىكنـد .هیچكـس غیـر خـدا در آن خدایـى نمىكنـد .هیـچ
موجـودى در جامعـه توحیـدى ،تحمیـل و تكلیف و قانونگـذارى براى دیگران
نـدارد .هیـچ موجـود دیگـرى در جامعـه توحیـدى ،مـردم را بـه اطاعـت خـود فـرا
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پیغمبـر كـه نماینـده خداسـت.
نمىخوانـد،
حتـى پیغمبـر؛ حتـى َ َ
َ َْ َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
ّ
ـال اللـه َیـا ِع َ
یسـى ْاب َ
«و ِاذ ق
ـاس ات ِخذونِـی َو ا ِم َـی ِإل َه ْی ِـن
ـن َم ْر َی َـم أ أنـت قلـت ِللن ِ
َ
ّ
ْ ُ
ون الل ِـه» 6خـداى متعـال بـه عیسـى خطـاب مىفرسـتد؛ آیـا تـو بـه مـردم
ِمـن د ِ
چنیـن آموختـهاى ،یـاد دادهاى كـه تـو را و مـادرت را خـدا و معبـود بداننـد؟
َ َ
َ
«قـال ُس ْـب َحان َك» منزهـى تـو پـروردگارا ،مـن هرگـز چنیـن آمـوزش غلطـى ،آموزش
بـدى نمىدهـم ،هرگـز .مـن پنـاه مىبـرم بـه تـو از اینکـه آنچـه كـه حق نیسـت و
َ َ
ُ ُ ُْ ََ
درسـت نیسـت ،آن را بـه مـردم یـاد بدهـم؛ ِ«ا ْن ك ْنـت قل ُت ُـه فق ْد َع ِل ْم َت ُه ت ْعل ُم َما
َْ
فِـی نف ِسـی» تـا آخـر آیه.
آیـه دیگـرى در ایـن زمینـه هسـت كـه البتـه مناسـبتر از ایـن اسـت ،اینکه
ُ ُ
هیـچ پیغمبـرى حـق نـدارد كـه مـردم را بگویـد كـه «كونـوا ِع َب ًادا ِلـی» .مضمون
آیـه ایـن اسـت ،ا گـر بخواهیـد در كشـفاآلیات پیـدا كنیـد«ُ ،ك ُونـوا ِع َب ً
ـادا ِلـی»
در آیـه هسـت؛ مىتوانیـد از ایـن جملـه در كشـفاآلیات پیـدا كنیـد .هیـچ
پیغمبـرى حـق نـدارد بـه مـردم بگویـد :مـردم شـما بندههـا و بردههـاى مـن
ً
باشـید .البتـه پیداسـت كـه پیغمبـر صریحـا نمىگویـد بـه مـردم ،مـردم بـرده
مـن و غلام مـن باشـید؛ منظـور این اسـت كه حق نـدارد هیـچ پیغمبرى ،حتى
مـردم را بـه فرمـان خـود ،بـدون قیدوشـرط ،دعـوت كنـد؛ یعنـى آنىكـه فقـط
حـق خداسـت .وقتىكـه پیغمبـر اینجـورى بـود ،وقتـى بنـده برگزیـده خـدا
حـق نـدارد در قلمـرو حكومـت و ملـك خدایـى تصرفـى بكنـد ،وقتىكـه پیـامآور
وحـى پـروردگارى ،نمىتوانـد مـردم را بـه اطاعـت خـود ،بـا قطعنظـر از خـدا
ِ

زورگویـان
فرابخوانـد ،تكلیـف دیگـران معلـوم اسـت .قدرتهـاى سیاسـى،
ِ
ممتـد دراز ،بـر
تاریـخ ،قلدرانـى كـه در طـول زمانـه عمـر بشـرى ،در ایـن مـدت
ِ
مـردم تحمیـل داشـتند ،تكلیـف داشـتند ،بـار بـر دوش مـردم داشـتند ،اینهـا
 6ـ سوره مبارکه مائده ،آیه 116
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همـه برخلاف توحیـد ،عملـى انجـام دادنـد ،توحیـد اینهمـه را نفـى مىكنـد؛
ایـن معنـاى توحیـد اسـت. ... .
اهمیـت مسـئله اینجاسـت كـه حساسـیت و درك مـردم زمـان پیغمبـران و
عـدم وجـود ایـن درك در مـردم زمانهـاى بعـد ،مثـل مـن و شـما ،ایـن معلـول
چیسـت؟ پیغمبرهـا تـا آمدنـد ،از قـدم ّاولـى كـه وارد شـدند ،دوستانشـان و
دشمنانشـان مشـخص شـدند ... .از اول آنكسـانىكه بایـد پیغمبـر را بكوبنـد،
فهمیدنـد كـه بایـد بكوبند ،بر كسـى پوشـیده نماند .همچنانىكه هركسـى از آن
طبقـهاى كـه بایـد بپذیرند ،دركش ،شـعورش ،فهمش ،توفیقش بیشـتر بود ،او
هـم از اول و هرچـه زودتـر فهمیـد كـه پیغمبر چه مىگویـد و به چه فرامىخواند.
 ...هـر دو گـروه فهمیدنـد كـه پیغمبـر حرفـش چیسـت در ایـن دنیـا ،چـه
مىخواهـد بگویـد .حرفـى كـه بنـده و جنابعالـى هنـوز درسـت نفهمیدیـم... .
ایـن مطلبـى كـه مـا بایـد اینجـا بایسـتیم ،بـا شـما حـرف بزنیـم تـا ثابـت كنیـم،
ـهرى آن
اسـتدالل كنیـم ،روشـن كنیـم؛ مطلبىسـت كـه عـرب بیابانـى یـا ش ِ

روزگار بعثـت پیغمبـر ،در اولیـن جملـه قضیـه را مىفهمیـد.
ِ

امروز ما باید با شـما صحبت كنیم ،بگوییم كه روح توحید عبارت اسـت از

اول اول
نفى هرگونه قدرتى جز قدرت پروردگار .ابولهب همین مطلب را همان ِ
فهمیـد .ولیدبنمغیـره مخزومـى ،آقـاى قریـش ،ابوجهـل ،آقـاى دیگ ِـر قریـش و

همچنیـن امـی ابنفلان و دیگـران و دیگـران ،آقایـان قریـش ،اول ،این مطلب
ّ
را فهمیدنـد .فهمیدنـد اینىكـه مىگویـد ِالالـه ِال اهلل ،اینىكـه مىگویـد خدایـى،
معبـودى جـز اهلل نیسـت ،فقـط بـه یک مسـئله اعتقـادى دعـوت نمىكند ،بلكه
بـه یـک مسـئله اجتماعى نیـز دعوت مىكنـد. ... .
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شـما خیـال مىكنیـد كـه علـت مخالفـت كفـار قریـش ،سـردمداران كفـر و
ضاللـت بـا پیغمبـر ،جـز همیـن مطلـب كـه مقـام خـود و موقعیـت اجتماعـى خود
را در خطـر مىدیدنـد ،چیـز دیگـرى بـوده؟ آیـا بـراى بتهـا دلشـان مىسـوخت؟
اینقـدر اینهـا مؤمـن بودنـد؟ مـا ندیدیـم در طبقـات بـاالى اجتماعـى ،در هیـچ
دلسـوز فـداكار بـراى دیـن ،بـراى
واقعـى
مؤمـن
زمانـى ،اینکـه مردمـى باشـند
ِ
ِ
ِ
مقدسـات ،هـر دینـى و هر مقدسـاتى ،هرکسـی هم در طول زمـان گفته ،بىخود
گفتـه ،تجربـه نشـان داده كـه دروغ میگویـد ... .مىدیدنـد توحیـد كاخ آقایـى
و ریاسـت آنهـا را ویـران خواهـد كـرد .مىدیدنـد نفـى ِاالهـان ،نفـى خدایـان؛
یعنـى ایجـاد جامعـه توحیـدى و ایجـاد جامعـه توحیـدى ،بهمعنـاى حكومـت
انحصـارى خـدا و اطاعـت انحصـارى از خـدا.
 ...پیغمبـر وارد اجتمـاع كـه مىشـود ،مىگویـد كـه هیـچ خدایـى جـز خـدا
نیسـت ،اولیـن كلمـه او ،ایـن كلمـه اسـت ،تـا ایـن كلمـه را مىگوید ،بنـا مىكنند
مقابـل آن صفآرایـى كـردن ،مخالفـت كردن ،ضدیت كـردن ،او را نابود كردن
حتـى؛ در مـواردى بـه نابـودى او هـم كار منجـر مىشـد.
اولین نغمه دعوت انبیاء و نقطه شـروع كارشـان اعالم توحید اسـت،
اعلام حـرف آخـر؛ حـرف آخـر را اول مىزننـد .مكاتـب و احـزاب سیاسـى در دنیـا،
آنهایـى كـه بـا خـدا و دیـن ارتباطـى ندارنـد؛ حرفـى ندارنـد كـه مدتها مـردم را
دنبـال نخودسـیاه بگرداننـد ،مدتهـا سرشـان را بـا شـعارهاى پـوچ و توخالـى
گـرم كننـد ... ،بعـد آخـرش ببینیـم كـه مطلـوب و منظـور از اول اینهـا نبـوده.
 ...انبیـاء نـه ،راسـت و حسـینى و صـاف ،مطلـب را از اول بیـان مىكننـد .از اول
بـه مـردم مىگوینـد منظـور مـا چیسـت.
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علت تبیین اولیه هدف توسط انبیاء
فایـده اینجـور گفتـن چیسـت آقـا؟ چـه عیـب دارد كـه انبیـاء اول مـردم
را َد َول بدهنـد؟ مدتـى مـردم را سـر بدواننـد ،مدتـى حرفهـاى پـوچ بزننـد،
مدتـى آنچـه را كـه نمىخواهنـد ،بـه مـردم وانمـود كننـد كـه مىخواهیـم ،در
آخـر ،هدفشـان را تأمیـن كننـد؛ چـه مانعـى دارد؟ مانعـش ایـن اسـت كـه دین با
آ گاهـى و بصیـرت همـراه اسـت .ایمان دینـى ا گر كوركورانه و ناآ گاه باشـد،
فایـده نـدارد .دیـن مىخواهـد هركسـى كه بـه او مىگرود ،هركسـى كه وارد
منطقـه و محیـط او مىشـود ،از اول بدانـد كـه بـه كجـا مـىرود و دنبـال چـه
بیابانـى بىاطلاع ازهمهجـا هـم ،وقتـى مىآیـد پیـش
عـرب
كارى مـىرود .آن ِ
ِ
پیغمبـر مسـلمان مىشـود ،از آن سـاعت اول مىدانـد چـه مىخواهـد ،دنبـال
مجهـول مطلـق نیسـت ،مىفهمـد چـه مىخواهـد؛ بـراى همیـن اسـت كـه
تـاب آنهمه رنج
آنجـور تحمـل مىكنـد و صبـر مىكنـد .بـراى همیـن اسـت كـه ِ

و شـكنجه و سـختى را مـىآورد ،چـون مىدانـد چـهكار مىكنـد .و همیشـه در
مبـارزات و مصادمـات و سـتیزهها ،در تمـام طـول تاریـخ و همـه جـاى عالـم ،ا گـر
آن شـخصی كـه اقـدام مىكنـد ،آ گاه نباشـد ،ا گـر ندانـد كـه چـه مىخواهـد ،ا گـر
ندانـد دارد دنبـال چـه مقصـودى و چـه معشـوقى مـىدود ،در آن لحظـات اول
خسـته خواهـد شـد و ایـن خیلـى امـر طبیعىسـت. ... .
علـت آنكـه ادیـان ،از اول سـخن آخـر را بیـان مىكننـد و مىگوینـد ،دلیـل
اینکـه از اول مىگوینـد مـا بـراى چـه آمدیـم ،پردهپوشـى نمىكننـد ،همیـن
افـراد گرویـده و وابسـته بـه دیـن ،از روى آ گاهـى،
اسـت؛ بـراى ایـن اسـت كـه ِ
از روى بصیـرت ،بـدون اینکـه سـر خودشـان را گـرم بكننـد ،وارد دیـن شـوند.
درسـت نقطـه مقابـل آنىكـه امـروز در دنیـاى دیـن معمـول اسـت .در دنیـاى
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دیـن ،بصیـرت و آ گاهـى جرم اسـت ،جرم .آدم متدیـن و آدم ضد دین ،عجیب
ایـن اسـت كـه ایـن دو گـروه ،هـم متدیـن ،هـم ضـد دیـن ،در بعضـى از مسـائل
دینـى بـه نتیجـه واحـدى مىرسـند .آدم متدیـن و آدم ضـد دینـى ،هـر دو ّ
كانـه
باورشـان آمـده كـه دیـن یعنـى نفهمیـدن ،دیـن یعنـى چشـم و گـوش را بسـتن،
ً
اصلا فكـر نكـردن .بـه ظاهـر مىگوییـم و مىگوینـد متدینیـن ،كـه اصـول دیـن
استداللىسـت ،در اصـول دیـن بایسـتى كسـى تقلیـد از كسـى نكنـد ،امـا جـرأت
دارى تقلیـد نكـن ،جـرأت دارى در یـک گوشـه از اصـول دیـن ،یـکذره از تقلیـد
ً
بیـا اینطرفتـر ،ببیـن چگونـه فـورا ضربهفنـى خواهـى شـد .باورمان آمـده همه
كـه دیـن یعنـى بـدون بصیـرت و بـدون آ گاهـى و بـدون درك و چشمبسـته و
ّ
متعبدانـه در یـک راهـى رفتـن .چـون شـنیدیم و مىدانیـم كـه در فـروع دیـن
بایـد بـه متخصـص رجـوع كـرد و متخصـص را شـناخت و دنبالـش رفـت ،خیـال
كردیـم كـه دیـن همهجایـش همینجـور اسـت ،درحالىكـه درسـت بـه عكـس
اسـت ،درسـت بـه عكـس اسـت ،صدوهشـتاد درجـه بـا همدیگـر اینهـا فـرق
دارد.
ً
دیـن اساسـا بـا آ گاهـى و بصیـرت اسـت .بـه هیچكـس نمىگوینـد حـاال شـما
ً
ً
عجالتـا قبـول بكـن ،بعـد خواهـى رفـت ،تحقیـق خواهى كـرد ،ابـدا؛ در عالم دین
ایـن حرفهـا نیسـت .اگـر هـم بـه فـرض قبول بكنـى ،تا وقتـى دلت قبـول نكرده
ً
است و از روى آ گاهى نبوده ،واقعا قبول نكردى .اگر هم تو دین را قبول كردى،
دیـن تـو را قبـول نكـرده ،تـا وقتـى از روى بصیـرت و آ گاهـى نباشـد .بـراى اینکـه
دیـن بـراى آ گاهـى ،قیمـت قائـل اسـت ،بـراى بصیـرت ارزش قائـل اسـت ،بـراى
انسـان بابصیـرت ،مقـام برتر و باالتر قائل اسـت .بـراى اینکه مىخواهد همگان،
ِ

آغـاز توجـه بـه خـدا ،آ گاهانـه توجـه داشـته باشـند .بـراى این منظورهاسـت كه
از ِ
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انبیـاء از اول منظـور خودشـان را و هـدف آخرشـان را بیـان مىكننـد.
مطلـب دیگـرى كـه در ایـن زمینـه مىتوانیـم از آن اسـتنباط و اسـتنتاج
بكنیـم و نتیجـه بگیریـم ،ایـن اسـت .آنچـه را كـه نتیجهگیرى مىكنیـم در این
بحـث ،دو ،سـه مـورد اسـت؛ یکـىاش همیـن بـود كـه اآلن عـرض كـردم ،كـه
مسـلمان نـاآ گاه را قبـول نمىكنـد.
دیـن آ گاهـى و بصیـرت را اصـل مىدانـد و
ِ

لزوم شروع تبلیغ دین با توحید
نكتـه دوم ایـن اسـت كـه پیـروان انبیـاء ،آنكسـانىكه خـود را وارث نبوتهـا
مىداننـد ،نهفقـط علمـا ،البتـه علمـا وارثـان انبیائنـد ،امـا همـه الهیـون عالـم بـه
یک معنا وارثان انبیاء محسـوب مىشـوند ،هركسـى كه در راه توحید مشـى بكند
و توحیـد را بهعنـوان یـک قطعنامـهاى قبـول بكنـد ،این آدم پیـرو ابراهیم و پیرو
موسى و پیرو عیسى و پیرو همه پیغمبران عزیز و بزرگوار دیگر خداست؛ پیروان
انبیاء از چه راهى مىخواهند وارد بشـوند؟ از كجا مىخواهند شـروع كنند ،بهتر،
و قاطعتـر و نتیجهبخشتـر از آن نقطـهاى كـه انبیـاء از آنجـا شـروع كردنـد؟
مـا چـرا امـروز وقتىكـه صحبـت دیـن مىشـود ،اول توحیـد را مطـرح
ً
نمىكنیـم؟ چـرا؟ ایـن یـک سؤالىسـت كـه بایـد واقعـا بشـود ،مگـر غیـر از ایـن
اسـت؟ آنجـا كـه سـخن از دیـن مـىرود ،صـدى چنـدش سـخن از توحیـد
مـىرود؟ مـا چـرا بـراى متدینكـردن مـردم خـود ،جامعـه خـود ،دنیـاى خـود،
ازآنجایىكـه انبیـاء شـروع كردنـد ،شـروع نمىكنیـم؟ مـا مىخواهیـم مـردم
دنیـا را بـه دیـن اسلام معتقـد كنیـم؛ از راهـى غیـر از راهـى كـه انبیـاء وارد شـدند،
وارد مىشـویم؛ بایـد توحیـد را مطـرح كنیـم ،همـان توحیـدى كـه انبیـاء مطـرح
كردنـد .ا گـر نتوانیـم در افـق جهانـى ،در سـطح بینالمللـى ،آن رسـتاخیز را
بهوجـود بیاوریـم ،كـه البتـه بـه ایـن آسـانیها هـم نمىتوانیم؛ الاقـل مىتوانیم
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در سـطح بینالمللـى و در افـق جهانـى ،بـه مـردم بگوییـم كـه هـدف و مقصـد
انبیـاء ،ایجـاد آنچنـان رستاخیزىسـت؛ ایـن را كـه مىتوانیـم بگوییـم .چـرا
ایـن را مطـرح نمىكنیـم؟
ً
ً
چرا گویندگان دینى بهجاى آنكه از توحید شروع كنند ،فكرا و عمال؛
مىپردازند به مسائل فرعى و درجه دو و سه؟ این خیلى مسئله قابل توجه و
قابل اهمیتىست ... .حاضر است ساعتها بحث كند در اینکه نكیر و منكر
وقتى در قبر مىآیند ،به چه صورت مىآیند؟  ...مسئلهاى كه دانستنش و
ندانستنش یک ذره تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم ،هیچ تأثیر ندارد در
انجام تعهدات اسالمى ما ... ،اما هرگز حاضر نیستند به این مسئله
عمل و
ِ

اصل توحید براى شكل جامعه ،براى نظام اجتماعى،
بیندیشند كه توحیدِ ،
پیشنهادش چیست؛ آیا پیشنهادى دارد یا ندارد؟ حرف ما این است كه این

كارها باید در درجه اول قرار بگیرد.
درسى كه ما مىگیریم از كار انبیاء و از نقطه شروع دعوت انبیاء ،از
جمله یکى این است كه باید ما هم نقطه شروعمان را همان نقطه شروع
انبیاء قرار بدهیم .اگر رستاخیز انبیاء را نتوانیم انجام بدهیم ،الاقل مىتوانیم
بگوییم كه رستاخیز انبیاء این است ،هدف انبیاء این است ،راهشان این
است ،تشریح بكنیم ،این کار را كه مىتوانیم بكنیم .درباره پیغمبر آخرالزمان
پنج در زندگى
اگر بحث بشود ،ترجیح داده مىشود به مسائل درجه چهار و ِ
ً
آن بزرگوار  ...اما اینکه نبى اكرم اصال براى چه آمده بود؟ پیشنهادش درباره
ً
شكل اجتماع چه بود؟  ...آنچه كه اصال مطرح نیست ،همین است.
امروز روزى نیست كه دنیاى اسالم طاقت تأخیر در این مسائل را داشته
بیمار ما
باشد .امروز آن ِ
وقت زیاد را ما نداریم ،امروز آن فرصت را نداریم ،امروز ِ

محتضر است ،محتضر ،ساعتش دیر است .امروز باید هرچه را كه الزمتر است،
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جلوتر بیندازیم ... .سخن آخر اینکه ا گر چنانچه این نصیحت را از ما قبول
ً
نمىكنى ،اقال از اینکه نصیحت كردیمَ ،ب َدت نیاید؛ اینهم یک مطلب دیگر.
بهترین مردم آن كسىست كه از نصیحت شنیدن بدش نیاید.
ِ

تبیین قرآنی سرآغاز دعوت انبیاء
بنابراین نقطه شروع دعوت انبیاء توحید است .شاهدی كه بر این معنا از
قرآن برایتان ذكر كردیم ،دیگر چون نمىخواهم تفصیل بدهم ،یکى سوره نحل
ُ ُ
ً
ََ
ْ
است و آیهاش این است«َ :و لق ْد َب َعث َنا فِی ك ِ ّل أ َّمـهٍ َر ُسولا» 7و همانا برانگیختیم
در هر امتى پیامبرى .حرفش چه بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و پیامش
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
الط ُاغ َ
وت» كه عبودیت كنید خدا را و دورى
این بود« :أ ِن اعبدوا الله و اجت ِنبوا
حرف اول پیغمبرهاستّ .اولى كه مىآیند ،هنوز از گرد
بگزینید از طاغوت؛ این ِ
َ
َ
ُ
َ
الطاغ َ
راه نیاسوده ،حرفش این است« :أن ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه َو ْاج َتن ُبوا ّ
وت».
ِ
ِ
طاغوت رقیب خداست .طاغوت آنىست كه شاخ به شاخ ،مقابل
خود تویى؛
خدا و فرمان خدا مىایستد ،هر که هست .گاهی این طاغوت ِ
َ
َ«أ َ
َ
عدى َع ُد ّو َك َن ُ
فس َك ّالتی َب َ
ین َج َنبیک» ،گاهى طاغوت همان دل هرزهدراى
ِ
آقایىطلبى یک آدم
توست .گاهى طاغوت همان هوس روز و شب توست .گاهى
ِ

طاغوت اوست ،تكبر یک انسان طاغوت اوست .گاهى هم قدرتهاى خارج از
وجود انسانند .قدرتهایى كه همینطور دایرهوار وسیع مىشود ،وسیع مىشود
و باال مىرود .بههرحال پیغمبرها وقتىكه آمدند ،گفتند خدا ،نه طاغوت .اول
جملهاى كه گفتند این بوده كه عبادت كنید و عبودیت كنید خدا را و اجتناب
كنید ،دورى كنید ،بىاعتنایى كنید به طاغوت.
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َْ
َّ
َ
َ
«ف ِم ْن ُه ْم َم ْن ه َدى الل ُه» بعضىشان را خدا هدایت كرد« ،و ِمنهم من حقت علیهِ
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َّ َ َ
الضلال ُـه» بعضىشان كسانى بودند كه ضاللت و گمراهى بر آنان قرار گرفت.
َْ
َ
َ ُْ ُ َ َْ َ
ك َان َع ِاق َب ُـه ْال ُم َك ّ ِذب َ
ین»
«ف ِس ُیر وا فِی الأ ْر ِض» در زمین سیر كنید« ،فانظر وا كیف
ِ
ببینید عاقبت آنكسانىكه ضاللت بر آنان قرار گرفته بود و پیغمبر را تكذیب
كردند و هدایت او را نپذیرفتند چگونه شد .ببینید تمدنهاى برافتاده را ...
كه از آن جز نامى در ستون تاریخ باقى نماند. ... .
اما بهطوركلى تا آخر دنیا این است؛ هر جامعهاى ،هر امتى كه بر روال دین
حركت نكند و برطبق دین حركت نكند ،نابود خواهد شد .نهاینکه آدمهایش
همه خواهند مرد ،نه؛ نابود شدن امت ،بهمعناى نابود شدن تشكیالت ملى
آنهاست .جذب مىشوند ،هضم مىشوند ،جزو ملتهاى دیگر مىشوند،
ً
َ ُْ ُ َ َْ َ
ك َان َع ِاق َب ُـه ْال ُم َك ّ ِذب َ
ّ
ین» .این
ملیتشان اصال از بین مىرود« ... .فانظر وا كیف
ِ
در سوره نحل بود ،حاال سوره اعراف.
ُ ّ ُ َّ َ ُ ً
َ
َ
ْ
در سوره نحل ،بهطور كلى میگوید«َ :و لق ْد َب َعث َنا فِی ك ِل أمـه رسولا» در
همه امتها پیغمبر فرستادیم ،اما در سوره اعراف ،دانهدانه پیغمبرها را ذكر
َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ً َ َ
وحا ِإل ى ق ْو ِمهِ » 8نوح را
مىكند .اول از نوح شروع مىكند ،مىفرماید« :لقد أرسلنا ن
َ
ََ َ َ
بهسوى قومش فرستادیم« ،فقال َیا ق ْو ِم ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه» ،ببینید اولین حرفش این
ُ
َ
َ ُ
َّ
است ،گفت اى قوم من! «ا ْع ُب ُدوا الل َه» عبودیت كنید خدا را«َ ،ما لكم ِّم ْن ِإلهٍ
ّ َ َ ُ َ ُ َ
َ
غ ْی ُر ُه» شما را معبودى جز او نیست؛ معبود حقیقی یعنى«ِ .إنِی أخاف َعل ْیك ْم َعذ َاب
َ َ
یم» من مىترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ .بعد قومش به او جواب
ی ْو ٍم ع ِظ ٍ
دادند ،گفتند كه قبول نمىكنیم و چه و چه و چه و ماجراى توفان؛ اینهایش
محل بحث ما نبود ،تا باز مىرسد نوبت به عاد.
مىفرماید«َ :و إ َل ى َعاد َأ َخ ُاه ْم ُه ً
ودا» 9فرستادیم بهسوى قوم عاد ،برادرشان
ٍ
ِ
 8ـ سوره مبارکه اعراف ،آیه 59
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هود را«َ ... .و َت ْنح ُت َ
ون ِم َن ْالجبال ُب ُی ًوتا َفار ِه َ
ین» ،10درباره این قوم عاد است
ِ
ِ ِ
ِ
ً
ظاهرا ،كه اینها در میان كوهها خانه مىساختند ،بعید نمىداند آدم که برای
آن اواخر عهد حجرى باشد كه بعضى از دانشمندان مادى ذكر كردند و ترسیم
كردند .غرض ،برای خیلى قدیمند .پیغمبرى داشتند اینها به نام هود ،آن
َ َ ُ
َ َ
َ َ َ
هم باز به اینها همین را مىگفت« ،قال َیا ق ْو ِم ْاع ُب ُدوا ا ّلل َه َما لك ْم ِم ْن ِإلهٍ غ ْی ُر ُه»
گفت اى مردم ،خدا را بپرستید و عبودیت كنید كه شما را جز او خدایى نیست.
ً
ضمنا ببینید با این بیان چقدر غلط و باطل مىشود فرضیه آنكسانىكه
مىگویند توحید و بهطور كلى دین ،بر اثر وضع طبیعى انسانها و از روى
ً
جهالت و نادانى انسانها بهوجود آمد و دین تدریجا به توحید رسید.
مىگویند اول اقوام مشرك بودند ،بعضى از این جامعهشناسهایى كه از بر حرف
مىزنند ... .بدون مطالعه یک قسمت مهمى از تاریخ ،راجعبه مسائل پدیدههاى
دین و مذهب و این چیزها حرف مىزنند. ... .
بههرحال«َ ،ا َف َلا َت َّت ُق َ
ون» آیا اى قوم من ،پروا نمىكنید؟ توحید را به اینها
مىخواست بقبوالند و بفهماند .حاال اینجا ،من گفتگو و مذاكره قومش را با
حضرت هود ذكر كردم .از روى قرآن مىخوانم و ترجمه مختصرى مىكنم.
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َ َ
«قال ال َملأ ال ِذ َین كف ُر وا ِم ْن ق ْو ِمهِ » آن مأل و برجستگانى كه از قوم او كافر بودند،
به او اینجور مىگفتند« :ا َّنا َل َن َر َاك فی َس َف َ
اهـهٍ » ما تو را در سفاهت و نابخردى
ِ
ِ
ْ
َ
میبینیم«َ ،و إ َّنا َل َن ُظ ُّن َك ِم َن الك ِاذب َ
ین» و ما تو را از درو غگویان مىپنداریم. ... .
ِ
ِ
َ«ق َال َیا َق ْوم» گفت اى قوم من«َ ،ل ْی َس بی َس َف َ
اه ٌه» در من نابخردى نیست« ،وَ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ّ
َل ِكنّی َر ُس ٌول ِمن ر ّب ال َعال ِم َ
ین» بلكه من پیامبرى از پروردگار جهانیانم .درمقابل
ِ
ِ
ُ
اتهام آنها ،سخن ناشایست آنها ،سخن حق خود را تكرار كرد« .أ َب ِ ّل ُغ ُكمْ
ََ َ ُ َ
ر َس َال َ ّ
اص ٌح
ات ربِی» كه مىرسانم به شما پیامهاى پروردگارم را«َ ،و أنا لك ْم ن ِ
ِ
ِ
 10ـ سوره مبارکه شعرا ،آیه  : 149و هنرمندانه (براى خود) از كوهها خانههایى مىتراشید.
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َ
أ ِم ٌ
ین» من براى شما خیرخواهى امانتدارم .خیر شما را مىخواهم ،رشد شما را
مىخواهم ،پیشرفت شما را مىخواهم كه شما را به خدا و توحید دعوت مىكنم.
َ
َ
ُ
َ ُ َ
ُ ْ
ُ
«ا َو َع ِج ْب ُت ْم أ ْن َج َاءك ْم ِذك ٌر ِمن ّر ِّبك ْم َعل ى َر ُج ٍل ِم ْنك ْم ِل ُی ْن ِذ َرك ْم» آیا در شگفت شدید
از اینکه یادآورىاى ازطرف پروردگارتان بهسوى شما آمد ،بهوسیله مردى از
خود شما ،تا شما را بترساند؟ یعنى از اینکه یک انسانى از انسانهاى معمولى،
در همین كسوت شما ،در همین لباس شما ،به مقام نبوت و پیامبرى برسد،
ْ ُ
تعجب مىكنید؟ َ«و اذك ُر وا» ،آنوقت اینها را به یک مسئله تاریخى توجه
ْ َ ُ ََُ
َ ُ
ْ ُ
مىدهد؛ َ«و اذك ُر وا ِإذ َج َعلك ْم خلف َاء ِم ْن َب ْع ِد ق ْو ِم ن ٍوح» به یاد آورید كه خدا شما
ْ َْ
ُ
را جانشینان ساخت پس از قوم نوح ،آن قوم گنهكار«َ ،و َز َادك ْم فِی الخل ِق َب ْص َط ًه»
َ ْ ُ
شما را در آفرینش ،در خلقت و در اندام ،نیرو و قدرت بیشترى داد« .فاذك ُر وا
َ
اء ا َّلله» به یاد آورید نعمتهاى خدا را«َ ،ل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون» شاید به موفقیت و
ِ
َءال َ ِ
پیروزى و رستگارى برسید.
ً
َ ُ َْ َ
«قالوا أ ِج ْئت َنا» ،ببینید ،دشمن هم فورا مىفهمد كه عبادت انحصارى خدا
َ
َ ُ َْ َ
یعنى چه « .قالوا أ ِج ْئت َنا ِل َن ْع ُب َد ا ّلل َه َو ْح َد ُه» آیا تو آمدهاى نزد ما تا ما فقط خدا را
ََ
َ
َ
بپرستیم و عبودیت كنیم؟ َ«و نذ َر َما ك َان َی ْع ُب ُد َآب ُاؤنا» و آنچه را كه پدران
ما عبودیت آن مىكردهاند ،آنها را كنارى بگذاریم؟ از بتهاى بىجان
َْ
َ َ
و بتهاى جاندار هر دو« .فأ ِت َنا ِب َما ت ِع ُدنا» آنچه كه بدان ما را وعده و وعید
ْ ُ ْ َ َ َّ
الص ِاد ِق َ
مىدهى ،آن را براى ما بیاور؛ ِ«ان كنت ِمن
ین» ا گر راست مىگویى.
َ َ َ َ َ ُ
َ ُ
َ َ
«قال ق ْد َوق َع َعل ْیك ْم ِمن ّر ِّبك ْم ِر ْج ٌس َو غض ٌب» گفت بىگمان بر شما قرار گرفته
است پلیدى و خشم .پلیدى و خشم ،پلیدى در وجود خودتان و خشمى از ناحیه
َ ُ ُ َ
پروردگارتان شما را فراگرفت؛ بدبخت هستید« .أ ت َج ِادلون ِنی» آیا با من مجادله
َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ
ُ
وها أن ُتم َو َآب ُاؤك ْم» درباره نامهاى پوچ و بىمغزى كه
مىكنید؟ «فِی أسم ٍاء سمیتم

110

ن
ت
ن� خ� ت
دعو�
س� ی� ن� � غ�مههای

خود شما و پدرانتان نام بر آنها گذاشتید ،آن نامها را جعل و وضع كردید ،براى خاطر
این موجودى كه خودتان این موجود را درست كردید و به او قدرت بخشیدید ،براى
َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ
ان» كه خدا درباره آن هیچ
خاطر او با من مجادله مىكنید؟ «ما نزل الله ِبها ِمن سلط ٍ
سلطانى ،یعنىهیچقدرتى،نازلنكردهاست،یاهیچحجتى...،حجتیعنىدلیل
و برهان .و سلطان ،هم بهمعناى قدرت مىآید ،هم بهمعناى حجت ،یعنى دلیل
و برهان؛ اینجا هر دو معنا مىتواند باشد .یکى این معنا كه بگوییم خداى متعال
هیچ حجتى و دلیلى بر درستى و راستى و استوارى این خدایان تو و خداوندگاران تو،
براى تو نفرستاده .حرف دیگر اینکه بگوییم نه ،خدا هیچ قدرتى به آنها نداده ،و
زبون عاجز ناتوان را كه هیچ قدرتى خدا به آنها نداده است در كنار
این موجودات ِ
ُ
ّ
الم ْن َت ِظ َ
خدا مىگذارید«َ .ف ْان َت ِظ ُر وا إنی َم َعكم ِّم َن ُ
رین» منتظر باشید ،من نیز با شما از
ِِ
منتظرانم.اینها را گفت،بعدعذابپروردگار نازلشد.
�ذ
ث ف
م�بح� ه�دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
در دعوت انبیاء نخستین شعار ،نغمه توحید است که اساسیترین
نقطه و روح و عنصر اصلی مکتب آنان میباشد .توحید و برنامه
توحیدی عالوه بر این که مسیر اصلی برای تکامل و سعادت انسان
است ،الزمه این تکامل و هدایت را که تحقق جامعه توحیدی است
آسانتر و هموارتر میکند .انبیاء هدف و مسیر را صادقانه و واضح در
ابتدای دعوت خویش بیان میکنند و دعوت آنان با بیداری آ گاهانه
و روشنبینانه آغاز میشود .لذا از همان ابتدا معارضین و دشمنان
مشخص و معین میشوند .ایمان مؤمنان نیز از آغاز با بصیرت کامل
بوده بنابراین از انحرافهای مکتبی ایشان جلوگیری میشود.
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سؤاالت:
 -1چـرا حتـی برخـی علمـا و گرو ههـای مذهبـی ماننـد راهبـان بـا دعـوت انبیـاء
مخالفـت میکردنـد؟
خوردن انسـان از تبلیغـات دروغین و
 -2چـه راهـکاری بـرای ممانعت از فریب
ِ

خـوش ظاهر ،مؤثر اسـت؟

 -3کار جبههای و تشکیالتی معارضان انبیاء چگونه است؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ً
َ
َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِلك ّل نب ّی عد ّوا ش َی ِاط َ
ین ال ِإن ِس َوال ِج ِّن ُی ِوحی َب ْعض ُه ْم ِإلى َ َب ْع ٍض
ِ ٍِ
َ َ ْ
ُز ْخ ُر َف ْال َق ْول ُغ ُر ًورا َو َل ْو َش َاء َر ُّب َك َما َف َع ُل ُوه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َی ْف َت ُر َ
ون (َ )١١٢و ِل َت ْصغى ِإل ْیهِ أف ِئ َد ُه
ِ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ ْ َ ُ
َ
آخرهِ و ِلیرضوه و ِلیقت ِرفوا ما هم مقت ِرفون ()١١٣
ال ِذین لا یؤ ِمنون ِبال ِ
سوره انعام

َ َْْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ
وسى ب َآیات َنا َو ُس ْل َطان ُّ
َو َل َق ْد َأ ْر َس ْل َ
ُ
َ
ون فقالوا
ین (ِ )23إل ى ِفرعو َن و هامان و قار
ب
م

م
ا
ن
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ
َ ٌ َ
ك َّذ ٌ
()24ف َل َّما َج َاء ُهم ب ْال َح ّق ِم ْن ِع ْن ِد َنا َق ُال ْوا ْاق ُت ُل ْوا أ ْب َن َاء ا ّل ِذ َین َء َام ُن ْوا َم َع ُه وَ
اب
س ِاحر
ِ
ِ
َّ
َ َ
َْ ُْ ْ َ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ َ
َ
ال()25
استحیوا ِنساءهم و ما كید الك ِاف ِرین ِإلا فِی ضل ٍ
سوره غافر

َ ُ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
َ ْ
َ
َ
كاف ُر َ
ون(َ )34وقالوا
َو َ َماأ ْر َس َل َنافِیق ْ َر َیهٍ ِّمنن ِذ ٍیر ِإلاقال ُم َترفوها ِإنا ِب َماأ ْر ِسل ُت ْم ِبهِ
ِ
َ ْ ُ ْ
ك َث ُر أ ْم َو ًالا َو أ ْوَل ً
ادا َو َما َن ْح ُن ب ُم َع َّذب َ
ین()35
نحن أ
ِ ِ

سوره سبأ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ً ّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ
الن ِاس
ان لیأكلون أموال
ْ یا أیها ال ِذین ءامنوا ِإن ك ِثیرا ِمن الأحب ِار و الرهب ِ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
َ
یل الل ِه و ال ِذین یك ِنز ون الذهب و ال ِفضه و لا ین ِفقونها فِی
ِبالب ِاط َ ِل َو ی ّصدون ع َن س ِ َب ِ
َسب ّ َ ْ ُ َ
یم()34
یلالل ِهفب ِشره ْم ِبعذ ٍابأ ِل ٍ
ِ ِ
سوره توبه

جامعه ایدهآل اسالمی
گفتیـم كـه نبـوت یـک رسـتاخیز اجتماعى اسـت ،و گفتیم كـه از اصول
ایـن رسـتاخیز ،یکـى عبـارت اسـت از نفـى طبقـات اجتماعـى؛ بهاینمعنى
كـه طبقـات ضعفـا و بـردگان و مسـتمندان و محرومـان از سـویى ،و طبقـه
قدرتمنـدان و زورگویـان و برخـورداران از سـوى دیگـر ،در محیطـى كـه
سـاخته و پرداختـه نبـوت پیغمبـر خداسـت ،وجـود نـدارد.
همانطورىكـه از اسلام مـا اطلاع داریـم و البتـه همـه ادیـان آسـمانى
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ً
اساسـا فرض نشـده در اسلامّ ،
تصـور نشـده؛ صورتـى كـه
همینجورند،
یـک نفـرى ،بهخاطـر ضعیـف بـودن ،بهخاطـر بىقـدرت بـودن ،نتوانـد
حـق مشـروع خـود را بگیـرد .یکچنیـن فرضـى ،جـزو فرضهـاى وجـود
حكومـت اسلامى و تشـكیالت توحیـدى و الهـى نیسـت .لـذا مىفرماید كه
َ ُ َ َّ ُ ٌ
َّ
َ ُ
عیـف َح َّق ُـه َغ َ
یـر ُم َت َعت ٍـع»؛ یعنـى اگـر در
«لـن تقـد َس ا ّمــۀ ُالیؤخـذ فیهـا الض ِ
یـک اجتماعـى دیدیـد انسـانی ضعیـف اسـت ،یعنـى در رأس یـک قدرتـى،
یـک ُپسـتى از پسـتهاى سیاسـى و اجتماعـى نیسـت ،یکچنیـن آدمـى،
یـک انسـان معمولـى ،ایـن نمىتوانـد حـق خـود را بـدون لكنـت خـوردن
زبانـش بگیـرد؛ یکچنیـن اجتماعـى را بدانیـد كـه اجتمـاع رسـتگار و
موفـق و پیروزمنـد نیسـت .یعنـى اگـر چنانچـه ضعیـف حقـش را گرفـت،
بـا لكنـت زبـان گرفـت ،رفـت آنجـا ایسـتاد ،یـک مقـدارى زبانـش گرفـت،
یـک مقـدارى صورتـش قرمـز شـد؛ اینهـم بـه درد نمىخـورد .آیـا یـک نفـر
آدمـى كـه در خانـه خـود ،یـک فرزنـد این خانه اسـت ،یک بچـه این خانه
اسـت ،بـراى گرفتـن غذاى خود كه حقىسـت براى خـودش فرض كرده،
مـىرود طـرف آشـپزخانه و طـرف غـذا و معـدن و منبـع غـذا ،هیچ احسـاس
ّ
شـرمى ،احسـاس حقارتـى ،احسـاس َس ِـربار بودنـى مىكنـد؟ مسـلم نه... .
ى اسـت كـه اسلام مىخواهـد و ماننـد اسلام اسـت
 ...ایـن جامعـها 
ـدى عالـم .جامعـهاى كـه در آن زور نباشـد ،قلـدرى
همـه ادیـان توحی ِ
نباشـد ،جمـع ثـروت در كنـار محرومیتهـا و مسـتمندىهاى طبقـات
امیرالمؤمنیـن همیـن مكتـب و همیـن دیـن مىفرمایـد:
مسـتمند نباشـد.
ِ
ّ
ً
ً
ٌ
كـه «مـا َر َای ُـت ِث َ
ـروۀ َم َ
وفـورۀ ِال َو فى جا ِن ِبها َح ّق ُم َض َّیـع» من هیچجا ثروتى
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حـق ضایعشـدهاى را دیدم. ... .
را انباشـته ندیـدم ،مگـر آنکـه در كنـار آن ِ
 ...خصوصیـات آن جامعـهاى كـه پیغمبـر مىخواهـد آن جامعـه را بـا
دسـت قدرتمنـد خـود و بـا آمـوزش و الهـام وحـى خـدا بسـازد .ایـن جامعـه،
خصوصیـات بزرگـش ،خطـوط اصلـىاش ،وجـود علـم و آ گاهـى ،وجـود
عـدل و دادگـرى ،طبقـه واحـد ،نفـى طبقـات اجتماعـى ،نفـى اسـتثمار ،نفـى
جمـع ثـروت ،نفـى اسـتبداد و حكومـت مطلقـه ،نفـى طرفـدارى از باطـل و

الـزام و اجبـار طـرفدارى از حـق و حقیقـت اسـت ،اینهـا مشـخصات ایـن
جامعـه اسـت.
گروههای معارض انبیاء
نقطـه اصلـى حـرف مـن اینجاسـت كـه بـه بحـث امـروز مـن ارتبـاط
پیـدا مىكنـد .ا گـر پیغمبـرى در یـک جامعـه جاهلـى بیایـد ،حـرف خودش
را هـم بزنـد ،هـدف خـودش را هـم بگویـد و بگویـد كـه مىخواهـد چگونـه
جامعـهاى و دنیایـى بسـازد ،بگویـد مىخواهـد نظـام اجتماعـى را
چهجـورى ترتیـب بدهـد ،ا گـر ایـن حـرف را پیغمبـر بزنـد،چـه کسـانی بـا او
در ایـن اجتمـاع جاهلـى مبـارزه خواهنـد كـرد؟
گفتـم پیغمبـر چ هجـور جامعهاى مىخواهد درسـت كند .خیلى روشـن
اسـت کـه چـه كسـانى با پیغمبـر معارضه و مبـارزه خواهند كرد.
 -1سودجویان از اختالف طبقاتی

اولیـن كسـانى كـه بـا پیغمبـر مبـارزه بكننـد ،آن كسـانى هسـتند كـه از
اختلاف طبقاتـى زندهانـد .زنـده هسـتند بـراى خاطر اینکـه مىتوانند یک
عـده مـردم را بدوشـند ،مىتواننـد از نیروهـاى یـک عـده انسـان بىگنـاه،
117

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

بـه ناحـق اسـتفاده كننـد .اگـر بنـا شـد آنهـا با آن انسـانها در یـک ردیف،
در یـک طبقـه قـرار بگیرنـد ،پـس از چـه کسـی اسـتفاده كننـد؟ بعـد از ایـن
چـه کسـی را بدوشـند؟ اینهـا مخالـف میشـوند.
 -2ثروتاندوزان

دیگـر از كسـانى كـه مخالـف خواهنـد بـود بـا دعـوت ایـن نبـى و بـا
اقامـه چنیـن جامعـه و نظامـى ،آن ثروتاندوزاننـد ،آن مالجمعكناننـد.
الى دسـتمال
آنهایـى كـه مایلنـد پـول را از كیسـه ایـن ،از كیسـه آن ،از ِ
سـر گـذر
دخـل ِ
بسـته فلان پیـرزن محـروم ،از ِتـه دخـل فلان بقـال كم ِ
بىنهایـت خودشـان بریزنـد.
بكشـند بیـرون و در كیسـههاى بـزرگ و
ِ
آنكسـانىكه مایلنـد بـا تأسـیس مؤسسـات رباخـوارى ،بـا ایجـاد سیسـتم
ربـح پـول ،همـه كاسـبىهایى كـه وجـود دارد و همـه
رباخـوارى و گرفتـن ِ
تجارتهـا و همـه فعالیتهـاى اقتصادى را ،در نتیجه به سـود خودشـان
نجـور نیسـت؟ جنابعالـى شـغلتان چیسـت آقا؟ شـما یک
بكننـد .مگـر ای 
كاسـبى هسـتید در ایـن بـازار؛ هرچـه كاسـبى مىكنیـد ،اگـر گفتـى صـدى
چنـدش بـرای تـو ،صـدى چنـدش بـرای بانـك فلان و بهمـان و بهمـدان
اسـت؛ ببیـن چقـدر از اعتبـار اسـتفاده كـردى ،ببیـن چقـدر بهـره میدهـى،
پـس ببیـن بـراى چـه کسـی دارى مـىدوى.
وقتىكه سیسـتم ،سیسـتم رباخوارانه بود ،وقتى بنا شـد در یک جامعه
همه ربا بدهند و گروهى ربا بگیرند و بخورند ،پس بنابراین كاسبىها همه
بـه سـود مؤسسـات رباخـوارى اسـت .اگـر بنـا شـد در یکچنیـن جامعـهاى ـ
كـه ثـروت و ثروتانـدوزى شـغل شـریف مشـروع یـک عـده انسـان اسـت كـه
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مىخورنـد و آقایـى مىفروشـند ـ یـک پیغمبـرى بیاید ،یـک مصلحى بیاید،
ُ
بگویـد كـه آقـا ثروتانـدوزى ممنـوع؛ خـب پیداسـت كـه ایـن بـا آن پیغمبـر
مخالفـت خواهـد كـرد؛ خیلـى طبیعـى اسـت .پـس اینهـم یـک گـروه .یـک
گـروه ثروتاندوزاننـد كـه بـا ایـن نبى مبـارزه خواهنـد كرد.
 -3حکام مستبد

یـک گـروه حـكام مسـتبدند كـه بـا ایـن دعـوت نبـوى و رسـالت
ّ
«الالـهال اهلل» وارد یـک
الهـى مبـارزه خواهنـد كـرد؛ بـراى خاطـر اینکـه تـا ِ
جامعـهاى شـد ،بهصـورت واقعـى ،معنایـش ایـن اسـت كـه فرعـون از آن
جامعـه برخاسـت ،بیـرون رفـت؛ یـا رفت ،یـا یکى از آحاد عادى مردم شـد.
ّ
ّ
«الالـهال اهلل» بهصـورت
«الالـهال اهلل» ایـن اسـت دیگـر .اگـر بنـا شـد ِ
معنـى ِ
واقع ِـى خـود منشـأ سـازندگى جامعـه بشـود ،آن جامعـهاى كـه بـر اسـاس
ّ
«الالـهال اهلل» تشـكیل مىشـود ،در رأس مخروطـش خداسـت نـه فرعـون.
ِ
ّ
خـدا قـرار دارد نـه فرعـون و هامـان ،نـه نمـرود ،نـه شـداد ،نـه معاویه؛ پس
خیلـى روشـن اسـت كـه فرعـون و نمرود و دیگـر قدرتهاى مسـتبد تاریخ،
بـا دعـوت انبیـاء دایـر بـر تشـكیل اینچنیـن جامعـهاى ،بهشـدت مبـارزه
كننـد .اینهـم یـک طبقـه از مبارزیـن و معارضیـن نبوتهـا.
 -4سردمداران فکری

یـک طبقـه دیگـر هـم احبـار و رهباننـد ،آنكسـانىكه بـا مغزهـاى مردم
سـر و كار دارنـد .آنكسـانىكه بایـد بـراى خاطـر آموزشـى كـه بـه مـردم
مىدهنـد ،موقعیـت اجتماعـى خودشـان را حفظ كنند ،و ا گر این آموزش،
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یـک آمـوزش صحیـح ،یـک آمـوزش زندگىسـاز ،یـک آمـوزش آ گاهگرانـه،
یـک آمـوزش روشـنگر باشـد ،بقـای آن آقایـى ،آن ریاسـت معنـوى ،آن
برخورداریهـاى مـادى و حیثیتـى ،بـراى ایـن طبقـه هـم امـكان نخواهد
رهبـان تاریـخ ،كـه مـردم را در
داشـت؛ لـذا سـعى مىكننـد طبقـه احبـار و
ِ
ناآ گاهـى نگـه دارنـد .عیسـىبنمریم مبـارزهاش بـا احبـار و رهبـان بـود،
یکـه بـه امپراتـور روم برسـد؛ كـه در زمـان خـودش نرسـیده بـود.
قبـل از آن 
یهودى
آنكسـانىكه نمىخواسـتند دعوت عیسـوى و مسـیحى در جامعه
ِ
منحـط آن زمـان پـا بگیرد،چه کسـانی بودند؟ احبـار یهود بودند ،عالمان
ِ
یهـود؛ بااینکـه عیسـى را خـوب مىشـناختند.
در زمـان ظهـور اسلام ،آنكسـانىكه مایـل نبودنـد نهضـت نبـوى،
نهضـت محمـدى و بعثـت اسلامى پـا بگیـرد و ریشـه بگیـرد،چـه کسـانی
تعلیمات درسـت مىآمد ،آن
بودنـد؟ آنكسـانىكه اگـر پیغمبـر مىآمـد ،آن
ِ
كن اسلام مىآمـد ،ذهنهـا را سرشـار
ِ
زالل لذتبخـش و تشـنگىبرطرف ِ
مىكـرد ،چشـمها را بـاز مىكـرد ،ابهامهـا و جهالتهـا را برمىداشـت،
دیگـر بـراى آنهـا مجـال آقایـى و زندگـى نبـود .معلـوم اسـت ،آنجـا كـه
ّ
َ
اسلام باشـد ،بافتههـاى كعباالحبـار و عبـداهلل سلام ،رنگـى و رونقـى
نـدارد .پیداسـت آنوقتىكـه خورشـید حقیقـت بتابـد بـر محوطـه مغزهـا
و افـكار انسـانها ،دیگـر خرافـات و تاریکىهایشـان بهخودىخـود زایـل
مىشـوند و از بیـن مىرونـد؛ لـذا اینهـا تـا نبـى مىآیـد؛ جامعه نبـوى كه بر
اسـاس آ گاهى اسـت ،براسـاس اطالع و دانش و روشـنبینى و آزادفكرى و
ىسـت ،جامعـه الهـى و توحیدى ،تا نغمه اینچنین جامعهاى
روشنفكر 
120

ض
معار�
گروههای

سـاز مىشـود ،جـزو اولیـن گروههایـى كـه احسـاس خطـر مىكننـد ،احبـار و
گاهـى مـردم بـه زیانشـان اسـت ،آ گاهـى مـردم بـه
رهباننـد؛ آنهایـى كـه آ
ِ
زیـان خودشـان و بـه زیـان قدرتهـاى مؤتلفشـان اسـت .هـم خودشـان
ضـرر مىبیننـد ،هـم قدرتهایـى كـه با آنهـا مؤتلفند ،اگرچـه قدرتهاى
مذهبـى نیسـتند ،قـدرت سیاسـیاند ،آنهـا هـم ضـرر مىبیننـد؛ اینهـا
هـم احسـاس خطـر مىكننـد.
 ...وقتىكـه یـک فكـر تـازهاى مطـرح مىشـود در یـک جامعـه و
بناسـت كـه مسـیر افـكار انسـانها بهسـوى درك و شـعور و آ گاهـى بیشـتر
حركـت بكنـد ،طبیعـت مطلـب ایـن اسـت ،طبیعـت انسـان ایـن اسـت كـه
انسـانها از پیـر و جـوان ،دنبـال ایـن جریـان فكـرى جدیـد بایـد راه بیفتند
و راه میافتنـد .حـرف تـازه را انسـانها بیشـتر مىخواهنـد؛ آنچـه كـه براى
لتـر هسـت ،آن را بیشـتر قبـول مىكننـد؛ بهعلاوه
ذهنشـان قابـل قبو 
كـه چـراغ كـذب را نب َـود فروغـى .خرافـات كـذب اسـت ،تحریفهـا و
تبدیلهـاى مذهبـى ،كـذب اسـت .اگـر چنانچـه یـک بیـان روشـنى و یک
َ
ذهـن اسـتداللىاى ایـن خرافات را ،پوچـیاش را ،موهوم بودنش را ثابت
كنـد ،مـردم بـه آسـانى قبـول مىكننـد.
امـا همیـن طبقـه احبـار و رهبـان بودهانـد در طـول تاریـخ كـه باوجـود
روشـن بـودن بیـان انبیـاء ،نگذاشـتند مـردم بـه انبیـاء بگرونـد .باوجـود
اینکـه انبیـاء بـا سـلطان مبیـن ،با حجت آشـكار آمدند ،همهجا نـور با خود
همـراه داشـتند ،همهجـا انسـانها را روشـن كردنـد ،هیچوقـت مغلقگویى
نكردنـد ،هیچوقت اصطالحات فیلسـوفمآبانه به مـردم تحویل ندادند،
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فلسـفهبافى نكردنـد بـراى مـردم ،صـاف و راسـت و صریـح حـرف زدنـد بـا
مـردم؛ باوجـود ایـن ،مـردم بایـد خیلـى زود قبـول مىكردنـد ،بایـد خیلـى
زود مـردم درك مىكردنـد صحـت و ِاتقـان سـخن پیغمبـران خـدا را .علـت
نقـدر عنـاد و تعصـب و لجاجـت بـه خـرج داده مىشـد ،و
چیسـت كـه ای 
ََ
دعـوت انبیـاء بـهزودى و آسـانى پذیرفتـه نمىشـد؟ چـرا؟ همیـن كه ِنـه و
احبـار و رهبـان و همـان طبقـهاى كـه قـرآن از آنهـا بـه نـام احبـار و رهبـان
پایبنـدى
یـاد مىكنـد ،اینهـا مانـع مىشـدند .مـردم را مىخواندنـد بـه
ِ
هرچـه بیشـتر بـه سـنتهاى فكـرى غلـط و پندارهـاى خرافـى موروثـى.
اینهـا هـم از آمـدن پیغمبـر وحشـت مىكردنـد ،چون مىدانسـتند پیغمبر
ا گـر آمـد ،ا گـر نبـى مبعـوث شـد ،اگـر آن جامعـه بهوجـود آمـد ،كـه در آن
جامعه آ گاهى هسـت ،در آن جامعه نور هسـت ،در آن جامعه رشـد فكرى
ّ
متعلم ،آنجـا دیگر میدانى
هسـت ،در آن جامعـه همـه مـردم یـا عا ِلمند یـا ِ
بـراى بىسـوادها و ازخودراضىهـا و عزیـزان بىجهـت و مردمانـى كـه
مایلنـد انسـانها در ناآ گاهـى و خرافـت بماننـد بـراى اینهـا دیگـر جایـى
شـدت هرچـه تمامتر با
نیسـت در آن جامعـه .ایـن اسـت كـه اینهـا هـم با ِ
انبیـاء ،بـا دعوتهـاى الهـى ،بـا بعثتهـاى تاریخـى،مبـارزه كردنـد. ... .
تبیین قرآنی گروههای معارض انبیاء
ایـن چهارطبقـهاى كـه مـا بـا تحلیـل ذهنـى بـراى شـما معیـن و
ً
مشـخص كردیـم ،اتفاقـا در قـرآن اسمشـان هسـت .بـه قـرآن کـه مراجعـه
مـی کنیـد مـی بینیـد.
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َ -1مأل (سودجویان اختالف طبقاتی)

منتها اسـم افرادى كه در طبقه سـران و رؤسـا و خوانین و سـردمداران
قدرتهـا و نظامهـا ،كسـانى كـه در ایـن ُپسـتها هسـتند ،در قـرآن
َ َ
ـال ْال َم َـل ُأ ا َّل ِذ َ
یـن
بهعنـوان ملأ از آنهـا یـاد شـده و بـه آنهـا اشـاره شـده« .ق
َ
ـن َق ْو ِمـهِ » ،11ملأ ،آن مردمـى كـه چشـمها را پـر مىكننـد؛ َیملئ َ
َك َف ُـر وا ِم ْ
ـون
َ
العیـن ،آن انسـانهاى بـا جـاه و جلال ،آنهایـى كـه وقتـى راه مىرونـد،
زرقوبرقشـان ،كورشـو ،دورشویشـان ،هـر انسـانى را درمقابلشـان خاضـع
و كوچـك مىكنـد .ملأ ،آن چشـمپركنها ،یکطبقـه از معارضیـن انبیـاء
اینهاینـد .مثـل چـه کسـی؟ در نظـام جاهلـى فرعونـى ،مثـل هامـان«َ .و
َ َ
ـال ف ْر َع ْـو ُن َیـا َه َام ُ
ـان ْاب ِـن ِلـی َص ْر ًحـا»12؛ كارچاقكـن و قلیانچاقكـن آقـاى
ق ِ
فرعـون اسـت و بـه قیمـت ایـن كارچاقكنـى ،بـه قیمـت ایـن كارسـازى و
نوكـرى بـراى فرعـون ،آقـاى تمـام غیـر فرعونىهاسـت ،غیرفرعونها... .
ً
یـا در نظـام جاهل ِـى معاویه ،مثال مغیرۀبنشـعبه اسـت ،زیادبنابیه اسـت،
اینهـا همـان مألنـد. ... .
 -2مترفین (ثروتاندوزان)

از طبقـه اشـراف بـه مترفیـن ،آنكسـانىكه مبتلا بـه ُت َـرف هسـتند،
اشـرافىگرى ،ثروتهـاى زیـادى كـه منشـأ بدبختىهـا و جنایتهـا و
ُ
حقكشىهاسـت؛ ُت َـرف .آیـهاى كـه  ...تلاوت خواهیـم كـرد ،همیـن
ُ
مطلـب را مىگویـد؛ مىگویـد در هـر ا ّمتـى وقتـى مـا پیغمبرى را فرسـتادیم،
 11ـ سوره مبارکه اعراف ،آیه  : 66سران قومش که کافر بودند ،گفتند.
 12ـ سوره مبارکه مؤمن ،آیه « : 36و فرعون گفت اى هامان ،براى من كاخی بلند بساز»
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ُمترفینـش ،اشـرافش ،اولیـن كسـانى بودنـد كـه مخالفـت كردنـد؛ اولیـن
كسـانى بودنـد كـه نغمـه مخالفـت را سـاز كردنـد؛ اینهم یک طبقـه دیگر.
 -3احبار و رهبان (سردمداران فکری)

آن طبقـه سـردمداران فكـرى را بـه نـام احبـار و رهبـان ،بـه همیـن نـام
ُّ ْ
َّ َ ً َ ْ َ ْ َ
ـان» ،13كـه آیـهاش را اآلن
ـار َو الره َب ِ
قـرآن یـاد مىكنـد«ِ ،ان ك ِثیـرا ِمـن الأحب ِ
معنـا مىكنیـم برایتـان.
 -4طاغوت (حکام مستبد)

گمـان مـن ـ اینجایـش
و آن طبقـه قدرتهـاى اسـتبدادى را بـه
ِ
گمـان مـن بـا تعبیـر طاغـوت از آنهـا یـاد
را احتمالـى دارم مىگویـم ـ بـه
ِ
مىكنـد .اگرچـه كـه طاغـوت یـک كلمـه عام اسـت؛ همانطورىكـه دیروز
پریـروز گفتـم ،طاغـوت یعنـى آن قـدرت طغیانگـر درمقابـل خـدا؛ ممكـن
اسـت نفس خود تو طاغوت باشـد ،كه این حدیث را هم خواندم « َا َ
عدى
َ
ین َج َنب َ
َع ُد ّو َك َن ُ
فس َك ّالتی َب َ
جان تو ،همان نفس تو ،همان
همان
»؛
یک
ِ
ِ
هـوی و هـوس تـو ،همـان فرزنـد تو ،همـان زن تو ،همان دوسـت محبوب
تـو ،ممكـن اسـت طاغـوت تـو باشـد ،ممكـن هـم هسـت قدرتهـاى بزرگ
باشـند .طاغـوت بنابرایـن معنـاى عامـى دارد؛ امـا ازآنجاكـه مىبینیـم در
قـرآن طاغـوت را همهجـا مقابـل اهلل و داراى شـغلها و شـأنهاى بسـیار
مهمـى قلمـداد مىكنـد ،مىفهمیـم كـه طاغـوت باالتری ِـن مقامهـاى یـک
َّ
َ
ءام ُنـوا ُی َقات ُل َ
َ
َ
ـون فـی َ
ـب
س
یـن
ذ
ل
یل ا ّلل ِـه َو
ِ
نظـام جاهلىسـت .یکجـا مىگویـد« :ا ِ
ِ
ِ ِ
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َّ

َ

َ ُ

َ ُ

ون فی َسـب ّ
َ
َ َ ُ ُ
ـوت» ،14مؤمـن در راه خـدا ،كافـر در راه
یل الطاغ ِ
ال ِذیـن كفـر وا یق ِاتل ِ ِ ِ
جای
طاغـوت ـ طاغـوت درمقابـل خداسـت ـ پیـکار و
مبـارزه مىكنـد .یـک َ ِ
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
ـن الظل َمـات إلـى ّ
دیگـر مىگویـد« :ا َّلل ُـه َول ُّـی ا َّل ِذ َ
ءام ُنـوا ُی ْخر ُج ُهـم ِّم َ
یـن َ
ـور َو ال ِذ َین
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ّ َ ُّ َ ُّ ُ
َ
15
ـات»  .از اول تـا آخر
كفـر وا أو ِلیاؤهـم الطاغـوت یخ ِرجونهـم ِمـن الن ِور ِإلـى الظلم ِ
قـرآن ،در حـدود هشـت مـورد گمـان مىكنـم كلمـه طاغـوت بـه كاررفتـه؛
طاغـوت بهكاررفته ،سـبك تعبیرات اینجورى
در هفـت جـاى قـرآن كلمه
ِ
اسـت كـه وقتـى انسـان نـگاه مىكنـد ،به نظر مىرسـد كه مـراد از طاغوت،
فوقانـى در رأس باشـد.
همـان قدرتهـاى اسـتبدادى
ِ
بـارى ،ایـن چهارطبقـه معارضیـن انبیاینـد؛ نهفقـط در زمـان موسـى،
نهفقـط در زمـان پیغمبـر ،نهفقـط در زمـان ابراهیـم ،در همـه زمانهـاى
تاریـخ .هرجـا سـخن حقـى پدیـد آمـد ،هرجـا داعیـه و نغمـه دعوتـى بـه
پیـروى از انبیـای خـدا و كتابهاى آسـمانى بهوجـود آمد ،این چهارطبقه
صـف بسـتند؛ یـا همزمـان ،یـا یکـى پـس از دیگـرى .ایـن قاعده کلیسـت.

و اینجـا نكتـه آموزنـده ایـن آیـات كریمـه اسـت .اجـازه بدهیـد كـه آیـات را
بخوانـم ،وقتمـان دارد تمـام مىشـود.
ْ
ً
َ
َ َ َ
ـك َج َعل َنـا»،16
اوال در آیـه اول ،در قسـمت اول مىفرمایـد كـه «و كذ ِل
ََ َ
ـك» یعنـى اینچنیـن .یعنـى چـه اینچنیـن؟ یعنـى مثـل تـو.
«كذ ِل
َ َْ
َ
همچنانىكـه در مـورد خـودت ،اى پیغمبـر مىبینـى ،همچنیـن «جعلنـا
ُ َ
ِلـك ِ ّل ن ِب ٍ ّـی» بـراى هـر پیامبـرى قـرار دادیـم«َ ،ع ُـد ًّوا» دشـمنى ،مخاصمـى،
 14ـ سوره مبارکه نساء ،آیه 76
 15ـ سوره مبارکه بقره ،آیه 257
 16ـ سوره مبارکه انعام ،آیه 112
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َ

ْ

ْ ْ

«ش َـی ِاط َ
ین ال ِإن ِـس َو ال ِج ِّـن» كـه ایـن دشـمنها ،شـیطانهاى انـس و جـن
هسـتند .معنـاى شـیطان را گفتـم ،اینهـم مؤیدش اسـت .شـیطان یعنى
قدرتهـاى شـرآفرینى كـه خـارج از وجـود انسـانند .یـک نوعـش همیـن
ابلیسىسـت كـه بـه آدمعلیهالسلام ،آدم ابوالبشـر ،سـجده نكـرده .آن
شـیطان ،بدنامتریـن شـیطانهاى عالـم اسـت ،بدنامـى شـیطانهاى
دیگـر هـم پـاى اوسـت بیچـاره .هـر فسـادى ،هـر غلطـى كـه هـر شـیطانى،
اعـم از انسـى و ّ
جنـى در عالـم مىكنـد ،مـردم بدنامـىاش را ،لعنتـش را،
پـاى آن ابلیـس مىنویسـند و از او مىداننـد ،درحالىكـه بعضـى از ایـن
شـیطانها اسـتاد آن شـیطانند.
َ
ْ
َ ُ ًّ َ َ َ ْ ْ
ُ
ین ال ِإن ِس َو ال ِج ِّـن ُی ِوحی َب ْعض ُهم ِإل ى َب ْع ٍـض» این شـیطانهایى
«عـدوا شـی ِاط
كـه دشـمنان پیغمبر هسـتند ،بعضىشـان بـه بعض دیگر الهـام مىدهند،
یـاد مىدهنـد .گاهـى طبقـه احبـار و رهبـان بـه طبقـه ملأ درس مىدهـد،
گاهـى طبقـه ملأ بـه احبـار و ُرهبـان درس مىدهـد ،گاهـى ُمترفیـن بـه
ً
هـر دو طبقـه آمـوزش مىدهنـد و غالبـا هـر سـه طبقـه از طاغـوت الهـام
َ
مىگیرنـد«ُ .ی ِوحـی َب ْع ُض ُه ْـم ِإلـ ى َب ْع ٍـض» بعضـى از ایـن دشـمنها بـه بعضـى
َ َْ
دیگـر الهـام و آمـوزش مىدهنـد«ُ ،ز ْخ ُـرف الق ْـو ِل» بـا سـخنان زیبـا و آراسـته

و خوشظاهـر ،بـا سـخنان خوشظاهـر .بنـده ایـن سـخنان خوشظاهـر
را در یـک فصلـی از فصلهـای مربـوط بـه ّ
نبـوت در آینـده عـرض خواهـم
َ
ـل ُم َ
نقـدر خوشظاهـر ،فرعـون میگویـد کـه َ«ذ ُر ونـی أ ْق ُت ْ
وسـى»،17
کـرد .ای 
ِ
ّ َ َ ُ
ُ
ـاف َأنْ
بگذاریـد بکشـم مـن ایـن موسـی را ،خـب چـرا؟ چـرا بکشـی؟ ِ«إنِـی أخ
ُ
َ
ُی َب ّ ِـدل ِد َینك ْـم» ،میگویـد میترسـم موسـی دیـن شـما را خـراب کنـد .ایـن
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حـرف فرعـون اسـت .فرعـون میترسـد کـه موسـی بیایـد دیـن مـردم را
َ َ
خـراب کنـد .یکچنیـن سـخنان خوشظاهـری«ُ ،ز ْخ ُـرف الق ْـو ِل» سـخنان
ُ
خوشظاهـر« ،غ ُـر ًورا» از روی ایجـاد غـرور و جهالـت ،مردمـان را و یکدیگـر
را مغـرور میکننـد.
ُ
َ
َ«و َلـو َش َ
ـاء َر ُّب َك َما ف َعل ُوه» ا گـر خدا میخواسـت و اراده میکرد ،اینها این
کار را نمیکردنـد ،امکانـات پیـدا نمیکردند .اگر خدا میخواسـت ،تمام این
طبقـات معـارض را در یکلحظـه خاکسـتر کند و بر باد بدهد ،میتوانسـت؛
امـا خـب ،سـنت الهـی بـر ایـن نیسـت ،قانـون خـدا بـر ایـن نیسـت .قانـون
الهـی ایـن اسـت کـه آنهـا دشمنیهایشـان را بکننـد تـا مؤمـن از غیـر مؤمـن
ُ
بازشـناخته بشـود .جـاده یکخـردهای ناهمـوار باشـد تـا آدمهایـی کـه
ی اسـت ،میتوانند بدونـد ،میتوانند برونـد ،اینها
رانشـان ،ساقشـان ،قـو 
شـناخته بشـوند ،روشن بشـوند .در جاده ِاسفالته ،که همه میتوانند بروند
ـاء َر ُّب َ
ـك َمـا َف َع ُل ُ
ایـن چنـد قـدم راه را«َ .و َل ْـو َش َ
ـوه» اگـر خـدای تـو میخواسـت،
یکـرد ،اینهـا نمیتوانسـتند ایـن دشـمنیها را بکننـد،
پـروردگار تـو اراده م 
امـا خـدای متعـال هرگـز برخالف سـنتی که خود قـرار داده در عالـم ،ارادهای
نمیفرمایـد«َ .ف َذ ْر ُه ْـم َو َمـا َی ْف َت ُـر َ
ون» رهایشـان کـن بـا هـر آنچـه کـه افتـرا
میبندنـد و دروغ میگوینـد .یعنـی چـه رهایشـان کـن؟ یعنـی بـه گفتههـای
آنهـا غمگیـن و دلگیـر مشـو ،سسـت مشـو ،راهـت را از دسـت مـده.
َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ
آخ َرهِ » ،18نتیجه این سـخنها آن
َ«و ِلت ْصغـى ِإل ْیـهِ أف ِئـد َه ال ِذ َین لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
است ،این سخنهای خوشظاهر و فریب و غرورآمیز ،نتیجهاش این است
دروغین
کـه دلهایـی کـه بـه آخـرت ایمـان ندارند ،تحـت تأثیر این تبلیغـات
ِ
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خوشظاهـر قـرار بگیرنـد .آن تبلیغاتـی کـه علیـه دعـوت انبیـاء میشـود،
تبلیغاتی که علیه سـخن حق و نغمه راسـتین توحید میشـود ،این تبلیغات
دروغیـن ،ایـن تبلیغـات فریبنـده و خوشظاهـر ،دلهایی را فریـب میدهد،
َّ
َ َ َْ
بـه خـود جـذب میکنـد ،امـا دلهـای چـه کسـی را؟ « َو ِل َت ْصغى ِإل ْیهِ أف ِئ َـد َه ال ِذ َین
َ ْ ُ َ ْ
آخ َـرهِ » دلهـای آنکسـانیکه بـه آخـرت ایمـان و بـاوری ندارنـد؛
لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
لـذا آنیکـه بـه آخـرت ایمـان دارد ،بـه ایـن زودى اسـیر و فریبخـورده تبلیغات
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
آخ َـرهِ » تـا گـوش
دروغیـن نمىشـود« .و ِلتصغـى ِإلیـهِ أف ِئـده ال ِذ
یـن لا ُیؤ ِمنـون ِبال ِ
فـرا دهـد بـدان ،دلهاى آنكسـانىكه ایمان به آخـرت نمىآورنـد«َ ،و ِل َی ْر َض ْو ُه»
و تـا ایـن دلهـا از ایـن سـخنها خشـنود بشـود«َ ،و ل َی ْق َتر ُفـوا َما ُهـم ُّم ْق َتر ُف َ
ون» و
ِ
ِ ِ
تـا انجـام بدهنـد ،مرتكـب شـوند ،آنچـه را كـه مرتكـب مىشـوند .ببینیـد ،در
ً
این آیه اجماال اشاره كرده كه دشمنانى دارند همه پیغمبرها ،دشمنان جن
و انـس ،آشـكار و پنهـان ،و ایـن دشـمنها بـه یکدیگـر الهـام مىدهنـد ،درس
مىدهنـد ،همدیگـر را یـاد مىدهنـد. ... .
ََ

َ

ْ

َ«و لق ْـد أ ْر َسـل َنا ُم َ
وسـ ى ِب َآی ِات َنـا» 19همانـا فرسـتادیم موسـى را همـراه بـا
آیتهایمـان ،نشـانههایمان«َ ،و ُس ْـل َط ُّ
یـن» با حجتـى یا با قدرتى آشـكار.
ٍ
ان م ِب ٍ
آن قـدرت آشـكار یـا حجـت آشـكار ،دلیـل آشـكار چـه بـود؟ منطـق قـوى او،
سـخن حـق او ،عصـاى دسـت او ،یـد بیضـای او .بـا ایـن مسـائلی كه هـر
انسـان معمولـى و غیـر معمولى بایسـتى دیگـر حـرف او را قبول كند ،موسـى را
فرستادیم .بهطرفچه کسانی فرستادیم؟ به جنگچه کسانی فرستادیم؟
طـرف موسـى چـه کسـی بـود در ایـن جامعـه؟ یـک قـدرى آیـات را بـا تدبـر ا گـر
اجتماعى با این
بخوانیم ،ببینید به چه واضحى در مىآید مطلب؛ مسـائل
ِ
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ّ
اهمیـت ،در محكمـات آیـات ،در ظواهـر آیـات ،به این روشـنى .به جنگ چه
َ
کسـی؟ ب هسـوى چـه کسـی؟ ِ«إل ى ِف ْر َع ْـو َن» ،بهسـوى فرعون .دیگر چه کسـی؟
َ«و َه َام َ
ـان» ،ب هسـوى هامـان ،وزیـر فرعـون ،از رؤسـاى مملكـت فرعـون ،از
اشـراف چشـمپركن ،همـان ملأ .دیگر چـه کسـی؟ َ«و َق ُار َ
ون» ،قارون کیسـت؟
قـارون یـک ثروتمنـد اسـت ،قـارون یـک پـولدار اسـت ،قـارون رئیـس كـه
ً
نیسـت ،قـارون سـلطان جامعـه كه نبـود ،فرعون كه نبـود ،اصال قـارون برای
بعـد هـم بـود ،امـا درعینحـال مىگویـد بهسـوى او نیـز فرسـتادیم ،بـه جنگ
او فرسـتادیم .یعنـى بـراى موسـى ،فرعـون و قـارون یکىانـد ،همچنانىكه با
فرعون مىجنگد ،همچنانىكه با هامان مىجنگد ،با قارون هم میجنگد.
 ...عجیـب ایـن اسـت كـه بااینکـه فرعـون در رأس حكومـت اسـت،
یـک طبقـه اسـت؛ هامـان در كنـار اوسـت ،طبقـه دیگرىسـت؛ قـارون
ً
بـه آنهـا اصلا ارتبـاط نـدارد ،ثروتمنـد اسـت ،گنجـور اسـت ،طبقـه
ىسـت؛ بااینکـه سـه طبقـه هسـتند ،جوابشـان یـک جـواب اسـت،
دیگر 
هـر سـه درمقابـل موسىعلیهالسلام یـک موضـع مىگیرنـد ،یـک حـرف
َ َ ُ َ ٌ َ َّ
كـذ ٌاب» گفتنـد جادوگـرى درو غگو و
ـاحر
مىزننـد ،چـه مىگوینـد؟ «فقالوا س ِ
ْ
ََ
َ
درو غپـرداز اسـت« .فل َّمـا َج َاء ُه ْـم ِبال َح ّ ِق ِم ْـن ِع ْن ِدنا» وقتـى حقیقت را از سـوى
مـا بـه ایـن معارضـان ،موسـى بیـان كـرد و آورد ،چـه گفتنـد؟ آیـا سـاكت
بـن نهـال وجودشـان و
نشسـتند؟ آیـا نشسـتند تـا موسـى بیایـد و بیـخ و ِ
درخـت پوسـیده حیاتشـان را قطـع بكنـد؟ هرگـز؛ همچنانىكـه موسـى
نظـام پیشـنهادىاش پنجـه بـه زندگـى آنهـا مـىزد ،آنهـا هـم پنجـول
َ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ
ـاء ا ّل ِذ َین َ
بـه سـر و صـورت موسـى كشـیدند ،چـه گفتنـد؟ «قالـوا اقتلوا أبن َ
ءام ُنوا
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ََ ُ
ـران جـوان آن كسـانى را كـه ایمـان آوردنـد و گرویدنـد بـه
معـه» بكشـید پس ِ
موسـى .آنكسـانىكه بـه فكـر ایـن نبـى تـازهوارد ،ایـن فكـر نـو و روشـن و
زندگىسـاز ایمان آوردند ،پسرانشـان را بكشـید .بكشـید كه اینها نباشـند
تـا فـردا مـا را تهدیـد كننـد ،بكشـید تـا نباشـند كـه از بـودن آنهـا جرقـهاى
نزنـد ،جوانهایشـان را بكشـید.
َ«و ْاس َـت ْح ُیوا ِن َس َ
ـاء ُه ْم» و زنده بدارید زنهایشـان را .حاال چرا زنده بدارید
زنهـا را؟ شـرحى دارد .بـراى اینکـه نسلشـان مخلـوط بشـود ،بـراى اینکـه
شـباع از غرایز بكنند ،براى
به فحشـا كشـیده بشـوند ،براى اینکه آنها را ِا ِ
اینکـه توسـرىخور بشـوند؛ وجوهـی دارد در این.
َّ
َ َ
َ َ ُ ْ َ
َ
ال» ،ایـن نقشـهها و
امـا بعـد مىفرمایـد كـه َ«و مـا ك ْیـد الك ِافریـن ِإلا فِـی ضـل ٍ
دسیسـهها را كشـیدند ،اما دسیسـههاى كافران در ضاللت اسـت؛ یعنى گمراه
است ،به نتیجه نمىرسد ... .در این آیه ،از سه طبقه یاد شده :طبقه فرعون،
طبقـه هامـان ،طبقـه قـارون؛ از این سـه طبقه اینجا با همدیگر یاد شـده بود.

در آیـه دیگـرى كـه هسـت ،بـاز از مترفیـن یاد شـده ،بهخصـوص طبقه
َ ْ
َّ
َ
یـر» 20نفرسـتادیم در هیـچ
قـارون ،مىفرمایـد«َ :و َمـا ا ْر َسـل َنا فِـی ق ْر َیـهٍ ِّمـن ن ِذ
ٍ
َّ َ َ
ـال ُم ْت َر ُف َ
وهـا»
آبـادىای ،بیمدهنـدهاى و نذیـرى؛ یعنـى پیغمبـرى را«ِ ،إلا ق
مگـر آنکـه مترفیـن آن ،اشـراف و ثروتمنـدان و گنجـوران آن قریـه گفتنـد:
ُ ْ
َّ
َ
ك ِاف ُـر َون» مـا بـه آنچـه كـه شـما آوردیـد كافریـم ،قبـول
ِ«إنـا ِب َمـا أ ْر ِسـل ُت ْم ِبـهِ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً
نداریـم .دلیلشـان چـه بـود كـه قبـول نمىكردند؟ «و قالوا نح
ـن أكث ُر أ ْم َوالا َو
َ َ
أ ْول ًادا» مـا پـول بیشـتر از شـما داریـم ،فرزنـد بیشـتر از شـما داریم ،بـه پیغمبر
مىگفتنـد .بـه چـه دلیلـی؟ ببینیـد چقـدر سـطح فكـرش پاییـن اسـت«َ .و َما
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َ

َّ

ـن ب ُم َعذب َ
ْ ُ
یـن» ... ،مـا عذابشـدگان نخواهیـم بود.
نح ِ ِ
و امـا آیـه آخـر كـه از سـوره توبـه اسـت ،مربـوط بـه طبقـه احبـار و رهبان
َ َ
َّ َ
ك ِث ً
اسـت«َ .یـا أ ُّی َهـا ا ّل ِذ َین َ
یـرا ِّم َن
ءام ُنـوا» 21اى كسـانى كـه ایمـان آوردیـد«ِ ،إن
ََ ُ ُ َ َ َ
ُّ ْ
ََْْ
ـون أ ْم َـوال
ـان» همانـا بسـیارى از عالمـان و زاهـدان« ،لیأكل
ـار َو الره َب ِ
الأحب ِ
ْ
َّ
باط ِـل» بىگمـان مىخورنـد امـوال مـردم را بـدون اسـتحقاق«َ ،و
ـاس ِبال ِ
الن ِ
َ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ
یل ا ّلل ِه» پولشـان را هم مىخورنـد ،از راه خدا هـم آنها را باز
یصـدون عن س َ ِـب ِ
ً
مىدارنـد«َ .و ا ّل ِذ َ
یـن» مجـددا طبقـه مترفیـن ،پـول جمعكننـدگان ،گنجور را
َّ
َ َّ َ ْ
ْ َ
میگویـد« :و ال ِذ
یـن َیك ِن ُـز َون الذ َه َب َو ال ِف ّض َـه» آنكسـانىكه گنـج مىكنند طال
َ
َ ّ
و نقره را«َ ،و َلا ُی ْن ِف ُق َون َها فی َ
ـب
س
یل ا ّلل ِه» در راه خدا انفاق نمىكنند« ،ف َب ِش ْـر ُه ْم
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
یـم» مـژده بـده آنهـا را بـه عذابـى المانگیـز و دردآور.
ِبعـذ ٍاب أ ِل ٍ
مـا بنابرایـن در ایـن چنـد آیـه و در دههـا آیـه دیگـر قـرآن ،نشـان ایـن
چهـار طبقـه را مىبینیـم و دشمنىهایشـان را مىشناسـیم.
�ذ
ث
ه�دهم:
ن�گاهی گ را ب�ه
م�بح� ج

دعوت انبیا به توحید ،جامعهطبقاتی را به جامعهای توحیدی که
ِ
عدالت ،مساوات و برابری در آن موج میزند تبدیل میکند .این به
نفع طبقات محروم و به ضرر طبقات برخوردار میباشد .لذا عدهای
به علت به خطر افتادن منافع خود ،با دعوت توحیدی انبیاء مخالفت
میکردند .طاغوت ،مأل و مترفین از این جملهاند .حتی کاهنان و راهبان
سوء خود
هم ،چون از جهالت و ناآ گاهی جوامع برای پیشبرد
اهداف ِ
ِ
استفاده میکردند ،بنا را بر مخالفت با دعوت انبیاء گذاشتنند.
 21ـ سوره مبارکه توبه ،آیه 34

131

ث ن
�ز
م�بح� �و دهم:
ف
ن
ت
ر�ام � ب�و�
� ج
ن
سه ش�� ب�ه 1353/07/16

ب� ی� ت
س� و ی�کم رم ض� ن
ا� ال بم�ارک 1394
ش ن
چ�
هار�� ب�ه 1353/07/17

ب� ی� ت
س� و دوم رم ض� ن
ا� ال بم�ارک 1394

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

سؤاالت:
 -1آیا «نبوت» هم میتواند علمی غیر مفید باشد؟
یتـوان سـیر
طهـای بشـر در دوران جدیـد ،آیـا م 
 -2بـا توجـه بـه نمـود انحطا 
بش ّ
ـریت را در سراشـیبی افـول دانسـت؟
 -3وقتی انبیای عظام الهی نتوانستد حق را بر باطل غلبه دهند ،مجاهدت
فرهنگی ما چه ثمری خواهد داشـت؟
 -4در مجاهدتها اولویت با «صبر» است یا «مبارزه و جهاد»؟
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ْ ّ َّ ْ َّ
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
الر ِح ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُقـل ا َّلل ُـه َخ ِال ُـق ك ّل ش ْـی ٍء َو ه َـو ال َو ِاحـد الق ّهار()16ان َـزل ِم َ
ـن ّ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء
َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َّ ُ ُ َ َ
َّ
الن ِار
ون َعل ْیهِ َ فِـی
ـد ر ِابیـا و ِمما ی ِوقـد
فسـالت أو ِدیـه ِبقد ِرهـا فاحتمـل السـیل زب ا
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َّ
الز َبدُ
ـاع زبـد ِمثلـه كذ ِلك یض ِـرب الله الحـق و الب ِاطل فأمـا
اب ِتغـاء ِحلیـهٍ أو مت ٍ
َْ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
ْ
ك َذل َك َی ْضـر ُب ا َّللهُ
فیذهـب جفـاء و أمـا مـا ینفـع النـاس فیمكـث فـی الأر ِض
ِ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ َ َّ َُ
َْ َ َ
ى و ال ِذین لم یسـت ِجیبوا له لـو أ ْن لهم
الأ ْمثـال(ِ )17لل ِذین اسـتجابوا ِلر ِب ِهم الحسـن ُ 
َ ً َ َْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْْ
َّ
ْ َْ
َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ
ـاب َو َمأ َو ُاه ْم
مـا فِـی الأر ِض ج ِمیعا و ِمثلـه معه لافتدوا ِبهِ أول ِئك لهم سـوء ال ِحس ِ
َج َه َّن ُـم َو ب ْئ َ
الم َه ُاد()18
ـس ِ
ِ
سوره رعد

َ َ
َ ََ ْ َ ََ ْ َ
ین()171إ َّن ُه ْم َل ُه ُم ْال َم ْن ُص ُور َ
ك ِل َم ُت َنا ِل ِع َب ِاد َنا ْال ُم ْر َس ِـل َ
()172و ِإ ّن
ون
و لقد سبقت
ِ
َ َ َْ
َ
ُج ْن َدنا ل ُه ُم الغ ِال ُبون()173
سوره صافات

َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
وم الأش َـه ُاد (َ )٥١ی ْو َم لا
ِإنـا لننصر رسـلنا وال ِذین ءامنـوا فِی الحیاهِ الدنیا ویـوم یق
َ
َ ْ َ ُ َّ
ُْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الظ ِال ِم َ
ـوء ا َّلدار (َ )٥٢و َلقد آتینا ُم َ
یـن َم ْع ِذ َر ُت ُه ْمۖ َو َل ُه ُم ا ّلل ْع َن ُه َو َل ُه ْم ُس ُ
وسـى الهدى
ینفـع
ُ ً َ ْ َ ُ ِ ْ َْ
َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
اصب ْـر إ َّن َو ْعدَ
َ
()٥٤ف ْ
َ
َ
ـاب
وأورثنـا ب ِنی ِإسـر ِائیل ال ِكتـاب ( )٥٣هـدى و ِذكر
ى ِلأ ِولی الأ ْلب َ ِ
ِ ِ
ْ
َ ٌ
ْ َْ
ا ّلل ِه َح ّق َو ْاس َـتغ ِف ْر ِلذن ِب َك َو َس ِّـب ْح ِب َح ْم ِـد َر ِّب َك ِبال َع ِش ِ ّـی َو ال ْإبك ِار()55
سوره غافر

َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ً ُّ
ُ
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ن
ِ
ِ
َ و ما أرسلنا قبل ْك ِإلا ِرجالا َّ ْ ِ ِ
ُ
َُ ْ َ َ ُ
َ
َْ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َ ً َ ُ
ّ
َ
((8ث ّمَ
كلون الط َع َ
ام َو َما كانوا َخا ِل ِدین
تعلمون()7و ما جعلناهم جس اد لا یأ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
((9ل َق ْد أ ْن َز ْل َنا إ َل ْی ُكمْ
صدقناهم الوعد فأ َنجیناهم و من نشاء و أهلكنا المس ِر ِفین
َ ِ
َ
ُُْْ ََ َْ ُ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ً
((10وَ ك ْم ق ْ َص ْم َنا ِم ْن ق ْر َیهٍ كانت ظ ِال َمه َو
َ ِك َت ًابْا ِفیهِ ِذكركم أ فلا تع ِقلون
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ َّ َ ُّ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ون((12لا
أنشأنا بعدها قوما ء ُاخ ِرین((11فلما أحسوا بأسنا ِإذا هم َ ِمنها یركض
َ
((13ق ُال ْوا َی َاو ْی َلناَ
َت ْر ُك ُض ْوا َو ْارج ُع ْوا إ َل ى َما أ ْتر ْف ُت ْم فیهِ َو َم َساكن ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسأ ُل َ
ون
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َّ ُ َّ َ
ى َج َع ْل َن ُ
اه ْم َحص اً
ید َخ ِام ِد َین((15وَ
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م
((14ف
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ِ
ِإنا كنا ظ ِ
َ َ ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َْ َ
َما َخ َل ْق َنا َّ
اعب َ
ین((16ل ْو أ َر ْدنا أن ن ّت ِخذ ل ْه ًوا لاتخذن ُاه
الس َم َاء َو الأ ْرض َو َما َب ْی ُنه َما ل ِِ
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َ ْ
َ َْ ُ ْ
َ ُ َ َ
َّ ُ َّ ْ ُ
ك َّنا َف ِاع ِل َ
((17ب ْل نق ِذف ِبال َح ّ ِق َعلى ال َب ِاط ِل ف َی ْد َمغ ُه ف ِإذا ُه َو َز ِاه ٌق
ین
ِمن لدنا ِإن
َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ
َ
و لكم الویل ِمما ت ِصفون()18
سوره انبیاء

فرجام نبوت
 ...پیغمبـران بـا آن هـدف بسـیار عالـى و مترقـى كـه در روزهـاى قبلـى
فرهنـگ دوران نـور و دوران آ گاهـى
تشـریح كردیـم و در مقیاسهـاى
ِ
ّ
بشـر ،یعنى قـرن بیسـتم ،آن هـدف مترقىتریـن هدفهاسـت؛ یعنـى
هـدف یـک طبقـه كـردن و برابـر كردن انسـانها و برافكنـدن جهل و فقر و
ظلـم و اسـتثمار و اختلاف طبقاتـى .بـا ایـن هـدف بسـیار ارزنـده و مترقى و
عالـى ،پیغمبـران مبعـوث شـدند و در جامعههـا قـدم نهادنـد.
یـک سلسـله فعالیـت و تلاش و جهـاد حاصـل زندگـى پیغمبـران
اول بعثـت ،دیگـر راحـت نخوابیـدن ،دیگـر در بسـتر آسـودگى
خداسـت .از ِ
نغنودن ،دیگر روى خوشى و آسایش را ندیدن و یکسره جهاد كردن .این
خالصـه سرگذشـت پیغمبـران الهىسـت .در آخـر زندگـى هـم آنطورىكـه
از آثـار مذهبـى دانسـتهایم ،بعضـى درمقابـل جبـاران و طاغیـان زمـان،
سرشـان از پیکـر جداشـده و بـه ارمغـان آمـده؛ بعضـى در الى درخـت ،قـد
َ
تـا قـد پیکـرش ا ّره شـده و بـه دونیـم شـده؛ بعضـى در غربـت و در ناراحتـى
از دنیـا رفتـه .هیچكـدام ثروتـى ،ولـو انـدك نیندوختـه؛ هیچكـدام در آخـر
زندگـى ،ماننـد رهبـران دنیایـى و دنیـادار ،كاخ و تشـكیالت و ثروتهـاى
انبـوه از خـود بـه جـا نگـذارده؛ ایـن خالصـه زندگـى پیامبـران و سـفیران و
مأمـوران و رسـوالن الهـى اسـت؛ اینهـا را دانسـتیم.
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سـؤالى پیـش مىآیـد .آقـا آنجـورى كـه در ذهـن مـا هسـت و در تاریـخ
نبوتهـا مىخوانیـم ،پیغمبـران ،همـه بـا تالشهـا و جهادهـا زندگـى را
گذراندنـد و بسـیاری هـم شـربت شـهادت نوشـیدند ،پـس كار اینهـا ،آیـا
كار بىثمـر و بىفایـدهاى بـود؟ آیـا پیغمبـران در تاریـخ شكسـت خوردنـد؟
َ
دالن عالـم هنـوز هـم هسـت و قدرتهـاى
آیـا آنطورىكـه در ذهـن سـاده ِ
ضد انبیـاء هـم بدشـان نمىآیـد كه این مطلب در ذهن عامه مردم باشـد،
انبیـاء از تلاش خـود نتیجه ثمربخشـى نگرفتند؟ و بر سرتاسـر تاریخ ،ظلم
و سـتم و نامردمى و طغیان و كفر تسـلط داشـته اسـت؟ آیا اینجور اسـت؟
مـا معتقدیـم كـه اینجور نیسـت .مـا معتقدیم كه این مأمـوران عزیز خدا،
كه سلسلهشـان از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شـد ،و زبدگان آفرینش در این
سلسـله ،یکـى پـس از دیگـرى آمدنـد ،اینهـا نهفقـط شكسـت نخوردنـد،
نهفقـط نـاكام نشـدند ،نهفقـط آنچـه گفتنـد و خواسـتند در عالـم ،در
تاریـخ ،در جامعـه مواجـه بـا شكسـت نشـد ،بلكـه در همـه بشـریت و در
میـان همـه كسـانى كـه دنبـال یـک هـدف و مقصـودى دویدهانـد و تلاش
كردهانـد ،هیچكـس شـانس موفقیتـى را كه انبیاء داشـتند ،نداشـته اسـت؛
ایـن عقیـده ماسـت .مـا معتقدیـم كه فرجام نبـوت و پایـان كار پیغمبران،
همیشـه تاریـخ ،در گذشـته زمـان ،برطبـق دلخـواه تمـام شـده ،در آینـده
هـم همچنیـن خواهـد بـود؛ و ایـن را ثابـت مىكنیـم.
 ...دو مطلـب مـا در اینجـا داریـم ،یکـى اینکـه ایـن سلسـلهاى كـه بـه
نـام نبـوت و رسـالت معـروف اسـت ،یعنى قافلـه پیغمبـران از آدم تا خاتم،
اینهـا چـهكار كردنـد؟ مجموعشـان چـه عملـى را انجـام دادنـد؟ آیـا پیـش
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بردنـد یـا ورشكسـته شـدند؟ ایـن یـک مطلـب اسـت .مطلـب دیگـر ایـن
اسـت كـه انبیـای عظـام الهـى هركدامـى در زمـان خـود ،آیـا موفـق شـدند یا
شكسـت خوردنـد؟
 ...این یک چیزىسـت كه دانسـتنش براى ما مفید اسـت ... .خیلى
از حرفهـا هسـت كـه معلومـات انسـان را زیـاد مىكنـد ،امـا بـراى انسـان
مفیـد بهمعنـاى
مفیـد نیسـت ... .ایـن مطلـب کـه دارم عـرض مىكنـمِ ،
واقعىسـت؛ نهفقـط آ گاهـى مـىآورد ،بلكـه آ گاهـى و تعهـد مـىآورد. ... .
فرجام سلسله انبیاء

مسـئله اول ایـن اسـت كـه ایـن سلسـلهاى كـه اسمشـان سلسـله
ُ
انبیاسـت ،از اول تـا آخـر چـه گلـى بـه سـر بشـریت زدنـد؟ جواب این اسـت؛
انبیـاء آمدنـد یـک موجـودى را كـه در حـد یـک حیـوان هـم نمىتوانسـت
راه و چـاه را بشناسـد ،موجـودى كـه غریـزه هم در او آنقدر توانا و راهگشـا
نبود ،این موجود را آوردند در سـطح یک موجودى كه فرشـتگان آسـمان
هـم بایـد از او بیاینـد چیـز بیاموزنـد .بشـر را از حضیـض ّ
توحـش و نادانـى،
آوردنـد در حـد یـک انسـان متمـدن كـه ا گـر بخواهـد برطبـق تعلیمـات
آنهـا عمـل بكنـد ،عالىتریـن ،زیباتریـن ،شـیواترین جلوههـاى خلقت در
زندگـى او بـروز خواهـد كـرد .انبیاء انسـانها را مثل یک شـاگرد مدرسـهاى
ـ سـعى مىكنـم خیلـى بـه سـطح پاییـن مطلـب را تنـزل بدهـم ـ كـه هیـچ
چیـز نمىدانـد ،حتـى الفبـا را ،یـک سـال رویـش زحمـت كشـیدند ،آمـد بـه
كالس دوم ،امـا معلـم كالس اول ،در همیـن اثنـا ،وقتىكـه او رسـیده بـود
بـه كالس دوم ،جـان خـودش را سـر ایـن كار گذاشـته بـود .یـک دوران
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دیگـر زحمـت كشـیدند ،آمـد بـه كالس سـوم ،امـا معلمـى كـه او را از كالس
دوم بـه سـوم رسـانده بـود ،جـان خـودش را در ایـن راه از دسـت داد .یـک
دوران دیگـر زحمـت كشـیدند ،آمـد به كالس چهارم و باز آن معلم دلسـوز،
آن پـدر مهربـان ،آن مرشـد آ گاه ،در طـول ایـن مدتـى كـه ایـن شـاگرد را بـه
كالس باالتـر ،بـه رتبـه باالتـر مىرسـانید ،جـان خـودش را از دسـت داد و از
دنیـا رفـت و زندگـى را بـد گذرانـد .كالسكالس ،قدمقـدم ،مرحلهمرحلـه،
ایـن بچـه كوچـك را ِهـى آوردنـد بـاال ،آوردنـد بـاال ،آوردنـد بـاال؛ اآلن كـه
شـما نـگاه مىكنیـد ،مىبینیـد سـطح فرهنگـش و دانشـش و بینشـش و
حساس ّـیتش خیلـى باال تـر اسـت از آن زمانـى كـه دو دوره قبـل از حـاال بـوده
ّ
و در اوج ترقـى و تعالـى و درك و فهـم و فكـر اسـت.
نـگاه مىكنیـد معلمهـا نیسـتند ،معلمهـا كجاینـد؟ یکـى در اثنـاى
ً
ُ
كالس اول ،وقتىكـه داشـت ایـن شـاگرد كندذهـن را مثلا ،مـىآورد بـاال،
جـان داد .آن دیگـرى را همیـن شـاگردها ،درحالىكـه داشـتند از او چیـز
مىآموختنـد ،در آخـر سـال ،سـر یـک اختالفـى ،سـر یـک چیـزى ،جمـع
شـدند ،بـر سـرش شـوریدند ،او را كشـتند .معلـم كالس سـوم را جـور دیگـر،
معلم كالس چهارم را جور دیگر .معلمها نیسـتند ،هر معلمى رسـالت خود
را انجام داده و به ظاهر با ناكامى مرده و از بین رفته ،اما آیا ناكام شـده؟
خـوب فكـر كنیـد ،ببینیـد آیـا نـاكام شـده آن معلـم؟ مگر معلـم هدفش چه
بـود؟ مگـر ایـن معلـم دلسـوز همیـن را نمىخواسـت؟ او مىخواسـت كـه
ایـن شـاگرد از خـاك سـیاه بـه اوج قلـه فرهنـگ و دانـش و معرفت برسـد ،و
نجـور؟ پـس معلمهـا نـاكام نمردنـد. ... .
حـاال مگـرنشـده ای 
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انبیاء  ...در طول تاریخ كارشـان این بوده ،تا این بشـر را باال بیاورند،
بـه او دانـش و معرفـت بیاموزنـد ،او را آمـاده سـامان زندگـى آخـر بكننـد،
بـه او مایههـاى الزم را بدهنـد و ایـن كار انجـام گرفـت  ...امـروز دنیـا
سـال قبـل آمـاده شـنیدن سـخن حـق اسلام اسـت ... .آن
بیشـتر از هـزار ِ
روزى كـه امـام زمـان مـا ،عجلاهللتعالىفرجهالشـریف غایـب مىشـود از
نظرهـا ،و بهعنـوان یـک امامـى كـه بسـاط را باید در مردم پهـن كند ،پهن
انقالبـى شمشـیر
مصلـح
نمىكنـد ،آن روز بشـر آمـاده پذیـرش یـک امـام
ِ
ِ
بـه دسـت نبـود ،و ا گـر آن بزرگـوار مىخواسـت قیـام كنـد و انقلاب كنـد و
ّ
جامعه را به هم بریزد ،مسـلم نمىتوانسـت با شـرایط نامسـاعد آن زمان،
یـک جامعـهاى آنچنانكـه مىخواهـد بسـازد ... .لـذا امـام علیهالسلام
از نظرهـا مخفـى مىشـود ... .آن روزى كـه امـام ظهـور مىكنـد ،بشـریت
بـه آمادگـى رسـیده ،آمـاده اسـت كـه سـخن حق اسلام را بشـنود و بپذیرد.
آمـاده اسـت كـه جامعـه مرتفـع و رفیـع اسلامى را بـر روى دوشهـاى خـود
حمـل كنـد .آمـاده پیـاده شـدن قـرآن اسـت آن روز بشـریت .امـا در زمـان
امـام زمـان آمـاده نبـود ،ایـن کار را چـه کسـی كـرده؟ تعلیمـات انبیـاء كرده
و ائمـه دنبالـهروان انبیـاء هسـتند.
 ...انبیـاء بنابرایـن ناموفـق نبودنـد در تاریـخ و مـا مىبینیـم كـه هـر
ش رفتـه و بـر عمـر خـود افـزوده ،یکقـدم بـه اوج
روزى كـه بشـریت پیـ 
ترقـى و تكامـل و تعالـى نزدیکتـر شـده .چـه مىخواهیـم دیگـر غیـر از
ایـن؟ انبیـاء چـه مىخواهنـد؟ پـروردگار عالـم مىخواهـد ایـن مایـه نپخته
و خـام را بـا حركتى طبیعى ،بهسـوى سـرمنزل طبیعـى و فطریاش ،یعنى
140

ف
ر�ام ن� ب� ت
و�
� ج

ّ
تكامـل و تعالـى برسـاند .ایـن را پـروردگار عالم اراده كرده و مسـلم بشـریت
بـه آن نقطـه كمـال نهایـى خواهـد رسـید .و ایـن جبـر تاریـخ اسـت؛ جبـر
تاریـخ یعنـى ایـن و بهاینصـورت درسـت گفتـه.
اینهـا بحثهـاى دقیقىسـت ،خواهـش مىكنـم دقـت كنیـد ،روى
الفـاظ و كلمـات .مسـیر بشـر بهسـوى تعالـى و تكامـل و ب هسـوى بهشـت
ی اسـت؛ یعنـى روزگارى را انسـانیت به خـود خواهد دید
موعـود ایـن جهانـ 

كه در آن روزگار ظلم نباشـد ،بدى نباشـد ،زشـتى نباشـد؛ همهچیز برطبق
دلخواه انسـانیت باشـد .خلقت انسـان اینجورىسـت و خلقت جهان؛ كه
ایـن موجـود در مسـیر خـود ،باالخـره به یکچنین سـرمنزلى خواهد رسـید؛
بایـد برسـد .در آن دورانـى كـه ّ
بشـریت همـه چیـز را كـه بـراى تكاملش الزم
ّ
اسـت ،آمـاده خواهـد داشـت ،آنوقـت وارد بسـتر ترقـى و تكامـل و تعالـى
مىشـود و بـا سـرعت و سـیرى هرچـه تمامتـر بهسـوى اهلل ،یعنـى كمـال
مطلـق ،حركـت مىكنـد.
و هرچـه از اول تاریـخ بشـرى تـا ایـن زمـان مـا پیـش آمدیـم ،بهسـوى
کتـر شـدیم؛ ایـن جبـر تاریـخ اسـت .خلقـت انسـان
آن سـرمنزل نزدی 
نجـورى اسـت و خلقـت جهـان ،خـدا اینجـور آفریـده كـه انسـانها
ای 
ب هسـوى ترقـى و تعالـى پیـش مىرونـد ،خواهوناخـواه .خواهوناخـواه را
البتـه بایسـتى درضمـن مطالـب بهدسـت بیاوریـد كـه یعنـى چـه خـواه و
ناخـواه ،كـه بعـد وقتـی بـا بحـث بعـدى ملـزم كنیـم ،روشـن مىشـود یعنى
چه .البته اراده انسـانها بهشـدت دخیل اسـت و خواسـت انسانهاسـت
ّ
كـه انسـانها را بـه ترقـى مىرسـاند و ایـن خواسـت خواهـد بـود.
ایـن یـک اصلـى اسـت از اصـول اسلامى ،در جهانبینـى اسلام ایـن از
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ّ
عاقبـت بشـر برطبـق نیکـى اسـت .چـرا؟ چـون خـداى
مسـلمات اسـت كـه
ِ
متعـال زمیـن و آسـمان را برطبـق حـق آفریـده؛ انسـان را هـم بـا فطـرت
قجـو آفریـده ،انسـان چـون داراى اراده اسـت ،بایـد در راهـى كه مطابق
ح 
بـا فطرتـش اسـت حركـت كنـد تا به آن سـرمنزل برسـد .چه کسـی مىتواند
بـه او ارائـه كنـد ایـن راه را و بگویـد چهكار ا گر بكنـى ،برطبق فطرتت عمل
كـردى؟ انبیـا؛ انبیـاء بـراى ایـن میآینـد. ... .
در مسـئله اول اینجـور نتیجـه مىگیریـم ،مىگوییـم كـه انبیای عظام
تهـا و نا كامىهـا مواجـه
كشـان بـا محرومی 
الهـى ،ا گرچـه كـه هـر تكت 
ّ
ّ
شـدهاند ،امـا درمجمـوعِ ،سـیر بشـریت ب هسـوى ترقـى و تعالـى بـوده و

عاملـش انبیـاء بودنـد .انبیـاء بودهانـد كـه انسـان را بهسـوى آن سـرمنزل
مقصـود و بهسـوى سرشـته عاقبـت انسـانى هـل دادنـد ،حركـت دادنـد ،به
او كمـك كردنـد در رفتـن ایـن راه؛ ایـن مسـئله اول.
فرجام هر یک از انبیاء

امـا مسـئله دوم؛ آنىكـه بیشـتر مـورد توجـه اسـت بـراى خیلىهـا ،ایـن
مسـئله دوم اسـت كـه مـن ایـن را روشـنش كنـم برایتـان .مسـئله دوم ایـن
اسـت كـه وقتـى پیغمبـرى در جهـان نهضتـى بهوجـود مـىآورد ،انقالبـى و
رسـتاخیزى برپـا مىكنـد ،آیـا مىتـوان گفت كـه این انقلاب عاقبت خوبى
دارد یـا نـه؟ مىتـوان امیـدوار بـود بـه اینکـه پایـان ایـن كار نیکىسـت؟ یـا
نمىشـود امیـدوار بـود؟ قاعـده كلـى چیسـت اینجـا؟
سـخن
بعضـى مىگوینـد مـا هرچـه نـگاه مىكنیـم ،مىبینیـم هرجـا
ِ
حقـى از زبانـى در آمـد ،هرجـا نغمـه حقیقـت از سـویى بـه گـوش رسـید،
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باالخـره بـه نتیجـه و ثمـر نرسـید و خفـه شـد .از ایـن یک تجربهاى درسـت
كردنـد ،مىگوینـد تجربـه تاریـخ بشـر بـه مـا همیشـه نشـان داده كـه انبیـاء
نـاكام شـدند ،حـاال ولـو بهطـور كلـى شـما مىگویـى كـه كامیـاب شـدند،
باشـد ،امـا باالخـره انقالبـى كـه درسـت كردند ،نتوانسـتند به ثمر برسـانند.
یکجـا نتوانسـتندکـه حـق را بـه حكومـت برسـانند و باطـل را نابـود كننـد.
ُ
خـب بنابرایـن چـهكار كنیـم مـا؟ مـا هـم بعـد از ایـن دسـتى بلنـد نكنیـم ،از
آسـتین در نیاوریـم ،راه انبیـاء را تعقیـب نكنیـم؛ بـراى خاطـر اینکـه وقتـى
بودن خودشـان ،نتوانسـتند كارى
انبیای عظام الهى ،خودشـان در زمان ِ
انجـام بدهنـد ،و باالخـره همیشـه باطـل بـر حـق ـ ولـو بهطـور موسـمى و
مرحلـهاى ـ غلبـه پیـدا كـرده ،پـس حقجویـان و حقگویـان عالـم تیغهـا
را غلاف كننـد ،برونـد بگیرنـد بخوابنـد ،بداننـد فایـدهاى نـدارد .مگـر یک
دسـتى از آسـتینى بیـرون بیایـد ،دسـت قدرتـى ،دسـت غیبـىاى بـرون آیـد
و او كارى بكنـد .ایـن منطـق بسـیارى از مـردم اسـت و ایـن همـان منطـق
اسـت كـه عـرض كـردم ،جبـاران تاریـخ از ایـن منطق خیلى لـذت مىبرند.
ُ
این همان منطقى اسـت كه همیشـه قلدرهاى روزگار دوسـت مىداشـتند
كـه مـردم عقیدهشـان ایـن عقیـده باشـد؛ یعنـى مـردم معتقد باشـند كـه آقا
هیچگونـه تالشـى ،هیچگونـه فعالیتـى ،هیچگونـه مجاهدتـى در راه حـق
بـه نتیجـه نخواهـد رسـید .ایـن را همیشـه ّ
جبـاران عالـم مىخواسـتند.
بلوفهـاى سیاسـى سـران دولتهـاى دنیـا كـه شـما در روزنامههـاى
حـاوى اخبـار جهانـى زیـاد مىخوانیـد ،بـراى همیـن منظـور اسـت... .
بنابرایـن جبـاران عالـم از خـدای دو جهـان میخواهنـد ـ خدایـی کـه بـه
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او اعتقـاد ندارنـد ـ کـه مـردم اینجـور تص ّـور کننـد کـه ّ
نبوتهـا و انبیـای
عظـام الهـی و سـفیران حـق و حقیقـت ،همیشـه محکـوم بـه شکسـت

بودهانـد .از خـدا میخواهنـد مـردم ّ
تصـور کنند و خیال کننـد که هیچگونه
نغمـه حقپرسـتانه درمقابـل طبیعـت ایـن عالـم جـواب مسـاعد و مثبـت
نخواهـد داد .از خـدا میخواهنـد مـردم مأیـوس باشـند از اینکـه هیچگونـه
نهضتـی درمقابـل باطـل رشـد کنـد و بـه ثمـر برسـد و شکسـت نخـورد؛ امـا
عکـس
آیـا واقـع مطلـب همینجـور اسـت؟  ...سـخن قـرآن را کـه درسـت
ِ
ایـن منطـق را بـه مـا بازگـو میکنـد نشـنویم ،سـخن پندارهـای باطـل را
بشـنویم؟ نـه؛ مـا ایـن کار را نمیکنیـم .مـا بـه قـرآن مراجعـه میکنیـم،
از قـرآن درس میگیریـم کـه فرجـام نبوتهـا چیسـت و نهضـت انقالبـی
پیغمبـران و دنبالهروانشـان چـه اثـری میتوانـد داشـته باشـد .ایـن را از
قـرآن یـاد بگیریـم ،بعـد برمیگردیـم بـه ّ
نـص تاریـخ ،میبینیـم تاریـخ هـم
گواهـی میکنـد ایـن مطلـب را.
ً
قـرآن مثـل میزنـد در همیـن آیاتـی کـه تلاوت کـردم و حـاال بـاز مجـددا
ّ
تلاوت میکنـم و ترجمـه میکنـم؛ بـه مـا میگویـد کـه نـه! در دنیـا حقـی
اسـت و باطلـی اسـت ،حـق میمانـد ،باطـل نابـود میشـود .از کوههـا در
رودمیگویـد آب سـیالن و جریـان پیـدا میکنـد ،کـف بـر روی آب ظاهـر
یشـود ،کفهـا میمیـرد ،آبهـا میمانـد ،باطـل همـان کـف اسـت کـه
م 
خواهـد مـرد ،آب همـان حـق اسـت کـه خواهـد مانـد.
تـا اینجـا آنچنانـی کـه قـرآن بـه مـا میآمـوزد و واقعیـت تاریخـی هـم
آن را تأییـد میکنـد ،هـر یـک از نبوتهایـی کـه در ایـن عالـم ظهـور کـرده
اسـت ،از اول تـا آخـر ،علاوه بـر اینکـه در سلسـله نبوتهـای تاریـخ یـک
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فعلی را انجام دادهاند ،یک قدم بشـر را به پیش بردهاند ،خود آنها هم
بـه خـودی خـود دارای امـکان موفقیت بودهاند ... .آنجوری نیسـت که
قدرتهـای تاریـخ در طـول زمـان بـه مـردم فهماندند و تلقیـن کردهاند که
درمقابـل قدرتهـای دنیایـی کـه بـر باطلنـد ،حـق ،مجـال نفـس کشـیدن
نخواهـد داشـت .نـه؛ اینجـور نیسـت ،بلکـه عکـس ایـن اسـت .انبیـاء
همهجـا امـکان موفقیـت داشـتهاند ،پیـروان انبیـاء هـم همهجـا امـکان
ّ
موفقیـت دارنـد ،مسـلم هـم موفـق خواهنـد شـد؛ امـا بـه دو شـرط ،دو تـا
شـرط دارد ،ـ اینجاسـت کـه گفتـم اراده انسـان دخیـل اسـت در سـاختن
آینـده تاریـخ ـ ایـن دو شـرط ا گـر وجـود داشـته باشـد ،همـه نهضتهایـی
کـه بـر اسـاس دیـن ،بر اسـاس فکر قرآنی و اسلامی ،در طـول تاریخ انجام

گرفتـه و انجـام خواهـد گرفـت ،تـا ابـد موفـق خواهنـد شـد و پیـروز خواهند
ً
شـد؛ احتیـاج بـه معجـزه هـم نیسـت .الزم نیسـت تـا معجـزهای حتمـا
انجـام بگیـرد تـا طرفـداران دیـن موفـق و پیـروز بشـوند ،نـه؛ بـدون اینکـه
دسـتی هـم از غیـب بیایـد ،ا گـر ایـن دو شـرط وجـود داشـته باشـد ،اسلام و
قـرآن و دیـن و افـکار قرآنـی ،امـکان اصلـی موفقیـت را خواهند داشـت؛ آن
دو شـرط چـه هسـتند؟
یکـی از آن دو شـرط ایمـان اسـت ،اعتقـادی از روی آ گاهـی اسـت،
بـاوری اسـت همـراه بـا تعهدپذیـری ،قبولـی همـراه با تلاش و حرکت؛ این
شـرط اول .شـرط دوم صبـر (اسـت) صبـر یعنـی چـه؟ یعنـی مقاومـت ،از
میـدان در نرفتـن ،کار را در لحظـه حسـاس و خطرنـاک رهـا نکـردن.
هـر جـا شـما در طـول تاریـخ نبوتهـا میبینیـد یـک پیغمبـری
شکسـت خـورده از طاغـوت زمـان ،بـرای خاطـر ایـن بـوده کـه پیروانـش،
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اطرافیانـش ،ایمـان کافـی یـا صبـر کافـی نداشـتند .هـر مرتبـه کـه میبینید
بـه حـق پیـش بـرده اسـت ،بـرای خاطر این اسـت کـه ایمان سرشـار و صبر
الزم را دارا بودند .آیا شـاهدی از قرآن بر این مطلب هسـت؟ بله؛ چندین
شـاهد در قـرآن هسـت .آیاتـی که امـروز میخوانم ،زیربنای فکری اسـت و
آیـات فـراوان دیگـری هـم هسـت کـه مطلب را بیـان میکنـد .دو آیهاش را
ْ َْ ْ َ َ
َ َ
َ َ
برایتـان میخوانـم .یـک آیـه ایـن اسـت«َ :و لا ت ِه ُنوا َو لا ت ْح َزنـوا َو أن ُت ُم الأ ْعل ْو َن
ْ ُ
ك ْن ُتـم ُم ِؤم ِن َ
یـن» .22اینجـا آیـه قـرآن اسـت ،ایـن روایت نیسـت تا کسـی
ِإن
خدشـه کنـد کـه شـاید سـندش ضعیـف اسـت ،آیـه متشـابه هـم نیسـت
تـا کسـانی خدشـه کننـد کـه معنایـش را نمیفهمیـم ،نـه؛ واضـح ،روشـن.
َ َ
َ َ
«لا ت ِه ُنـوا» یعنـی ای مسـلمانان سسـت نشـوید«َ ،و لا ت ْح َزنـوا» و اندوهگیـن
َْ َ
َْ
مگردیـد«َ ،و أن ُت ُـم الأ ْعل ْـو َن» شـما باالتریـد ،دسـت شـما باالتـر اسـت ،شـما
پیروزمنـد خواهیـد بـود ،شـما بـر دشـمن غلبـه خواهیـد کـرد ،فکـر شـما
باالخـره بـر اورنـگ حکمرانـی جهـان خواهـد نشسـت؛ شـرطش چیسـت؟
ْ ُ
ك ْن ُتـم ُم ِؤم ِن َ
یـن » ا گـر مؤمـن باشـید ،اگـر ایمـان داشـته باشـید ،ا گـر
« ِإن
ایمـان وجـود داشـته باشـد ،ایـن هسـت.
شـما میگوییـد آقـا مـن دیـدم ،امامصادقصلواتاهللعلیـه بـا طاغیـه
زمـان خـود ،آنهمـه مبـارزه کـرد ،حکومـت را نتوانسـت بگیـرد ،بلـه؛ امـا
بـرای خاطـر ایـن بـود کـه اطرافیانـش ،بسـیاری از دوسـتانش ،بسـیاری
از مدعیـان تش ّـیعش ،مثـل بنـده و شـما بودنـد ،مثـل مـا بودنـد ،بیصبـر
بودنـد ،کـم ایمـان بودنـد .شـما میخواسـتید امـام صـادق برخلاف ّ
سـن ِت
تاری ِـخ قـرار داده پـروردگار بتوانـد بـه حکومـت برسـد؟ همیـن خـودش
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ُ
عجـزی و دسـت غیبـیای در زمینـه فتحهـا و
دلیـل بـر ایـن اسـت کـه م ِ
پیروزیهـا بنـا نیسـت ظاهـر بشـود .اگـر قـرار بود معجـزی بشـود ،معجزی
یشـد کـه امـام صـادق بـه حکومت برسـد .امام صـادق باالخره به دسـت
م 
طاغیـه زمـان خـودش کشـته شـد؛ موسـیبنجعفر هـم همینجـور .بـر
اثـر ایـن بـود کـه دوسـتان و پیـروان ،بـه قـدر کافـی ،آنقـدر کـه الزم اسـت
صبـر نداشـتند ،ایمـان و بـاور همـراه بـا ّ
تعهـد ،آنقـدری کـه بایـد و شـاید
ِ
در روح آنهـا ذخیـره نشـده بـود .امـروز هـم ا گـر آنجـور باشـد ،نتیجـهاش
شکسـت اسـت ،شکسـت اسلام ،شکسـت قـرآن ،محکومیـت مسـلمانان؛
امـا ا گـر امـروز مثـل زمـان پیغمبـر بشـویم ،مسـلمان زمـان پیغمبـر ایمانـش
یـک ایمـان قطعـی و تردیدناپذیـر بـود .صبـرش همـان صبـری اسـت کـه
فرشـتگان آسـمان درمقابـل آن صبـر کوچـک بودنـد؛ صبری کـه در روز ماه
رمضـان ،در گرمـای حجـاز ،بـا دهـان روزه ،بـا دشـمن میجنگـد و خنـدق
حفـر میکنـد ،ایـن صبـر آن مسـلمان اسـت.
َ

َّ ْ َ َّ
َ«و ْاس َـت ِع ُینوا ِبالصب ِـر و
الصـلاهِ » 23بهوسـیله حربـه صبـر بـر دشـمنان پیـروز
شـوید ،بهوسـیله صبـر هدفهـای خودتـان را از پیـش ببریـد ،ایـن معجـزه
بـرای صبـر اسـت ،آن دسـتی کـه باید از آسـتین بیرون بیایـد و کاری بکند،
دسـت صبـر انسـانی اسـت؛ صبـر .مـا صبـر را هـم بـد معنـا میکنیـم .مـا
خیـال کردیـم صبـر به این اسـت که حاال بنشـینیم ببینیـم چگونه خواهد
شـد .بنـده میگویـم بـه شـما چگونـه خواهـد شـد ،نمیخواهـد بنشـینیم
ببینیـم .ا گـر بـدون فعالیت ،بـدون تالش ،بدون تپش نشسـتی ،عاقبت،
بدبختـی اسـت ،ذلـت اسـت ،خـواری اسـت ،بیدینـی اسـت و بیدنیایـی
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ْ

ُْ

َ

ْ

ََ َ َُ ُ
َ
الخ ْس َـر ُان ال ُمب ُ
ین»24؛ اما اگر با صبر پیش
آخره ذ ِلك هو
اسـت« .خ ِس َـر ا ّلدن َیا َو ال ِ
ِ
رفتـی ،عاقبـت هـم دیـن اسـت و هـم دنیاسـت.
ایـن عاقبتـی اسـت کـه قـرآن بـه مـا میگویـد .ایـن آیـات بـرای سـوره
اعـراف اسـت ... .در سـوره اعـراف  ...ماجـرای فرعـون مطـرح میشـود
و موسـی ،کـه موسـی میآیـد و دعـوت الهـی را بیـان میکنـد ،فرعـون
نمیپذیـرد ،قبـول نمیکنـد و نهتنهـا قبـول نمیکنـد ،بلکـه حتـی موسـی
را تهدیـد میکنـد .بعـد از همـۀ ایـن حرفهـا ،سـاحران فرعونـی میآینـد،
ِسحرشـان درمقابـل معجـزه موسـایی کاری از پیـش نمیبـرد و باالخـره
آنهـا خودشـان ایمـان میآورنـد .فرعـون آنهـا را تهدید میکنـد ،میگوید
شـما را خواهـم کشـت .چـرا بـه سـحر موسـی ایمـان آوردیـد؟ اینهـا همـه
یگـذرد ،بعـد از ماجـرای جادوگـران فرعونـی و شکسـت آنـان از موسـی،
م 
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
آنوقـت اینجـوری اسـت«َ :و قـال ال َمـلأ ِم ْـن ق ْـو ِم ِف ْر َع ْـو َن» 25ملأ ،سـران و
َ
سـرداران و بـزرگان قـوم فرعـون بـه فرعـون چنیـن گفتنـد« :أ َت َـذ ُر ُم َ
ى َو
وسـ 
َ

ْ

ْ

َْ

ق ْو َم ُـه ِل ُیف ِس ُـدوا فِـی الأ ْر ِض» آیـا تـو رهـا میکنـی ،ول میکنـی موسـی و قومـش
را ،مؤمنیـن بـه او را ،حزبـش را ،جمعیتـش را ،کـه در زمیـن فسـاد بکننـد؟
َ
اخاللگـری بکننـد؟ ولشـان میکنـی؟ بـه فرعـون میگفتنـد«َ ،و َیـذ َر َك َو
آل َه َت َ
ـك» و تـو را و خدایـان تـو را کنـاری بگذارنـد؟ اینجـوری اسـت؟
ِ
َ َ
«قـال» ،فرعـون درمقابـل ایـن سـخن و ایـن تشـکیک گفـت نـه؛ موسـی
را از بیـن خواهـم بـرد .یـک حملـه سـخت را برای موسـی تـدارک دید ،یک
طـرح تـازهای بـرای کوبیـدن حـزب موسـویان در مصـر طـرح کـرد ،آن چـه
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َ
َ َ
َ َ
َ
ـال َس ُـن َق ِّت ُل أ ْب َن َاء ُه ْـم َو َن ْس َـت ْحیی ِن َس َ
ـاء ُه ْم» .فرعـون گفـت « قال َس ُـنق ِّت ُل
بـود؟ «ق
ِ
َ
َ
ُ
َ
أ ْب َن َاء ُه ْم َو ن ْسـت ْحیی ِن َس َ
ـاءه ْم» گفت من موسـى را وا نخواهم گذاشـت ،اجازه
ِ

نمىدهـم آنچـه مىخواهـد بكنـد ،بلكـه جوانانشـان را خواهـم كشـت و
زنانشـان را زنـده نـگاه خواهـم داشـت؛ ایـن نقشـه جدیـدى اسـت .فرعون
بعـد از آنىكـه همهگونـه مبـارزه را بـا موسـى كـرده و فكر مىكرده كه موسـى
از بیـن خواهـد رفـت ،حـاال بـه ایـن نتیجـه رسـیده كـه نـه ،حتـى سـاحران
و جادوگرانـش هـم بـه او ایمـان مىآورنـد و سـحر بـا معجـزه پهلـو نزنـد بـه
ُ
فكـر انجـام یـک شـدت عملـى مىافتـد فرعـون .طـرح ،طـرح شـدت عمـل
مىشـود ،مىگویـد بایـد شـدت عمـل بـه خرج بدهیـم ،چـهكار كنیم؟ همه
جوانهایـى كـه گرویـده هسـتند بـه موسـى ،اینهـا را خواهیـم كشـت.
َ
همـه زنهـاى آنهـا را زنده خواهیم گرفت« .ن ْس َـت ْح ِیی» زنـده گرفتن ،زنده
نـگاه داشـتن .البـد بـراى فحشـا یـا بـراى اینکـه نسلشـان را خـراب بكننـد
یـا بـراى چیـزى ازاینقبیـل .خـب ،کار سـخت شـد دیگـر ،حـزب موسـى

قـرار گرفتنـد درمقابـل نقشـه طـرح شـدت عمـل دسـتگاه فرعونـى .اینجـا
ـتخوان پیالن مىلرزد ،اینجا جایى اسـت كه دلهاى
جایىسـت كه اس
ِ
قـرص و محكـم متزلـزل مىشـود ،مگـر شـوخی اسـت؟ كسـى مثـل فرعـون
بگویـد مـن پـدرى از آنهـا خواهـم سـوزاند ،نقشـهاى برایشـان دارم كـه
َ َ
یـک جـوان برایشـان نگـذارم«َ ،س ُـنق ِّت ُل أ ْب َن َاء ُه ْـم» جوانهایشـان را خواهـم
ُ
كشـت .اینجـا جایـى اسـت كـه بایسـتى موسـویان شـارژ بشـوند ،بایـد در
همیـن لحظـه حسـاس و خطرنـاك احسـاس شكسـت نكننـد.
یـک جملـهاى یـادم آمـد از یکـى از بـزرگان تاریـخ خودمـان ،بـرای
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ً
همیـن صـد سـال قبـل تقریبـا ،پنجـاه ،شـصت سـال قبـل ،یـک جملـهاى
را از او نقـل مىكردنـد در ایـن مبـارزات مشـروطه و اینهـا ،نـام او بـر سـر
زبانهاسـت خیلـى ،مىگوینـد او بـه یارانـش ،بـه دوسـتانش مىگفـت
بجنگیـد ،مبـارزه كنیـد ،در همـان وقتىكـه مىبینیـد كار سـخت اسـت،
ً
بازهـم مبـارزه كنیـد ،تـا وقتىكـه ببینیـد كه قطعا شكسـت خواهیـد خورد،
ً
برسـید بـه آنجایىکـه ببینیـد كه اآلن دیگر قطعا شكسـت خواهید خورد،
ً
وقتـى رسـیدید بـه آنجایىكـه دیدیـد حتمـا شكسـت مىخوریـد ،بازهـم
مبـارزه كنیـد ،آنوقـت پیروز خواهید شـد و این حرف درسـتى اسـت. ... .

َ َّ
ً
ً
«حتى
(( آیـه قـرآن تقریبـا نظیـر همیـن مطلـب را مىگوید ،یا تحقیقـا .مىفرماید كه:
َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُّ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ
ـل َو ظنـوا أن ُه ْم قـد ك ِذ ُبوا» ،26تـا جایـى رسـید فشـارها و لطمات و
ِإذا اسـتیأس الرس
ضربـات جبهـه معـارض پیغمبـران كـه خود پیغمبرها مأیوس شـدند ،یک جایى رسـید

كـه پیغمبرهـا و مردمانـى كـه همـراه پیغمبرهـا بودنـد ،اینهـا متزلـزل شـد دلشـان ،نـه
از لحـاظ ایمـان ،ایمانشـان از بیـن نرفـت ،اعتقادشـان بـه خـدا را از دسـت ندادنـد ،امـا
چـون معتقـد بودنـد كـه پیـروز خواهنـد شـد ،ایمـان و یقینشـان بـه پیـروزى رو بـه زوال
رفـت و خیـال كردنـد كـه اشـتباه فهمیدهانـد .یقیـن داشـتند كـه خـدا بـه اینهـا گفتـه
ً
نهـا فكـر مىكردنـد
شـما حتمـا پیـروز خواهیـد شـد؛ یـک جایـى مىرسـید كار كـه ای 

َ ُ ْ
نهـا نـداده بـودهَ « .و ظ ّنـوا
مثـل اینکـه اشـتباه فهمیدهانـد ،خـدا چنیـن وعـدهاى بـه آ 
َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ص ُرنـا» در همان لحظـهاى كه بر اثر شـدت فشـار و شـدت
أنهـم قـد ك ِذبوا جاءهم ن
ً
لطمـات دشـمن ،جبهـه حـق و جبهـه دیـن احسـاس مىكـرد كه هـان ،حتما
ضربـات و
ِ

دیگـر دارد نابـود مىشـود ،از بیـن مـىرود ،دشـمن دارد غلبـه پیـدا مىكنـد ،راههـا روى
او بسـته اسـت ،در همـان لحظـه ،چـون بـاز هـم اسـتقامت مىكـرد ،چـون بازهـم تالش
مىكـرد ،نصـرت و یـارى خدایـى فـرا مىرسـید؛ ایـن آیـه قـرآن اسـت)) .
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موسـى از ایـن نقشـه دارد اسـتفاده مىكنـد بـراى بسـیج بنىاسـرائیل.
ً
بنىاسـرائیل در وقتىكـه مىبیننـد حتمـا شكسـت خواهنـد خـورد ،چـون
ُ
فرعـون عـازم اسـت كـه همـه جوانهـاى آنهـا را بكشـد؛ درمقابـل نقشـه
جدیـد فرعونـى ،موسـى هـم نقشـه جدیـد خـودش را ارائـه مىدهـد .چـه
مىگویـد؟ وقتـى درمقابـل ایـن وضـع قـرار مىگیرنـد ،فرعـون اینجـور
ً
َ َ ُ َ َ
وسـ ى ِلق ِومـهِ» 27موسـى متقابلا درمقابـل
مىگویـد؛ موسـى مىگویـد« ،قـال م
َ
ایـن اعلان فرعونـى بـه قومـش گفـت«ِ :إ ْس َـت ِع ُینوا ِبا ّلل ِـه َو ْاص ِب ُـر وا» از خـدا
یـارى بخواهیـد و صبـر كنیـد .ادامـه بدهیـد ،مقاومـت كنیـد ،تالشـتان را
َ َْ
َ
نیمهكاره نگذارید ـ امید در اینها مىدمد ـ چرا؟ ِ«إ ّن الأ ْر َض ِل ّل ِه» زمین از آن
خداسـت«ُ ،یور ُث َهـا َم ْن َی َش ُ
ـادهِ » آن را مىدهـد و مىگذارد بـراى آنکه
ـاء ِم ْن ِع َب ِ
ِ
از بندگانـش کـه بخواهـد .یعنـى بنـده خـدا ماییم ،موسـى به بنىاسـرائیل
مىگویـد شـما بنـده خداییـد ،بنـدگان فرعـون كارشـان بـه نتیجـه نخواهد
رسـید .زمین برای بندگان خداسـت«َ .و ْال َع ِاق َب ُه ِل ُلم َّت ِق َ
ین» فرجام كار ،پایان
كار از آن مـردم باتقواسـت.
ایـن قـرآن اسـت ،واقعیـت تاریخـى هـم همیـن را بـه مـا مىرسـاند و
نشـان مىدهـد .همـان ابراهیمـى كـه روزى در آتـش مىاندازندش ،روزى
مىبینیـم كـه در مكـه و خانـه خـدا جامعـه توحیـدى تشـكیل مىدهـد و تـا
ـود او ،آن جامعـه مىمانـد .موسـى كـه یـک روز اینجـور با
قرنهـا بعـد از خ ِ
فرعـون درگیـرى دارد و تحـت فشـارند بنىاسـرائیل ،روز دیگرى مىبینیم
ُُ
َ
كـه دسـتور دخـول در ارض مقدسـه بـه او داده مىشـود؛ «یـا ق ْـو ِم ْادخلـوا
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ْ َ َ

َ
رض ال ُمق ّد َس َـه» ،28برویـد آنجـا و آنجـا جامعـه الهـى و توحیدى تشـكیل
الأ
بدهیـد .عیسـىبنمریم كـه در مـدت اقامـت كوتاهـش بـر روى زمیـن و
در میـان انسـانها ،تلاش و فعالیتـش بـه ثمـره ظاهـرى نمىرسـد ،بعـد از
آنىكـه از روى زمیـن عـروج مىكنـد و مـىرود از میـان مـردم ،بعـد از یکـى
جهـان آن روز در اختیـار فكـر مسـیح
دو قـرن ،بزرگتریـن قدرتهـاى
ِ
قـرار مىگیـرد؛ یعنـى امپراطـورى ُرم ،امپراطـورى عظیـم رم در اختیـار فكـر
مسـیحى قـرار مىگیـرد و امپراطـور ،خـودش مسـیحى مىشـود و مؤمـن بـه
دیـن مسـیح مىشـود.
پیغمبـر مـا كـه در مكه آنقدر مورد فشـار بود ،سـیزده سـال شـدیدترین
شـكنجهها و وضعهـا را برایـش فراهـم كردنـد ،بعـد مىآیـد مدینـه ،آنجـا
حكومتـى تشـكیل مىدهـد ،جامعـهاى بهوجـود مـىآورد ،نظامـى مسـتقر
مىكنـد و انسـانها را بهسـوى كمـال سـوق مىدهـد و دشـمنان بنیـادى
ُ
خـودش را خـرد مىكنـد ،بـر زمیـن مىزنـد ،امـا در سـایه چـه؟ در سـایه
َ

َ

ََُ

ایمـان و صبـر .هروقتىكـه ایمـان بـود و صبر بود«َ ،بلـ ى ِإ ْن ت ْص ِب ُر وا َو ت ّتقوا»،29
ایمـان همـراه بـا عمـل و صبـر وجـود داشـت ،آنوقـت اسـت كه
ا گـر تقـوا در
ِ
َ
سـنتهاى عالـم اسـتّ ،
پیـروزى مىآیـد .و ایـن یکـى از ّ
سـنت پـروردگار
در تاریـخ اسـت .دیـروز هـم همینجـور بـوده ،امـروز هـم همینجـور اسـت،
نجـور خواهـد بـود .همه قدرتهـاى دینى ،ا گر توانسـتهاند
فـردا هـم همی 
ب هصـورت قدرتـى دربیاینـد یـا باقـى بماننـد ،در سـایه ایمـان و صبـر بـوده.
 28ـ سوره مبارکه مائده ،آیه 21
 29ـ سوره مبارکه آلعمران ،آیه «: 125آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید و به همین زودی بر شما بتازند،
پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد كرد».
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امـروز هـم آنكسـانىكه دوسـت مىدارنـد قـرآن ،اسلام ،توحیـد ،نبـوت،
اصـول مقـدس اسلامى ،آنهایـى كـه مایلنـد اینهـا بتواننـد در دنیـا
سررشـته و زمـام زندگـى مـردم را در دسـت بگیرند ،آنهایـى كه مایلند خدا
را در دنیـا حا كـم ببیننـد ،در خودشـان دوتـا مایـه را نیرومنـد كننـد؛ مایـه
َ
ایمـان و مایـه صبـر .ا گـر مایـه ایمـان و مایـه صبـر در مـا نیرومنـد شـد«ِ ،إ ّن
ـادهِ َو ْال َع ِاق َب ُه ِل ُلم َّت ِق َ
ـاء ِم ْ
ْال َأ ْر َض ِل َّل ِـه ُیور ُث َهـا َم ْ
ـن َی َش ُ
یـن» ،امـا بـدون ایمان و
ـن ِع َب ِ
ِ
بـدون صبـر نمىشـود.
(( اقتضـاى فتـح و پیشـرفت در دعـوت انبیـاء هسـت؛ چـون انبیـاء برطبـق حـق
سـخن مىگوینـد ،برطبـق حـق حركـت مىكننـد ،و حـق پیـروز اسـت .حـق برطبـق فطرت
و سرشـت جهـان اسـت ،پـس موفـق و پیـروز اسـت .انبیـاء هـم برطبـق سرشـت جهـان
دارنـد حـرف مىزننـد؛ بنابرایـن مایـه و اقتضـاى موفقیـت در نهضـت انبیـاء و در انقلاب
پیغمبـران بهطـور كامـل موجـود اسـت .ا گـر تـو مىبینـى پیغمبـرى در تار یـخ شكسـت
خـورد ،ایـن را دلیـل نـدان كـه حـرف حـق بایـد شكسـت بخـورد؛ نـه ،حـرف حـق بایـد
پیـروز بشـود ،نظـام حـق بایـد غالـب بشـود ،دسـت حـق بایـد بـر سـر باطـل بكوبـد و

متالشـى كنـد ،پـس چـرا پیغمبـر شكسـت مىخـورد یـک جـا؟ بـراى خاطـر
اینکـه پیـروان پیغمبـر ،یـا ایمـان كافـى یـا صبـر كافـى ندارنـد ،صبـر بـه خـرج
30
نمىدهنـد.
نجـا شـهید مىشـود ،بـا آن وضـع نـا كام ،ایـن دلیـل بـر ایـن
 ...ا گـر زیدبنعلـى آ 
نیسـت كـه حـق محكـوم بـه زوال و شكسـت اسـت؛ دلیـل بـر ایـن اسـت كـه حـق هـم

بـا وجـودى كـه حـق اسـت ،احتیـاج دارد بـه كار و تلاش و كوشـش .گمـان نكنیـم
چـون حـرف مـا حـق اسـت ،پـس الزم نیسـت تلاش كنیـم در راهـش .فكـر
« .30این مبحث به علت یکسان بودن موضوع ،حاصل ادغام دو جلسه سخنرانی است .مواردی که قلم متفاوتی
نسبت به متن اصلی دارد ،از سخنرانی جلسه دوم می باشد».
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نكنیـم چـون داعیـه مـا قـرآن اسـت ،پـس خـود خـدا قـرآن را پیـش خواهـد بـرد ،نـه! ...
ّ
زیدبنعلـى حرفـش حـق بـوده مسـلم ،امـام صـادق صلواتاهللعلیـه هـم امضـا كـرده
بـود مبـارزه زیدبنعلـى را بـا دسـتگاه ُهشـامبنعبدالملك ،آن مبـارزه عجیـب را اجـازه
داده بودنـد بـه او ،تاریـخ ناطـق بهاینمعناسـت .ایـن بزرگـوار هـم رفـت ،كارهـا را هـم
ـرض تحـت
خـوب روبـهراه كـرد ،منتهـا یـک عـده مـردم بهانهج ِ
ـوى ن ِ
ـادان نـاآ گاه یـا مغ ِ
دشـمن بیـدار ،در لحظـه الزم او را مخـذول كردنـد و تنها گذاشـتند.
تأثیـر تبلیغـات سـوء
ِ

 ...امیرالمؤمنیـن صلواتاهللعلیـه در یـک خطبـه از نهجالبالغـه ،درخطبـی ،از
ً
جملـه در یـک خطبـه كوتـاه ،این مطلب را كامال روشـن مىفرماید ... .شـرح ماجراى
پیشـرفتهاى سـپاهیان اسلام را مىدهـد امیرالمؤمنیـن ،در زمان پیغمبـر .مىفرماید
َ
َ ُ
خواننـا َو َا َ
آباءنـا َو َا َ
قت ُـل َ
َ ََ ُّ َ َ َ
عمامنـا» ،میگویـد مـا
بناءنـا َو ِا
اهلل ن
سـول ِ
کـه «و لقـد كنـا مـع ر ِ
در كنـار پیغمبـر و در ركاب پیغمبـر كـه بودیـم ،اینجـورى عمـل مىكردیـم؛ در میـدان
جنـگ كـه مىرفتیـم ،پدرهـاى خودمـان را ،فرزنـدان خودمـان را ،بـرادران خودمـان را،
عموهـاى خودمـان را كـه در جبهـه كفـر و شـرك بودنـد ،مىكشـتیم .ا گـر عمـوى مـا ،پـدر
مـا ،پسـر مـا ،بـرادر مـا ،در ز یـر پرچـم كفـر مىآمـد به جنـگ پیغمبر ،مـا كه بـا پیغمبر رفته
بودیـم ،نمىگفتیـم ایـن بـرادر مـن اسـت ،ایـن را نكشـم؛ ایـن پسـر مـن اسـت ،ایـن را
نهـا را مىكشـتیم
نكشـم؛ بىدریـغ همـه را درو مىكردیـم در راه خـدا .بعـد هـم كـه ای 
دادبیـداد دیـدى! مـا بـراى خاطـر ایـن
و برمىگشـتیم ،در دل متزلـزل نم 
ىشـدیم كـه اى ِ
اقدام
دیـن تـازه ،ایـن فكـر تـازه ،این فرزند دلبندمان را كشـتیم ،نه .ایمان ما بـر اثر این
ِ
َ ّ
ً
ً َ
ّ
حـاد و قاطـع كـم نمىشـد ،زیـاد مىشـد« .مـا َی ُ
زیدنـا ذ ِلـك ِال ایمانـا َو تسـلیما» ایـن
ً َ
ً َ
َّ َ
مجاهـدت مـا بـر ایمـان مـا و تسـلیم مـا مىافـزودَ ،
«و ُم ِض ّیـا َعلـى اللق ِـم َو َصبـرا َعلـى
ََ
َ َ
ـض اال ل ِـم» ایـن مجاهـدت مـا موجـب مىشـد كـه مـا در كارهـاى دشـوار ،قاطعتـر
مض ِ
عمـل بكنیـم ،بـر دردهـا و سـوزشهاى مجاهـدت بیشـتر صبـر بكنیـم .خـب ،بعـد بنـا
هطـور خالصـه آنجـا گفتـن ... .بعد
مىكنـد امیرالمؤمنیـن شـر ح میدانهـاى جنـگ را ب 
َ
ََ
َ َ ََ َ ُ َّ َ َ
ُ
ـت وَ
در آخـر همیـن خطبـه  ...مىفرماینـد كـه «فل ّمـا َراى اهلل ِصدقنـا انـزل ِبعد ِونـا الكب
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َ َ َ َ َ َ َّ
الن َ
صـر» اینقـدر مجاهـدت كردیـم تـا خـدا دید كه مـا راسـت مىگوییم ،دید
انـزل علینـا
ً
بهراسـتى مسـلمانیم مـا ،دیـد واقعـا مؤمنیـم ،بـا عمـل خـود نشـان دادیم ایمـان عمیق
خـود را ،وقتـى اینجـورى عمـل كردیـم ،آنوقـت سـركوبى بـر دشـمنان مـا و نصـرت
و پیـروزى بـراى مـا از سـوى خـدا نـازل شـد .یکـی دو ،سـه ،جملـه دیگـر مىفرماینـد،
ٌ َ
َ ُّ َ
ََ ُ
َ َ
ـام ل ّ
بعـد مىفرماینـد كـه َ َ َ
لدی ِـن َعمـود َو ل اخض ّـر
«و لعمـری لـو كنـا نأتـی مـا اتیتـم مـا ق َ ِ
ٌ
ىكـه بـا یـک
الیمـان عـود» .ایـن را امیرالمؤمنیـن در زمـان خالفتـش مىگویـد ،آنوقت 
ِل
ِ
زیـر بـار در ِرو تنب ِـل عافیتطلـب روبـهرو بـوده ،كـه وقتـى مىگفـت
مشـت آدمهـاى از ِ
بیاییـد برویـم بـه جنـگ معاویـه ،عـذر مىآوردنـد؛ وقتـى بنـا بـود برونـد به جنـگ طلحه
و زبیـر ،هـزار جور توجیه شـرعى براى نیامدن خودشـان درسـت مىكردنـد؛  ...به آنها
َ َ
َ ُّ َ
ََ ُ
«و ل َعمـری» بـه جـان خـودم قسـم« ،لـو كنـا نأتـی مـا اتیتـم» ا گـر مـا آن روز بـا
مىگویـد كـه

پیغمبر همان كارى را مىكردیم كه شـما امروز دارید مىكنید ،اى مسـلمانان! «ما َ
قام
َ ٌ َ َ
َ َّ
ٌ
ّ
ههـاى دیـن برپـا نمىایسـتاد،
ـان عـود» یـک پایـه از پای 
یـن عمـود و ل اخضـر ِلالیم ِ
ِللد ِ
ىشـد.
یـک شـاخه از شـاخههاى ایمـان سرسـبز نم 
شـما از ایـن خطبـه چـه مىفهمیـد؟ سـخن امیرالمؤمنیـن كـه چیـزى جـز سـخن
پیغمبـر نیسـت ،آن راهـى كـه علـى مىرفـت ،همـان راهىسـت كـه بـرادرش پیغمبـر
مىرفت .چرا در آن روز پیغمبر خدا آنجور پیشـرفت كرد و چرا در زمان امیرالمؤمنین
كارهـا آنجـور متوقـف مانـد؟ چـرا؟ امیرالمؤمنیـن دارد بیـان مىكنـد ِس ّـرش را .مىگویـد
نهـاى جنـگ ،آن روز بـر سـوزش درد صبـر كردیـم،
چـون آن روز مـا صبـر كردیـم در میدا 
آن روز حاضـر شـدیم از تـوى رختخـواب بیاییـم تـوى میـدان ،آن روز حاضـر شـدیم از
منافـع مـادى و كسـب و كارمـان بگذر یـم بـراى خـدا ،امـا امروز شـما حاضر نیسـتید .آن
روز پیـش رفتیـم ،امـروز عقـب مىمانیـم .یـک مسـئله خیلـى سـاده و روشـن؛ دو دوتـا،
چهارتـا .ایـن تحلیـل اجتماعـى امیرالمؤمنیـن اسـت)) .

ایـن پاسخىسـت كـه مـا بـه ایـن دو سـؤال مىدهیـم .سـؤال اول ایـن
ً
بـود كـه آیـا انبیـای الهـى مجموعـا موفق شـدند یا نـاكام شـدند؟ مىگوییم
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ً
مجموعـا موفـق شـدند ،همـه انبیـا .بـه دلیـل اینکـه مىخواسـتند بشـر را
بـاال بیاورنـد و بـاال آوردنـد ... .انبیـاء در مجمـوع موفـق شـدند و كامیـاب
شـدند ،نـا كام نشـدند .و امـا هـر دانهدانـه از پیغمبـران ،یعنـى هـر تكتـك
از نهضتهـاى انقالب ِـى الهـى و توحیـدى ،آیـا آنهـا موفـق شـدند یـا نـه؟

مىگوییـم اینجـا یـک قاعـده كلـى وجـود دارد .قاعـده كلـى این اسـت كه
هركدامـى داراى ایمـان و صب ِـر كافـى بودنـد ،موفق شـدند ،هركدامى داراى
ایمـان و صبـر كافـى نبودنـد ،موفـق نگشـتند.
تبیین قرآنی فرجام نبوت
حـاال توجـه كنیـد تـا مـن ایـن آیـات قـرآن را بخوانـم .آیـات بحـث امروز
از دوجاسـت ،یکـى از سـوره رعـد اسـت و دیگـرى از سـوره صافـات اسـت.
ُ َّ ُ َ ُ ُ َ
ك ِ ّل ش ْـی ٍء » 31بگـو خـدا آفریننـده همهچیـز اسـت.
« ...ق ِـل اللـه خ ِالـق
چـون او آفریـده ،او میتوانـد بگویـد عاقبتـش چـه خواهـد شـد .چـون
ً
بعـد میخواهـد دربـاره عاقبـت حـق و باطـل حـرف بزنـد ،قبلا میگویـد مـا
آفریدیـم ایـن جهـان را ،مـا بلدیـم سـنتها و قانونهـای تاریـخ را ،از مـا
ُ َ
ُ َ َ
بشـنوید «ق ِـل ا ّلل ُـه خ ِال ُـق ك ِ ّل ش ْـیءٍ» بگـو اهلل آفریننـده همهچیـز اسـت«َ ،و ُه َو
ْال َواح ُـد» اوسـت یکتـا و یگانـه«ْ ،ال َق َّه ُ
ـار» قدرتمنـد و نیرومنـد.
ِ
َ
َ
ْ
َ
« ان َـزل ِم َ
ـن ّ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء» ،دارد برایتـان مثـل میزنـد .بهقـدری زیباسـت
ایـن آیـه از لحـاظ جملهبنـدی عربـی ،متأسـفانه کسـانی کـه با زبـان عربی
ً
آشـنایی ندارنـد ،ایـن زیبایـی را هـم نمیتواننـد درسـت لمـس کننـد .قبلا
نمیگویـد مـن دارم مثـل میزنـم ،شـما کـه گـوش میکنیـد ،نمیفهمیـد
 31ـ سوره مبارکه رعد ،آیات  16تا 18

156

ف
ر�ام ن� ب� ت
و�
� ج

ایـن یـک تمثیلـی اسـت و بـه کجـا میخـورد ،ملتفـت نمیشـوید ،آخـرش
ـن َّ
میفهمیـد چـه خبـر اسـت ،دارد مثـل میزنـدَ « .ا ْن َـز َل ِم َ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء» از
َ َ َ
َ
آسـمان آبـی فـرو فرسـتاد ،بارانـی « ،ف َسـال ْت أ ْو ِد َی ٌـه ِبق َد ِر َهـا» رودمیگویـد و
جویبارهایـی بـه اندازههـای گوناگـون جریـان پیـدا کـرد .رودمیگویـدی
اح َت َم َل َّ
کوچـک ،رودمیگویـدی بـزرگ از آب بـاران جـاری شـدندَ « .ف ْ
الس ْـی ُل
ـد َر ِاب ًیـا» ایـن سـیلی کـه در رودمیگویـد جریـان پیـدا کـرد ،بـر دوش خـود
َز َب ً ا
کفـی برآمـده و برجسـته را حمـل کردند .شـما وقتیکه کنـار رودخانهای که
آب سـیل را دارد مـیآورد میایسـتید ،آنچـه کـه میبینیـد آب نیسـت ،کف
اسـت ،آب در زیـر کـف اسـت ،ایـن کفهـا همینطـور برجسـته و خروشـان
بـر روی ایـن آبـی که در رودخانه جاریسـت ،آب سـیل ،دارنـد خودنمایی
میکننـد .شـما کـف میبینیـد ،زیـر کـف آب اسـت.
َ َّ ُ ُ َ َ َْ
َّ
برویـم جـای دیگـری ،مثـال دیگر این اسـت« :و ِممـا ی ِوقدون علیهِ فِـی الن ِار »
آن چیزهایـی کـه در آتـش آنهـا را میگیراننـد ،مثـل مـواد معدنـی و مثـل
ْ

َ

َ
آهـن ،کـه در آتـش میگذارنـد؛ ْ«اب ِت َغ َ
ـاع » بـرای اینکـه آرایشـی
ـاء ِحل َیـهٍ أ ْو َمت ٍ
درسـت کننـد ،طلا را در آتـش میگذارنـد تا اینکه زینتآالت درسـت کنند،
آهـن را در آتـش میگذارنـد تـا اینکه اشـیایی درسـت کنند ،مـس را در آتش
میگذارنـد تـا اینکـه چیزهایـی درسـت بکننـد .ایـن چیزهایـی کـه در آتـش
میگذارنـد تـا از آن حلیـه و پیرایـه و زیـور و متـاع و کاال درسـت بکننـد ،در
ُ
آنهـا هـم َ«ز َب ٌـد ِم ْثل ُـه» کفـی هسـت همچـون کـف آب رودخانـه .آنجا هم
وقتیکـه ایـن آهـن را ذوب بکننـد ،میبیننـد کـه بـر روی آن کـف هسـت،
آنهم یک کفی دارد ،طال را که ذوب بکنند ،آنهم یک کف مخصوصی
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دارد.آنجـا کـف بـر روی آب بـود ،اصـل چـه بـود؟ مـاده حیاتبخـش چـه
بـود؟ آب یـا کـف؟ آب .امـا چه در ظاهر به چشـم میخـورد؟ چه جلوهگری
یکـرد؟ چـه خـودش را بیشـتر نشـان مـیداد؟ کف.
م 
اینجـا وسـیله مطلـوب آیـا آهـن اسـت یـا کـف ،در ذوب آهن؟ طالسـت
یـا کـف ،در ذوب طلا؟ البتـه کـه طلا ،البتـه کـه آهـن .کف چهکاره اسـت؟
یـک چیـز طفیلـی ،یـک چیـز زیـادی ،اما کـدام بیشـتر به چشـم میآید؟ آن
کـف ،نـه آن طلا و نـه آن آهـن .اینهـا درسـت شـد ،بالفاصلـه میگویـد:
ََ َ
ـك َی ْضـر ُب ا َّلل ُـه ْال َح َّـق َو ْال َب ِاط َ
«كذ ِل
ـل » خـدا حـق و باطـل را اینجـور نشـان
ِ
َ
میدهـد بـه شـماَ ،مثـل حـق و باطـل را خـدا اینجـور میزنـد بـرای شـما؛
ََ
«فأ َّمـا َّالز َب ُـد »،یعنـی آنیکـه شـما دیـدی کـه نمایـان اسـت ،همـان کـف ،آن
یکـه در زیـر کـف پنهان اسـت ،یعنی آب ،یعنـی طال ،یعنی
باطـل اسـت .آن 
آهـن ،آن حـق اسـت.
تـا اینجـای مثـل را دانسـتی ،دنبالـه مثـل را از خـدا بشـنو کـه عاقبتش
ََ

َ ْ

َ

َّ َّ
الز َب ُـد ف َیذ َه ُ
ـب ُجف ً
چگونـه خواهـد بـود« .فأمـا
ـاء» امـا آن کفهـا بـه بیهـوده
و تلـف و پوچـی خواهـد رفـت ،نابـود خواهـد شـد .کـف روی رودخانـه
همیشـگی کـه نیسـت .یکلحظـه هسـت ،لحظـه دیگـر نیسـت .آب را
یکـه در مزرعـهات بـاز کـردی ،از رودخانـه آنچـه کـه بـرای تـو میماند،
وقت 
ََ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
آب اسـت نـه کـف ،کفـش از بیـن مـیرود« .فأ ّمـا ّ
الز َبد ف َیذه ُب ُجف ً
ـاء » اما آن
َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
ـاس ف َی ْمكث فِـی الأ ْر ِض »
کـف مـیرود بـه نابـودی و پوچـی« ،و أمـا مـا ینفع الن
امـا آنچـه بـرای مردم سـود میبخشـد ،یعنی آن آب ،یعنـی آن آهن ،یعنی
ََ َ
آن طلا ،آن مکـث میکنـد و میمانـد در زمیـن ،آن نابـود نمیشـود« .كذ ِلك
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َ

َْ

َ

َی ْض ِـر ُب ا ّلل ُـه الأ ْم َثـال» خـدا مثـل را اینجـور بـرای شـما میزنـد .میخواهـد
بگویـد حـق میمانـد .دعـوت انبیـاء حـق اسـت ،نهضـت انبیـاء حـق اسـت
و آن میمانـد .باطلهایـی کـه درمقابـل انبیـاء سـینه سـپر میکننـد،
خودشـان را نشـان میدهنـد ،سرکشـی میکننـد ،هرزهپویـی میکننـد،
ََ
آنهـا کفنـد ،آنهـا حبـاب روی آبنـد ،نابودشـدنی هسـتند .ایـن مثلـی
اسـت کـه خـدا میزنـد.
دنبالـه آیـه همیـن مثـل را پیـاده میکنـد در زمینـه مبـارزات اجتماعـی
ْ
ْ
مسـلمانان .میفرمایـد « ِل َّل ِذ َ
یـن ْاس َـت َج ُابوا ِل َر ِّب ِه ُم ال ُح ْسـنَى » بـرای آنکسـانیکه
اجابـت کننـد پروردگارشـان را نیکوتریـن عاقبتهـا و پاداشهاسـت.
عاقبـت نیکـو بـرای آنهاسـت .فرجـام کار بـرای کسانیسـت کـه نهضـت
َْ
َّ َ
انبیـاء را اجابـت میکننـد«َ .و ال ِذ َین ل ْم َی ْس َـت ِج ُیبوا ل ُـه » اما آنکسـانیکه اجابت
َْ
َ ََ َ
نمیکننـد و بـه راه باطـل گام میگذارنـد ،آنهـا «ل ْـو أ ّن ل ُهـم َّمـا فِـی الأ ْر ِض
َ
َج ِم ًیعـا» ا گـر همـه روی زمیـن بـرای آنـان باشـد«َ ،و ِم ْثل ُـه َم َع ُـه» همـان انـدازه
َ ْ

ْ

هم اضافه و سـرریز داشـته باشـند« ،لاف َت َد ْوا ِبهِ » حاضرند آن را فدیه بدهند
و خودشـان را از مخمصـه نجـات بدهنـد .شـما ایـن را در تاریـخ ندیدیـد؟
ندیدیـد درگیریهـای حـق و باطـل را کـه چگونـه رهبـران و سـران باطـل،
مثـل طومـاری پیچیـده شـدند؛ آنوقـت ا گـر میتوانسـتند ،حاضـر بودنـد
همـه دنیـا را بدهند و خودشـان را ،جانشـان را ،مقامشـان را ،نـگاه بدارند.
ْ
ُ«أ َولئ َ
ـوء ْال ِح َ
ـك َل ُه ْم ُس ُ
ـاب » بـرای آنـان اسـت بدتریـن حسـابها«َ ،و َمأ َو ُاه ْم
س
ِ
ِ
ْ
َّ
الم َه ُاد » و چه بد جایگاهیسـت.
َج َهن ُم » جایگاه آنان دوزخ اسـت«َ ،و ِبئ َس ِ
ایـن آیـات سـوره رعـد.
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ََ
َ ْ َ
آیات سوره صافات را هم  ...همین را میگوید«َ .و لق ْد َس َبقت ك ِل َم ُت َنا
ً
ِل ِع َب ِاد َنا ْال ُم ْر َس ِل َ
ین » 32قبال فرمان ما برای بندگان مرسل ما ،یعنی پیامبران،

ً
از پیش گذشـته و تمام شـده .قبال تصمیم مقتضی و الزم را در مورد آنها
َّ َ ْ
گرفتیـم .آن تصمیـم چیسـت؟ ِ«إن ُه ْـم ل ُه ُم ال َم ْن ُص ُور َون » یاوریشـدگان آنها
هسـتند .آنهـا فقـط ازطـرف مـا یـاری میشـوند«َ .و إ َّن ُج ْن َد َنا َل ُه ُـم ْال َغال ُب َ
ون »
ِ
ِ
سـپاهیان مـا هسـتند کـه پیـروز میگردنـد .عـرض کـردم شـرطش همـان
ایمـان اسـت و صبـر .در میدانهـای پیغمبـر ،رسـول خـدا مـردم را بـه صبـر
فـرا میخوانـد .در میدانهـای امیرالمؤمنیـن ،امیرالمؤمنیـن مـردم را بـه
صبـر فـرا میخوانـد .همیشـه میگفتنـد صبـر کنیـد .صبـر در میـدان جنـگ
یعنـی چـه؟ صبـر در حـال مبـارزه یعنی چه؟ یعنی از مبارزه سسـت نشـدن،
یعنـی تلاش را تمـام نکـردن ،نصفـه نگذاشـتن ،این معنی صبر اسـت .ا گر
چنانچـه مسـلمانان عالـم در راه پیشـرفتهای فرهنگـی و پیشـرفتهای
اقتصـادی و پیشـرفتهای سیاسـی ،ایـن دو عامـل را ،عامـل ایمـان را
و عامـل صبـر را ،امـروز هـم در پیـش بگیرنـد ،جامعـه اسلامی از لحـاظ
فرهنگـی و از لحـاظ سیاسـی و از لحـاظ اقتصـادی بـر کفـار و دشـمنان دین
غلبـه خواهـد کرد.

مسـلمانها گمـان نکننـد کـه ُمهـر باطلـه بدنامـی ،عقبماندگـی ،فقـر،
ذلـت بـه پیشـانی اینهـا خـورده اسـت ،نـه .گمـان نکننـد که دشـمنان ّ
ضد
دیـن و ض ّـد اسلام در اطـراف عالـم ،کـه همیـن قدرتهای معـارض جهانی
ُ
هسـتند ،اینها همیشـه باید بر گرده مسـلمانان سـوار باشـند و به آنها زور
بگویند و از آنها کار بکشـند؛ نه ،هرگز چنین نیسـت .اگر مسـلمانان عالم،
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اگر کشـورهای اسلامی ،اگر تودهها و ملتهای مسـلمان و خالصه اگر ّامت
عظیـم اسلامی کـه امـروز ششـصد ،هفتصـد میلیـون جمعیتنـد ،اگـر ایمـان
پیـدا بکننـد ،ا گـر صبـر را هـم بـرای خود ذخیـره بکنند ،بر همه جهـان پیروز
خواهند شـد؛ و این اسـت توصیه قرآن به همه مسـلمانان در همه زمانها.
ایـن حاصـل بحـث امـروز ماسـت .خواسـتم بدانید شـما کـه فرجـام نبوتها
بـه نیکـی اسـت .خواسـتم بدانیـد از قـرآن ایـن مطلـب را کـه نبوتهـا و
قیامشـان باالخـره پیروزمنـد خواهند بود و مـا امروز دنبالهروی پیغمبرانیم،
چـرا ملتهـای اسلامی احسـاس ضعـف بکننـد؟ چـرا؟ چـرا شـما احسـاس
حقـارت بکنیـد؟ چـرا گمـان میکنیـد کـه همیشـه دشـمنان دیـن میتواننـد
بـر ملتهـا و کشـورهای اسلامی پیـروز شـوند؟ چـرا؟ نه؛ اینجوری نیسـت،
بلکه درسـت به عکس اسـت ،منتها شـرطش این اسـت که ما ایمان و صبر
داشته باشیم .پس صبر را معنایش را بفهمیم؛ از جلسه امروز این استفاده
ً
را الاقـل عملا بـرده باشـیم ،معنـای صبـر را بدانیـم و ایمانمـان را هـم سـعی
کنیـم در خودمـان کامـل کنیم.
(( بیـش از اینهـا در قـرآن آیـات نویدبخـش هسـت .یکـى در سـوره مؤمـن اسـت،

َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ
33
الم «ل َن ْن ُص ُـر»
 ...آیـه  51بهحسـب ایـن قـرآن«ِ .إنـا لننصـر رسـلنا وال ِذیـن ءامنـوا» ِ ،
َّ
ّ
حتمیـت و تحقیـق اسـت و تأ كیـد«ِ ،انـا» هـم بـه همیـن معنـاى تحقیـق و تأ كیـد
بـراى
ُ ُ َ
َ
اسـت .یعنى مـا بهطـور حتـم و بـدون تردیـد یـارى مىكنیم « ،رسـلنا » پیامبـران خودمان
َ َّ َ َ ُ ْ
ءامنـوا » مؤمنـان را نیـز .مؤمنـى كـه در راه پیغمبـر
را .آیـا فقـط پیغمبـران را؟ نـه« ،وال ِذیـن
حركـت مىكنـد ،ایـن وعده براى او هم هسـت .انسـانهاى پاكنهـادى كه دنبال دعوت

َّ

ُ ْ

نهـا هم هسـتَ « ،وال ِذ َین َ
یشـان
ءامنوا » .كجا یار 
انبیـاء راه مىافتنـد ،ایـن وعـده بـرای آ 
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ْ

ُ ْ

مىكنیـم؟ « فـی ال َح َیـاهِ ّ
نجـا مـا یـارى مىكنیـم
الدن َیـا » در همیـن زندگـى دنیـا ،همی 
ِ
َْْ

ُ

ُ

آنهـا را ،نمىگذاریـم بـراى بعـد«َ .و َی ْـو َم َیق ُ
ـوم الأش َـهاد» و همـان روزى كـه گواهـان

برپـا مىایسـتند .كـه البتـه ایـن را كـه گواهـان ب رپـا مىایسـتند ،در بعضـى از تفاسـیر بـه روز
قیامـت تفسـیر شـده.
َّ
یک حدیثى در ذیل این آیه شریفه هست كه امام علیهالسالم به جمیلبندراج،
برطبـق آن حدیـث مىفرمایـد كـه منظـور از نصرت خدا به پیغمبران ،نصرتشـان در عالم
رجعت است؛ یعنى بعد از اینکه حضرت ولى عصرصلواتاهللعلیه مىآید و آن حكومت
الهـى همهجانبـه در ایـن عالـم بهوجـود مىآیـد و پرچـم قـرآن و اسلام بـر سراسـر عالـم
ِ
كوفتـه مىشـود و همـه مـردم ب هسـوى دیـن و خـدا و توحیـد حركـت مىكننـد ،حكومـت
واحـده الهـى بـه وجـود مىآیـد ،بعـد از آن پیغمبـران و انبیـاء و اوصیـا و شـهدا و صلحـاى
از مؤمنیـن را خـداى متعـال زنـده مىكنـد؛ طبـق آیاتـى كـه از قـرآن تعبیـر شـده بهاینمعنـا،
و روایاتـى كـه تصریـح شـده بهاینمعنـا ،كارى بـه بحـث رجعـت حاال نـدارم .امـام در این
روایـت مىگویـد كـه ایـن بـرای رجعـت اسـت ،ایـن آیـه مربـوط بـه رجعـت اسـت و نصـرت
نجـور تصـور مىكنـم كـه امـام علیهالسلام نمىخواهنـد
بـرای رجعـت اسـت .بنـده ای 

ْ

ُ ْ

ایـن جملـهاى را كـه مىگویـد « فـی ال َح َیـاهِ ّ
الدن َیـا » ،ایـن را تعبیـر كنـد بـه رجعـت .امـام
ِ
نهـا را یـارى مىكنیـم؛
نمىخواهـد بگویـد آنىكـه خـدا گفتـه اسـت كـه مـا در زندگـى دنیـا آ 

ُ

َْْ

ُ

رجعـت در زندگـى دنیـا .گمـان مىكنـم َ«ی ْـو َم َیق ُ
ىشـود به
ـوم الأش َـهاد» تعبیـر م 
یعنـى در
ِ
رجعـت و نـه بـه قیامـت ،قیامـت كـه چـه یـارى كردنـى؟! در روزگار رجعـت خـداى متعـال
ً
پیغمبـران را یـارى مىكنـد؛ ایـن را بهصورت احتمـال عرض مىكنم و از این روایت احتماال
ـال ،ولـو مـا از این اسـتفاده هم صرفنظر بكنیـم ،خود كلمه
اسـتنباط مىكنـم .على ّ 
اىح ٍ
ْ َ َ ُّ ْ
الدن َیـا » ،ب هطـور ظاهـر ،بـه قرینـه آیاتـى هم كـه بعد مىآیـد ،نشـان میدهد
« فِـی الحیـاهِ

زندگى
كـه خـداى متعـال وعـده صریـح مىدهـد بـه پیغمبـران و بـه مؤمنـان كـه در همیـن
ِ
دنیـا ،مـا شـما را یـارى خواهیـم كرد.

َ

َْ

َّ

َُ

ُ

َْْ

ُ

َ«ی ْـو َم لا َینف ُـع الظ ِال ِم َ
یـن َم ْع ِذرت ُه ْـم»«َ ،ی ْو َم َیق ُ
وم الأش َـهاد» ِكـى اسـت؟ گواهان
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ىشـان سـودى نخواهد داد .یک
ِكى برمىخیزند؟ آنوقتىكه سـتمگران را معذرتخواه 

ُ َ
َ ْ َ َْ َْ ُ َ َّ َ َ َ َْ
ـك لا َی ْنف ُع نف ًسـا ِإ َیمان َها ل ْم
ات ر ِب
آیـه دیگـرى هسـت در قـرآن« ،یـوم یأتِی بعـض آی ِ
َ
َ ُ ْ َ ْ
ـن َآمنـت ِم ْن ق ْب ُل» ،34كه آنهم تعبیر شـده به روزگار آمدن ولى عصر ،ممكن اسـت
تك
َ
ّ
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ َّ
اینهـم همـان باشـدَ « .ول ُه ُـم الل ْع َن ُـه » بـر سـتمگران اسـت لعنـت « ،ولهـم سـوء الـد ِار »
براى آنهاسـت منزلگاه بسـیار شـوم و بد.

بعـد بـراى اینکـه شـاهدى بـر اینکـه مـا پیغمبـران را یـارى مىكنیـم ،بیـاورد ،ماجـراى
ً
ـت
موسـى را مثـال مىزنـد؛ چـون قبـل از ایـن آیـه ،از اوایـل سـوره مؤمـن ،غالبـا صحب ِ
نجـا هـم كـه وعـده نصـرت بـه همـه
حضـرت موسىسـت و مبارزاتـش بـا فرعـون ،لـذا ای 

ََ
پیغمبـران مىدهـد ،بهعنـوان یـک نـوع ،یـک مصـداق ،یـک نمونـه مىفرمایـدَ « :ولق ْـد
وسـى ْال ُه َـدى» مـا بـه موسـى راهیافتگـى و هدایـت دادیـمَ « .و َل َق ْـد َآت ْی َنا ُم َ
َآت ْی َنـا ُم َ
وسـى
َ
یل ْال ِك َت َ
ْال ُه َـدى َوأ ْو َر ْث َنا َب ِنی إ ْس َـر ِائ َ
اب » كتاب را براى بنىاسـرائیل به میـراث نهادیم.
ِ
بنىاسـرائیل صاحـب كتـاب ،صاحـب مجموعـه معـارف و مقـررات الهـى باقـى ماندنـد
نهـا موفـق شـدند ،وإال ا گـر كفـار و طاغی ههـاى زمـان بـر
و ایـن نشـان مىدهـد كـه ای 
نهـا برطبـق كتـاب آسـمانى خـود
بنىاسـرائیل پیـروز مىشـدند ،اجـازه نمىدادنـد كـه آ 

ُ ً َ ْ َ ُ
ْ ََْ
ـاب
عمـل كننـد؛ كتـاب را از میـان آ 
نهـا ضایـع مىكردنـد « .هـدى و ِذكـرى ِلأ ِولـی الألب ِ
ىسـت بـراى صاحبان عقـل و خرد.
ىسـت و آ گاه 
» كـه ایـن كتـاب هدایـت اسـت ،راهیاب 
« َف ْ
ىشـود ،بـه پیغمبـر خاتـم خطـاب مىكنـد،
اص ِب ْـر » ،بعـد كـه ایـن مطلـب تمـام م 
مىفرمایـد کـه « َف ْ
اص ِب ْـر » پـس حـاال تـو هـم صبـر كـن ،اسـتقامت كـن ،بـا انگیز ههـاى
َّ َ َّ
ٌّ
انحطاطآفریـن مقاومـت كـنِ « .إن َو ْعـد الل ِـه َحق» بىگمـان وعده خدا حق اسـت .این
وعدهاى كه خدا داده ،گفته شـما پیروز خواهید شـد ،آن وعدهاى كه در سـوره صافات

ََ ْ

َ ْ

َ

َُ

َ

ْ

َّ

َ

ْ ْ

ُ َ

بـود«َ ،و لقـد َس َـبقت ك ِل َمتنـا ِل ِع َب ِادنـا ال ُم ْر َس ِـل َ
ین * إن ُه ْـم ل ُه ُ
ـم ال َمن ُصـور ون»،
ِ

نهـا درسـت
نهـا حـق اسـت ،ای 
و همچنیـن وعدههـاى دیگـرى كـه در قـرآن هسـت؛ ای 
ّ
اسـت .مسـلم تـو پیـروز خواهـى شـد اى پیغمبر ،برطبق وعـده خدایى؛ اما شـرطش صبر
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اسـت « .ف ْ
اص ِب ْـر » بایـد صبـر كنـى ،بایـد مقاومت و اسـتقامت كنـى ،باید از راه این سـتیزه
مقدسـى كـه در پیـش گرفتـهاى برنگـردى.

َْ َ ْ َ
َّ َ َّ ٌّ
« َف ْ
اص ِب ْـر ِإن َو ْعـد الل ِه َحق َو ْاسـتغ ِف ْر ِلذن ِبك» بر گناهانت اسـتغفار كن .البته گناه

باب پیغمبر اسـت ،از این قبیل گناههاى ما نیسـت .پیغمبر معصوم اسـت
پیغمبرِ ،
گناه ِ
ّ
مسـلم .بـه نـص آیـات قرآنـى و بـه حكـم عقـل ،پیغمبـر گنـاه نمىكنـد .ایـن ذنـب از نـوع
ذنبهـا و خطاهایىسـت كـه بـراى انسـانى در آن حـد خطاسـت ،گرچه ا گر بنده و شـما

بهـا را مىگویـد« .
همـان کار را بكنیـم ،هیـچ خطـا نیسـت .آن گناهـان را مىگویـد ،آن ذن 
َْ َ ْ َ
َو ْاسـتغ ِف ْر ِلذن ِبك » پوزش بخواه و طلب غفران كن و طلب جبران كن براى خطاهاى
َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ َْ ّ َ ْ ْ َ
إبك ِار » تسـبیح بگو ،سـتایش
كوچـك گذشـتهات « ،و س ِـبح ِبحم ِـد ر ِبـك ِبالع ِش ِـی و ال
كـن پـروردگارت را در هـر شـامگاه و هـر صبحـگاه .این آیه خیلى روشـن به مـا مىآموزد كه

پیغمبران فرجام كارشـان نصرت خداسـت.
ً
نطـور مختصـرا بخوانـم .سـوره انبیـاء در
نهـم بـاز همی 
و امـا آیـات سـوره انبیـاء را؛ آ 
ىسـت آیـات سـوره انبیـا .مـن توصیـه
جـزء هفدهـم اسـت ،بعـد از سـوره طـه .خیلـى عال 
مىكنـم بـه دوسـتانى كـه بـا قـرآن انـس دارنـد ،سـوره انبیـاء را بـا دقـت بخواننـد .از اول
سـوره خـداى متعـال مرتـب دارد مىگویـد كـه انبیـاء پیـروز خواهنـد شـد ،دشـمنان انبیـاء
سـركوب خواهنـد شـد ،در ایـن دنیـا هـم پیـش از آن دنیـا عـذاب خواهنـد شـد؛ ایـن را
همینطـور از اول سـوره مرتـب دارد مىگویـد .بعـد كـه یـک مقـدارى ایـن مطالـب را تكـرار
مىكند ،مىپردازد به تاریخ .داسـتان موسـى را نقل مىكند ،پیروزى موسـى و شكسـت
قـدرت ضـد موسـى؛ داسـتان ابراهیـم را نقـل مىكنـد ،پیـروزى ابراهیـم و موفقیـت ابراهیم
و شكسـت قدرتهاى ضد ابراهیم؛ داسـتان نوح را ،داسـتان سـلیمان را ،داسـتانهاى
نصـورت اسـت كـه پیغمبـر
دیگـر را .همـه ماجراهایـى كـه در ایـن سـوره نقـل شـده ،بهای 
ىشـود و ضـد پیغمبـر ،ضـد انقلاب نبـى،
ىشـود ،پیـروز م 
پیشـرفت مىكنـد ،موفـق م 
ىشـود و
ىشـود ،منكـوب م 
ضـد حـرف نـوى پیغمبر ،یعنـى ارتجـاع ضـد نبـوت ،مغلـوب م 
شكسـتخورده مىشـود ،و ایـن سـنت تار یـخ اسـت.
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َْ

ْ َ َ َ َ َّ

ً ُّ

َ

مىفرمایـد كـه « َو َمـا أر َسـلنا ق ْبلـك إلا ر َجـالا ن ِوحـی إل ْیه ْ
ـم» ،آیـات اول سـوره
ِ ِ
ِ ِ

نهـا وحـى دادیـم«َ .و َمـا
اسـت 35،مىگویـد پیـش از تـو مـا پیغمبرانـى فرسـتادیم و بـه آ 
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َّ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ
الط َع َ
ام» آنهـا را بهصورت َملك و فرشـته قـرار ندادیم
ـد لا یأكلـون
جعلناهـم جس ا
َُ ْ َ
َ
َ
كـه جسـد نداشـته باشـند و طعـام نخواهنـدَ « ،و ما كانـوا خا ِل ِدین » خالدیـن ،خالد و
نهـا هـم یکوقتـى مردهانـد ،امـا « ُث َّـم َص َد ْق َن ُ
اه ُـم
جاودانـه و همیشـگى هـم نبودنـد .آ 
ْ
ُ
ْ
ُ
ال َو ْع َـد » وعـده خـود را بـراى آنهـا راسـت كردیـم ،وعـده پیـروزى را « .ث َّـم َص َدق َناه ُـم
ْال َو ْع َـد َف َأ ْن َج ْی َن ُ
اه ْـم» نجاتشـان دادیـمَ « ،و َمـن َّن َش ُ
نهـا
ـاء » و هركـه را خواسـتیم بـا آ 
َ
َ َ َْ ْ َ ُ
نجـات دادیـمَ « ،و أ ْه َل ْك َنا ْال ُم ْسـر ِف َ
ین» متجـاوزان را هالك كردیـم« .لق ْد أن َزل َنا ِإل ْیك ْم
ُ ِ
ُُْ ْ ََ َ َ
َ
ـم أ فـلا ت ْع ِقلون » حاال ب هسـوى شـما هـم اى مؤمنیـن ،كتابـى و قرآنى
ِك َت ًابـا ِفیـهِ ِذكرك
َََ َ ُ َ
فرسـتادیم كه در اوسـت ذكر و آ گاهى و یادآورى شـما« ،ا فلا ت ْع ِقلون » تعقل نمىكنید؟
نمىاندیشـید؟
ْ َْ
َ َ ْ َ
ً
َ
َ
َ
ْ
بعـد مىرسـد بـه آیـه یـازده ،مىفرمایـد « :و كـم قصمنـا ِمـن قریـهٍ »؛ واقعا سـرود
ىسـت كـه نشـان مىدهـد پیغمبـران چگونـه بـا
فتـح پیامبـران اسـت ،سـرود مهیج 
كهـاى غیبـى بهصورتـى
كمكهـاى غیبـى الهـى كـه در بطـن ایـن عالـم هسـت ،و نـه كم 
كـه مـردم عامـى دلشـان مىخواهـد و دوسـت مىدارنـد كـه یـک دسـتى از غیـب بیایـد
كهـاى غیبـى كـه در بطـن خـود ایـن جهـان نهفتـه
بكوبـد تـوى سـینه دشـمن ،نـه؛ كم 
كهـاى غیبـى،
اسـت ،برابـرى دارد بـا سرشـت عالـم و سرشـت بشـر و جهـان ،بـا ایـن كم 

َ َ ْ َ َ َْ ْ َ
ـن ق ْر َیهٍ » و چقدر
چقـدر پیغمبـران را پـروردگار عالـم موفـق سـاخته « .و كم قصمنا ِم

َ ْ َ
و چهبسـا در هم شكسـتیم ،در هم شكسـتیم آبادى و جامعهاى را كه « كانَت ظ ِال َم ًه
» كـه سـتمگر بـود.
جامعـه سـتمگر ،نظـام سـتمگر ،تمـدن سـتمگر ،آن جامعـهاى كـه در سـاختمانش
سـتم به كار رفته ،طبقهبندى بهوجود آمده ،اسـتثمار درسـت شـده ،بهرهكشـى انسـان

از انسـان درسـت شـده؛ ایـن قریـه ظالمـه اسـت ،ایـن جامعـه ظالمـه اسـت ،كـه در
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َ

نهـا را در هـم شكسـتیم « .ق َص ْمنـا » یعنـى در هـم
بنیـاد سـتمگرى بـه كار رفتـه ،چقـدر ای 
َ َ ْ َ َ َْ ْ ََْ َ
ُ
كانَ ْت َظال َم ًه َو َأ ْن َش ْـأ َنا َب ْع َدهاَ
شكسـتیم ،خـرد كردیـم « .و كـم قصمنا ِمـن قریهٍ
ِ

َ

َ

ق ْو ًمـا َءاخر َ
مـردم دیگـر ،گـروه دیگـر ،طبقـه دیگر را بـر سـر كار آوردیم و
یـن» و پـس از آنهـا
ِ
ِ
پدیـدار كردیـم.

ََ َ
ْ ْ
« فل َّمـا أ َح ُّسـوا َبأ َس َـنا »؛ شـرح فال كـت سـتمگران در حیـن دیـدن عـذاب خـدا« ،
َََ َ ُ ْ ْ َ
فل ّمـا أ َح ّسـوا َبأ َسـنا » همیـن كـه احسـاس كردنـد خشـم و غضـب مـا را ،آن سـتمگران،
ً
یـا از بـاب اینکـه مثلا فـرض كنیـد عـذاب آسـمانى نـازل شـد ،یـا از بـاب اینکـه دیدنـد

نهـا تاختنـد و اآلن اسـت كـه شمشـیر خشـم
مؤمنیـن بـه همراهـى پیغمبرشـان بـر سـر آ 

َ
نكـه احسـاس كردنـد خشـم مـا راِ « ،إذا ُهـم ِّم ْن َها
خـدا را بـر سـر آنهـا فـرود بیاورند ،همی 
ُ ُ َ
ىهـا ،از آن تمـدن ،از آن جامعـه پـاى بـه گریـز نهادنـد ،بنـا
َی ْركضـون » نا گهـان از آن آباد 
ْ َ
ُْ ْ
َ َ ُ ُ ْ ُ
كردنـد گریختـن و فـرار كـردن « .لا ت ْركضـوا » مگریزیـدَ « ،و ْار ِج ُعـوا ِإلـ ى َمـا أت ِرف ُت ْـم ِفیهِ »

برگردیـد بـه ّ
تنعمگاههایتـان .برگردیـد بـه آن كاخهایـى كـه در آنها متنعم بودیـد ،برگردید

بـه میـان جامعـه و شـهرى كـه در آن شـهر آقایـى و فخـر مىفروختیـد ،كجـا مىگریزیـد؟ «
َ َّ ُ
ُ
ْ َ
ُْ ْ ُ
ْ
ـاك ِنك ْم» .برگردیـد بـه مسـكنهایتان « ،ل َعلك ْم
َو ار ِ َج ُعـوا ِإلـ ى َمـا أت ِرفت ْم ِفیهِ َو َم َس ِ
ُ ُ َ
ت ْسـألون » شـاید بخواهند شـماها را استیضاح كنند ،شاید بخواهند از شما سؤال كنند،
َ ّ ُّ
كجـا مىرویـد؟ «قالـوا یـا َویلنـا ِانـا كنـا ظا ِلمی َـن» گفتنـد واى بـر مـا ،واى بـر مـا كه مـا ظالم و

َّ
َ
َ ّْ َ
ى َج َع ْل َن ُ
اه ْم
سـتمگر بودیـم « .ف َمـا َزالت ِتلـك َد ْع َو ُاه ْم» همیـن بـود سخنشـانَ « ،حت 
یـد َخ ِام ِد َ
نهـا را طعمـه مرگ و
یـن » و همینگونـه سـخن مىگفتنـد تـا آنكـه ما همه آ 
َح ِص ً ا
نابودى سـاختیم.
دقـت كنیـد .دو ،سـه آیـه دیگر هسـت ،اینها را بخوانم .ایـن آیات بعدى درحقیقت
زیربنـاى فكـرى ایـن واقعیـت تاریخـى را بیـان مىكنـد .چـرا اینجـورى شـده؟ چـرا بایـد

نهـا را بگیرند؟ چـرا باید دعوت پیغمبر
سـتمگران نابـود بشـوند و ستمكشـان جـاى آ 
ً
حتمـا پیـش بـرود و معاندانـش سـركوب بشـوند ،چـرا؟ علـت ایـن اسـت« :
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
اعب َ
یـن » مـا آسـمان را و زمیـن را و
و مـا خلقنـا السـماء و الأرض و مـا بینهمـا ل ِ ِ
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َ َ َ َ َّ َ َ َ
آنچـه در میانـه آنهاسـت ،بـه بیهـوده نیافریدیـم « .ل ْـو أ َر ْدنـا أن ن ّت ِخـذ ل ْه ًـوا
َّ ُ َّ ْ ُ
ك َّنـا َف ِاع ِل َ
َل َّات َخ ْذ َن ُ
ین » ا گـر مىخواسـتیم كار بیهـودهاى انجـام دهیم،
ـاه ِمـن لدنـا ِإن
البتـه انجـام مىدادیـم؛ از پیـش خـود ایـن كار را مىكردیـم ،ا گـر كننـده ایـن كار بودیـم،

امـا هرگـز نمىكنیـم .پـروردگار عالـم كار بیهـوده نمىكنـد ،برطبـق باطل عمـل نمىكند ،به
پوچى عمل نمىكند .یعنى چه؟ یعنى این آسـمان و زمین را و آنچه در میان آنهاسـت،
ا گـر آفریدیـم ،برطبـق یـک منظـورى آفریدیم ،براى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصدى
سـیر این آسـمان و زمین و هر آنچه در این آسـمان و زمین اسـت
آفریدیم .حق یعنی خط ِ
بـه آن هـدف ،یعنـى حـق .آن راهـى كـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را بـه آن سـرمنزل و
مقصـود و هدفـى كـه بـراى آن آفریـده شـدهاند مىرسـاند ،آن خـط ِسـیر ،حـق اسـت .هـر
نهـا دیگـر
وسـیلهاى كـه انسـانها را بـه آن سـرمنزل برسـاند ،آن وسـیله حـق اسـت .ای 
در آیـه قـرآن تصریـح نمىشـود .مفـاد آیـه ایـن اسـت؛ یعنـى بـا تدبـر در آیـه ،خیلـى روشـن
ً
ىشـود و
اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت كـه غالبـا خیلـى از چیزهایـى كـه فهمیـده م 
نهـا را دیگـر تصریـح نمىكنـد.
روشـن اسـت و عقـل انسـانها مىرسـد ،آ 

َْ

ُ

ْ

ّ َ

ْ

َ َ
َ
َ ْ
ـل» بلكـه مـا در هـم
بعـد دنبالـش مىفرمایـد کـه « بـل نق ِـذف ِبالح ِـق علـى الب ِاط ِ

مىكوبیم بهوسـیله حق ،باطل را .این راه حق ،این طریقه صحیح ،این طریقه فطرى و
سرشتى انسان و جهان ،این باالخره بر باطل پیروز خواهد شد .بلكه پیروز مىگردانیم

َ َ
َ ُ
حـق را بـر باطـل « ،ف َی ْد َمغ ُـه » پـس ایـن حـق ،باطـل را بهكلـى محـو و نابـود مىكنـد « .ف ِإذا
ُ َ ٌ
ىسـتَ « .و
ه َـو ز ِاهـق » آنگاه باطـل را مىبینـی كـه دارد از بیـن مـىرود ،رو بـه نابود 
َل ُك ُـم ْال َو ْی ُ َ َ ُ َ
ـل ِم ّمـا ت ِصفـون » آنوقـت شـما اى سـتمگران ،شـما اى ظالمـان ،شـما اى
َ ُ
باطلگرایـان و ناحقـان ،بـر شماسـت واى ،بـر شماسـت بیچارگـى و نابـودىَ « ،و لك ُـم
ْال َو ْی ُ َ َ ُ َ
ـل ِم ّمـا ت ِصفـون » از آنچـه كـه توصیف كردیـد و بیـان كردیـد)) .

بحـث امـروز مـا تمـام شـد .خواهش میکنـم توجه کنید ،قسـمت عمده
و مهـم برنامـه مـا از حـاال بـه بعـد اسـت .بنـده همینجـا یـک تذکـر بدهـم.
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بنده ،قبل از آنیکه تالوت قرآن بهوسـیله تالوتگران عزیز ما شـروع شـود،
ایـن آیـات را برایتـان ترجمـه میکنـم ،مقدمهچینـی میکنـم تـا وقتـی کـه
قـرآن را میخواننـد ،شـما معنایـش را بفهمیـد. ... .
�ذ
ث ن
م�بح� �و�ز دهم
ن�گاهی گ را ب�ه
پس از مشاهده محنتها ،رنجها و شهادت انبیاء ،میتواند این سؤال
مطرح گردد که آیا پیامبران به نتیج ه مطلوب رسیدند یا ناکام ماندند؟ اگر
بشریت نگاه کنیم میبینیم که ّ
به ابتدای تاریخ ّ
بشریت رو به تکامل و تعالی

است و این نتیج ه مجاهدت انبیاء است .هر نبی قافل ه ّ
بشریت را از مرحلهای
ّ
به مرحل ه دیگر رسانده است و ما شاهد تحقق کامل این رشد و تعالی فطری
قطعی نهضت حق است ،چرا
سرانجام
در دوران ظهور خواهیم بود و این
ِ
ِ
که بر اساس فطرت میباشد.

شرط موفقیت هر یک از انبیاء و هر نهضت حقی ،تحقق دو شرط در
پیروان آن بوده و هست :اول ،اعتقاد و ایمانی آ گاهانه و ّ
متعهدانه و دوم،
صبر در جهاد و مبارزه.
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سؤاالت:
 -1اینکه «پیامبران عامل اختالفند» یعنی چه؟
ً
 -2آیا عدم همراهی با باطل ،لزوما به معنی همراهی با حق است؟
 -3جهتگیری ما نسـبت به کسـی که دوسـت و دشـمن او را قبول دارند،
چگونه باید باشـد؟
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ْ َّ َّ ْ َّ
الر
ِبس ِمالل ِهالرح ِمن
یم
ح
ِ
ِ
َ
َ ُ ْ َ
َ
ْ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ّ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ـوا َو ه َ
اج ُـر وا َو َجاهـدوا بأ ْم َو ِاله ْم َو أنف ِسـه ْم فی َ
ـب
س
إن ال ِذیـن ءامن
یل الل ِـه َو ال ِذ َین
َ َ ِْ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ َِ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َ َ ُ
ءاووا و نصـر وا أول ِئـك بعضهـم أو ِلیـاء بع ٍـض و ال ِذیـن ءامنـوا و لـم یه ِاجـر وا ما لكم
ْ
ّ ْ َ
ُ
َّ
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
ّ ْ َ
َ
الن ْص ُر
ـن ش ْـی ٍء َحتی ُی َه ِاج ُـر وا َو ِإ ِن ْاسـت ْن َص ُر وك ْم فِـی ا ِلد ِین فعلیكـم
ـن َول َای ِت ِهـم ِم
ِم
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ِإلا علـ ى ق َـو ٍم بینكـم و بینهـم ِمیثـاق و الله ِبما تعملون ب ِصیـر()72و ال ِذیـن كفر وا
َّ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ
كب ٌیر َ
َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
()73وال ِذ َین
ـاء َب ْع ٍـض ِإلا تفعلوه تكـن ِفتنه فِـی الأر ِض و ف ُسـاد
ِ
َ َُ ْ
اج ُـر وا َو َج َاه ُدوا فی َسـبیل ا َّللـه َوا َّلذ َین َء َاووا َّو َن َص ُر وا أ َولــئ َك ُه ُـم ْال ُم ْؤم ُن َ
ـوا َو َه َ
ءامن
ون
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ًّ
ّ
ٌ
َ
ْ
َ
ْ
َحقـا ل ُهـم ّمغ ِف َـر ٌه َو ِرزق ك ِر ٌیم ()٧٤
سوره انفال

َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ُ
ْ ُ
ـن ك َ
ْ
ّ
ـاب َو ِ َحك َمـهٍ ث َّـم َج َاءك ْم
ت
م
ـم
ك
و إذ أخـذ اللـه ِمیثـاق النبییـن لمـا ءاتیت
ِ
ِ
َ ُ ٌ ِ ُّ َ ّ ٌ ّ َ َ َ ُ ْ َ ُِ ِْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ٍ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ
رسـول مص ِـد َق ِلما معكم لتؤ ِمنن ِب َـهِ و لتنصرنه قال ء أقررتـم و أخذتم عل ى ذ ِلكم
َّ
ُ
َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ـاه ِد َین()81
ِإ ْص ِـری قالـوا أق َررنـا قال فاش َـهدوا َو أنـا َم َعكم ِّم َن الش ِ

سوره آلعمران

تعهدآور بودن ایمان به نبوت

ً
مسـئلهای در بیـن مباحـث نبـوت حتمـا بایـد مطـرح بشـود و مـا ا گـر
چنانچـه آن را نفهمیدیـم و بلـد نشـدیم ،بسـیارى از ایـن مباحثـى كـه در
ً
بـاب نبـوت مطـرح اسـت ،بـراى مـا تقریبـا اثـر عملـى نخواهد داشـت .این
بحـث آخـرى یـک ضامنىسـت بـراى بـه عمـل كشـیده شـدن و در زندگـى
آمـدن بحثهـاى قبلـى .چیسـت ایـن بحـث آخرى؟ ایـن اسـت؛ مـا كـه
ُ
َ
َ
مىگوییـم «اش َـه ُد ا َّن ُم َح َّم ًـدا َرسـول اهلل» شـهادت مىدهـم كـه محمـد
پیامبـر خداسـت ،اعلام مىكنـم در اذانـم ،در نمـازم ،در مقـام بیـان
شـهادتین ،در هرجـا ،كـه من امت پیغمبرم و قبـول دارم ،معتقدم ،ایمان
171

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

دارم بـه نبـوت او ،ایـن شـهادتى كـه مـن مىدهم ،چه تعهـدى را بر دوش
ً
مـن مىگـذارد؟ آیـا اصلا تعهـدى ایجـاد مىكنـد بـراى مـن ،ایـن عقیـده،
ایـن شـهادت ،ایـن تشـهد ،یـا نـه؟
 ...در دنیـاى مسـیحیت یـک نفـرى در رأس مقامـات روحانـى قـرار
دارد بـه نـام پـاپ ،كـه مىدانیـد ایـن پـاپ فقـط یـک مجسمهاىسـت
درحقیقـت كـه مـردم بایـد بـه او احتـرام كننـد .نـه یـک نظریـه تـازهاى
در عقایـد مسـیحیت ابـراز مىكنـد ،نـه یـک حكـم تـازهاى در احـكام
مسـیحیت ،مختلـف بـا احـكام قبلـى ابـراز مىكنـد ،بـودن و نبـودن او
فقـط مثـل بـودن یـا نبـودن یک مجسـمه زیباسـت در اتاق پذیرایى شـما؛
ا گـر بـود دكـور اتـاق كامـل اسـت ،اگـر نبـود ازنظـر آدمهـاى تجملپرسـت
ناقـص اسـت .وجـود پـاپ و نبودنـش بـراى دنیـاى مسـیحیت از جنبـه
افـكار مسـیحى همیـن انـدازه بیشـتر اثـرى نـدارد .حـاال در ایـن سـالى كـه
پاپ
مـا داریـم زندگـى مىكنیـم ،اگـر یـک مسـیحى مطلـع باشـد كـه جنـاب ِ

كنونـى از دنیـا رحلـت كـرده و فالنكـس بهجـاى او نشسـته ،یـا معتقـد
نباشـد ،در زندگـى او هیـچ تأثیـرى نـدارد دانسـتن یـا ندانسـتن اینکـه حـاال
دیگـر چنـدم .ا گـر چنانچـه
كسـك
كـس چنـدم اسـت یـا فلان
ِ
ِ
پـاپ ،فالن ِ
موجـود زمـان مـن،
یـک مسـیحى بگویـد مـن شـهادت مىدهـم كـه پـاپ
ِ
آقـاى زیـد اسـت ،این شـهادت هیچ تعهـدى براى او نمـىآورد؛ یعنى حال
ً
پیر ازكارافتادهاى كه در گوشـه دهات اسـت و مثال
او با حال آن مسـیحى ِ
خبـر نـدارد كـه ایـن پـاپ قبلى فوت كرده و كسـى بهجـاى او آمده ،حال او
بـا حـال آن پی ِـر آن گوشـهافتاده بىخبـر یکسـان اسـت .همچنانىكه او در
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وضـع زندگـىاش بعـد از مـردن پـاپ قبلى تغییـرى حاصل نشـده ،در وضع
زندگـى ایـن آقایـى كـه مىداند پاپ فـوت كرده و دیگرى جایش نشسـته،
نهـم ،هیچگونـه تغییـرى بهوجـود نمىآیـد .شـهادت
در وضـع زندگـى ای 
مىدهـم كـه امـروز پـاپ فالنكـس اسـت ،ایـن شـهادت هیـچ تعهـدى را
ایجـاد نمىكنـد.
َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ
آیا اینکه من در تشـهد نمازم مىگویم «اشـهد ان محمدا رسـول اهلل»،
در مأذنـه شـهر و والیتـم بهعنـوان یـک شـعار عمومـى ،بهعنـوان نمایشـگر
ً ُ
َ َ َ
شـه ُد ا َّن ُم َح َّمـدا َرسـول اهلل»،
سـیماى كلـى ایـن جامعـه ،گفتـه مىشـود «ا
ایـن شـهادت بـه نبـوت ،ایـن ایمان به نبـوت و اعالم این ایمـان ،تعهدى
بـر دوش مـن ُمتش ِ ّـهد ،بـر دوش آن جامعـهاى كـه ایـن تشـهد بهعنـوان
شـعار او گفتـه مىشـود ،مىگـذارد یـا نمىگـذارد؟ سـؤال ایـن اسـت.
جـواب ایـن اسـت كـه بلـى ،مىگـذارد .چـه تعهـدى بـر دوش پیـرو
پیغمبـر و پذیرنـده دعـوت مىگـذارد؟
مسئولیت و تعهد نبوت
در یـک كلمـه ،ایـن تعهـد را مـن خالصـه مىكنـم؛ تعهـدى كـه،
ـان معتقـد بـه نبـوت نبـى ،بـر دوش مىگیـرد ،عبـارت
مسـئولیتى كـه انس ِ
ـئولیت بـه منـزل رسـاندن بـار
اسـت از دنبالهگیـرى از راه نبـى و قبـول مس
ِ

نبى .خیلى آسـان ادا مىشـود این كلمات ،اما خیلى مسـئولیتش سـنگین
ً
اسـت؛ و اساسـا امـت نبـى و شـاهد نبـوت بـودن هـم همیـن اسـت.
یـک عـده مـردم خیـال مىكنند كـه ا گر گفتند ما قبـول داریم كه فالنى
پیغمبـر اسـت ،همینكـه پذیـرش نبـوت او را در دلمـان ،بهوسـیله زبـان
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اعلام كردیـم ،كار مـا تمـام شـد ،خودمـان را از مـرز جهنـم وارد مـرز بهشـت
كردیم .درست گوش كنید ،ببینید آیا این عقیدهاى كه من مىگویم ،در
مغـز شـما هـم هسـت یا نیسـت؟ من كارى نـدارم كه چه كسـى این عقیده
را دارد ،چـه كسـى نـدارد .بعضـى خیـال مىكننـد كـه انسـانها داشـتند
در آتـش قهـر و غضـب خـدا مىسـوختند ،بعـد مسـئله نبـوت خاتماالنبیـاء
مطرح شـد؛ عدهاى از این كسـانى كه در منطقه عذاب و محوطه غضب
ُ
ً
َ َ َ
شـه ُد ا َّن ُم َح َّمـدا َرسـول اهلل» شـهادت مىدهـم كـه
خـدا بودنـد ،گفتنـد «ا
ّ
ّ
محمـد پیغمبـر خداسـت ،صلیاهللعلیهوآلهوسـلم ،بـا گفتـن ایـن كلمـه،
از منطقـه عـذاب خـدا بیـرون آمدنـد ،بیـرون كشـیده شـدند ،افتادنـد در
ُ
منطقـه رحمـت .حـاال اگـر نمـاز خواندنـد ،در منطقـه رحمـت ،یکخـرده
نزدیکتـر مىشـوند بـه سرچشـمه رحمـت؛ اگـر روزه گرفتنـد ،یکخـرده
نزدیکتـر مىشـوند؛ اگـر خمـس و زكات دادنـد ،یکخـرده نزدیکتـر
مىشـوند؛ اگرامربهمعـروف و نهىازمنكـر هـم كردنـد ،یـکذره نزدیکتـر
مىشـوند؛ كارهـاى دیگـر هـم ا گـر انجـام دادنـد ،آنوقـت مىرسـند بـه
سرچشـمه رحمـت؛ ا گـر انجام ندادنـد هم ،باز باالخـره در منطقه رحمتند.
توجـه كردیـد؟ بعضـى اینجـور خیـال مىكننـد.
 ...مـا مىگوییـم ایـن حـرف درسـت نیسـت؛ ایمـان بـه پیغمبـر الزم
اسـت ،امـا ایمـان بـه پیغمبـر ،تعهداتـى را بـا خـود بهدنبـال مـىآورد ،ا گـر آن
تعهـدات انجـام گرفـت ،بـه هـر انـدازه كـه آن تعهدهـا انجام گرفـت ،ایمان

انسـان بـه همـان انـدازه درسـت اسـت. ... .
البتـه ایـن را هـم اضافـه بكنـم كـه بیـان ایـن كلمـه و اظهـار اعتقـاد
بهحسـب ظاهـر ،اگرچـه كـه جـان و مـال انسـان را محفـوظ مـىدارد
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بهقولمعـروف ،كـه البتـه یکقـدرى مسـامحه هسـت در ایـن كلمـه،
یعنـى انسـان را داخـل منطقـه اسلامى مىكنـد ،امـا بحـث سـر ایـن نیسـت
كـه مـا ببینیـم آیـا جـان و مـال انسـان محفـوظ اسـت یـا نـه ،مىخواهیـم
ببینیـم مؤمـن اسـت یـا مؤمـن نیسـت.
ما روى معیارهاى قرآنى كه آیاتش را اآلن برایتان معنا مىكنم ،مىگوییم
آن انسـانى كـه بـه تعهـدات ایمـان پایبند نباشـد ،او مؤمن نیسـت .مؤمن آن
ایمان به نبوت براى انسان
وقتىست كه به تعهدات و مسئولیتهایى كه ِ
مىآورد ،پایبند باشد.
ایـن تعهـد چیسـت؟ ایـن تعهد این اسـت كه مـن ببینـم پیغمبر چهكار
بـار عظیمـى را پیغمبـر مىخواسـت
مىخواسـت در ایـن دنیـا بكنـد ،یـک ِ
بردارد ،یک سـنگ عظیمى را پیغمبر مىخواسـت از جا بكند ،یک بنیان
عظیمـى را پیغمبـر مىخواسـت بنـا كنـد ،مـن هـم در زمـان خـودم نـگاه
ً
كنـم ،ببینـم آیـا آن بـارى كـه پیغمبـر مىخواسـت بـردارد ،كاملا برداشـته
َ
شـده اسـت؟ آن سـنگى كـه پیغمبـر مىخواسـت از زمیـن قلـع كنـد و بكند،
ً
كاملا كنـده شـده اسـت؟ آن بنیانـى كـه پیغمبر مىخواسـت بریزد و بسـازد
ً
آیـا كاملا سـاخته شـده اسـت؟ ا گـر دیـدم جـواب منفىسـت ،یعنـى آن بـار
بر زمین اسـت ،آن سـنگ كنده نشـده ،آن بنیان سـاخته نشـده ،بكوشـم
تـا آن كارى كـه او مىخواسـت بكنـد ،بكنـم .بكوشـم تـا ایـن بـار را مـن
بـردارم .ا گـر اسـتخوان مـن ضعیـف بـود ،ا گـر زورم نرسـید ،آن مقـدارى كه
مىتوانـم ،زور بزنـم روی آن ،ده نفـر دیگـر هـم پیدا كنم تا این بار را باهم
برداریـم ،گروهـى دیگـر هـم پیـدا كنـم تـا این عمـارت را باهم بسـازیم .ا گر
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نتوانسـتم عمـارت را تمـام كنـم ،دهتـا آجـر هـم نمىتوانـم بیـاورم بچینـم
آنجـا؟ نمىتوانـم یـک مقـدار از شـالوده و پىاش را هـم بكنم؟ نمىتوانم
مقدمـات كار را هـم فراهـم بكنـم؟ اگـر بگویـم نمىتوانـم ،دروغ اسـت.
بـه ایـن تعهـد پایبنـد بایـد باشـد ،وإال ا گـر بـه ایـن تعهـد پایبنـد نبـود،
دروغ اسـت كـه بگویـد مـن شـهادت مىدهـم كـه او پیغمبـر خداسـت .این
ـهادت دروغىسـت؛ یـک شـهادت سطحىسـت ،شـاید ایـن تعبیـر بهتـر
ش ِ
باشـد .شـهادت مىدهـم كـه او پیغمبـر اسـت ،امـا نمىتوانـم شـهادت
َ
َ
الم َناف ُق َ
ون
بدهـم كـه مـن معتقدم بـه پیغمبرى او ،مثل منافقین؛ ِ«إذا َج َاءك ُ ِ
َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ
ـول ا َّللـه َو ا َّلل ُـه َی ْع َل ُم إ َّن َ
ـك َل َر ُسـو ُل ُه َو ا َّلل ُـه َی ْش َـه ُد إ َّن ْال ُم َن ِاف ِق َ
قالـوا نشـهد ِإنـك لرس
ین
ِ
ِ
ِ
َل َكاذ ُب َ
ـون»36؛ مىآمدنـد مىگفتنـد یـا رسـولاهلل مـا شـهادت مىدهیـم كـه تو
ِ

پیغمبـر خدایـى؛ خـدا مىگویـد بلـه ،مـا خودمـان مىدانیـم كـه تـو پیغمب ِـر
ّ
حـرف بهجـاى
مایـى ،ایـن مطلـب بـراى مـا روشـن ،ازنظـر مـا مسـلم،
ِ
خـودش راسـت؛ امـا شـهادت مىدهیـم كـه آنهـا در ایـن شهادتشـان
دروغگـو بودنـد؛ در دل قبـول ندارنـد ایـن مطلـب را ،بـه زبـان دارنـد
مىگوینـد.
تعهـد رسـالت ،سـاختن یـک دنیایـى بـه شكلىسـت كـه اسلام گفتـه

اسـت؛ ایـن تعهـد رسـالت اسـت .رسـول كـه مىآیـد ،مىآیـد تـا جهانـى را بـا
قـوارهاى كـه اسلام پیشـنهاد مىكنـد ،بسـازد .پیغمبـر بـراى ایـن مبعـوث
مىشـود تـا شـكل زندگـى و نظـام زندگـى انسـانها را بهصورتـى كـه خـدا
مىگویـد ،درسـت كنـد .ا گـر شـما در زمـان خودتـان دیدیـد كـه بشـریت بـا
ـكل خدافرمـوده زندگـى نمىكنـد ،دیدیـد كـه انسـانیت از داشـتن یـک
ش ِ
 36ـ سوره مبارکه منافقون ،آیه 1
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جامعـه الهـى محـروم اسـت ،دیدیـد كـه مكتبهـاى گوناگـون دارنـد
بشـریت را به اینسـو و آنسـو مىكشـند و اسلام براى گوشـه مغز و گوشـه
دل انسـانها باقـى مانـده و بـس ،وظیفـه شـما و تعهـد شـما بـر اسـاس
شـهادتى كـه بـه رسـالت پیغمبـر مىدهیـد این اسـت كه بكوشـید تـا دنیا را
بـه شـكل اسلامفرموده در بیاوریـد؛ ایـن مسـئولیت و تعهـد نبـوت اسـت.
 ...اسلام یـک فكـر نویـى مـىآورد ،بـر اسـاس ایـن فكـر نـو ،یـک
جبههبنـدى نـو بهوجـود مىآیـد ،یـک صفبنـدى جدیـد بهوجـود مىآید.
ً
و مـا مكـرر بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم ،بـا مطالعـه در آیـات قرآن،كـه اساسـا
دیـن ،بهمعنـاى ایجـاد یـک جبههبنـدى و صفبنـدى جدیـد اسـت.

وقتىكـه انسـانها دارنـد زندگـى مىكننـد در یـک جامعـه جاهلـى،
پیغمبـر كـه مىآیـد در ایـن جامعـه ،انسـانهاى همـه مطیـع و رام را،
انسـانهاى همـه بـه یکسـو و یکجهـت را دو دسـته مىكند؛ یک دسـته
را از ایـن ِغوایـت ،گمراهـى ،سرگشـتگى نجات مىدهد ،راهشـان را عوض
مىكنـد ،مىشـوند دو دسـته .بهاینمعنـا كـه گفتـم ،پیغمبرهـا عامـل
اختالفنـد؛ بهاینمعنـا پیغمبرهـا عامـل ّ
دوییتنـد .یادتان باشـد بهاینمعنا
كـه گفتـم یعنـى چـه ،تـا اگر خواسـتید جایى نقـل كنید ،نگوییـد فالنكس
مىگویـد كـه پیغمبـر عامـل اختلاف اسـت .بهاینمعنـا پیغمبـر عامـل
اختلاف اسـت ،بـه كـدام معنا؟ بـه اینجور كه همه دارنـد مثل وا گنهاى
یـک قطـارى مىرونـد طرف سراشـیب سـقوط ،پیغمبر مىآیـد از عقب این
واگنهـا مىگیـرد ،بعضـى از وا گنهـا خودشـان را از دسـت پیغمبـر جـدا
مىكننـد ،مىرونـد طـرف سراشـیب سـقوط ،یـک عـده از ایـن نگاهـدارى
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پیغمبـر اسـتقبال مىكننـد ،بیـن وا گنهـا اختلاف مىافتـد.
 ...پیغمبرهـا مىآینـد در میـان اجتماعـات اختلاف و ّ
دوییـت ایجـاد
مىكننـد ،منتهـا ّ
دوییتـى در میـان جامعـهاى كـه یکپارچـه گمـراه بـود.
مىآینـد مىگوینـد برگردیـد طـرف خـدا ،بیـن آن یکپارچههـا اختلاف
مىافتـد ،بعضـى برمىگردنـد ،بعضـى برنمىگردنـد.
پـس یـک جبهـه جدیـدى ،یـک صفبنـدى جدیـدى ،یـک
موضعگیـرى متقابـل جدیـدى بـا آمـدن پیغمبـر در جامعـه بـه وجـود
مىآیـد .پیغمبـر یکطـرف در یـک صف ،دشـمنان و معارضـان و معاندان
کطـرف ،در یـک صـف دیگـر .بـه ایـن دو صفـى كـه دارم
پیغمبـر هـم ی 
ترسـیم مىكنـم ،درسـت توجـه كنیـد .پیغمبـر اول تـك و تنهـا بـوده ،همـه
در آن صـف مقابـل بودند ،پیغمبر كوشـش كـرده ،تالش كرده ،یکىیکى،
دوتـا دوتـا ،تـا باالخـره توانسـته یـک صفـى را درمقابـل آن صـف گمـراه و
دوزخـى تشـكیل بدهـد؛ صفـى درمقابـل صف ضاللـت بهوجود بیـاورد .دو
صفنـد درمقابـل هـم؛ یـک صـف ،صـف پیغمبـر اسـت ،یـک صـف ،صـف
دشـمنان پیغمبـر اسـت.
پیغمبر چهكار مىخواست بكند؟ مىخواست مردم را به بهشت ببرد؛
بهشـت ایـن جهـان و بهشـت پـس از مـرگ ،هـ ر دو .چـون مىخواهد مردم
را بـه بهشـت ببـرد ،مـردم بایـد بـا او بیاینـد ،اگـر بـا او نیامدنـد ،بـه بهشـت
نمىرسـند .درسـت اسـت این مطلب؟ پیغمبر مىخواهد انسـانها را ببرد
بـه سـرمنزل سـعادت ،ا گـر بـا او نیاینـد ،ا گـر بـا او همـراه و همـگام نشـوند،
به سـرمنزل سـعادت نمىرسـند .این درسـت یادتان باشـد .حاال بین این
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دو صـف ،یـک نفـرى اسـت ،نـگاه بـه پیغمبـر مىكند ،مىبینـد حرفهاى
درسـت مىزنـد ،ه رچـه گـوش مىدهـد ،مىبینـد حـرف پیغمبـر حـرف
خوبىسـت؛ ازطرفـى مىبینـد ا گـر بیایـد در صـف پیغمبـر ،مجبـور اسـت بـا
آن ص ِـف روبـهرو ،بـا همدیگـر معارضـه كننـد؛ دلـش نمىآیـد بـرود در صـف
روبـهرو ،چـون مىبینـد كـه مىرونـد طـرف جهنـم ،دلـش نمىآیـد بیایـد
در صـف پیغمبـر ،چـون مىبینـد كـه صـف پیغمبـر دردسـر دارد .چـهكار
امـان آرامى را انتخاب
امن ِ
مىكنـد؟ مىآیـد بیـن ایـن دو صف ،یک نقطه ِ
مىكنـد ،یـک خیمـهاى آنجـا مىزنـد و مىنشـیند ،ایـن چـهكاره اسـت؟
بسـتر
شـما بگوییـد .آیـا ایـن آدمـى كـه در میانـه نشسـته ،بیـن دو صـف در ِ
راحت غنوده ،این به بهشـت خواهد رسـید یا نه؟ پیداسـت كه نه ،چون
پیغمبـر مىخواهـد بـرود بـه بهشـت ،كسـانى مىرونـد كـه بـا او راه بیفتنـد،
او کـه بـا پیغمبـر راه نیفتـاده .هركـس بیـن دو صـف اسـت ،بـا پیغمبـر
نیسـت ،هركـس بـه پیغمبـر نپیوسـته اسـت ،بـر پیغمبـر اسـت؛ هركـس بـا
علـى نباشـد ،بـر علىسـت؛ هركـس بـا حـق نباشـد ،بـر حـق اسـت .ایـن را
قـرآن هـم بـه مـا مىگویـد ،امـا زبـان گویـاى روشـن امـام علیهالسلام هـم
کتـر اسـت بـه فهم ،بـراى ما بیـان مىكند .مىگوید ّ
ـاك ُت
خیلـى نزدی 
«الس ِ
َ ُ
اخـو ّالراضـى» ایـن حدیـث را یـاد بگیریـد ،آدرس حدیـث هـم بحاراالنـوار،
َ َ
َ ُ
َ ُ
جلـد مواعـظ اسـتّ ،
كان َعلینا»
ـاك ُت اخـو ّالراضى َو َمن لـم َیكن َم َعنـا
«الس ِ
آنكسـىكه درمقابل وضع باطل سـاكت اسـت ،برادر آن كسىسـت كه به
آن وضـع راضىسـت .دیگـر نمىگوینـد آنكسـىكه راضىسـت ،او چـهكاره
َ َ
هو م ُ
َ
َ َ
نهم» .هركسـى كه به
وم ف َ ِ
مـل ق ٍ
اسـت ،او معلـوم اسـت« ،مـن ر ِض َى ِبع ِ
179

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ن
� ب� ت
و� در�ر� ن�

كار یـک جمعـى ،بـه زندگـى یـک مردمـى راضـى باشـد ،از خـود آنهاسـت؛
او را هـم مىبرنـد بـه همـان آخـورى مىبندنـد كـه آنها را ببندنـد .اینىكه
سـاكت اسـت ولـو در دل ناراضىسـت امـا ایـن نارضایـى را اعلام نمىكنـد،
َ ُ
او هـم بـرادر آن كسىسـت كـه راضىسـت .بعـد دنبالـش َ«و َمـن لـم َیكـن
َ َ
كان َعلینـا» هركـه بـا مـا نیسـت ،بر ماسـت .بین ایـن دو صف ،جایى
َم َعنـا
را اسلام فـرض نكـرده.
آنكسـانىكه مثـل اصحـاب عبداهللبنمسـعود ،از جملـه همیـن
َُ
جنـاب ربیعبنخثیـم  ..كـه در جنـگ جمـل گفتنـد مـا حاضـر نیسـتیم
بـا امیرالمؤمنیـن همـراه بشـویم ،چـون او خـون مسـلمانها را بناسـت
بریـزد .و آمدنـد عافیتطلبانـه از او تقاضـا كردنـد كـه آنهـا را بفرسـتد
در مرزهـا تـا مـرزدارى بكننـد ،اینهـا كـور خواندنـد ... .ندانسـتند كـه در
جنـگ بیـن حـق و باطـل ،ا گـر بـا حـق نبـودى ،بـا باطلـى .بـا باطـل بـودن
ً
بهاینمعنـا نیسـت كـه حتمـا بـا حـق بجنگـى ،بلكـه حتـى آن صورتـى كـه

بـراى حـق نجنگـى هـم داخـل اسـت در مفهـوم بـا باطـل بـودن؛ ایـن را
اینهـا نفهمیدنـد ... .آنكسـىكه حسـینبنعلى ،در بیـن راه او را طلـب
مىكنـد كـه بیـا بـا مـا كمـك كـن ،مىگویـد َی َ
ابنرسـولاهلل ایـن اسـبم را
خدمـت شـما تقدیـم كنـم یـا ایـن شمشـیرم را ،او روشـن اسـت كـه دیگـر بـا
حسـین نیسـت؛ او بـر حسـین اسـت نـه بـا حسـین«َ ... .یـا َا ُّی َها ا َّل ِذ َ
یـن َآم ُنوا ِل َم
َُ ُ َ َ َ ََُْ َ َ
ك ُب َر َم ْق ًتا ع ْن َد ا َّللـه َأ ْن َت ُق ُول ْوا َما َلا َت ْف َع ُل َ
تقولـون مـا لا تفعلون *
ون»37؛ چـرا آنى را
ِ
ِ
كـه بـر زبـان مىگویـى معتقـدم ،عمـل نمىكنـى؟ واى بـر مـن ،حـال خودم
را دارم مىگویـم .بزرگگناهىسـت كـه انسـان چیـزى را بـه زبـان بگویـد،
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عقیـدهاى را اظهـار كنـد ،امـا عمـل نكنـد بـه آن. ... .
فـرق بیـن علـى و معاویـه چـه بـود؟ شـما را بـه خـدا ،امـروز شـما علـى و
معاویه را ترسیم كنید در اجتماعتان .یک نفر را در نظر بگیرید كه هرچه
بـار
مىگویـد ،ضـد راحتـى و تنعـم و رفـاه شخصىسـت ،هرچـه مىگویـدِ ،
مسـئولیت بردوشگذارنده اسـت ،هرچه مىخواهد ،تالش اسـت .از دروغ
بـدش مىآیـد ،از رشـوه ناراحـت مىشـود ،از هدیهاى كه بوى رشـوه بدهد
دماغی
ناراحـت مىشـود .در راه خـدا و بـراى خـدا ُم ِت ِّنمر اسـت .یـک پلنگ
ِ
عجیبـى در راه خـدا دارد .در راه خـدا و حكـم خـدا بـه هیچكـس رحـم
نمىكنـد ،بـرادرش هـم كـه مىآیـد از او پـول مىخواهـد از بیتالمـال،
آهـن گداختـه مىگـذارد طـرف مشـتش .یـک نفـر اینجـورى در اجتمـاع؛
سـختگیر ،دقیق ،محتاط در اجراى احكام و حدود الهى و اسلامى ،این
یـک نفـر .یـک نفـر هـم نقطـه مقابـل اوسـت؛ حاضر اسـت آدم عیـش كند،
حاضر اسـت آدم راحت بگذراند ،حاضر اسـت هرچه هم بخواهد از او ،به
آدم بدهد ،فقط یک شـرط درمقابل براى انسـان قرار مىدهد و آن شـرط
ایـن اسـت كـه مىگویـد بـه على كمـك نكن ،به من كمك كـن ،كمكى هم
كـه از تـو مىخواهـم ،كمـك زیـادى نیسـت ،گاهـى من را تعریـف كن ،بس
اسـت .خـب شـما را بـه خدا ،شـما سـراغ که مىرویـد از این دو نفـر؟ كدام را
قبـول مىكنیـد در ایـن زمان و در این قطعه از تاریخ؟ حاضرى آنكسـىكه
رفت ِـن بـا او ،بـودن بـا او ،عمـل كـردن بـه فرمـان او؛ دردسـر ،مسـئولیت،
حركت ،تالش دارد ،با او باشـى؟ حاضرى از آنكسـىكه براى انسـان پول
دارد ،مقـام دارد ،راحتـى دارد ،عنـوان دارد ،نفـوذ دارد ،دسـت قدرتمنـد
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دارد ،از او بگـذرى بـراى خاطـر ایـن؟ ا گـر حاضـرى ،خوشـا بـه حالـت ،تـو
در زمـان علـى هـم ا گـر بـودى ،شـیعه علـى بـودى .امـا ا گـر مىبینـى دلـت
پـرواز مىكنـد بهسـوى راحتىهـا ،تنعمهـا ،عیشهـا ،پولهـا ،مقامهـا،
آبرومندیهـا ،نـاز و فخـر فروختنهـا بـه ایـن و آن ،ولـو در غیـر راه خـدا
باشـد ،بـدان ا گـر آنجـا بـودى ،از آن كسـانى بـودى كه خیلى ا گـر مالحظه
مىكـردى ،شـبانه ،یواشـكى ،بـا همسـایهها خداحافظـى نكرده ،اسـبت را
سـوار مىشـدى ،بـه زن و بچـهات هـم مىگفتـى مـن در شـام منتظـر شـما؛
یـا علـى مـدد! طرف شـام مىرفتى ،علـى را تنها مىگذاشـتى ،همچنانىكه
خیلـى از چهرههـاى موجـه آن زمـان گذاشـتند.
عبداهللبنعبـاس پسـرعموى امیرالمؤمنیـن و پسـرعموى پیغمبـر،
راوى اینهمـه حدیـث ،مفسـر قـرآن ،چهـره موجـه بیـن شـیعه و سـنى،
همیـن كار را بـا علـى كـرد ،كـه امیرالمؤمنیـن در نهجالبالغـه دوتـا نامـه و
دو خطـاب دارد بـه عبـداهللعباس.مگـر عبـداهلل عبـاس چـه کسـی بـوده؟
همینكـه چهارتـا حدیـث از او ،از قـول پیغمبـر نقـل كردنـد ،شـیعه و سـنى
هـم قبولـش دارنـد ،همـه قبولـش دارنـد .صحابـى پیغمبـر هـم نبـوده،
درعینحـال همـه قبولـش دارنـد ،و ایـن یـک نكتهاىسـت .ا گـر صحابـى
پیغمبـر بـود و شـیعه و سـنى قبولـش داشـتند ،مهـم نیسـت ،مثل سـلمان،
مثـل ابـىذر ،مثـل عمـار ،كـه همـه قبولـش دارنـد .امـا از تابعیـن اسـت،
زمـان پیغمبـر را درسـت درك نكـرده ،بچـه بـوده كـه پیغمبـر از دنیـا رفتـه.
بنـده در تاریـخ یکقـدرى مطالعـه مىكـردم ،دیـدم جنـاب عبـداهلل عباس
جـزو همراهیـان و اطرافیـان خلیفـه دوم اسـت ،خیلـى هـم بـه او عالقـه
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ً
داشـت ،ایـن هـم غالبـا دنبـال جنـاب عمـر بـود .آدمـى جـزو تابعیـن باشـد،
زمـان پیغمبـر را درك نكـرده باشـد ،درعینحـال هـم شـیعه ،هم سـنى او را
َ
قبـول داشـته باشـد ،یال َلع َجـب! ایـن خیلـى آدم عجیبـى بایـد باشـد .اسـم
ایـن چیسـت در عـرف اسلامى؛ کـه دو گـروه مخاصـم ،هـر دو یـک نفـر را
قبـول داشـته باشـند؟ ایـن آدم درحالىكـه حاكـم و اسـتاندار بصـره بـود،
پولهـاى بیتالمـال را برداشـت ِد در رو! كجـا؟ مكـه؛ در حـرم امن و امان
پـروردگار .البـد بـرد پولهـا را آنجـا صدقـه داد! بـه فقـرا داد ،بلـه ،داد بـه
فقـراى كنیـز فـروش ،چندتایـی كنیـز خریـد ،كنیزهـاى زیبـا كـه بـا آنهـا
راحـت و مشـغول خوشـگذرانى باشـد.
حـال ا گـر عبـداهلل عبـاس امـروز بـود ،به نظـر شـما دربـاره امیرالمؤمنین
چـه مىگفـت؟ تمـام احادیـث دسـت اول در فضیلـت علـى را او نقـل
مىكـرد ،بـه یـاد علـى اشـك مىریخـت ،از اینکـه بـا علـى بـوده ،خاطرههـا
َ
نقـل مىكـرد ،امـا آیـا مـن و شـماى زیـرك و ك ِّیـس قبـول مىكردیـم ایشـان

شـیعه اسـت؟ مىگفتیـم آقـا بـرو ایـن دام بـر مـر غ دگر ِنـه ،برو؛ تو اگر شـیعه
بـودى ،وقـت امتحـان بایـد خـودت را نشـان مـىدادى« .ع َ
نـد ِاال ِمت ِ 
حـان
ِ
ُ
ُیك َـر ُم َّالر ُج ُـل َاو ُیهـان»« ،فـی َت َق ّلـب َاالحـوال ُع ِل َـم َج ِ ّ
جـال» .تـو ا گـر
ِ
الر ِ
ِ
ِ
واه ِـر ِ
خـون دل نمىدادى؛ اینقـدر ناله على
شـیعه علـی بـودى ،علـى را آنقـدر ِ
را بیـرون نمـىآوردى بـا فرار كردن خودت ،كه على آنجور ناله زد از رفتن
عبـداهللعبـاس؛ تـو از همـه خویشـاوندانم بـه مـن نزدیکتـر بـودى ،مـن
امیـد بـه تـو داشـتم ،مـن متكـى بـه تو بـودم ،پسـرعمویت را در این شـرایط
تنهـا گذاشـتى و رفتـى؟! نامهاىسـت كـه علـى در نهجالبالغـه ،خطـاب
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بـه عبـداهلل دارد ،منتهـا مرحـوم رضـى؟وضر؟ در نهجالبالغه ،چـون زمـان
بنىعبـاس زندگـى مىكـرده ،یـا ترسـیده یـا خجالـت كشـیده بنویسـد ِ«مـن
كتـاب َل ُـه الـى َع ُبداهلل َع ّباس» ،نوشـته «مـن ك َ ُ
َ
38
عـض ُع ّما ِل ِه»
ِ ٍ ِ
ِ ِ ٍ
تاب له ِالى ب ِ
نوشـته كـه امـام علیهالسلام بـه یکـى از عامالنـش ،اسـتاندارانش نوشـته،
ننوشـته ایـن اسـتاندار چـه کسـی بـوده .وقتىكـه ایـن نامـه را مىخوانیـد،
خـب معلـوم اسـت كـه عبـداهلل عبـاس بـوده ،بهعلاوه ،غیـر نهجالبالغـه،
عبـاس؛ كـه پسـرعمویت را
مربـوط بـه عبـداهلل
جاهـاى دیگـر نقـل كردنـد
ِ
ِ
تنهـا گذاشـتى ،چـه كـردى و چـه كـردى.
ایمانی نبوت
تبیین قرآنی تعهدات
ِ
بـارى ،تعه ِـد قبـول و پذیـرش نبـوت ایـن اسـت :دنبـال نبـى راه رفتن،
قبـول تكلیـف او را كـردن ،آنچنانىكـه او مىخواهـد ،عمـل نمـودن .مـن
دیگـر مجالـم كـم شـد بـراى اینکـه همـه آیـات را معنـا بكنـم ،فقـط همیـن
یـک مختصـر از آیـات را برایتـان معنـا بكنـم تـا شـما ببینیـد كه تعهد اسلام
چیست.
ْ
ْ
َ
ُ
« إ َّن ا َّل ِذ َ
یـن َء َامنوا َو ه َاج ُر وا » 39آنكسـانىكه ایمان آوردنـد و هجرت كردند
ِ
و جهـاد كردنـد بـا مـال و جانشـان؛ بـرای زمـان پیغمبـر اسـت ،نهاینکـه
بخواهـم بگویـم بـرای زمانهـاى دیگـرى نیسـت ،نـه ،ایـن حكـم
كلىسـت .در مـورد زمـان پیغمبـر دارد گفتـه مىشـود ،کـه مسـئله هجـرت
هـم آنجـا مطـرح بـوده؛ هجـرت بـه جامعـه اسلامى .آن روز یـک عـدهاى
لویکم نهجالبالغه
 38ـ نامه چه 
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مسـلمان مىشـدند ،طـرز فكـر پیغمبر را قبـول مىكردند ،امـا حاضر نبودند
از مكـه بیاینـد بیـرون ،مىگفتنـد خـب ،چـرا بـروم بیـرون؟ مكـه مغـازه دو،
سـه دربنـدى دارم ،تلفـن شـماره ُرنـد عالـى دارم ،مشـتریهاى شـناخته
و دانسـته دارم ،قـوم و خویـش و رفیـق و همپیالـه دارم ،اینهـا همـه را
بگـذارم بـروم پهلـوى پیغمبـر؟ خـب چـرا؟ ایمـان الزم اسـت؟ ایمـان دارم،
صـد بـار هـم مىگویـم ،در دلـم ،بـه زبانـم ،یـواش كـه كسـى البتـه نشـنود،
خـدا یکىسـت ،پیغمبـر هـم برحـق اسـت .نمـاز از مـن مىخواهـد پیغمبـر،
مىخوانـم ،روزه مىخواهـد ،عـوض سـی روز ،شـصت روز مىگیـرم ،چـرا
بـروم مدینـه؟ بعضـى اینجـورى فكـر مىكردنـد .هجـرت در آنجـا الزم
بـود .جامعـه اسلامى نوبنیـاد بـود ،بایـد مىرفتنـد ،بایـد تقویـت مىكردنـد
و بایـد آن جامعـه را درمقابـل دشـمنانش آسـیبناپذیر مىسـاختند؛ لـذا
هجـرت شـرط قطعـى قبـول ایمـان بـود.
َ َ َ ُ ْ
ْ
« إ َّن ا َّل ِذ َ
یـن َء َام ُنـوا » آنكسـانىكه بـاور كردنـد و گرویدنـد « ،و هاجـر وا » و
ِ
ْ َ

َْ ُ

هجرت كردند به مدینهَ « ،و َج َاه ُدوا ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َو أنف ِس ِه ْم» و با مال و جانشان،
هـر دو ،مجاهـدت كردنـد در راه خـدا و همچنیـن ازطـرف مقابـل « َو ا َّل ِذ َ
یـن
ْ
َء َاو ْوا » آنكسـانىكه اینهـا را ،كـه بىسرپرسـت و بىخانمـان بودنـد ،در
َ
مدینـه پنـاه دادنـد«َ ،و َن َص ُـر ْوا » و یارىشـان كردنـدُ « ،أ َولئ َ
ـك َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء
ِ
جبهـگان بعـض دیگـر هسـتند.
َب ْع ٍـض » اینهـا بعضـى پیوسـتگان و هم
ِ
اینهـا همـان مؤمنینـى هسـتند كـه مثـل آجرهـاى توى هـم فـرو رفتهاند.
یـک بنیـان را نـگاه كنیـد ،ایـن عمـارت را نـگاه كنیـد ،آجرهـا تـو هـم رفته،
چوبهـا تـو هـم رفتـه ،اجـزای یـک عمـارت بـا سـایر اجـزا درهمپیوسـته
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و گر هخـورده ،مؤمنیـن در جامعـه اسلامى همینجورنـد؛ همـه بههـم
پیوسـته و جوشـیده و گرهخـورده هسـتند .اولیـا یعنـى ایـن ،والیـت یعنـى
ایـن ،پیوسـتگى كامـل ،الصـاق و التصـاق كامـل ،ایـن والیـت اسـت.
َ
« ُأ َولئ َ
ـك َب ْع ُض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء َب ْع ٍـض » آنهـا بعضـى اولیـای بعضـى دیگرنـد« .
ِ
َ َّ َ َ َ ُ ْ
و ال ِذیـن ءامنـوا »  ...امـا آنكسـانىكه ایمـان آوردنـد ،در دلشـان بـاور كردنـد
ْ
َ
كـه تـو پیغمبـرى ،امـا « َو ل ْـم ُی َه ِاج ُـر وا » امـا هجـرت نكردنـد ،تعهـد ایمـان را
َ
َ ُ
َ
بـر دوش نگرفتنـدَ « ،مـا لكـم ِّم ْـن َول َای ِت ِهـم ِّم ْـن ش ْـی ٍء » شـما بـا اینهـا هیـچ
پیوسـتگى و ارتباطـى نداریـد ،تـا وقتىكه هجرت كننـد .تا هجرت نكردند
و آنجـا هسـتند ،بیگانـه از شـما هسـتند .هیـچ رابطـه و پیونـد اسلامى و
بـرادرى میـان شـما نیسـت.
منتهـا یـک حكـم دیگـرى در كنـارش هسـت؛ همانهایـى كـه در
آنجـا هسـتند ،ا گـر چنانچـه بـا گـروه دیگـرى جنگشـان افتـاد و از شـما
یـارى خواسـتند ،شـما البتـه بایـد برویـد آنهـا را یارىشـان بدهیـد؛ چـون
بـا شـما همفكرنـد و چـون در حـال جنگنـد .ا گـر مسـلمانى بـا گـروه كافـرى
مشـغول جنـگ بـود ،بـر شـما واجـب اسـت كـه ولـو آن مسـلمان پهلـوى
شـما نیسـت ،در وطـن شـما نیسـت ،هجـرت نكـرده بـا شـما ،واجـب اسـت
بـر شـما كـه برویـد او را كمكـش كنیـد .شـد؟ مگـر در یـک صـورت و آن
ایـن اسـت ،آنكسـىكه آن مسـلمان دارد بـا او مىجنگـد ،بـا شـما پیمـان
صلـح بسـته باشـد؛ دراینصـورت كمـك بـه آن مسـلمان هـم دیگـر واجـب
ً
نیسـت .اینجـا چـه مىفهمانـد ایـن آیـه بـه مـا؟ اوال مىفهمانـد كمـك بـه
مسـلمان ،در هـر نقطـهاى از جهـان كـه باشـند واجـب اسـت ،ولـو هجـرت
ً
نكـرده باشـند .ثانیـا مىگویـد آن مسـلمانى كـه هجـرت نكـرده اسـت ،بـه
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اسلامى
جامعـه اسلامى مهاجـرت نكـرده ـ كـه البتـه امـروز در دنیـا ،جامعـه
ِ
بهاینمعنـا نداریـم ـ بـه جامعـه اسلامى نیامـده ،در دارالكفـر باقـى مانـده،
ایـن آدم ا گـر بـا یـک نفـر یـا یـک دسـته كافـر جنگـش افتـاد و شـما بـا آن
كافـر پیمـان صلـح داریـد و عـدم تعـرض ،حـق نداریـد برویـد بـه كمـك
بـرادر مسـلمانتان .چـرا؟ چـون هجـرت نكـرده ،چـون بـرادر شـما نیسـت،
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ ْ َْ َ ُ ُ ْ
الن ْص ُـر
یـن فعلیكـم
مهاجـرت نكـرده ب 
هسـوى شـما « .و ِإ ِن اسـتنصر وكم فِـی ا ِلد ِ
َ َْ ُ ْ َ َ َْ ُ ّ َ ٌ
» ،مگـر بـر قومـى ،بـر زیـان مردمـى كـه « بینكـم و بینهـم ِمیثـاق » كـه میـان
شـما و آنهـا تعهـد و پیمانىسـت«َ .و ا َّلل ُـه ب َمـا َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌیر » و خـدا به آنچه
ِ
مىكنیـد ،بیناسـت.
َ
ُ
َ َّ َ َ
ك َف ُـر ْوا َب ْعض ُه ْـم أ ْو ِل َی ُ
ـاء َب ْع ٍـض » آنهایـى كـه كافرنـد ،بعضـى
« و ال ِذیـن
ـتگان بعـض دیگرنـد .نـگاه نكـن در دو اردوگاهنـد،
همجبهـگان و پیوس ِ
َ
ُ
ُ
ّ
امـا در دشـمنى بـا شـما ،هـماردو و همجبههانـد« .لا َت ْف َعل ُ
ـوه َتك ْ
ـن ِف ْت َن ٌـه فِـی
ْ َْ َ َ َ ٌ َ
كب ٌ
یـر» ا گـر ایـن را انجـام ندهیـد ،فتنـهاى در زمیـن خواهـد
الأر ِض و فسـاد ِ
شـد و فسـاد بزرگـى .شـاید مـراد ایـن باشـد كـه ا گـر ایـن جبههبنـدى و ایـن
صفبنـدى را مراعـات نكنیـد ،ا گـر ندانیـد و ندانسـته باشـید كه صف شـما
درمقابـل صـف دشـمنان خـدا ،یـک صـف مشـخص و ُمنحازىسـت و ا گـر
ندانیـد كـه هركـه بیـن دو صف باشـد ،از صف دشـمنان و معارضان اسـت،
نـه از ایـن صـف؛ ا گـر اینهـا را ندانیـد و بـه مقتضـاى اینهـا عمـل نكنیـد،
در زمیـن فتنـه خواهـد شـد ،فسـاد خواهـد شـد .فتنـه ،فتنـه دورى از دیـن
ً
اسـت؛ فسـاد ،فسـاد نبـودن حكـم خـدا در میـان اجتمـاع اسـت ،احتمـاال.
ْ
ْ
« َوا َّل ِذ َ
یـن َء َام ُنـوا » آنكسـانىكه ایمـان آوردهانـدَ « ،و َج َاه ُـدوا» و مهاجـرت
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َّ

ْ

ْ

كردنـدَ « ... .وال ِذ َ
یـن َء َام ُنوا » آنكسـانىكه ایمـان آوردهاند«َ ،و َه َاج ُر وا » هجرت
ْ
َ َّ َ ْ
َ
كردنـدَ « ،و َج َاه ُـدوا فِی َس ِـب
یـن َء َاووا
یل ا ّلل ِـه» مجاهـدت كردنـد در راه خدا « ،وال ِذ
ِ
َّو َن َص ُـر ْوا » آنكسـانىكه پنـاه دادنـد و یـارى كردنـد«ُ ،أ َولــئ َك ُه ُـم ْال ُم ْؤم ُن َ
ـون
ِ
ِ
ًّ
َحقـا» اینهاینـد مؤمنـان راسـتین .درسـت فهمیـدى؟ مؤمـن راسـتین این
اسـت .امـا آنىكـه ایمـان آورده اسـت و مهاجـرت و مجاهـدت و پنـاه دادن
َ
و نصرت نمودن از او سـر نزده اسـت ،او چیسـت؟ ُه ُم ُ
الم ِؤمنون غ َیر َح ٍق؛
مؤمنیـن الكـى ،مؤمنیـن دروغـى .ایـن مفـاد آیـه اسـت .تـا آخـر آیـات.
یـک کلمـه هـم از آن آیـات سـوره آلعمـران عـرض بکنـم ،چـون الزم
اسـت کـه آن را شـرح بدهـم مختصـری ،چـرا کـه فهمیده نمیشـود منظور
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ
النب ّی َ
یـن »40؛  ...ایـن مطلـب را میخواهـد
مـا چیسـت « .و ِإذ أخـذ اللـه ِمیثـاق ِ ِ
بیـان کنـد کـه مـا از پیغمبـران گذشـته ،حتـی تعهـد گرفتیـم ،گفتیـم بـه
ً
آنهـا ،بـه پیغمبـر گذشـته ،مثلا بـه موسـی ،گفتیـم آنیکـه بـه تـو دادیـم
مـا ،ا گـر بعـد از تـو پیغمبـری آمـد کـه آنچـه را حـاال به تـو دادیم تأییـد کرد و

امضا کرد ،تو الزم اسـت که به آن پیغمبر ایمان داشـته باشـی و او را یاری
کنی؛ یعنی موسـی از پیغمبرهای بعد خودش ،عیسـی از پیغمبرهای بعد
از خـودش ،هـر پیغمبـری کـه بعـد از پیغمبـر دیگری بیاید و سـخن پیغمبر
قبلـی را امضـا کنـد ،الزم اسـت بر پیغمبر قبلی کـه او را تصدیق کند ،به آن
پیغمبـر بعـد از خـودش ایمـان بیـاورد ،عالوهبرایـن ،او را یـاری هـم بکنـد؛
َ
َ
َّ
«ل ُت ْؤ ِم ُن َّـن ِبهِ َو ل َت ْن ُص ُرن ُـه» نصرتش بایـد بکند.
بعـد میگویـد کـه حـاال نصـرت پیغمبـر چیسـت؟ نصـرت پیغمبـر ایـن
ً
اسـت؛ موسـی مثلا ،چگونـه پیغمبـر مـا را یـاری میکنـد؟ اینکه بـه امتش،
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دوسـتانش ،یارانـش ،سـفارش میکنـد :مبـادا ،مبـادا ،مبـادا ا گـر ایـن
پیغمبـر بـا ایـن نشـانهها آمـد ،مخالفـت بـا او بکنیـد .خـب نصـرت اسـت.
َ َ َْ ُ
« قـال َءأق َر ْرت ْـم» خـدا بـه ایـن پیغمبرهـا گفـت آیـا اقـرار کردیـد؟ قبـول کردیـد
ایـن تعهـد مـرا؟ ایـن پیمانـی کـه دارم از شـما میگیـرم کـه بـه پیغمبـران
َْ ُ َ َ ْ ُ َ
بعـد از خودتـان ایمـان داشـته باشـید ،بـا ایـن شـرطَ « ،ء أق َر ْرت ْـم َو أخذت ْـم َعل ى
َ ُ
ً
ذ ِلك ْـم ِإ ْص ِـری» ،عینـا همین پیمـان را از امتتـان هم گرفتید تـا روز قیامت؟
یعنـی یهودیهـای عالـم ،اآلن از طـرف موسـیبنعمران مـورد مؤاخـذه
ایـن میثاقنـد ،اآلن موسـیبنعمران بـه زبـان حـال و قـالّ ،
کانـه دارد بـه
آنهـا میگویـد :ای نامردهـا! مگـر مـن از شـما پیمـان نگرفتـم کـه تـا ابـد،
هرکسـی که به موسـی ایمان دارد ـ موسـی خودش به پیغمبر خاتم ایمان
دارد ـ بایـد بـه پیغمبـر خاتـم ایمـان بیـاورد و او را یـاری کنـد ،کمـک کنـد.
�ذ
م�بح� �� ت
س�م:
ن�گاهی گ را ب�ه
ث بی

نبوت و رسالتّ ،
عنصر و ضامن اصلی عملی شدن ّ
تعهدات ایمانی
ِ
ّ
آن است .ایمان بدون تعهد وعمل ،بیثمر است ،ایمان واقعی ،اعتقادی

است که همراه با ّ
تعهد والتزام عملی است ومهمترین التزام عملی ّ
نبوت،
ِ
ادامه دادن راه انبیاء و رسالت آنهاستّ .
تعهد رسالت ،ساختن جامعهای
ِ
بندی بین حق و باطل از الزامات اصلی آن است.
توحیدی است که صف ِ

برای مخالف بودن ،مخالفت کردن الزم نیست ،موافقت و همراهی نکردن
کافی است .همراهی نکردن حق ،همان حمایت از باطل است.
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خالصهی جلد سوم از مجموعه ی اندیشه والیت (نبوت در قرآن)
کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن پس از «ایمان» و «توحید» به تبیین

ّ
«نبوت» به عنوان اصلی از دین _ بلکه باالتر از اصل -که دین بدون آن معنایی
ندارد ،می پردازد .محورهای اصلی این موضوع به شـرح ذیل میباشـد:

صحیـح برداشـت از قـرآن تاکیـد دارد و از َحمـل
 .1سـخنران بـر روشهـای
ِ
ُ
َ َ
راه رسـیدن بـه لطائـف و ظرایـف قـرآن ،انـس بـا
معانـی بـر قـرآن
برحـذر مـیداردِ .
ایـن کتـاب شـریف اسـت.
 .2از آنجـا کـه حـواس و غریـزه انسـان و در مرتبـهی باال تـر دانـش و عقـل او
هدایـت وی بـه سـمت کمـال را نمیکنـد ،لـذا بـه نیرویـی فراتـر نیاز اسـت
کفایـت
ِ
ِ
ّ
تـا انسـان را هدایـت نمایـد .ایـن ضـرورت ،همـان فسـلفهی نبوت اسـت.
ّ .3
نبوت یک بعثت اسـت ،یعنی برانگیختگی و حرکت بعد از سـکون .نبی

واجـد اسـتعداد و مایههایـی قـوی میباشـد کـه وی را آمـادهی
پیـش از بعثـت ِ
مسـئولیت سـنگین ّ
نبـوت میسـازد .امـا وی در مسـیر زندگـی سـیری
دریافـت
ِ
ِ
چـون معمـول جامعـه دارد .پـس از بعثـت دو ّ
تحـول رخ میدهـد .1 :تح ّـول در
درون و باطـن نبـی؛  .2رسـتاخیز و انقالبـی در اجتمـاع.
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 .4پیامبـر بـا انقلاب خـود موجـب دگرگونـی عمیـق و بنیـادی در اجتمـاع
پـی ایـن اسـت تـا نظـام اجتماعـی منحرف و نامـوزون (باطل)
میگـردد .وی در ِ
را بـه نظامـی صحیـح و متناسـب بـا فطـرت انسـانی (حـق) تبدیـل کنـد.

 .5هـدف اصلـی پیامبـران ،تزکیـه و تکامـل انسـان اسـت .امـا جهـت نیـل
بـه ایـن مهـم ،اقـدام بـه موعظـه و تربیـت فـردی نمیکننـد بلکـه سـعی دارنـد تـا
محیـط مناسـبی جهـت تربیـت انسـان فراهـم آوردند .لـذا به دنبـال ایجاد نظام
الهـی و جامعـهی توحیـدی میباشـند.
شـروع دعـوت انبیـاء از توحیـد اسـت .پیامبـران از ابتـدا اهـداف
 .6نقطـهی
ِ

خویـش را بـه صـورت صریـح مطـرح میکردنـد زیـرا دیـن میبایسـت بـر اسـاس
بصیـرت و آ گاهـی باشـد تـا مانـع انحرافهـای احتمالـی گـردد .ایـن خـود درسـی
پیـروان انبیـاء نیـز میبایسـت تبلیـغ دیـن را از توحیـد آغـاز نماینـد.
اسـت کـه
ِ

 .7در برابـر دعـوت انبیـاء ،معارضـان و دشـمنانی وجـود داشـتند کـه چـون

منافـع خـود را در خطـر میدیدنـد ،بـه دشـمنی بـا پیامبـر پرداختند .ایـن گروهها
عبارتنـد از :ملأ (سـودجویان اختلاف طبقاتـی) ،مترفیـن (ثـروت انـدوزان)،
ّ
احبـار و رهبـان (سـردمداران فکـری) و طاغـوت (حـکام مسـتبد).
 .8ا گرچـه انبیـاء بـا مشـکالت متعـدد در مسـیر دعـوت بـه حـق مواجـه
میشـدند و جـان خـود را نیـز در ایـن مسـیر هدیـه میکردنـد امـا مسـیر بش ّـریت
رو بـه تکامـل و تعالـی بـوده اسـت و ایـن نتیجـه مجاهـدت پیامبـران میباشـد.
در میـان سلسـلهی انبیـاء برخـی توانسـتند حـق را بـه حکومـت رسـانده و باطـل
را نابـود سـازند و برخـی دیگـر بـه چنیـن موفقیتـی نایـل نشـدند؛ دو شـرط نیـل
بـه ایـن توفیـق  .1ایمـان و اعتقـاد آ گاهانـه و ّ
متعهدانـه و  .2صبـر و مقاومـت در
مبـارزه میباشـد کـه بایـد در پیـروان ایشـان مشـهود باشـد.
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 .9ایمـان بـه نبـوت بـدون ّ
تعهدایمانـی ،واقعـی نیسـت .پـس انسـان مؤمـن
بایـد خـود را ّ
ـئولیت
متعهـد بـه دنبالهگیـری از راه نبـی بدانـد و تلاش کنـد کـه مس
ِ
نظام اسلامی و جامعهی توحیدی
انبیاء را به مقصد برسـاند ،یعنی در راه ایجاد ِ
ـودنحق اسـت.
مجاهـدت کنـد .الزمـهی ایـن امـر تقابـل بـا باطـل و یـاری نم ِ
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حسـن مشـهد سـخنرانی مسـتمر
مـاه رمضـان در مسـجد امـام
«بنـده یـک ِ
ِ

سـی جلسـهای داشـتم  ...در آن سـخنرانیها راجـع بـه توحیـد ،امامـت ،والیت،
ّ
نبـوت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت کـه اآلن هـم آنهـا را تأییـد
میکنـم .اینهـا پایههـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسلامی بـود1».
توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقلاب ،پیرامـون مباحـث عمیقـی
اسـت که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال  1353ه .ش ( 1394ه .قمری)
بـه روشـی نـو ،اصـول اساسـی و بنیادیـن اسلام را مبتنـی بـر قـرآن کریـم مطـرح
فرمودهانـد .ویژگیهـای منحصربهفـرد ایـن مباحـث ،عامـل برتـری آن نسـبت
بـه مـوارد مشـابه میباشـد.
معظـم لـه در مقدمـهای کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال  1353مرقـوم
داشـتهاند ،سـه خصوصیـت مهـم آن را مطـرح میفرماینـد:
 .1معـارف اسلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خارج شـده و ناظر به تکالیف
عملـی و زندگی اجتماعی میباشـد.
 .2ارائـه مسـائل فکـری اسلامی بهصـورت پیوسـته و بهعنـوان اجـزای یـک
 .1بیانات رهبر معظم انقالب در .۱۳۸۱/۴/۴
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واحـد کـه نتیجـه آن ،طرحـی کلـی و همهجانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژیای
کامـل و بیابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان مـیآورد.
 .3محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن بهعنوان کاملترین و موثقترین
سـند ،اصـول اسلامی اسـتنباط و فهـم میگـردد تـا متکی بر سـلیقهها و نظرهای
شـخصی نبوده و نتیجهی تحقیق ،بهراسـتی «اسالمی» باشد.
ویژگیهـای دیگـری کـه بـر ارزش ایـن اثـر افـزوده اسـت عبارتانـد از:
منطقـی بـودن و دوري از هرگونـه تعصـب کـه ایـن مباحـث را بـرای جهانیـان
قابلاسـتفاده میکنـد ،نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی ،1انطبـاق مباحـث
بـا سـیره سیاسـی مبارزاتـی ائمـه علیهمالسلام ،2توجـه ویـژه بـه ضعـف ایمـان
بهعنـوان درد اصلـی جوامـع بشـری و مسـلمانان ،وحدتآفریـن بـودن ،آمـوزش
شـیوه تدبـر و تعمـق در قـرآن کریـم ،تبییـن مبانـی نظـام اسلامی و. ...
محتـوای ایـن جلسـات ،در دفعـات متعـدد و باکیفیـت متفـاوت بـه چـاپ
رسـیده اسـت کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی
در قـرآن» کـه شـامل چهـار بخـش میباشـد ،توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع
آراسـته گشـته اسـت.
نوشـتاری کـه پیـش روی شماسـت ،مجموعه کتابهای «اندیشـه والیت»
میباشـد که محتوای جلسـات معظم له را در قالب  4مجلد ،ارائه کرده اسـت.
مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» بـا اثـر مذکـور را
میتـوان اینگونـه تبییـن نمـود:
 بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری ،کتـاب فـوق تقطیعشـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائه شـده اسـت.
 . 1ر.ک .به بیانات معظم له در .1367/07/13
 . 2ر .ک .به بیانات معظم له در .1371/04/08
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در کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی ،هـر مبحـث بهصـورت دسـتهبندی وموضو عبندی ارائه گردیده اسـت .در متن کتاب برخی مباحث که متناسـب با
شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویسهایی که برای مخاطب
ضرورتـی نـدارد ،حـذف شـده اسـت .البتـه سـعی وافـری صـورت گرفتـه تـا مـوارد
جزئیـات مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد.
حذفـی ،بـه کلیـات و
ِ
 ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب ،سـؤاالتی پیرامـونمحتوای آن طرح شـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب میگردد.
چکیـدهای از هـر مبحـث ،در پایـان آن ارائـه میگـردد تا مخاطـب را با روحکلـی مبحث همـراه کند.
برخـی از آیـات محـوری موضـوع کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـهاشـاره نگردیـده ،امـا در محتـوا بـدان پرداختـه شـده ،بـه اول هـر مبحـث افـزوده
شـده اسـت.
 برجسـته کـردن جملات مهـم و محـوری ،تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـتکـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون میکنـد.
نمـودار درختـی نیـز میتوانـد بـه ترسـیم شـمای کلـی موضـوع بهصـورتنظـم یافتـه ،بـه همـراه برخـی جزئیـات کمـک نمایـد.
قبـل از ورود بـه موضـوع اصلـی کتـاب برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـونقـرآن آمـده اسـت .ایـن مـوارد توسـط سـخنران در اثنـای بحـث مطـرح شـده
اسـت کـه بـا هـدف پیراسـته شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجه بیشـتر بـه این
نـکات مهـم ،بـه صـورت دسـتهبندی شـده بـه ابتـدای کتـاب منتقـل گردیـده
اسـت .نکاتـی چـون «سـوره ممتحنـه ،سـوره والیـت»ّ ،
«تدبـر در قـرآن ،کلیـد
کشـف حقایـق آن»« ،لـزوم تطبیـق قـرآن و مسـائل اجتماعـی و تاریخـی»« ،لزوم
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ق
م�دمه
ّ
تدبـر در قـرآن کریـم»« ،تاریـخ؛ تفسـیر قـرآن» و. ..
اصلی مباحث ارائه شـده اسـت
 -در پایـان کتـاب ،خالصـهای از محورهـای ِ

تـا بـا مطالعـهی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کلی کتاب دسـت یافت.

«ایمـان در قـرآن»« ،توحیـد در قـرآن» و «نبـوت در قـرآن» سـه جلـد از
مجموعـه کتابهـای «اندیشـه والیـت» میباشـد کـه پیـش از ایـن تدوین شـده
اسـت .نوشـتار حاضـر ،جلـد چهـارم از ایـن مجموعـه اسـت کـه تحـت عنـوان
«والیـت در قـرآن» ارائـه میگـردد .در ایـن کتـاب پس از تبییـن اهمیت و جایگاه
والیـت ،تعریـف والیـت و ابعـاد سـهگانه آن مـورد بررسـی قـرار میگیـرد .سـپس
خصوصیـات و ویژگیهـای انسـان و جامعـه والیتمـدار و مصـداق ول ّـی جامعـه
اسلامی ارائـه میشـود .والیـت طاغـوت ،تعریـف ،آثـار و نتایـج آن ،و هجـرت و
نسـبت آن بـا والیـت و ثمـرات آن موضوعـات دیگـر ایـن کتـاب میباشـد.
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگیهـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصيـه
مـي شـود بـه کتـاب «طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن کریـم» کـه بـه همـت
موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت ،مراجعـه شـود.
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سوره ممتحنه؛ سوره والیت
والیـت امـت مسـلمان و والیـت آن جبهـهای کـه در راه خـدا و بـرای خـدا
میکوشـد  ...بـه ایـن اسـت کـه میـان افـراد ایـن جبهـه ،ه رچـه بیشـتر اتصـال
و پیوسـتگی بهوجـود بیایـد .هرچـه بیشـتر دلهـای اینهـا ب ههـم گـره بخـورد
و نزدیـک بشـود و هرچـه بیشـتر ،از قطبهـای مخالـف ،از کسـانی کـه بـر ضـد
آنهـا میاندیشـند و بـر ضـد آنهـا عمـل میکننـد ،جـدا بشـود .ایـن معنـای
والیـت اسـت .بنـده فكـر میكنـم سـوره ممتحنه را میشـود بهاینمعنا ،اسـمش
را گذاشـت سـوره «والیـت» .آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را بهخوبـی روشـن
میکنـد.
قابلفهمندانستنقرآن کریمباوالیتعلىبنابیطالبجمعنمىشود
بنـدهاى كـه قـرآن را قابـل فهمیـدن نمىدانـم ـ البتـه بنـده مىدانـم ،خـدا
نكنـد مـن قـرآن را قابـل فهـم ندانم ،آنىكـه نمىداند ـ آن بنـده خدایى كه قرآن
را قابـل فهـم نمىدانـد ،این چطور مىتواند بگوید مـن والیت علىبنابیطالب
دارم و از لحـاظ فكـرى بـا علـى مرتبطـم ،درحالىكـه علىبنابیطالب در خطبه
َّ
ُّ
َ َ َ َّ َ
هـذا ُالق َ ُ ّ
اص ُـح الـذی ال َی ُغـش َو
نهجالبالغـه مىگویـد« :و اعلمـوا ان
ـرآن ه َـو الن ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
الم َح ّ ِـد ُث الـذی ال یك ِـذ ُب و مـا جال َـس هـذا الق َ
الهـادی َّالـذی ال ُی ِض ُّـل َو ُ
ـرآن
ِ
ّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
قصـان ِمـن ع ًمـى».1
قصـان ِزیـاد ٍۀ فـی هـدى او ن
ا َح ٌـد ِال قـام عنـه ِب ِزیـاد ٍۀ او ن
ٍ
ٍ
نجـور دارد
امیرالمؤمنیـن اینجـور بـه قـرآن دارد مـردم را حوالـه مىدهـد ،ای 

مـردم را بـه قـرآن سـوق میدهـد ،آن بنـده خـدا کـه مىگویـد قـرآن را نمىشـود
« .1بدانید که قرآن همان نصیحتگری است که خیانت نمیورزد ،و هدایتگری است که گمراه نمیسازد ،و
گویندهای است که دروغ نمیگوید .هر کس با قرآن نشست ،این کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر
هدایت او افزود ،یا از کوردلیاش کاست».
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بفهمـى ،ایـن والیـت علىبنابیطالـب دارد؟ هرگـز نـه.
ّ
تدبر در قرآن ،کلید کشف حقایق آن
ببینیـد چقـدر متناسـب و زیباسـت .ببینیـد كـه ّ
تدبـر در قـرآن چقـدر آدم را
روشـن مىكنـد نسـبت بـه ایـن مسـائلى كـه فكـر مىكـرده قرآنـى نیسـت ،قـرآن
چگونـه رسـا حـرف مىزنـد.
لزوم تطبیق قرآن و مسائل اجتماعی و تاریخی
مسـائل مهـم اجتماعـی اسـت .ما روی قـرآن ،از دیدگاه این مسـائل،
اینهـا
ِ

خیلـی کـم کار کردهایـم و اینهـا را بـا تاریـخ اسلام خیلـی کـم تطبیـق دادیـم.
و چقـدر خـوب اسـت کـه افـراد عالقهمنـد بـه قـرآن و صاحـب ّ
تدبـر ،در مسـائل
ِ
ً
مخصوصـا تاریخـی قـرآن ،بیشـتر دقـت و ّ
تدبر کنند؛ بعـد اینها را با
اجتماعـی و
واقعیتهـای تاریخـی کـه تطبیـق بدهنـد ،معلـوم میشـود کـه کـدام تفسـیرها و
توجیههـای تاریخـی ،مطابـق بـا واقـع اسـت .ایـن تکـه تاریخـی ،یـک تفسـیری
اسـت بـرای ایـن آیه.
لزوم ّ
تدبر در قرآن کریم
خـود بنـده بااینکـه عـادت نـدارم ،یعنـی کمتـر عـادت دارم که قـرآن را بدون
تدبـر بخوانـم ،گاهـی کـه یـک ّ
توجـه و ّ
تدبـر بیشـتری اعمال میشـود و یک چیز
تـازهای در قـرآن پیـدا میکنـم و احسـاس میکنـم؛ بیشـتر تأسـف میخـورم کـه
چـرا مـا بازهـم کـم در قـرآن تدبـر میکنیـم .ایـن آیـهای کـه اینجـا نوشـتهایم،
معنـا کردیـم ،شـرح هـم میدهـم حـاال.
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تاریخ؛ تفسیر قرآن
تفسیر قرآن است .قرآن را در تاریخ پیدا کنید .و بدانید که
تاریخ،
ِ

عمـر دو بایسـت در ایـن روزگار

مـرد خردمن ِـد جهاندیـده را

بـا دگـری تجربـه بـردن بـهکار

تـا بـه یکـی تجربـه اندوختـن

و تجربـه تاریـخ ،همـان عمـر قبلـی ماسـت .در تاریـخ دقـت کنیـد ،بـا تاریـخ
یـک خـردهای مأنـوس بشـوید .امـا بکوشـید کـه از تاریـخ ،آنچـه کـه در دلـش
هسـت ،بـه یـک قصـه سـرودن ،یـک داسـتان گفتـن ،اکتفـا نکنیـد از تاریـخ.
ببینیـد چـه میخواهـد بگویـد تاریـخ بـرای مـا.
...
تاریـخ را ببینیـد کـه چـه درسـی بـرای مـا دارد ،چـه حرفـی بـرای مـا دارد ،چه
پیامـی ،چـه پنـدی .بـا کمـال دقـت در تاریـخ غـور کنیـم؛ آنوقـت خواهیـم دیـد
کـه آیـه قـرآن بـرای مـا معنـا میشـود.
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سؤاالت
 -1تأثیـر جامعـه بـر فـرد بیشـتر اسـت یـا تأثیـر فـرد بـر جامعـه؟ اصلاح را باید
از جامعـه شـروع کـرد یـا از فرد؟
 -2تشکیالت و کار تشکیالتی در جامعۀ اسالمی چه نسبتی با والیت دارد؟
 -3معنای حقیقی والیت ،با معنای رایج و مرسوم آن چه تفاوتی دارد؟
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�

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْ
َ
ْ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ
ك ْم َأ ْول َی َاء ُتل ُق َ
ون ِإل ِْیهم ِبال َم َو ّدهِ َو
یأیها ال ِذین ءامنوا لا تت ِخذوا عد ِوى و عدو
ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ
قد كفر وا ِبما جاءكم ِمن الح ِق یخ ِرجون الرسول و ِإیاكم أن تؤ ِمنوا ِبالل ِه
ُ ُّ َ َ
ُ
ُ
ك ُنت ْم َخ َر ْج ُت ْم ج َه ًادا فى َسب َ ْ َ َ َ ْ َ
ون ِإل ْی ِهم
اتى ت ِسر
َر ِّبك ْم ِإن
ِ
یلى و اب ِتغاء مرض ِ
َِ ِ ِ
ْ ْ
َ
ْ َ ََ َ َ
ُ ََ
ََْ
ِبال َم َو ّدهِ َو أنا أ ْعل ُم ِب َما أخف ْی ُت ْم َو َما أ ْعل ُنت ْم َو َمن َیف َعل ُه ِمنك ْم فق ْد َض َّل َس َو َاء
ْ َ ُ َ
َُْ ُ ُ ُ َْ ُ َ
َْ َ
َّ
یل (ِ )1إن َیثقفوك ْم َیكونوا لك ْم أ ْع َد ًاء َو َی ْب ُس ُطوا ِإل ْیك ْم أ ْی ِد َی ُه ْم َو أل ِسن َت ُهم
الس ِب
ِ
ْ
ُّ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ادك ْم َی ْو َم ال ِق َی َام ِه
ِبالس ِوء و ودوا لو تكفر ون()2لن تنفعكم أرحامكم و لا أول
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َی ْفص ُل َب ْی َن ُك ْم َو ا َّلل ُه ب َما َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌیر()3ق ْد كانَت لك ْم أ ْس َو ٌه َح َس َن ٌه ِفى
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ّ َُ ُ
َّ َ ْ ُ َ
َ ََ ُ
ُ
إ ْب َر ِاه َ
ون
یم َو ال ِذین معه ِإذ قالوا ِلق ْو ِم ِه ْم ِإنا بر َء ؤا ِمنك ْم َو ِمما تع ُبدون ِمن د ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ُ ْ ُ ْ َ
ّ
الل ِه كفرنا ِبكم و بدا بیننا و بینكم العداوه و البغضاء أب ا
د حتى تؤ ِمنوا ِبالل ِه
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
یهل َأ ْس َت ْغف َر َّن َل َك َو َما َأ ْمل ُك َل َك م َن ا َّلله من َش ْی ٍء َّر َّبناَ
وحده ِإلا قول ِإبر ِاهیم ِلأ ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َعل ْی َك ت َوكل َنا َو ِإل ْیك أن ْب َنا َو ِإل ْیك ال َم ِص ُیر()4
سوره مبارکه ممتحنه

مقدمه
مسـئلهای کـه امـروز مـا اینجـا مطـرح میکنیـم ،مسـئلهای اسـت بـه نـام
والیـت .مسـئله والیـت ،بـه آن صورتـی که مـا مطرح میکنیم و از قرآن اسـتنباط
ً
میكنیـم ،غالبـا کمتـر مطـرح میشـود .البتـه اسـم والیت و کلمـه والیت با گوش
شـیعه آشناسـت .در دعاهـای مـا ،در خواسـتههای مـا از خـدا ،در روایـات مـا ،در
افکار رایج و عمومی ما ،مسـئلهای بهنام والیت ،با ِقداسـت و احترام تمام و با
آرزوی تأمین چیزی به نام والیت ،توأم است .ما همیشه بهعنوان شیعه خود
را دارای والیـت میدانیـم ،و ا گـر یکقـدری شـیعه ،وسواسـی و دقیـق و محتـاط
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باشـد ،همیشـه از خـدا میخواهـد ،آرزو میکنـد کـه خـدا او را بـا والیـت بـدارد و بـا
والیـت بمیرانـد و والیـت را بـه او بفهمانـد .بنابرایـن کلمـهای بـ ه نـام والیـت بـه
گـوش آشناسـت .علی ّ
النهایـه ،بنـده دربـاره ایـن کلمـه و مفهوم والیـت ،خیلی از
ریشـه میخواهـم حـرف بزنـم .میرسـیم بـه والیـت علیبنابیطالـب؟ع؟ ،امـا
ً
فعلا در مراحـل قبـل از آن میخواهـم حـرف بزنـم .والیـت را از قـرآن و از آیـات
کریمـه قـرآن میکشـیم بیـرون ،اسـتنباط و اسـتخراج میکنیـم و میبینیـد كـه
مترقـی جالبی اسـت اصل والیـت ،و یك ملت ،یك جمعیت،
ـدرن
چـه اص ِـل م ِ
ِ

یخـودی
پیـروان یـك فكـر و یـک عقیـده ،ا گـر دارای والیـت نباشـند ،چطـور ب 
ول ّ
معطلنـد .ایـن را درک خواهیـد کـرد و احسـاس خواهیـد كـرد.
ِ
در سـایه ایـن بحـث بهخوبـی میشـود فهمیـد کـه چـرا كسـی كـه والیـت
نـدارد ،نمـازش نمـاز و روزهاش روزه و عباداتـش عبـادت نیسـت .بهخوبـی
میشـود بـا ایـن بحـث فهمیـد كـه چـرا جامعـهای و امتـی کـه والیـت نـدارد ،ا گـر
همـه عمـر را بـه نمـاز و روزه و ّ
تصـد ِق تمـام امـوال بگذرانـد ،بـاز الیـق غفـران
و لطـف خـدا نیسـت .و خالصـه در سـایه ایـن بحـث ،معنـای احادیـث والیـت
را میشـود فهمیـد ،از جملـه ایـن حدیـث معروفـی كـه از چنـد نفـر از ائمـه؟مهع؟
َ َ
رسـیده و بنـده بعضـی از جملات و كلماتـش را اینجـا تكـرار میكنـم« :لـو ا َّن
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ ً َ َ َُ َ
میـع ما ِل ِـه َو َح ّـج َجمی َـع َده ِـر ِه َو لـم
رجلا قـام ل َیلـه و صـام نهـاره و تصـدق ِبج ِ
َ
َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
میـع اعما ِل ِـه ِب َدالل ِت ِـه» ا گـر کسـی تمـام
اهلل فیوا ِلیـه و یكـون ج
عـرف َو َالیــۀ َو ِل ِّـی ِ
ی ِ
عمـر را روزه بگیـرد ،نـه فقـط مـاه رمضـان را ،تمـام شـبها را تـا بـه صبـح بیـدار
بمانـد ،تمـام اموالـش را در راه خـدا بدهـد ،امـا بـا ّ
ولـی خـدا والیـت نداشـته باشـد
ولـی خـدا والیت نداشـته باشـد ،یا والیـت ّ
ـ دقـت کنیـد در ایـن تعبیـر ـ بـا ّ
ولی خدا
را نداشـته باشـد ،اینچنیـن آدمـی ،همـه آنچـه که انجـام داده اسـت ،بیهوده و
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بیثمـر و خنثـی اسـت.

والیت دنباله نبوت
چیـز جـدای از بحـث
مسـئله والیـت در دنبالـه بحـث نبـوت اسـت ،یـک ِ

نبـوت نیسـت .مسـئله والیـت ،درحقیقـت تتمـه و ذیـل و خاتمـه بحـث نبـوت
اسـت .حـاال خواهیـم دیـد كـه ا گـر والیـت نباشـد ،نبـوت هـم ناقـص میمانـد.
لـذا ناچاریـم کـه یـک مختصـری تکـرار کنیـم بحثهـای گذشـته را در زمینـه
نبـوت ،کلیاتـش را بگویـم بـرای شـما تـا برسـیم یواشیـواش ،از حاشـیه وارد
متـن مسـئله والیـت .البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه طـرح ایـن مسـئله،
بشـویم در ِ

بسـیار دشـوار اسـت و بیان این مسـئله ،بسـی دشـوارتر اسـت؛ برای خاطر اینکه
مسـائل ضعیـف و سسـت و غیرمنطقـی در زمینـه والیـت ،در ذهنهـای
آنقـدر
ِ

افـراد عامـی رسـوخ پیـدا کـرده کـه وقتـی آن حـرف درسـت را ،آن حرفـی کـه بـا
متـن قـرآن و متـن حدیـث منطبـق اسـت ،در بـاب والیـت میخواهـی بگویـی،
یکـی از دو اشـکال پیـش میآیـد؛ یـا اشـتباه میشـود بـه همـان حرفهایـی کـه
در ذهنهـا هسـت ،یـا احسـاس بیگانگی میشـود نسـبت به آنچه کـه بهعنوان
والیـت گفتـه میشـود ،در دو گـروه؛ لـذا خیلـی دشـوار و مشـکل اسـت ایـن
بحـث...
پیغمبـر خـدا بـرای چـه میآیـد؟ گفتیـم کـه پیغمبـر میآیـد بـرای بـه تكامـل
ّ
رسـاندن انسـان ،میآیـد بـرای تخلـق دادن انسـانها بـه اخلاقاهلل ،میآیـد
بـرای كامـل كـردن و بـه اتمـام رسـاندن مـكارم اخلاق .آنچه كه گفتـم مضمون
ُ ُ َُ ّ َ َ َ َ
خالق» ،پیغمبر برای سـاختن انسـانها
ثـت ِلت ِم 
احادیـث اسـت؛ «ب ِع 
كار م اال ِ
ـم م ِ
میآیـد ،بـرای بـه قـوام رسـاندن ایـن مایـهای كـه نامـش انسـان اسـت ،میآیـد.
ازچـه راهـی و از چـه وسـیلهای پیغمبـر اسـتفاده میكنـد بـرای سـاختن
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انسـان؟ چهجـوری انسـانها را پیغمبـر میسـازد؟ مدرسـه درسـت میكنـد؟
مكتـب فلسـفی درسـت میكنـد؟ پیغمبـر صومعـه و جایـگاه عبـادت درسـت
میكنـد؟ گفتیـم کـه نـه؛ پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان ،كارخانـه انسانسـازی
درسـت میكنـد .پیغمبـر ترجیـح میدهـد كـه ده سـال ،بیسـت سـال ،دیرتـر
موفـق بشـود؛ امـا آنچـه میسـازد ،یـك انسـان و دو انسـان و بیسـتتا انسـان
كامـل
انسـان
نباشـد؛ كارخانـه انسانسـازی درسـت كنـد كـه بهطـور خـودكار
ِ
ِ
پیغمبرپسـند تحویـل بدهـد .پـس پیغمبـر بـرای سـاختن انسـانها و بـه ِقـوام
آوردن مایـه انسـان ،از كارخانـه انسانسـازی اسـتفاده میكنـد.
كارخانـه انسانسـازی چیسـت آقـا؟ كارخانـه انسانسـازی ،جامعـه و نظـام
اسلامی اسـت ...جامعـه اسلامی چیسـت؟ چهجـور عنصـر و ماهیتی اسـت؟ ...
جامعـه اسلامی یعنـی آن جامعـهای ،آن تمدنـی كـه در رأس آن جامعـه خـدا
ی اسـت ،حـدود الهـی در
حكومـت میكنـد ،قوانیـن آن جامعـه ،قوانیـن خدایـ 
آن جامعـه جـاری میشـود ،عـزل و نصب را خدا میكند ،در مخـروط اجتماعی
ا گـر بهشـكل مخـروط فـرض کنیـم و ترسـیم كنیـم ،همچنانیكـه معمـول و
مرسـوم عـدهای از جامعهشناسهاسـت ـ در رأس مخـروط خداسـت و پایینتـر
از خـدا ،همـه انسـانیت و همـه انسـانها .تشـكیالت را دیـن خـدا بهوجـود
مـیآورد ،قانـون صلـح و جنـگ را مقـررات الهـی ایجـاد میكند ،روابـط اجتماعی
را ،اقتصـاد را ،حكومـت را ،حقـوق را ،همـه و همـه و همـه را دیـن خـدا تعییـن
میكنـد و دیـن خـدا اجـرا میكنـد و دیـن خـدا دنبـال ایـن قانـون میایسـتد؛ ایـن
جامعـه اسلامی اسـت.
مثـل کجـا آقـا؟ مثـل مدینـه .همچنانیكـه پیغمبـر آمـد در مدینـه یـک
جامعـهای تشـكیل داد .خـب در مکـه هـم بودنـد ،میتوانسـتند متفـرق بشـوند
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در اقطـار بلاد ،آنجـا خـدا را هـم عبـادت کننـد ،نـه ،ایـن کافـی نبـود .آمدنـد
مدینـه ،یـک جامعـهای تشـكیل دادنـد ،در رأس آن جامعـه خـدا حكومـت
میكـرد ...در همـان مسـجدی كـه پیغمبـر خـدا در آنجا میایسـتاد و اقامه نماز
جماعـت میكـرد و بـرای مـردم منبـر میرفـت و صحبـت میكـرد و درس مـیداد
َ
و تزكیـه و تعلیـم میكـرد ،در همـان مسـجد بـود كـه َعلـم جهـاد را میآوردند... .
در همین مسـجد بود که دادگسـتری پیغمبر تشـكیل میشـد .در همین مسـجد
اداره كار و اقتصـاد پیغمبـر تشـكیل میشـد...
در جامعههـای غیـر اسلامی و غیـر الهـی ،آدمهـا میخواهنـد خـوب باشـند،
نمیتواننـد؛ شـما دلـت میخواهـد متدیـن باشـی ،نمیتوانـی .دلـت میخواهـد
ربـا ندهـی و ربـا نخـوری ،میبینـی نمیشـود .زن دلـش میخواهـد از عفـت
اسلامی خـارج نشـود ،محیـط ،او را در فشـار میگـذارد .همـه عوامـل و انگیزههـا
انسـان را از یـاد خـدا دور میكنـد .عكـس و نمایـش و تفصیلات و رفتوآمدهـا و
معامالت و گفتگوها ،همه انسان را از خدا دور میكند و ذكر خدا را از دل انسان
عكـس قضیـه اسـت .در جامعـه اسلامی،
بیگانـه میكنـد .در جامعـه اسلامی
ِ
بـازارش ،مسـجدش ،دارالحكومـهاش ،رفیقـش ،خویشـاوندش ،پـدر خانـواده،

جـوان خانـواده ،همـه و همـه انسـان را بـه یـاد خـدا میاندازنـد ،بهطـرف خـدا
میكشـانند ،بـا خـدا آشـتی میدهنـد ،بـا خـدا رابطـه ایجـاد میكننـد ،بنـده خـدا
اسلامی زمـان پیغمبـر،
میسـازند و از بندگـی غیـر خـدا دور میكننـد .اگـر جامعـه
ِ
پنجـاه سـال ادامـه پیـدا میكـرد ،همـان رهبـری بـر سـر كار میمانـد ،یـا بعـد از
پیغمبـر ،علیبنابیطالـب؟ع؟ بـا همـان رهبـریای كه پیغمبر ّ
معیـن كرده بود،

جای پیغمبر مینشسـت ،شـما این را مطمئن باشـید ،بعد از پنجاه سـال ،همه
مؤمنیـن واقعی .ا گر میگذاشـتند كه حكومت
آن منافقیـن تبدیـل میشـدند بـه
ِ
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نبـوی و علـوی دنبـال یكدیگـر ادامـه پیـدا بکنـد ،آن جامعـه انسانسـاز ،بهطـور
قهـری ،همـه آدمهـای ِغـشدار را هـم بی ِغـش میكرد ،همه دلهـای منافق را
هـم مؤمـن میسـاخت ،همـه كسـانی كـه روحشـان بـا ایمـان آشـنا نبـود نیز آشـنا
بـا خـدا و باایمـان میشـدند ،ایـن طبـع قضیـه مربـوط بـه جامعه اسلامی اسـت.
پیغمبرهـا میآینـد یكچنیـن چیـزی درسـت كننـد .وقتی این درسـت شـد ،مثل
كارخانـه انسانسـازی ،یکییکـی نـه ،دهتـا دهتـا نـه ،صدتـ ا صدتـا نـه ،گروهگروه
و خیلخیـل ،مـردم مسـلمان میشـوند ،هـم مسـلمان ظاهـری ،در ظاهـر امـور
مسـائل اسلامی و هـم مسـلمان و مؤمـن قلبـی و واقعـی و باطنـی .ایـن درسـت
شـد؟ پـس پیغمبـر بـرای یکچنیـن كاری میآیـد.

معنای والیت
ُبعد اول والیت :به هم پیوستگی داخلی
گفتـم والیـت را از ریشـه میخواهیـم بحـث بکنیـم .اولـی کـه پیغمبـر فکـر
اسلامی را مـیآورد؛ اولـی که دعوت پیغمبر شـروع میشـود ،آیـا پیغمبر یکتنه،
میتوانـد یـک جامعـه را اداره بكنـد؟ آیـا یـك جامعـه ،تشـكیالت نمیخواهـد؟
عـدهای کـه ایـن تشـكیالت را اداره بكننـد ،نمیخواهـد؟ سـربازی كـه از ایـن
جامعـه دفـاع كنـد و دشـمنان ایـن جامعـه را بهجای خـود بنشـاند ،نمیخواهد؟
كسـانی كـه بـا پیغمبـر یـاری كننـد و دعـوت نبـی را نشـر بدهنـد ،الزم نیسـتند؟
میبینیـم کـه چـرا .همـه كار بایـد از طریـق اسـباب معمولـی انجـام بگیـرد.
بیشـترین فعالیتهایشـان از اسـباب معمولـی اسـتفاده
پیغمبرهـا هـم در
ِ
كردهانـد .پیغمبـر وقتیکـه میآیـد ،بـرای اینكـه بتوانـد جامعـه مـورد نظـر را كـه
همـان كارخانـه انسانسـازی اسـت ،تشـكیل بدهـد؛ بـرای این كار احتیـاج دارد
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ایمـان راسـخ ،از اعمـاق قلـب مؤمـن
جمـع بههمپیوسـته متحـد ،دارای
ِ
بـه یـك ِ
گام اسـتوار ،پویـا و جویـای آن هـدف .یکچنیـن
و
ِ
معتقـد بـه ایـن مكتـب ،بـا ِ

جمعـی را پیغمبـر اول كار الزم دارد .لـذا پیغمبـر بنـا میکنـد ایـن جمـع را فراهـم
دع الـ ى َسـبیل َر ّب َ
ُ ُ
ـك
آوردن و درسـت كـردن .بـا آیـات قـرآن ،بـا مواعـظ حسـنه« ،ا ِ
ِ ِ
َ
وع َظ ِــۀ َ
ــۀو َ
الح َ
كم ِ َ
ــۀ ،1بـا مواعـظ حسـنه ،بـا آیـات قـرآن ،بـا نفوذ
الحـسَ ن ِ »
الم ِ
ِب ِ
كالم نبـوی ،دلهـای مسـلمانی را در اول کار ،در اطـراف خـود بهوجود میآورد.
اینهـا یـك جمعیتـی را تشـكیل میدهنـد .پـس پیغمبـر اول كار ،وقتیكـه
دعـوت خـود را مطـرح میكنـد ،یـك جمعیـت بهوجـود مـیآورد ،یـك صـف
بهوجـود مـیآورد ،یـك جبهـه درمقابـل جبهـه كفـر ایجـاد میكنـد .ایـن جبهـه
ُ
معتقـد نافذالقلـب .از
مؤمـن
اسـتوار
از چـه کسـانی تشـكیل شـده؟ از مسـلمانان
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
ُُ
مالمـت مالمتكننـدهای
ومــۀ ال ِئ ٍـم» هیـچ
اهلل ل
ی ِ
م ِفـ 
آنكسـانیكه «ال َتأخذ ُهـ 
ِ
آنهـا را از راه خـدا بـر نمیگردانـد .اینهـا مسـلمانهای گام اولنـد...
یـک عـده و یـک جبهـه را پیغمبـر بهوجـود مـیآورد ،اینهـا در میـان چـه
ً
جامعـهای دارنـد زندگـی میکننـد؟ در میـان جامعـه جاهلـی .مثلا مسـلمانان
صـدر اسلام در میـان جامعـه جاهلـی مكـه ،اینهـا آنجـا دارنـد زندگـی میکننـد.
ا گـر بخواهنـد ایـن جریـان باریـك ،كـه بـه نـام اسلام و مسـلمین بهوجـود آمـده،
جاهلـی ُپرتعـارض و ُپرزحمـت باقـی بمانـد ،ا گـر بخواهـد
در میـان آن جامعـه
ِ
همیـن جمعیـت و همیـن صـف و همیـن جبهـه نابود نشـود ،از بین نـرود ،هضم
نشـود ،حـل نشـود ،بایسـتی ایـن عـده مسـلمان را مثل پـوالد آبدیده بـه همدیگر
بتابنـد .ایـن مسـلمانها را بایـد آنچنـان بههـم متصـل و مرتبـط كننـد كه هیچ
عاملـی نتوانـد اینهـا را از یكدیگـر جـدا كنـد .بهقـول امروزیهـا و فرهنگهـای
حزبـی بسـیار شـدید و سـختی را ،بایـد در میـان ایـن افراد
امـروزی ،یـك انضبـاط
ِ
 . 1سوره مبارکه نحل ،آیه. 125
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مسـلمان برقـرار كننـد .بایـد اینهـا را هرچـه بیشـتر بههـم بچسـبانند ،هرچـه
بیشـتر بههـم بجوشـانند و گـره بدهنـد ،و هرچـه بیشـتر از جبهههـای دیگـر ،از
جریانهـای دیگـر ،از انگیزههـای مخالـف ،دور نگـه دارنـد؛ چـون اینهـا در
اقلیتنـد .جمعیتـی كـه در اقلیتنـد ،فكرشـان تحتالشـعاع فكـر اكثریـت ،ممكـن
اسـت قرار گیرد .عملشـان ،حیثیتشـان ،شخصیتشان ،ممكن است در البهالی
ً
حیثیتهـا و شـخصیتها و عملهـای بقیـه مـردم ،كـه احیانـا مخالـف بـا آنهـا
هسـتند گـم بشـود ،نابـود بشـود ،هضـم بشـود ،از بیـن بـرود .برای اینكـه اینها
هضـم نشـوند ،بـرای اینكـه اینهـا نابـود نشـوند ،بـرای اینكـه اینهـا بتواننـد
بهعنـوان یـك جمعـی باقـی بماننـد ،تـا در آینـده ،جامعـه اسلامی بـا دسـتهای
اسـتوار اینهـا بنـا بشـود و اداره بشـود و ادامـه پیدا بكند و اینها یـاوران پیغمبر
ِ

باشـند ،بـرای اینكـه اینهـا بتواننـد بماننـد ،اینهـا را هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر
متصـل میكننـد و هرچـه بیشـتر از سـایر جبهههـا جـدا میكننـد.
مثـل چـه؟ مثـل یـك عده كوهنـوردی كه از یـك راه صعبالعبور كوهسـتانی
دارنـد عبـور میكننـد ... .بـه اینهـا گفتـه میشـود بـه همدیگـر بچسـبید،
كمربندهایتـان را بههـم ببندیـدُ ،ج ُ
داجـدا و تكتـك حركـت نكنیـد كـه ا گـر تنهـا
ماندیـد ،خطـر لغزیـدن هسـت...
آغـاز دیـن ،کـه بـه همدیگر جوشـیدند ،به
ایـن
پیوسـتگی مسـلمانان جبهـه ِ
ِ

همدیگـر گـره خوردنـد ،از هـم جداییپذیـر نیسـتند ،بـا دیگـر جبهههـا بهکلـی
منقطعنـد ،بـا خودشـان هرچـه بیشـتر چنگدرچنـگ و دستدردسـتند ،آیـا در
قـرآن و حدیـث نامـی دارد یـا نـه؟ بلـه؛ ایـن نـام ،والیـت اسـت ،والیـت...
ّ
لـی قرآنـی؟ در اصطلاح ّاولـی قرآنـی،
پـس والیـت یعنـی چـه در اصطلاح او ِ
والیت یعنی بههمپیوسـتگی و همجبهگی و اتصال شـدید یك عده انسـانی
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كـه دارای یـك فكـر واحـد و جویـای یـك هـدف واحدنـد ،در یـك راه دارنـد قـدم
برمیدارنـد ،بـرای یـك مقصـود دارنـد تلاش و حركـت میكننـد ،یـك فكـر را و
یـك عقیـده را پذیرفتهانـد .هرچـه بیشـتر ایـن جبهـه بایـد افـرادش بـه همدیگـر
متصـل باشـند و از جبهههـای دیگـر و قطبهـای دیگـر و قسـمتهای دیگـر
خودشـان را جـدا و كنـار بگیرنـد ،چـرا؟ بـرای اینكـه از بیـن نروند ،هضم نشـوند.
ایـن را در قـرآن میگوینـد والیـت.
آغـاز كار را ،بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی بهوجـود
پیغمبـر جمـع
ِ
مسـلمان ِ
مـی َ
آورد ،اینهـا را بـه همدیگـر متصـل میكنـد ،اینهـا را باهـم بـرادر میكنـد،
اینهـا را بهصـورت یـك پیكـر واحـد درمـیآورد ،بهوسـیله اینهـا ّامـت اسلامی
را تشـكیل میدهـد ،جامعـه اسلامی را بهوجـود مـیآورد .از پیونـد اینهـا بـا
دشـمنها ،بـا مخالفیـن ،با معاندین ،با جبهههای دیگـر  ...جلوگیری میکند.
ـتن بـه جبهـه
مابیـن اینهـا و جبهههـای دیگـر جدایـی میانـدازد ،از پیوس ِ

پیوسـتن بـه جبهـه مشـركین ،اینهـا را بـاز
پیوسـتن بـه جبهـه نصـارا ،از
یهـود ،از
ِ
ِ
میدارد و هرچه بیشـتر سـعی میكند صفوف اینها را فشـرده و بههمجوشـیده
بكنـد .بـرای چـه؟ بـرای اینكـه اگـر اینهـا بـه ایـن حالـت نباشـند ،ا گـر والیـت
نداشـته باشـند ،ا گـر بههمپیوسـته صددرصـد نباشـند ،میـان آنهـا اختلاف
بهوجـود بیایـد ،از برداشـتن بـار امانتـی كـه بـر دوش آنهاسـت ،عاجـز خواهنـد
مانـد .نمیتواننـد ایـن بـار را بـه سـرمنزل برسـانند.
البتـه بعدهـا کـه جامعـه اسلامی بـه یـک امـت عظیمـی تبدیـل میشـود،
جـای مطلـب بیاییـم بـه والیتـی کـه شـیعه
بازهـم والیـت الزم اسـت ... .همین ِ
میگویـد ،دقـت کنیـم .مـا گفتیـم یـك جمـع كوچـك در میـان یـك دنیـای

ظلمانـی ،در میـان یـك دنیـای جاهلـی ،باید بـه همدیگر متصل و مرتبط باشـند
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تـا بتواننـد بماننـد .ا گـر باهـم چسـبیده و جوشـیده نباشـند ،مانـدن و ادامـه
حیاتشـان ممكـن نیسـت...
مثـال دیگـری هـم دارد یـا نـه؟ بلـهِ .کـی؟ جمـع كوچـك تشـیع در
آغـاز اسلام ... .یـك
زمـان خالفتهـای ضدشـیعی و ضداسلامی در تاریـخ ِ
بههمپیوسـتگی و همجبهگـی عجیبـی میـان شـیعه زمان خالفتهای اسـمی،

ائمـه؟مهع؟ ایجـاد كـرده بودنـد تـا در سـایه ایـن والیـت ،بتوانـد ایـن جریان تشـیع
در میـان جریانهـای گوناگـون دیگـر محفـوظ بمانـد.
شـما یـك رودخانـه عظیمـی را در نظـر بگیرید ،از چندین طـرف آب وارد این
رودخانـه میشـود ... .در میـان ایـن مسـیل عجیبـی کـه جریانهـای تنـد دارد
حرکـت میکنـد ،یـک جریـان آب باریـک ،دارد در میـان ایـن جریانهـای تنـد،
مـیرود و سـالم میمانـد و مـیرود .عجیـب ایـن اسـت ،هرگـز قاطـی نمیشـود،
هرگـز رنگـش خراب نمیشـود ،هرگز طعم آبهای شـور و تلـخ دیگر را نمیگیرد،
همـان طعـم شـیرین ،همـان رنگ شـفاف ،همان خلوص و صفـا و بیكدورتی را
ادامـه میدهـد و نگـه مـیدارد و پیـش مـیرود.
َ
شـما عالـم اسلام را در زمـان خلفـای بنیامیـه و بنیعبـاس تشـبیه كنیـد بـه
همیـن رودخانـهای كـه انـواع جریانهـای فكـری و سیاسـی و عملـی گونا گـون،
در آن علیـه همدیگـر داشـتند راه میرفتنـد و حركـت میكردنـد .از اول تـا آخـر
كـه نـگاه میكنیـد ،جریـان تشـیع را میبینیـد .میبینیـد یـک آب باریکـی اسـت.
ُ
در میـان ایـن توفـان عجیـب ،چیـز ناچیـز و خـردی بـه نظـر میرسـد و بـه نـگاه
میآیـد ،امـا خـودش را نگـه داشـته ،هرگـز كـدر نشـده ،هرگـز طعمـش خـراب
نشـده ،هرگـز صفـای خـودش را از دسـت نـداده ... .ایـن یـک بعـد و یـک جانـب
از مطلـب اسـت .والیـت یعنـی بههمپیوسـتگی.
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مؤمنیـن را اولیـای یكدیگـر میدانـد قـرآن ،آنكسـانیكه دارای ایمـان
راسـتین هسـتند ،همجبهـگان و پیوسـتگان یكدیگرنـد و میگوینـد شـیعه .از
تعبیـر مؤمـن میشـود در روایـات...
شـیعه
ِ

بههرصـورت ایـن یـک بعـد از ابعـاد والیـت اسـت ،کـه انشـاءاهلل فـردا یـک

بعـد دیگـرش را ،کـه آن شـاید از جنبـهای اهمیتـش بیشـتر اسـت و چـون بعـد
ً
از ایـن ُبعـد حتمـا بایـد بیـان بشـود ،عـرض خواهـم کـرد و آن والیـت ولـیاهلل
اسـت .والیـت شـیعیان باهـم معلـوم شـد؛والیت ّ
ولـی خـدا یعنـی چـه؟ والیـت
علیبنابیطالـب یعنـی چـه؟ والیـت امـام صـادق یعنـی چـه؟ اینیكـه مـن
و شـما امـروز بایـد والیـت ائمـه را داشـته باشـیم ،یعنـی چـه؟ کـه یـک عـدهای
خیـال میكننـد والیـت ائمـه ،یعنـی فقـط ائمـه را دوسـت بداریم؛ و چقدر اشـتباه
ّ
میكننـد؛ چقـدر اشـتباه میكننـد! فقـط دوسـت داشـتن نیسـت ،وإل مگـر در
َ
معصومیـن خانـدان پیغمبر را دوسـت
عالـم اسلام كسـی پیـدا میشـود كـه ائمـه
ِ
دشـمن اینهـا باشـد؟
نـدارد؟ پـس همـه والیـت دارنـد؟ مگـر كسـی هسـت كـه
ِ
مگـر همـان كسـانی كـه در صدر اسلام بـا آنها جنگیدنـد ،همه دشـمن بودند با

آنهـا؟ خیلیهایشـان دوسـت میداشـتند اینهـا را؛ امـا بـرای خاطـر دنیـا حاضـر
بودنـد بـا آنهـا بجنگنـد.خیلیهایشـان میدانسـتند اینهـا دارای چـه مقامـات
و چـه مراتبیانـد .وقتـی خبـر رحلـت امـام صـادق را بـه منصور دادنـد ،منصور بنا
نوکرهـای خـودش
پیـش چـه کسـی؟ پیـش
كـرد گریـه كـردن .تظاهـر میكـرد؟
ِ
ِ

میخواسـت تظاهـر كنـد؟  ...خـودش دسـتور داد كـه امـام صـادق را مسـموم
كننـد؛ امـا وقتیکـه خبـر رسـید كـه كار از كار گذشـته ،قلبش تكان خـورد منصور.
پـس منصـور هـم والیـت داشـت؟!  ...نـه آقـا ،والیـت غیـر از ایـن حرفهاسـت.
والیـت باالتـر از اینهاسـت ...یـک عـدهای خوششـان میآیـد س ِـر خودشـان

29

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ولا ی� ت
� در�ر� ن�

ً
را کاله بگذارنـد .خیـال میکننـد والیـت ائمـه را دارنـد واقعـا ،ب هصـرف اینکـه
محبـت دارنـد بـه ائمـه ،بهصـرف اینکـه اعتقـاد دارنـد بـه ائمـه ،خیـال میکننـد
والیـت یعنـی همیـن...
آنچه که امروز گفتم ،در این کلمات خالصه میشود؛ والیت امت مسلمان
و والیـت آن جبهـهای کـه در راه خـدا و بـرای خـدا میکوشـد ،بهاینمعناسـت
و بـه ایـن اسـت کـه میـان افـراد ایـن جبهـه ،هرچـه بیشـتر اتصـال و پیوسـتگی
بهوجـود بیایـد .هرچـه بیشـتر دلهای اینها بههم گره بخورد و نزدیک بشـود
و هرچـه بیشـتر ،از قطبهـای مخالـف ،از کسـانی کـه بـر ضـد آنها میاندیشـند
و بـر ضـد آنهـا عمـل میکننـد ،جـدا بشـود .ایـن معنای والیت اسـت.

تبیین قرآنی ُبعد اول والیت (پیوستگی داخلی)
بنده فكر میكنم سـوره ممتحنه را میشـود بهاینمعنا ،اسـمش را گذاشـت
سـوره «والیـت» .آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را بهخوبی روشـن میکند .حاال
توجـه کنیـد تـا من همین آیاتـی که خواندم ،برایتـان معنا کنم.
«بسـم اهلل َّ
الرحمـن َّ
حیـم * یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» 1ای كسـانی كـه ایمـان
الر ِ 
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ
كـم ا ِول َ
یـاء» دشـمن مـن و دشـمن خودتـان
آوردهایـد« ،لا ت ّت ِخـذوا عـدوی و عدو
را اولیـا ،ولیهـا نگیریـد .اینجـا البتـه در ترجمـه ،بـد ترجمـه نکـرده :نبایـد
کافـران را کـه دشـمن مـن و شـمایند ،یـاران خـود برگرفته .بد نیسـت ،ایـن تعبیر
میسـازد بـا آن معنایـی کـه در ذهـن مـا هسـت .بعضیهـا معنـا میکنند :دشـمن
من و دشـمن خودتان را دوسـت خود مگیرید؛ این معنای كاملی نیسـت .فقط
مسـئله دوسـتی و محبـت نیسـت ،باالتـر از اینهاسـتّ .
ولـی خودتـان نگیریـد؛
یعنـی همجبهـه خودتـان ندانیـد ،یعنـی خودتـان را در صـف آنهـا قـرار ندهیـد،
 .1سوره مبارکه ممتحنه ،آیات .1-4
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یعنـی در دل ،خودتـان و آنهـا را در یـک صف فرض نکنید ،آنكسـیكه دشـمن
خـدا و دشـمن شماسـت ،در كنـار خودتـان ندانیـد او را ،بلكـه روبـهرو و دشـمن و
معـارض بـا خودتـان ببینیـد.
َ َ
َ َ
ُ
لقـون ِال ِیهـم ِب
«ت
الم َـو ّدۀِ » ،همجبهـه و همصـف ندانیـد كـه پیـام دوسـتی بـه
َ
َ
ـن َ
جاء ُكم ِم َ
ك َفـروا بما َ
الح ّ ِـق» درحالیكـه میدانیـد اینها
آنهـا بدهیـد«َ .و قـد
ِ
كافـر شـدهاند بـه آنچـه كـه از حـق و حقیقـت ،پـروردگار بـرای شـما فـرو فرسـتاده
َ َّ َ
ُ
ُ
خرجـون
الرسـول َو ِا ّیاكـم» پیامبـر و شـما را از شـهر و دیارتـان بیـرون
اسـت« ،ی ِ
َ ُ
ـاهلل َر ِّبكـم» بهخاطـر اینكـه شـما ایمـان میآوریـد بـه
میكننـد« ،ان ت ِؤمنـوا ِب ِ
پروردگارتـان ،بـه اهلل ،کـه پـروردگار شماسـت .دشـمن مـن و دشـمن خودتـان
ً
ُ ُ َ ُ
ابت َ
غاء
را ،همجبهـه و یـار و یـاور مگیریـد؛ ِ«ان كنتـم خ َرجتـم ِجهـادا فی َسـبیلی َو ِ
كوشـش بـرای من خارج شـدید و برای
َمرضاتـی» ا گـر در راه جهـاد و مجاهـدت و
ِ
ً
ً
بهدسـت آوردن خشـنودی مـن ،ا گـر واقعـا راسـت میگویید ،اگر واقعـا در راه من
تلاش و مجاهـدت میكنیـد ،حـق نداریـد آنكه دشـمن من و دشـمن شماسـت،
همجبهـه و یـار و پیوسـته خودتـان قـرار بدهیـد.
البتـه ایـن سـوره ،بسـیار سـوره جالـب و مهمیسـت .در یـک صفحـه دیگـر
منظـور خـدا كـدام كفـار
از همیـن آیاتـی کـه میخوانیـم ،روشـن میكنـد كـه
ِ
ً
اسـت .نمیگویـد بـا همـه کفـار طـرح دوسـتی نریزیـد ،نمیگویـد بـا کفـار ،مطلقـا
رابطهتـان را قطـع کنیـد ،نـه؛ بعـد میگویـد کـه بـا کدامیـک از گروههـای کافـر.
تقسـیم میكنـد گروههـای كافـر را ،کـه اگـر رسـیدیم ممکـن اسـت آن آیـه را
ُ ّ َ َ
َ َ
ون ِال ِیهـم ِب
هـم فـردا برایتـان معنـا کنـم« .ت ِسـر
الم َـو ّدۀِ » در نهـان و خفـا ،محبـت
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
و مـودت خـود را بـه آنـان تحویـل میدهیـد«َ .و انـا اعل ُـم ِبما اخف ُیتم َو ما اعل ُنتم»
نچـه آشـكار
مـن داناتـرم بـه آنچـه شـما پنهـان میکنیـد ،پنهـان كردهایـد و آ 
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َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ
ـبیل» هركس از شـما کـه این
سـاختهاید« .و مـن یفعلـه ِمنكـم فقد ضل سـواء الس ِ

کار را انجـام بدهـد ،بـا دشـمنان خـدا طـرح دوسـتی و یـاوری بریـزد ،خـودش را
همجبهـه آنهـا بدانـد و نشـان بدهـد ،هرکـس ایـن کار را بکنـد«َ ،ف َقد َض َّل َس َ
ـواء
َّ
ـبیل» راه میانـه را گـم کـرده اسـت .از راه میانـه گمـراه شـده اسـت.
الس ِ
بعـد از آن ،بـرای خاطـر اینکـه مسـلمانها ،از لحـاظ فکـری هم قانع بشـوند
کـه چـرا بایـد بـا کفـار قطـع رابطـه کـرد ،معرفی میکنـد اینهـا را .البته بد نیسـت
َ
ابنابی َبلتعـه اسـت.
ایـن تذكـر را بدهـم کـه آیـات ،شـأن نزولـش ،دربـاره ِ
حاط ِب ِ
ُ
حاطبابنابیبلتعـه یـك مسـلمان یکخـرده كـم ایمانـی بـود .ایـن ،وقتیكـه
پیغمبـر ا كـرم میخواسـت بـرود بـه جنـگ بـا كفـار قریـش ،فكـر كـرد کـه ممكـن
اسـت کـه پیغمبـر در ایـن جنـگ مغلـوب بشـود و خویشـاوندان او كـه در میـان
كفار هسـتند ،مورد آسـیب قرار بگیرند و این جزو سـربازان پیغمبر اسـت .اینجا
مـرد ِرنـدی بـه خـرج داد .حاال که مـا كنار
زرنگـی خواسـت بـه خـرج بدهـد ،یـک ِ
پیغمبـر هسـتیم ،در رکاب پیغمبـر ،جهـاد هـم کـه میكنیـم ،ثـواب مجاهدیـن
ً
در راه خـدا را هـم كـه میبریـم ،احتیاطـا یـک نامـهای هـم بنویسـیم بـه كفـار،
اینجـا دوسـتی و وفـاداری خودمـان را نسـبت بـه آنهـا هـم اعلام كنیـم؛ چـه
ضـرری دارد؟ اگـر در میـدان جنـگ بـا آنهـا روبـهرو شـدیم ،البتـه کمکشـان
نمیکنیـم .امـا حـاال چـه مانعـی دارد کـه مـن یـک نامـهای بنویسـم و کفـار را ـ به
خیـال خـودش ـ خـام کنـم...
پیغمبـر عزیـز و گرامـی ،بـا وحـی خـدا از ماجـرا مطلـع شـد ... .پیغمبـر گفـت:
خـب ،چـرا ایـن كار را كـردی مـرد؟ چـرا اسـرار نظامـی و جنگـی را فـاش میكنـی
بـرای دشـمن؟ گفـت :یـا رسـولاهلل ،مـن آنجـا دوسـتانی دارم ،خویشـاوندانی
دارم ،میترسـم آنهـا مـورد زحمـت قـرار بگیرنـد ،خواسـتم ایـن نامـه را بنویسـم
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كـه شـاید دل آنهـا یکقـدری نسـبت به من نرم بشـود .آیه در جـواب میگوید:
اشـتباه نكنید ،دل آنها با شـما نرم نخواهد شـد .آنكسـانیكه از لحاظ فكری
ضـد شـما هسـتند ،آنكسـانیكه دیـن شـما ،ایمـان شـما بـه زیـان آنهاسـت و
آنهـا همـت بـر نابـودی دیـن و ایمـان شـما گماشـتهاند ،اینهـا هرگـز بـا شـما
مهربـان و دوسـت نخواهنـد بـود .ایـن آیـه بعـدی ایـن مطلـب را بیـان میكنـد،
َ ُ َ
َ ُ
میفرمایـد«ِ :ان َیثقفوكـم» ا گـر دسـت بیابنـد بـر شـما«َ ،یكونوا لكم اعد ًاء» دشـمن
شـما خواهنـد بـود.
َ
َ
ُ
َ
َ
بسـطوا ِالیكـم ا ِید َی ُهـم َو ا ِلسـن َت ُهم ب ّ
«َ ...و َی ُ
ـوء» دسـت و زبـان خـود را بـه
الس ِ
ِ
بـدی بـر روی شـما میگشـایند .دستشـان را میگشـایند ،شـما را بیشـتر تحـت

فشـار قـرار میدهنـد ،زبانشـان را بـه بـدی بـه روی شـما میگشـایند ،شـما را
تحقیـر میكننـد ،شـما را بیحیثیـت و بیشـرافت میكننـد ،شـما را بهعنوان یك
انسـان قابـل نمیشناسـند .حـاال داریـد کمکشـان میکنیـد ،خیـال نكنیـد ایـن
ِ
ََّ َ َ ُ
َ
كمكهـا بـه دردتـان خواهـد خـورد« .و ودوا لـو تكفـرون» ،فـردا اگر بر شـما مسـلط

بشـوند ،همیـن یـك ّ
ذره عقیـده قلبـی را هـم نمیگذارند شـما نگه دارید ،دوسـت
میدارنـد كـه شـما كافـر بگردیـد .خیـال نكنیـد كـه آزاد و راحـت میگذارنـد شـما
مسـلمان بمانیـد و بـه وظایـف اسلامیتان عمـل كنیـد.
بعـد آیـهای و یـک جملـه قاطعـی راجعبـه قـوم و خویشهـای آقـای
حاطببنابیبلتعـه و قـوم و خویشهـای همـه حاطببنابیبلتعههـای تاریخ
بیـان میكنـد .شـما بـرای خاطـر فرزندانتان ،بـرای خاطر قـوم و خویشهایتان،
بـرای خاطـر آقازادهتـان ،بـرای خاطـر آسـایش نزدیكانتـان ،حاضریـد بـا دشـمن
دوسـتی بنـدگان ضعیـف خـدا و جلـب منافـع خودتان
خـدا بسـازید؟ بـرای جلـب
ِ

و نزدیكانتـان ،حاضریـد از فرمـان خـدا بگذریـد ،بـا دشـمن خـدا دوسـتی كنیـد؟
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مگـر چقـدر ایـن ارحـام و اوالد بـه درد آدم میخورنـد؟ مگـر ایـن جوانـی كـه شـما
بـرای خاطـر شـغلش ،بـرای خاطـر بورسـش ،بـرای خاطـر کاسـبیاش در میـان
كفـار قریـش ،حاضـری بـا كفـار قریـش بسـازی ،چقـدر بـه درد تـو خواهـد خـورد
بیچـاره؟ چقـدر تـو را از عـذاب خـدا نجـات خواهـد داد؟ ای نـادان!
حاطببنابیبلتعـه برمـیدارد بـا کفـار ،بـا دشـمنان پیغمبـر روی هـم
میریـزد ،بـرای خاطـر اینکـه خویشـاوندانش ،ارحامـش ،اوالدش آنجـا آسـیب
نبیننـد! مگـر ایـن ارحـام و اوالد چقـدر بـه درد آدم میخورنـد کـه آدم برای خاطر
َ َ َ ُ
َ
آنهـا عـذاب پـروردگار و َسـخط الهـی را متوجـه خـودش بکنـد« .لـن تنف َعكـم
َ ُ ُ َ َ ُُ
ولادكـم» ارحـام و خویشـاوندان شـما و فرزنـدان شـما ،بـه شـما
ارحامكـم و لا ا
َُ َ ُ
یام ِ َ
الق َ
سـودی نمیبخشـند«َ ،ی َ
فصـل بینكـم » روز قیامـت میـان شـما و
ـوم ِ
ــۀی ِ
َ َ َ ُ
آنهـا جدایـی میافکنـد .یـا اینجـوری بخوانیـم و معنـا کنیـم؛ «لـن تنف َعكـم
رحام ُكـم َو لا َا ُ
الق َ
َا ُ
ولاد ُكـم َی َ
ــۀ در روز قیامت ارحام و اوالد به شـما سـودی
یام ِ »
وم ِ
ـل َب َین ُكم» جـدا میکند میان شـما را خـدای روز قیامت«َ .ی َ
فص ُ
وم
نمیبخشـد«َ .ی ِ
ِ
َ ُّ َ َ
َ ُّ َ ُ َ
صاح َب ِت ِ َ
نیـه 1آن روزی كـه انسـان از
ـهو َب ِ »
ـهو ا ِ
خیـه* و ا ِم ِ
ـرء ِمـن ا ِ
ی ِفـر الم
بیـه* َو ِ
بـرادر خـود میگریـزد ،از پـدر و مـادر خـود میگریـزد ،از همسـر مهربـان و فرزنـدان
نـور دیـدگان عزیـز خـود میگریـزد .همیـن بچـهای كـه امـروز اینقـدر غمـش
و ِ
را میخـوری ،بـدان كـه روز قیامـت ،تـو از او گریـزان ،او از تـو گریـزان و هـر دو

از همـه خالیـق دیگـر گریـزان ،همـه از هـم میگریزنـد ،وقـت ندارنـد ،مجـال
ندارنـد بههـم برسـند ،از حـال هـم بپرسـند« .ل ُك ّل امرئ م ُنهم َی َومئذ َش ٌ
غنیه
ـأن ُی ِ »
ِ ٍ
ِ ِ ِ ٍ ِ
هركسـی در آنروز ،یـک کاری دارد ،یـک سـرگرمیای دارد ،یـک گرفتـاریای
گرفتـاری خـودش او را بـس .در روز قیامـت انسـان اینقـدر
دارد كـه همـان
ِ

خـودش گرفتـار اسـت کـه بـه گرفتـاری دیگـران نمیرسـد ،حتـی فرزنـدش .یـک
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خـاری بـه دسـت فرزنـدت مـیرود ،حاضـری دنیـا و آخرتـت را قربانـش کنـی؟
بیچـاره! روز قیامـت از او خواهـی گریخـت .اگر ما بفهمیم منطق قرآن را در این
زمینـه ،بداننـد آنكسـانیكه بـرای خاطـر آسـایش و راحتی فرزندانشـان حاضرند
بـه سـعادت دنیـا و آخـرت پشـت كننـد ،و حاضرنـد بـه بدبختیهـا و شـقاوتها و
تیرهروزیهـا رو كننـد ،ا گـر بداننـد این منطق قرآن را ،شـاید تـكان بخورند .این
بچه انسـان ،این دختر انسـان ،این پسـر انسـان ،این عزیزی که تو را بهسـوی
جهنم میکشـاند و تو که حاضر نیسـتی کمترین آسـیبی به خودت برسـد ،برای
خاطـر او بزرگتریـن آسـیبها را تحمـل میکنـی؛ چقـدر بـا توسـت؟ چقـدر بـرای
توسـت؟ چقـدر بـه تـو سـود میدهـد؟ کجـا در قیامـت بـاری از بارهـای سـنگین
َ َ ََ ُ َ ُ ُ
رحامكم
تـو را حاضـر اسـت بـر روی دوش خـودش بگـذارد ،کجـا؟ «لن تنفعكم ا
عم َ
ــۀیفص ُ َ َ ُ َ ُ
َو لا َا ُ
لون َب ٌ
اهلل بما َت َ
الق َ
ولاد ُكـم َی َ
صیـر»؛ خدا بـه آنچه
ـوم ِ
یام ِ َ ِ
ـل بینكم و ِ
میکنیـد داناسـت.
َ
ٌ
ّ
ُ
ٌ
براهیم َو ال َ
َ
َ«قد كانَت َل ُكم ا َ
ذین َم َع ُه»؛ این آیات ،قسمت پر
سوۀ َح َس َنـۀ فی ِا
اوج این آیاتی است كه خواندم .به مؤمنین میگوید :مؤمنین ،شما را در عمل
ابراهیـم و پیـروان ابراهیـم سرمشـقی نیكوسـت .ببینیـد ابراهیـم و پیروانـش،
همراهانـش چـه كردنـد ،شـما هـم همـان كار را بكنیـد .آنهـا چـه كردنـد؟ آنهـا
صـاف و صریـح رو کردنـد بـه قـوم گمـراه زمـان خودشـان ،بـه بنـدگان و عبـده
طاغـوت و آلهـه دروغیـن زمـان ،گفتنـد مـا از شـما و خداوندگارانتـان بیزاریـم ،مـا
بـه شـما كفـر ورزیدیـم ،مـا از شـما روگرداندیـم ،میـان مـا و شـما همیشـه زمـان،
بغـض و دشـمنی ،عـداوت و خشـم و كینـه برقـرار اسـت .فقـط یـك راه آشـتی
«حتّـى ُتؤمنـوا بـاهلل َو َ
وجـود دارد و آن َ
حـد ُه» ،بیاییـد داخـل منطـق فكـری مـا
ِ ِ ِ
ً
بشـوید .صریحـا میگویـد :مؤمنیـن ،شـما هـم مثـل ابراهیـم عمـل كنیـد.
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ٌ
َ َ ُ ُ ٌَ
َ
َ
براهیـم» بیگمـان ابراهیـم بـرای شـما
سـوۀ َح َس َنــۀ فـی ِا
«قـد كانـت لكـم ا
سرمشـقی نیكـو اسـت«َ ،و ا َّل َ
ذیـن َم َع ُه» و آنكسـانیكه بـا او بودهانـد ،همراهانش،
ُ
َ
ّ
ِ«اذ قالـوا ِلق ِوم ِهـم» آن زمـان كـه بـه قـوم خودشـان گفتنـد«ِ ،انـا ُب َـر ُآؤا ِمنكـم» مـا
مبرایـان از شـما هسـتیم«َ ،و م ّمـا َت ُ َ
بیـزاران و ّ
دون ا ّلل ِـه» و نیـز بیزاریم از
ِ
عبـدون ِمن ِ
ُ
ََ
ّ
عبودیـت میكنید« ،كفرنا ِبكم» به شـما كفر
هـر آنچـه كـه جـز خـدا میپرسـتید و
ُ ََ ً
ُ
ورزیدیـم«َ ،و َبـ اد َب َیننـا َو َب َین ُك ُـم َ
العد َاوۀ َو َ
البغضاء ابـ اد» میان ما و شـما ،دشـمنی و
«حتَّـى ُتؤمنـوا بـاهلل َو َ
بغـض و كینـه بـرای همیشـه نمایـان و آشـكار شـدَ ،
حـد ُه» تـا
ِ ِ ِ
وقتیكـه بـه خـدای یكتـا ایمـان آوریـد.
ٌ
ُ
ٌ
قـرآن میگویـد«َ :ل َقـد َ
كان َل ُكـم فیهم ا َ
سـوۀ َح َس َنــۀ» 1بـرای شـما مؤمنین،
ِ
در ابراهیـم و یارانـش سرمشـقی نیكوسـت« ،ل َمـن َ
رجـوا َ
كان َی ُ
الی َ
اهلل َو َ
الآخ َر»
وم ِ
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ
الغن ّیُ
بـرای آنكسـانیكه امیـد بـه خـدا و روز قیامت دارند« ،و من یتول ف ِان اهلل هو ِ
الح ُ
َ
میـد» هركـس پشـت كنـد و از ایـن دسـتور رو بگردانـد و اعـراض كنـد ،خـدای
متعـال غنـی ،سـتوده و پسـندیده اسـت ،و بـر دامـن كبریایـیاش ننشـیند گـرد.
ّ
انسـانیت و شـرف تو لكهدار خواهد شـد
ا گر تو با دشـمنانش سـازش كنی ،دامن
و خـدا زیانـی نمیبینـد .ایـن جملـه را از ابراهیـم بـه یـاد داشـته باشـید؛ ابراهیـم
ُ
ّ
و یارانـش بـه كفـار و منحرفیـن معاصـر خودشـان میگوینـد« :انـا ُب َـر ُآؤا ِمنكـم» ما
از شـما بیزار هسـتیم.
مـردم منحـرف زمـان خـود همینطـور صحبـت
امـام سـجاد و یارانـش بـا
ِ

كردنـد .در بحاراألنـوار حدیثـی اسـت كـه میگویـد :یحییبنامطویـل ،حـواری
امـام چهـارم ،در مسـجد مدینـه میآمـد و رو بـه مـردم میایسـتاد .همـان مردمی
كـه امـام حسـین و امـام حسـن بیسـت سـال در بیـن آنهـا زندگـی كـرده بودنـد،
همـان مردمـی كـه نـه امـوی بودنـد و نـه وابسـتگان بـه بنیامیـه بودنـد ،پـس
 . 1سوره مبارکه ممتحنه ،آیه .6

36

ولا ی� ت
�

چـه بودنـد؟ بزدالنـی بودنـد كـه بـرای خاطـر عاشـورا و كربلا ،از تـرس خفقانـی
دور آلمحمـد را خالـی گذاشـته بودنـد؛ ولـی
كـه بنیامیـه بهوجـود آورده بودنـدِ ،

افـراد معتقـدی بودنـد.

یحییبنامطویـل درمقابـل همیـن مـردم میایسـتاد و همیـن سـخن قرآنـی
َ ُ َ
ك َفرنـا ب ُكـم َو َبـ اد َب َیننـا َو َب َین ُك ُـم َ
الب ُ
العـد َاو ُۀ َو َ
غضاء»مـا
را تكـرار میكـرد« .یقـول
ِ
بـه شـما كافـر شـدیم و میـان مـا و شـما خشـم و كینـه نمـودار شـد؛ یعنـی همـان
حرفـی كـه ابراهیـم بـه كفـار زمان خودش و به مشـركین و منحرفیـن و گمراهان
معاصـر خـودش میگفـت .ببینیـد كـه والیـت ،همـان والیـت اسـت .ابراهیم هم
دارای والیـت اسـت ،شـیعه امـام سـجاد هـم در زمـان خـود دارای والیـت اسـت؛
همدیگر را باید داشـته باشـند و از دشـمنان جدا باشـند .ا گر شـیعهای از شـیعیان
امام سـجاد در زمـان امـام سـجاد ،از روی تـرس یـا طمـع ،دنبـال جبهـه دشـمن
رفـت ،او از والیـت امام سـجاد خـارج اسـت و متصـل بـه جبهـه امـام سـجاد
ُ
ََ
نیسـت .لـذا شـاگرد نزدیـك امـام سـجاد بـه آنهـا میگوید« :كفرنا ِبكم َو َب اد َب َیننا
َو َب َین ُك ُـم َ
ُ
العد َاو ُۀ َو َ
غضـاء»؛ و یحییبنامطویل از اصحاب بسـیار خوب و زبده
الب
امـام سـجاد بود.

عاقبـت كار ایـن مسـلمان ُزبـده ایـن بـود كـه حجاجبنیوسـف او را گرفـت،

دسـت راسـتش را بریـد ،دسـت چپـش را بریـد ،پـای راسـتش را بریـد ،پای چپش
را بریـد؛ امـا او بـاز بنـا كـرد با زبان حرف زدن ،زبانـش را هم برید ،تا اینكه از دنیا
رفـت .و ایـن در حالـی بـود كـه شـیعه را سـامان داده بـود و اسـتوانههای اساسـی
كاخ تشـیع را بعد از امام سـجاد ،فراهم و اسـتوار سـاخته بود.
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�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و ی�کم
ن�گاهی گ را ب�ه
مسئله والیت دنباله بحث نبوت است و ا گر والیت نباشد نبوت
هم ناقص می ماند .یکی از اهداف بعثت انبیا تشکیل جامعه اسالمی
است؛جامعهای که در تمام عناصر واجزای آن حکم و دستور الهی
جاری و ساری باشد .از آنجایی که ادارهی چنین جامعهای به تنهایی
برای پیامبر امکانپذیر نمی باشد ،از همین رو پیامبر به تربیت نیروی
مومن و کارآمد در جامعه میپردازد؛ نیروهایی که باید دارای انسجام
و پیوستگی و ّ
اتحاد باشد .این به هم پیوستگی و اتصال شدید در
اصطالح قرآنی والیت نام دارد.
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سؤاالت
 -1جایگاه پیوستگی با ّ
ولی و امام در پیشرفت جامعهی اسالمی چیست؟
 -2آیـا اص ِـل «عـدم پیوسـتگی بـا غیرمسـلمانان» منجـر بـه محـدود شـدن
روابـط و انـزوای سیاسـی نمیشـود؟

 -3در چـه صـورت مـی تـوان گفـت مومنیـن بـا قلـب جامعـهی اسلامی
یعنـی امـام اتصـال و پیوسـتگی دارنـد؟
 -4آیـا عـدم رابطـه بـا بیگانـگان ،موجـب افزایـش دشـمنی آنان نسـبت به
جامعـهی اسلامی نخواهد شـد؟
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�� ن
و�دهای ت
ام� اسلامی
پی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َُ َ َ َّ
الن َص َارى أ ْو ِل َی َاء َب ْعض ُه ْم أ ْو ِل َی ُاء َب ْع ٍض َو
یأیها ال ِذین ءامنوا لا تت ِخذوا الی ود و
َ
َ
َ َ َ َ َُّ ّ ُ
ّ
ْ
ّ
َ
َ
َ
نك ْم َفإ َّن ُه ِم ُْنه ْم إ َّن ا َّلل َه َلا َی ْه ِدى الق ْو َم الظ ِال ِم َ
ین ( )51فترى ال ِذ َین
من یتولهم ِم
ِ
ِ
َ
َّ ُ َ
ْ
ُ
ُُ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
ون فیه ْم َیقول َ
ُ ُ َ
شى أن ت ِص َیب َنا َد َ
ائر ٌه ف َع َ
ون نخ َ
سى الله أن
ِفى قل ِوب ِهم ّم َرض ی َس ِرع ِ
ِ
َ
ْ َْْ َ َ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُّ
سر ْوا فى أ ُنف ِسه ْم َن ِاد ِم َ
ْ
ّ
ْ
أ
ا
م

لى
ع
وا
ح
ب
ص
ی
ف
هِ
ند
ع
ن
ین (َ )52و
م
ر
م
أ
َیأ ِ َ
ِ
تى ِبالفت ِح أ ْو ٍ ِ
ِ َ ِ
ِ
َ ِ
َّ َ ُ
َّ
َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ
ْ
َ
لاء ال
یقول الذین آمنوا أ هؤ ِ
مان ِه ْم ِإن ُه ْم ل َم َعك ْم َح ِب َطت
ذین أق َس ُموا ِبالل ِه َج ْهد أ ْی ِ
َ
َْ ُ ََ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
رین ( )53یا أ ّی َها ال َ
خاس َ
دین ِه
ذین َآمنوا َم ْن َی ْرتد ِمنك ْم ع ْن ِ
أعمال ُه ْم فأ ْص َب ُحوا ِ
َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
كاف َ
فسوف یأتِی الله ِبقو ٍم ی ِحبهم و ی ِحبونه أ ِذل ٍهعلى المؤ ِم
رین
نین أ ِع ّزهٍ َعلى ال ِ
َّ
َ
َ َ ْ
ُیجاه ُد َ
ُ َ َ َ
تیه َم ْن َی ُ
ون فی َس
شاء
لائ ٍم ذ ِلك فض ُل ا ّلل ِه ُی ْؤ ِ
بیل الل ِه َو لا َیخافون ل ْو َمه ِ
ِ
ِ
َ
ّ
قیمونَ
ُ
َ
ذین َآم ُنوا َّال َ
لیم ( )54إ َّنما َو ِل ُّی ُك ُم ا َّلل ُه َو َر ُس ُول ُه َو َّال َ
ذین ُی ُ
ٌ
واسع ع ٌ
َو الله ِ
ِ
َ
َ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
كاه َو ُه ْم راك ُع َ
ون (َ )55و َم ْن َی َت َو ّل ا َّلل َه َو َر ُس َول ُه َو ّال َ
الز َ
الصلاه و یؤتون
ذین
ِ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َآم ُنوا فإ ّن ح ْز َب الله ه ُم الغال ُب َ
ون ()56
ِ ِ
ِ
ِ

سوره مبارکه مائده

َ ُّ َ َّ
ذین َآم ُنوا َّات ُقوا ا َّلل َه َح َّق ُتقات ِهَو لا َت ُم ُوت َّن إ َّلا َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
َ
ال
یا أیها
ون (َ )102و
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ََ ُ
ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ا ّلل ِه َجمیعا َو لا تف َّرقوا ()103

سوره مبارکه آل عمران

خالصه مباحث گذشته
بحـث والیـت الزم اسـت عـرض
بـاب ِ
 ...بهطـور خالصـه ،آنیکـه در دنبالـه ِ
ّ
جمعیتـی کـه بهعنـوان
بشـود ،ایـن اسـت کـه یـک جامعـه اسلامی و یـک
امـت اسلامی تشـکیل شـدند؛ یعنـی بـا مقـررات الهـی و بـا طـرز فکـر الهـی و بـا
ّ
جمعیـت دارنـد
قانونگـذاری و اجـرای قانـون بهوسـیله قـدرت الهـی ،ایـن
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اداره میشـوند،که امـت اسلامی اسـمش را میگذاریم ،ایـن امـت اسلامی
ا گـر بخواهنـد والیـت داشـته باشـند ،بـه آن معنـای قرآنـی کـه دیـروز گفتـم ...
امـت اسلام بخواهـد آن را تأمیـن کنـد بـرای خـودش؛ دو جهـت را بایـد مراعـات
کنـد .یکجهـت ،جهـت ارتباطـات داخلـی اسـت ،در داخـل جامعـه اسلامی؛
ُ
َ
ی اسـت ،یعنـی رابطـه عالـم اسلام و امـت
یکجهـت ،جهـت ارتباطـات خارجـ 
اسلام و جامعـه اسلامی بـا جوامـع دیگـر.
در زمینـه ارتباطـات داخلـی ،امـت اسلام آن وقتـی دارای والیـت بهمعنـای
قرآنی اسـت که کمال همبسـتگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشـردگی
هرچـه بیشـتر آحـاد و جناحهـای گوناگـون را در خـودش تأمیـن کنـد .هیچگونـه
ُ
ّ
عظیم اسلامی نباشـد .صفهای گوناگون در
تفرق و اختالفی در سرتاسـر امت
ِ
داخـل این امت تشـکیل نشـود.
ا گـر چنانچـه دو واحـد در داخـل امـت اسلامی بـا همدیگـر بـه جنـگ
برخاسـتند ... ،دسـتور قرآنی بر این اسـت که بقیه مسـلمانها هرچه میتوانند
سـعی کننـد تـا میـان آن دو مخاصـم و متخاصـم را آشـتی بدهنـد...
نیـن َ
الم ِؤم َ
ـن ُ
طائ َفتـان ِم َ
اقت َتلـوا» 1ا گـر دو طایفـه ،دو
آیـه قـرآن اسـت«َ :و ِان ِ
ِ
ََ
صلحـوا َب َین ُهمـا» بیـن ایـن
گـروه از گروههـای مسـلمان بـا یکدیگـر جنگیدنـد« ،فا ِ
ُ ََ ُ
َ
َ
الا َ
خـرى » ا گـر میـان
دو گـروه مسـلمان را اصلاح کنیـد« .ف ِـان َبغـت ِاحداهمـا علـى
ایـن دو گـروه ،یـک گـروه بـر دیگـری ظلـم کرد ،بغـی و تجاوز و ّ
تعدی روا داشـت
َ ُ َّ َ
نکـه زور میگویـد
قاتلـوا التـی تبغـی» بـا آ 
و زور گفـت و قلـدری خواسـت بکنـد« ،ف ِ
َ ّ َ َ َ
اهلل» تا مجبـور بشـود برگـردد به فرمـان خـدا ،ناچار
مـر ِ
بجنگیـد« ،حتـى تفـیء ِال ى ا ِ
بشـود فرمـان خـدا را قبـول کند .این دسـتور خداسـت در زمینـه حفظ وحدت در
داخـل جامعـه اسلامی.
 . 1سوره مبارکه حجرات ،آیه .9
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بعد دوم والیت :عدم پیوستگی خارجی

َ
و امـا در زمینـه روابـط خارجـی؛ در زمینـه روابـط خارجـی ،عالـم اسلام بایـد
سـعی کنـد ،امـت اسلامی بایـد سـعی کنـد روابـط خـود را جـوری تنظیـم کنـد با
دنیای غیرمسلمان و غیر این امت که یک ّ
ذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد،
یـک ّ
نهـا قـرار نگیـرد .یـک مختصـر ،سیاس ِـت مسـتقل،
ذره تحـت تأثیـر افـکار آ 

تحـت تأثیـر سیاسـتهای آنهـا از اسـتقالل نیفتـد .همجبهگـی و پیوسـتگی
ملـت مسـلمان بـا آنهـا بهکلـی ممنـوع اسـت؛ درصورتیکـه ایـن پیوسـتگی
موجـب بشـود کـه امـت مسـلمان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد...
بنابرایـن از لحـاظ روابـط خارجـی ،یـک ّ
ذره تأثیرپذیـری از جناحهـای ضـد
ً
اسلامی یـا غیـر اسلامی ،مخصوصـا ضـد اسلامی ،ممنـوع اسـت .حـق نـدارد
جامعـه اسلامی و امـت اسلامی کـه پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـارج از اسلام،
جـز بـ ه صـورت فرادسـت بـودن ،باالدسـت بودن ،برقـرار کند؛ یعنی ا گـر چنانچه
یـک رابطـهای میـان امـت اسلامی و امتـی غیـر مسـلمان ،بنـا شـد برقـرار بشـود،
ً
رابطـه اسـتثماری ،مثلا فـرض کنیـد از قبیـل ماجـرای تنباکـو و کمپانـی ِرژی
َ
کـه آقایـان میدانیـد و شـنیدید ،عالـم اسلام حـق نـدارد ایـن رابطـه را ببنـدد .یـا
مغولـی هندوسـتان کـه اجـازه دادنـد
فـرض بفرماییـد مثـل آن سلاطین و حـکام
ِ
دولتهـای خارجـی بیاینـد آنجـا کمپانی تأسـیس بکنند ،عملـی برخالف والیت
َ
عالـم اسلام انجـام دادنـد .جایـز نبـود ایـن کار که بگذارنـد کمپانـی بیاید؛ چون

میدانسـتند یا اگر نمیدانسـتند ،بایسـت میدانسـتند ـ باید بدانند ـ که کمپانی
ً
مثال هند شـرقی ،وقتیکه وارد آن منطقه شـد ،وارد آن سـرزمین شـد ،چه بالیی
بـه روزگار آن مـردم درخواهـد آورد و چگونـه سـرطان اسـتعمار را تـا رگ و پ ِـی آن

شـبهقاره عظیـم خواهـد گسـترانید .بایـد میفهمیدنـد اینهـا را ،نفهمیدنـد .و
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َ
عالـم اسلام و امـت اسلامی اجـازه نمیدهـد هرگـز اینگونـه روابـط را.
توجه داشـته باشـید .اینکه میگوییم با دولتهای غیر مسـلمان و با امم
غیـر مسـلمان رابط ههـا قطـع اسـت ،نـه بهایـنمعناسـت کـه عالـم اسلام و
امت اسلامی در انزوای سیاسـی به سـر خواهد برد ،نه؛ مسئله مسـئله انزوای
َ
سیاسـی نیسـت کـه خیـال کنیـد عالـم اسلام بـا هیچکـس نـه رابطـه بازرگانـی
دارد ،نـه رابطـه سیاسـی دارد ،نـه روابـط دیپلماسـی دارد ،نـه سـفیر میفرسـتد،
نهـا
نـه سـفیر میگیـرد ،نـه ،اینجـور نیسـت ،روابـط معمولـی دارد .والیـت بـا آ 
نهـا نـدارد.
نهـا نـدارد .پیونـد جوهـری و ماهـوی بـا آ 
نـدارد ،پیوسـتگی بـا آ 
آنجـوری نخواهـد بـود کـه ا گـر آنهـا خواسـتند ،بتواننـد عالـم اسلام را تحـت
تأثیـر خودشـان قـرار بدهنـد .والیـت پـس دو رویـه دارد ـ والیـت قرآنـی ـ یک رویه
اینکـه در داخـل جامعـه اسلامی همـه عناصـر بایسـتی بهسـوی یـک هـدف،
بهسـوی یـکجهـت ،بـا یـک راه ،بـا یـک گام قـدم بردارنـد .در خـارج از جامعـه
اسلامی ،امـت اسلامی بایسـتی بـا همـه بلوکهـا و جناحهـای ضـد اسلامی،
پیوندهـای خـود را بگسـلد...
بعد سوم والیت :پیوستگی با امام
یکـه ما فرمـان امام
اینیکـه مـا ارتبـاط بـا امـام را اینقـدر مهـم دانسـتیم ،این 
زندگـی جامعـه نافـذ دانسـتیم ،ایـن بـرای چیسـت؟ از کجـا
را در همـه شـئون
ِ

در میآیـد؟ اینجـا قـرآن بـا مـا حـرف میزنـد  ...ا گـر بخواهـد یـک جامعـهای و
یـک امتـی ،کـه والیـت قرآنـی را بهاینمعنـا داشـته باشـد ،یعنـی بخواهـد تمـام
نیروهـای داخلـیاش در یـک جهـت ،بهسـوی یـک هـدف ،در یـک خـط بـه
راه بیفتـد و بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـیاش علیـه قدرتهـای ضـد اسلامی
در خـارج بسـیج بشـود ،احتیـاج دارد بـه یـک نقطـه قـدرت متمرکـز در متـن
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جامعـه اسلام ،بـه یـک نقطـهای احتیـاج دارد کـه تمـام نیروهـای داخلـی به آن
نقطـه بپیونـدد ،همـه از آنجـا الهـام بگیرنـد و همـه از او حـرف بشـنوند و حـرف
گـوش کننـد ،و او تمـام جوانـب مصالـح و مفاسـد را بدانـد تـا بتوانـد مثـل یـک
نیرومنـد قویدسـتی و قویچشـمی ،هرکسـی را در جبهـه جنـگ ،بـه
بـان
ِ
دیده ِ

کار مخصـوص خـودش بگمـارد .الزم اسـت یـک رهبـری ،یـک فرماندهـی ،یـک
قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسلامی وجـود داشـته باشـد کـه ایـن قـدرت بداند از
شـما چـه برمیآیـد ،از مـن چـه برمیآیـد ،از انسـانهای دیگـر چه برمیآیـد ،تا به
هرکسـی آن کاری را کـه بـرای او الزم اسـت ،بگویـد عمـل بکـن.
ً
مثال در مقام تشـبیه ،اگر بخواهم تشـبیه کنم؛ این کارگاههای قالیبافی را
دیدهایـد؟ یـک عـده نشسـتهاند دارنـد قالی میبافنـد ،هرکسـی دارد کار میکند،
 ...ا گـر یكچنیـن قـدرت متمركـزى وجـود نداشـته باشـد ،ایـن قالـى چهجـورى
در مىآیـد؟! . ...

در جامعه ا گر بخواهد همه نیروها بهكار ُبیفتد و همه در یكجهت بهكار

چیـك از نیر وهـا هـرز نـرود و همـه نیروهـای جامعـه بهصـورت یـك
بیفتـد و هی 
قـدرت متراكمـى ،بـه مصالـح جمعـى ّ
بشـریت بـه كار بیایـد و جامعـه بتوانـد مثل
مشـت واحـدى باشـد ،درمقابـل جناحهـا و صفهـا و قدرتهـای مخاصـم؛ ا گـر
اینها را بخواهد داشـته باشـد ،احتیاج دارد به یك قدرت متمركز .به یکدلی
احتیـاج دارد ،بـه یـک قلبـی احتیـاج دارد ایـن جامعـه و ایـن پیكـر عمومی امت
اسالم .البته شرایطى هم دارد .باید خیلى آ گاه باشد ،باید خیلى بداند ،باید
خیلى باتصمیم باشـد ،باید چشـمش داراى یك دید دیگرى باشـد ،بایسـتى
از هیچ چیزى در راه خدا نهراسـد ،بایسـتى وقتى الزم شـد خودش را هم فدا
كنـد؛ مـا اسـم یكچنین موجـودى را چه مىگذاریـم؟ امام.
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امـام یعنـى آن حاكـم و پیشـوایى كـه ازطـرف پـروردگار در جامعـه ّ
معیـن
مىشـود .اینیكـه مىگویـم ازطـرف خـدا یعنـى چـه؟ یعنى یـا خدا به نام و نشـان
ّ
معیـن میكنـد ،مثـل اینکـه امیرالمؤمنیـن را ،امـام حسـن را ،امـام حسـین را،
بقیـه ائمـه را معیـن كـرده؛ خـود پیغمبـر هـم یـك امـام اسـت؛ خـود پیغمبـر هـم
ً
ّ
ُ َ
جاعلك ِل ّلن ِاس ِامامـا» ،1خـداى متعال بـه ابراهیـم مىگوید،
یـك امـام اسـت؛ ِ«انـی ِ
مـن تـو را امـام قـرار دادم .امـام یعنـى آن پیشـوا و حاكـم و رهبـر در یـك جامعـه.
یكوقـت ایـن امـام را خـدا بـا نـام و نشـان معیـن مىكنـد ،مىگویـد بعـد از
ً
پیغمبـر بایـد علىبنابیطالـب؟ع؟ مثلا باشـد .یكوقـت امـام را خـداى متعـال
بـه نـام معیـن نمىكنـد ،بـه نشـان معیـن مىكنـد .مثل چـه؟ مثل فرمایـش امام
ً
ً
َُ
ً َ
فـا َع َلى َه ُ
؟ع؟«َ ،2ف َا ّمـا َمـن َ
واه
دین ِه ُمخا ِل
حافظا ِل ِ
فس ِـه ِ
هـاء صا ِئنـا ِلن ِ
كان ِم َـن الفق ِ
ً
ـوام َان ُی َق ِّل ُ
طیعـا ِ َل َ ُ َ َ ّ
ـدوه»؛ امـام معیـن كـرد دیگـر ،اینهـم امـام
ُم
مـر مـواله ف ِللع ِ
ِ
امـام منصـوص اسـت ،خـود امامى اسـت ،منتها
اسـت .آن فقیهـى كـه جانشـین ِ
امامىاسـت كه با نام معین نشـده ،با نشـان معین شـده ،هركسـىكه این نشـان

بـر او تطبیـق كـرد ،او مىشـود امـام؛ كلمـه امـام را خواسـتم معنـا كنـم برایتـان.
امـام یعنـى پیشـوا ،یعنـى حا كـم ،یعنى زمامدار ،یعنی آنكسـىكه هرجـا او برود،
انسـانها دنبالـش مىرونـد؛ كـه بایـد از سـوى خـدا باشـد ،عـادل باشـد ،منصـف
باشـد ،بادیـن باشـد ،بـااراده باشـد و ازاینقبیل حرفهایى كـه در زمینه امامت
هسـت ،كـه حـاال در آن مقـام نیسـتیم.
پـس اصـل والیـت قرآنـى ایجـاب كـرد ،چـه چیـزی را؟ وجـود امـام را .هنـوز
تمـام نشـده حـرف ،دقـت كنیـد .ا گـر بخواهـد ایـن پیكـر بـزرگ ،كـه اسـمش
امـت اسالمىاسـت ،زنـده بمانـد ،موفـق بمانـد ،همیشـه پایـدار باشـد ،بایـد
 .1سوره مبارکه بقره ،آیه .124
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چـهكار كنـد؟ بایـد ارتباطـش بـا ایـن مركـز ،بـا ایـن قلـب متحـرك و پرهیجـان،
همـۀ آن ،همیشـه ،مسـتحكم ،نیرومنـد ،برقـرار باشـد .پـس والیـت یعنـى چـه؟
درسـت دقـت كننـد همـهُ ،بعـد دیگر والیت یعنى چه؟ یعنى ارتباط مسـتحكم
ارتباط
و نیرومنـد هـر یـك از آحـاد امـت اسلام ،در همه حال ،با آن قلـب امت.
ِ
چـه؟ ارتبـاط فكـرى و ارتبـاط عملـى .یعنـى درسـت از او سرمشـق گرفتـن،
شهـا دنبـال او بـودن ،و درسـت در افعـال و رفتـار و
درسـت در افـكار و بین 
تهـا او را پیـروى كـردن.
تهـا و حرك 
فعالی 
پـس والیـت علىبنابیطالـب یعنـى چـه؟ یعنـى در افـكارت پیـرو علـى
باشـى؛ در افعالـت پیـرو علـى باشـى ،تـو را بـا علىبنابیطالـب؟ع؟ رابطـهاى
نیرومنـد ،مسـتحكم ،خللناپذیـر پیونـد زده باشـد ،از علـى جـدا نشـوی؛
ایـن معنـاى والیـت اسـت .خـوب فهمیدیـد والیـت چیسـت؟ اینجاسـت كـه
َ
َ َ ُ َ
صنـی» والیـت
بنا ِبیطا ِل ٍـب ِح ِ
مىفهمیـم معنـاى ایـن حدیـث را« ،والیــۀ ع ِل ِّی ِ
َ َ َ
َ
صنـی
علىبنابیطالـب حصـن و حصـار مـن اسـت ـ از قـول خـدا ـ «ف َمـن دخـل ِح ِ
َ
َ
ذابـی» هركـه داخـل ایـن حصـار شـد ،از عـذاب خـدا مصـون و مأمـون
ا ِم َـن ِمـن ع ِ
خواهـد مانـد .بسـیار حـرف جالبـى اسـت...

تبیین قرآنی ابعاد سه گانه والیت
ا گـر درسـت دقـت كنیـد برادرهـا ،ایـن معنایـى كـه از والیـت بنـده گفتـم،
دقیقتریـن و ظریفتریـن معنایـى اسـت كـه دربـاره والیـت مىشـود تشـریح
كـرد ،مىشـود بیـان كـرد؛ از قـرآن هـم ایـن درمىآیـد .حـاال گـوش كنیـد تـا مـن
آیـات قـرآن را برایتـان بخوانـم ،كـه در ایـن آیـات قـرآن از سـوره مائـده ،هـم بـه
جنبـه مثبـت والیـت ،یعنـى پیونـد داخلـى ،هـم بـه جنبـه منفـى والیـت ،یعنـى
عـد دیگر والیت ،یعنى ارتبـاط و اتصال با
قطـع پیوندهـاى خارجـى ،هـم به آن ُب ِ
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ولـى ـ ّ
ّ
ولـى یعنـى آن قطـب ،یعنـى آن قلـب ،یعنى آن حاكم و امـام ـ به همه این
چیزهـا اشـاراتى رسـا شـده ،حـاال دقـت كنیـد تـا مطلـب بـه دسـت بیایـد.
 .1عدم پیوستگی خارجی
الی َ
«یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» 1اى كسـانیكه ایمـان آوردهایـد« ،لا َت َّت ِخ ُـذوا َ
هـود
َ َّ
ى َا ِول َ
یـاء» یهـود و نصـارا را ،یهودیـان و مسـیحیان را اولیـای خـود
النصـار 
و
مگیریـد .اولیـا جمـع ولـى اسـت ،ولـى از والیـت اسـت؛ والیـت یعنـى پیوسـتگى،
ولـى یعنـى پیوسـته و پیونـد زده .یهـود و نصـارا را پیوندخـوردگان و پیوسـتگان
َ ُ
عض ُهـم َا ُ َ
عـض» آنهـا بعضـى اولیـا و
بـا خـود مگیریـد ،انتخـاب مكنیـد« .ب
ولیـاء ب ٍ
همجبهـگان و پیوسـتگان بعضـى دیگرنـد .نـگاه نكنیـد كـه بلوكهایشـان
ّ
یـت بـا اصالتهـاى شـما ،همـه یـك
از همدیگـر جداسـت؛ در معنـا ،بـراى ضد ِ
َ ُ
عض ُهـم َا ُ َ
عـض» بعضـى همجبهـه بعضـى دیگرنـد«َ .و َمـن
جبههانـد« .ب
ولیـاء ب ٍ
َّ
ُ
ّ
ّ
َی َت َول ُهـم ِمنكم» هركـس تولى كند با آنـان ـ تولى یعنى والیـت را پذیرفتن ،از باب
ّ
تفعـل ـ هركسـى كـه قـدم در وادى والیت آنها بگـذارد و پیوند بزند خودش را با
َ َّ
آنهـا ،مرتبـط كنـد خـودش را بـا آنها ،رابطـه برقرار كنـد« ،ف ِان ُه ِم ُنهم» بىگمان
َ َ ّ
َّ َ
الظ ِال َ
مین» و خدا مردمان سـتمگر را
هـدی القوم
او خـود از آنـان اسـت«ِ .ان اهلل لا َی ِ
هدایـت نخواهـد كـرد.
ُ
ٌ
َ«ف َت َـرى ا َّل َ
لوب ِهـم َم َـرض» آنكسـانىكه در دلهایشـان بیمـارى
ق
فـی
ذیـن
ِ
َ َ َ َّ َ ُ
َ َ ٌ
لوب ِهم مـرض» آنكسـانىكه
هسـت ،ترجمه كردیـم بیمـاردالن« ،فتـرى الذیـن فی ق ِ
َ
ُ
فیهم» مىشـتابند
سـارعون ِ
در دل ،بیمـارى و مـرض دارنـد ،آنهـا را مىبینى؟ «ی ِ
دشـمنان دیـن ،قناعـت نمىكننـد بـه اینکـه بروند طـرف آنها،
در میـان جبهـه
ِ
بلكـه میشـتابند؛ قناعـت نمىكننـد بـه اینکـه تـا پهلویشـان برونـد ،مىرونـد تـا
 . 1سوره مبارکه مائده ،آیات  51تا . 56
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دشـمن دیـن مىسـازى؟
آن اعمـاق جبههشـان .ا گـر بپرسـى آقـا چـرا اینقـدر بـا
ِ
بـا كسـى كـه مىدانـى ضـد دیـن اسـت ،چـرا ّ
ضدیـت كه نمىكنـى هیچ ،دوسـتى
هـم بـه خـرج مىدهـى؟ ا گـر ایـن را از او بپرسـى ،در جوابـت چنیـن مىگویـد:
ٌ
َ َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ» میگوینـد مىترسـیم یـك آسـیبى به ما برسـد؛
قولـون نخشـ 
َ«ی
صیبنا ِ
ا گـر دوسـتى نكنـم ،مىترسـم بـه مـن آسـیبى برسـانند یـا برسـاند .چقـدر بـه
ٌ
َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ» مىترسـیم برایمان
گـوش آدم آشناسـت این حرفها« .نخشـ 
صیبنا ِ
دردسـرى درسـت بشـود ،مىترسـیم برایمـان اسـباب زحمتـى درسـت بشـود؛
ٌ
َ
ى َان ُت َ
دائ َـرۀ».
ببینیـد چـه كلمـات آشـنایى اسـت ،همیـن اسـت «نخشـ 
صیبنـا ِ
َُ
َ
َ
اهلل ان َیأت ِ َـی ِبالف ِتح
خـدا در جـواب اینهـا چـه مىگویـد؟ مىفرمایـد« :ف َع َسـى
َ َ
نـدهِ » امیـد اسـت كـه خـدا پیـروزى را نصیـب جبهـه مؤمـن كنـد ،یـا
مـر ِمـن ِع ِ
او ا ٍ
یـك حادثـهاى از پیـش خـود ،بـه سـود آنـان پدیـد آورد .بعـد كـه ایـن كار بشـود،
َ
َ ُ
ناد َ
َُ
مین» ،تا این بدبختهایى كه
صبحوا َعل ى ما ا َس ّـر وا فی انف ِس ِـهم ِ
آنوقت« ،فی ِ
بـا آنهـا سـاخته بودنـد ،پشـیمان بشـوند ،روسـیاه بشـوند ،بگوینـد دیـدى چـه
غلطـى كردیـم ،اگـر مىدانسـتیم كـه جبهـه مؤمـن اینجـور پیروزمنـد و نیرومنـد
خواهـد شـد ،بـا دشـمن دیـن ،بـا دشـمن خـدا نمىسـاختیم؛ خودمـان را بىآبـرو
نمىكردیـم.
َ
ّ
َ َ ُ
قـول ال َ
ذیـن َآمنـوا»؛ بعـد از آنىكـه آنهـا خودشـان را مفتضـح كردنـد و
«و ی
بـا دشـمنان سـاختند ،مؤمنیـن چـه مىگوینـد؟ آنكسـانىكه ایمـان آوردنـد
َّ َ ُ
َ َ
مىگوینـد«َ :ا ُ
لاء ا َّل َ
ذیـن َا َ
یمان ِهـم ِان ُهـم ل َم َعكـم» ،مؤمنیـن،
هـؤ ِ
ـاهلل َجهـد ا ِ
قسـموا ِب ِ
بیچارههـا در بهـت و حیـرت فـرو مىرونـدِ ،ا! همینهـا بودنـد ،ایـن چهرههـاى
خوشظاهـر و ّ
موجـه ،قسـم مىخوردنـد ،بـا سـوگندهاى ِغلاظ و شـداد كـه مـا با
شـماییم .هروقـت بـا آنهـا حرفمىزدیـم ،هروقت به آنها چیـزى مىگفتیم،
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مىگفتنـد بلـه ،مـا هـم بـا شـما همعقیدهایـم ،مـا هـم بـا شـما اختالفـى نداریـم،
مـا هـم همیـن حرفـى كـه شـما مىزنیـد ،مىزنیم؛ در مقـام بیان ،اینجـور با آدم
حـرف مىزدنـد؛ بعـد معلـوم شـد كـه دلهـاى اینهـا مریـض بـوده و علیرغـم
ظاهـر نیكشـان ،دلهـاى چركیـن و سـیاه و نفاقآمیـز داشـتند .مؤمنیـن آن روز
َ
مىگوینـد عجـب ! ببیـن چـه ق َسـمى مىخوردنـد اینهـا .همانهاینـد اینهـا؟
َ َ
َ«ا ُ
لاء ا َّل َ
ذیـن َا َ
یمان ِهـم» آیـا همینهـا هسـتند ،آنهایـى كـه
هـؤ ِ
ـاهلل َجهـد ا ِ
قسـموا ِب ِ
َّ َ ُ
سـوگند مىخوردنـد بـه خـدا ،سـوگندهایى سـخت و غلیـظ؟ ِ«ان ُهم ل َم َعكم» كه با
َ ُ
شـما هسـتند .بـا شـما همعقیـده و همفكرنـدَ .
«ح ِب َطـت اعمال ُهم» پـوچ و بیهوده
خاس َ
و نابـود شـد كارهایـى كـه كـرده بودنـد؛ َ«ف َا َ
ـرین» زیانـکار گشـتند،
صبحـوا ِ
زیانـكاران واقعـى.
 .2پیوستگی داخلی
خـب ،ایـن راجعبـه ارتباطـات خارجـى ،حـاال راجعبـه ارتباطـات داخلـى
ََ ُ
دقـت كنیـد« .یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذین َآمنوا» اى كسـانى كـه ایمـان آوردیـد«َ ،من َیرت ّد ِمنكم
َ
ـه اگـر شـما از دیـن خـود بـاز بگردید ،ا گـر این بـار رسـالت و مسـئولیتى را
دین ِ »
عـن ِ
كـه بـا ایمـان بـه خـدا پذیرفتـه بودیـد ،از دوشـتان روى زمیـن بگذاریـد و آن را به
سـرمنزل نرسـانید؛ خیـال نكنیـد كـه ایـن بـار بـه سـرمنزل نخواهـد رسـید؛ تص ّـور
بـار خـدا بـه سـرمنزل خواهـد رسـید،
باطلـى خواهـد بـود ایـن خیـال؛ نـه ،ایـن ِ

كـس دیگـرى خواهـد بـرد ،جمعیـت دیگـرى ایـن افتخـار
منتهـا سـعادتش را ِ

نصیبشـان خواهـد شـد كـه ایـن بـار را بـه منـزل برسـانند.
َ َّ ُ َ
دین ِ »ه هركـه از شـما از دیـن خـود بازگـردد و مرتد شـود،
َ«مـن َیرتـد ِمنكم عـن ِ
ُ َ
َ َ َ
ـوم» خواهـد آورد خـدا مردمـى را ـ ایـن مـردم همـان مـردم
«ف َسـوف یأتِـی اهلل ِبق ٍ
ایـدهآل اسلامىاند .آن جامعـه ایـدهآل اسلامى ،از لحاظ پیوندهـا و رابطههاى
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ُ َ
َ َ َ
وم
داخلـى و خارجـى اینجورنـد كـه در ایـن آیـه آمـده اسـت ـ «ف َسـوف یأتِی اهلل ِبق ٍ
ُ
خـود خـدا آنهـا را
ُی ِح ّب ُهـم» خـداى متعـال جمعیتـى را پدیـد خواهـد آورد كـه ِ
َ
دوسـت مـىدارد«َ ،و ُی ِح ّبون ُـه» آنهـا هـم خـدا را دوسـت مىدارنـد .مـا هـم خـدا را
دوسـت مىداریـم؟ نـه! این یك ّ
ذره محبتى كه شـما گاهـى اوقات مىگویى اى
خـدا قربانـت بـروم ـ كـه هیـچ احتیاجـى بـه اینجـور قربانـى گفتـن هـم و قربانـى
كـردن هـم نـدارد خـدا ـ و تـازه دروغ هـم مىگوییم ما ،قربان خـدا بههیچصورت
ُ
ُ
حاضـر نیسـتیم برویـم ،ایـن دوسـتى نیسـت .محبـت خـدا« ،قـل ِان ك ُنتـم
ُ
ُ ّ َ َ َ َّ
بك ُـم ُ
ُ
اهلل» 1اسـت .ایـن قرآن اسـت .ا گـر خدا را دوسـت
حب
ت ِحبـون اهلل فات ِبعونـی ی ِ
داریـد ،از مـن كـه پیغمبـرم متابعـت كنیـد تـا خدا هم شـما را دوسـت بـدارد .پس
َ
ُ«ی ِح ُّب ُهـم َو ُی ِح ّبون ُه»؛ یعنى اینهـا صددرصد تسـلیم فرمان خدا بودنـد ،كه مورد
محبـت خـدا بودنـد.
ُ
ّ
خاصیـت و صفـت ،كـه مهـر و محبـت میـان آنـان و خـدا
خـب ،ایـن یـك
َ
الم ِؤم َ
طرفینـى اسـت«َ .ا ِذ ّل ٍــۀ َع َلـى ُ
نیـن» فروتـن هسـتند درمقابـل مؤمنـان؛ ایـن
كمـال رابطـه و پیونـد صمیمانـه اسـت .درمقابـل مؤمنیـن ،درمقابل این
نشـانه
ِ

تـوده مسـلمانى كـه انباشـتهاند متـن جامعـه اسلامى را ،هیچگونـه نخوتـى،
هیچگونـه غـرورى ،هیچگونـه توقـع زیـادىاى ،هیچگونـه داعیـه بیخـودى و
جزو
پوچـى در آنهـا وجـود نـدارد .یعنـى وقتىكـه درمقابـل مردم قـرار مىگیرندِ ،
مردمنـد ،بـا مردمنـد ،در راه مردمنـد ،بـراى مردمنـد ،خودشـان را از میـان مـردم
بیـرون نمىكشـند ،در بـرج عـاج قایـم نمىشـوند كـه از دور مـردم را ببیننـد و
َ
الم ِؤم َ
بـراى مـردم گاهـى دلسـوزى هـم بكننـد؛ در مـردم«َ ،ا ِذ ّل ٍــۀَع َلـى ُ
نیـن»؛ خـود
َ َ َ
الكاف َ
ریـن»
را فروتـن و كوچـك مىكننـد درمقابـل مؤمنـان بـه خـدا« .ا ِع ّـزۀٍ َعلـى ِ
َ َ
ـ نقطـه مقابـل ـ درمقابـل كافـران و دشـمنان دیـن و مخالفـان قـرآن« ،ا ِع ّـز ٍۀ»
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هسـتند؛ یعنـى تأثیرناپذیـر ،یعنـى سـربلند ،یعنـى حصـارى از فكـر اسلامى دور
خـود پیچیـده و كشـیده كـه هیـچ نفـوذى از آنهـا نپذیرنـد.
َ
َ
ـبیل اهلل»؛ خاصیـت دیگرشـان ایـن اسـت كـه در راه خـدا
ُ«ی ِ
جاهـدون فـی س ِ
جهـاد و مجاهـدت مىكننـد ،بىامـان ،بـدون قیدوشـرط ،همچنانىكـه در آیـه
َ َ َ
لائ ٍـم» از مالمـت هیـچ مالمتگرى هـم نمىهراسـند
هسـت«َ .ولا َیخافـون ل َومــۀ ِ
َ
اهلل ُی ِ َ
ؤتیـهمن َی ُ
ـك َف ُ
شـاء» ایـن فضـل و لطـف و تفضل
و نمىترسـند« ... .ذ ِل
ضـل ِ
ُ
واس ٌـع َع ٌ
لیـم» خدا گشادهدسـت،
خداسـت كـه بـه هركـه خواهـد ،مىدهد«َ ،و اهلل ِ
گشودهدسـت و داناسـت.
 .3پیوستگی با امام
 ...روابـط خارجـى را گفـت ،پیوندهـاى داخلـى را گفـت ،حـاال قلـب
پیوندهـاى داخلـى را بیـان مىكنـد؛ یعنـى پیشـوا را ،رهبـر را ،امـام را ،مىگویـد
ُ ُ
َّ
ُ
قائـم امـر ،آنكسـىكه تمـام نشـاطها و فعالیتهـاى
ِ«انمـا َو ِل ّیك ُـم اهلل» ،ولـى و ِ
جامعـه و امـت اسلامى بـه او بایـد برگـردد و از او بایـد الهـام بگیـرد ،خداسـت.
خـب خـدا كـه مجسـم نمىشـود بیایـد بیـن مـردم بنشـیند امـر و نهـى كنـد ،دیگر
ُ
كى؟ َ«و َرسـول ُه»؛ پیداسـت كه بین رسـول و بین خدا هرگز رقابت و تنازع و تنافر
هـم كـه نیسـت؛ رسـول ،رسـول اوسـت بـاز .خداسـت و رسـولش ،خـب ،رسـول
كـه همیشـه باقـى نمىمانـد؛ «ا َّن َ
ـك َم ّی ٌت َو ا َّن ُهم َم ّی َ
تون» 1بعد از رسـول چـه؟ بعد از
ِ ِ
ِ
ِ
رسـول هـم داریـم؛ َ«و ا َّل َ
ذین َآمنوا» آن مؤمنـان .كدام مؤمنان؟ هرکسـی که ایمان
َ َّ َ
آورد كافـى اسـت؟ نـه ،نشـانه دارد«َ .ا َّل َ
ذیـن ُیقیمون
الصـلاۀ» اقامه نمـاز مىكنند،
َ ُ َ َّ َ
كاۀ» مىدهنـد زكات را«َ ،و ُهـم راك َ
«و یؤتـون الـز
عـون» ،واو را حالیـه گرفتنـد
ِ
مفسـرین؛ درحالىكـه در ركوعنـد ،در حـال ركـوع زكات مىدهنـد .یعنـى چـه
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کسـی؟ یعنـى امیرالمؤمنیـن ،علىبنابیطالـب ،بهعنـوان ولـى ّ
معیـن مىشـود.
حـاال شـما یكوقـت ایـن را از آیـه اسـتفاده مىكنیـد ،واو را واو حالیـه
مىگیریـد ،خیلـى هـم خـوب؛ اگـر بـه فـرض در اینهـم تشـكیك بكنیـد ،بگویید
نـه ،مطلـق مؤمنیـن را مىخواهـد بگویـد كـه داراى ایـن خصوصیـت هسـتند.
ّ
بنـده سـؤال مىكنـم :سـمبل و رمـز بـراى یكچنیـن كلیتـى چـه کسـی مىتوانـد
باشـد در جامعـه اسلامى؟ غیـر از علىبنابیطالـب كسـى را سـراغ نداریـم .در آن
جنـاح ایمان ِـى متقـن
جامعـه اسلامى ،آنكسـىكه مىتوانسـت سـمبل اینگونـه ِ
و محکمـی باشـد ،علىبنابیطالـب اسـت؛ ولـو آیـه ،فـرض كنیـم كـه بـه آن

حضـرت ناظـر هـم نباشـد ،ا گرچـه كـه ناظـر اسـت ،بهخاطـر واقعیـت تاریخىاى
كـه نقـل شـده.
البتـه توجـه آقایـان باشـد ،ایـن تذكـر را من الزم شـد كه بدهـم راجعبه بحث
بـاب امامـت یـا والیـت یـا تكیـه روى
دیـروز یـا بحـث امـروز؛ مـا بحثمـان ا گـر در ِ
شـیعهاسـت ،جنبـه مثبـت قضیـه در نظـر ماسـت ،نـه جنبـه منفـى قضیـه .مـا
همینطـور كـه مكـرر گفتیـم ،الزم مىدانیـم كـه شـیعه خـودش را بشناسـد ،فكـر
خـودش را بشناسـد ،ایمـان خـودش را هرچـه بیشـتر راسـخ و نافـذ بكنـد ،ایـن را
معتقدیـم.

مـا كـه داریـم بحـث مىكنیـم ،مىخواهیـم تش ّـیع را اثبـات كنیـم،

نمىخواهیـم دیگـران را نفـى كنیـم .نمىخواهیـم بیخـودى اختلاف فكـرى و
سـلیقهاى بـاز درسـت كنیـم ،نـه .امـا شـما الزم اسـت بفهمیـد كـه چگونـه درك
تشـیع را؟ ّ
مىكنیـد ّ
تشـیع كـه مىگویـم ،نگـو بـا خـودت كـه آقـا حـاال اسلام را

ثابـت كنیـدّ ،
تشـیع باشـد بعـد ،نـه؛ آن تشـیعى كـه مـن مىگویـم ،غیـر از اسلام
چیـز دیگـرى نیسـت ،اسلام غیـر از ّ
تشـیع چیـز دیگـرى نیسـت .اسلام را ده جـور
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مىبیننـد بیننـدگان ،یكجـور دیـدن ،دیدنىسـت كـه ّ
تشـیع مىبینـد ،اسلام
واقعـى همـان اسـت .برداشـتى كـه شـیعه از اسلام و قـرآن دارد ،آن برداشـت،
برداشـت درسـت و منطقـى و عادالنـه و عاقالنـه اسـت .توجـه داریـد؟ بنابرایـن
مـا داریـم اصـول اسلامى را مىگوییـم؛ بـه خیـال خودمـان و بـه نظـر خودمـان،
اصـول ایدئولوژیكـى اسلام اسـت اینهـا كـه داریـم بحـث مىكنیـم و بیـان
مىكنیـم .و گمـان نمىكنـم شـما هـم ا گر فكـر كنید ،برخالف این نظرى داشـته
باشـید .بنابرایـن مسـائل مثبـت و جنبههـاى مثبـت قضیـه مـورد نظـر ماسـت.
مـا اسلام را آنچنانكـه در مكتـب تشـیع مىفهمیـم و مىشناسـیم ،داریـم
بیـان مىكنیـم .كار نداریـم حـاال بـه جناحهـاى دیگـرى كـه ممكـن اسـت جـور
ً
دیگـرى بشناسـند و بفهمنـد ،بحـث هـم نمىكنیـم بـا آنهـا فعلا ،دعـوا هـم
نداریـم ،تعـارف هـم نداریـم ،بـرادر هم هسـتیم ،دسـت دوسـتى هـم مىدهیم،
چرا؟ چون دشـمن داریم ،چون بیرون خانه دشـمن ایسـتاده ... .این اختالف
را هـم حـرام مىدانیـم.
َ
َ
ّ
ّ
ُ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ
ُ
ُ
«ا َّنمـا َول ُّی ُك ُـم ُ
ذیـن َآمنوا ال َ
اهلل َو َرسـوله َو ال َ
ذین ُیقیمون الصـلاۀ و یؤتون الزكاۀ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
راكعـون»؛ خـب ،حـاال اگـر والیـت را مراعـات كردیـم ،چـهكار مىشـود؟
َو هـم ِ
اثـرى هـم دارد بـراى مـا؟ اگـر والیـت را كـه داراى سـه ُبعـد شـد تـا حـاال؛ یكـى
حفـظ پیوندهـاى داخلـى ،یكـى قطـع پیونـد و وابسـتگى بـه قطبهـاى متضـاد
خارجـى ،ایـن دوتـا ،یكـى هـم حفـظ ارتبـاط دائمـى و عمیـق بـا قلـب پیكـر
اسلامى و قلـب امـت اسلامى ،یعنـى امـام و رهبـر ،سـه بعـد والیـت را كـه بیـان
كردیـم ،حـاال ا گـر ایـن سـه ُبعـد را مراعـات كردیـم ،چگونه خواهد شـد؟ آیه قرآن
اهلل َو َرسـو َل ُ
جـواب مىدهـد بـه مـا؛ َ«و َمـن َی َت َـو َّل َ
ـول والیـت كنـد
ب
ق
كه
ى
ـ
س
ك
ن
آ
»
ه
ِ
بـا خـدا و بـا رسـولش و بـا كسـانى كـه ایمـان آوردهانـد ،با مؤمنان ایـن پیوند را
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مراعـات كردنـد و حفـظ كردند و نگسسـتند ،اینها غالبند ،پیروزمنداننـد 1.از
همـه پیروزتـر همینهـا هسـتند و اینهاینـد كـه بـر همـه جناحهـاى دیگـر غلبـه
خواهنـد داشـت.
�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و دوم
ن�گاهی گ را ب�ه
والیت دارای سه ّبعد است:

ّ
پیوستگیداخلی؛همهیآحادوجناحهایملتموظفند
اول:اتحادو
ِ

تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب
هرزرفتننیروهاستبپرهیزند.
افتادندر خطر
دوم:عدمپیوستگیباغیرمسلمانان؛جهتجلوگیریاز
ِ

فرودست شدن و محروم ماندن از استقالل است و به معنای انزوای سیاسی
جامعهاسالمینمیباشد.

سوم :ارتباط و پیوستگی با امام؛ حفظ و رعایت دو ُبعد قبلی در وهلهی
ّ
اولمستلزموجودیکقدرت متمرکزو مسلط و واحدتبلور یافتهی عناصر
سازندهی اسالم و در وهلهی دوم نیارمند اتصال جامعهی اسالمی با آن مرکز
و محور می باشد .در جامعه اسالمی به چنین شخصی امام گفته می شود.

ِبون».
ِزب ِ
َ « . 1و الّ َ
اهلل ُه ُم الغال َ
ذین آمنوا َف ا َِّن ح َ
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سؤاالت
 -1اسلام بـرای تأمیـن وحـدت در جامعـهی اسلامی چـه سـازوکاری را
فراهـم نمـوده اسـت؟
والیتمداری جامعه چیست؟
مسئولیت مومن در قبال
-2
ِ
ِ

 -3انسان والیتمدار و جامعهی والیتمدار چه خصوصیاتی دارند؟
 -4محبت اهلبیت؟مهع؟ و والیت ایشان چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 -5چگونه می توان جامعه را والیتمدار نمود؟
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بسم ا ّلله الرحمن الرحیم
َ
َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ
َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ ً َ َّ َ ُ ُ
یا أ ُّی َها َّال َ
ذین أوتوا
ذین اتخذوا دینكم هز وا و ل ِعبا ِمن ال
ذین َآم ُنوا لا تت ِخذوا ال
ْ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم َ
نین (َ )57و ِإذا
ال ِكتاب ِمن قب ِلكم و الكفار أو ِلیاء و اتقوا الله ِإن
ُ
َ ْ ُ ْ َ َّ
الصلاهِ َّات َخ ُذوها ُه ُز ًوا َو َلع ًبا ذل َك ب َأ َّن ُه ْم َق ْو ٌم لا َی ْعق ُل َ
نادیتم ِإلى
ون ( )58ق ْل یا
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُْ
ُْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َأ ْه َل ْالكتاب َه ْل َت ْنق ُم َ
ون ِم ّنا ِإلا أ ْن َآم ّنا ِبا ّلل ِه َو ما أن ِزل ِإل ْینا َو ما أن ِزل ِم ْن ق ْب ُل
ِ
َ َ ِ ِ
ُ
َ َّ ْ
ك َث َر ُك ْم فاس ُق َ
ون (ُ )59ق ْل َه ْل أ َن ّب ُئ ُك ْم ب َش ّر ِم ْن ذ ِل َك َم ُث َوب ًه ِع ْن َد ا َّلل ِه َمنْ
و أن أ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
وت ُأولئكَ
الط ُاغ َ
لعنه الله و غ ِضب علی ِهو جعل ِمنهم ال ِقرده و الخنازیر و عبد
ِ
ً َ
َ ٌ
واء َّ
كانا َو أ َض ُّل َع ْن َ
ش ّر َم
الس
ِ
س
بیل ()60
ِ
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َ
ُ َ َّ َ َ
ك َف ُر وا م ْن َبنی إ ْس َ َ
داو َد َو َ
سان ُ
عیسى ْاب ِن َم ْر َی َم ذ ِلك
ل ِعن الذین
ِ
رائیل على ِل ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
كانوا لا َی َت َ
كانوا َی ْع َت ُد َ
ناه ْو َن َع ْن ُمنك ٍر ف َعل ُوه ل ِبئ َس ما
ون ()78
ِبما َع َص ْوا َو
َ ً ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ
ََ ْ
ُكانوا َی ْف َع ُل َ
ذین كف ُر وا ل ِبئ َس ما ق ّد َمت
ون ( )79ترى كثیرا ِمنهم یتولون ال
َ
ُ
َل ُه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َأ ْن َسخ َط ا َّلل ُه َع َل ْیه ْم َو فی ْال َعذاب ُه ْم خال ُد َ
ون (َ )80و ل ْو كانوا
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
ُ ْ ُ َ َّ َ َّ
َ
النب ّی َو ما أ ْنزل إل ْی ِه َما ّات َخذ ُ
وه ْم أ ْو ِل َ
لك َّن كثیرا ِم ْن ُه ْم
یاء َو ِ
ِ ِ
یؤ ِمنون ِبالل ِه و ِ ِ
فاس ُق َ
ون ()81
ِ
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خالصه مباحث قبلی
دنبـال بحثهـای گذشـته ،در زمینـه والیـت قابـل تذکـر
موضوعـی کـه در
ِ
ً
دادن اسـت؛ اوال یک معرفی اجمالی از جامعه دارای والیت و فرد دارای والیت
ً
اسـت ،ثانیـا نقـش دورنمایـی اسـت از جامعـهای کـه در آن جامعـه والیـت وجود
دارد .در یکـی دو روز گذشـته کـه در ایـن زمینـه بحـث کردیـم ،آنچـه بهدس ِـت
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تدبـر در آیـات قـرآن ـ البتـه ایـن ّ
مـا آمـد از ّ
تدبـر با اسـتمداد و اسـتنتاجی بـود که بر
اثـر رابطـه بـا معـارف اهلبیـت؟مهع؟ در زمینـه والیـت در ذهـن مـا وجـود داشـته
اسـت ،بنابرایـن آنچـه که عـرض کردیم ،یک خالصهگیری ،هم از قرآن اسـت،
هـم از حدیـث ـ خالصـهای کـه از ایـن حرفهـا بهدسـت آمـد ،این شـد که والیت
دارای چنـد ُبعـد اسـت ،دارای چنـد جلـوه اسـت.
یکـی ایـن اسـت کـه جامعـه مسـلمان ،وابسـته و پیوسـته بـه عناصـر خـارج
سـلم نداشـته باشـد ،و البتـه توضیـح
از وجـود خـود نباشـد ،پیوسـتگی بـه غیر ُم ِ
دادیـم کـه ایـن پیوسـته نبـودن و وابسـته نبـودن یـک حرف اسـت ،بـ ه طورکلی
رابطـه نداشـتن ،یـک حـرف دیگـر اسـت .هرگـز نمیگوییـم کـه عالـم اسلام در
انـزوای سیاسـی و اقتصـادی بـه سـر ببـرد و بـا هیـچ یـک از ملتهـا و کشـورها
و قدرتهـای غیرمسـلمان رابطـهای نداشـته باشـد؛ نـه ،مطلـب ایـن نیسـت.
مسـئله ،مسـئله وابسـته نبـودن اسـت ،پیوسـته و دنبالـهرو نبـودن اسـت ،در
پـای
قدرتهـای دیگـر هضـم و حـل نشـدن اسـت ،و خالصـه اسـتقالل و روی ِ
خـود ایسـتادن اسـت.
یـک جلـوه دیگـر و یـک بدنـه و رویه دیگر از والیت ،عبارت اسـت از انسـجام
شـدید داخلـی میان عناصر مسـلمان؛ یعنی آنوقتیکه
و اتصـال و ارتبـاط بسـیار
ِ
جامعـه اسلامی مطـرح اسـت بـرای بحـث مـا و ذهـن مـا ،آنچـه که والیـت به آن
میگوینـد ،عبـارت اسـت از یکپارچـه بـودن و یکجهـت بـودن جامعـه اسلامی.
همانطوریکـه در احادیـث نبـوی و غیرنبـوی هسـت کـه َ«م َث ُـل ُ
الم ِؤمنی َـن فـی
َت ّ
راحمهـم َكمثـل َ
َ َ ُ
الج َس ِـد» مثـل یـک پیکر واحدی ،مثـل یک عمارت
ِ
واد ِهـم و ت ِ ِ
ِ ِ
واحـدی ،مثـل اجـزای بههـم پیوسـته یـک بنایـی؛ مسـلمانها بایـد پیوسـته
بههـم ،جوشـیده بههـم ،گـره خـورده بـ ه هـم و خالصـه ،دسـت واحـدی باشـند
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درمقابـل دسـتهای دیگـر و درمقابـل تعارضهـا و دشـمنیهایی کـه پیـش
ً
خواهـد آمـد .ایـن مطلـب را در آیـه دیروز کامال مشـاهده کردید .باز از آیات سـوره
َ
َ َ َ َ
مائـده اسـت کـه َ«ا ِذ ّل ٍــۀَع َلـى ُ
الكاف َ
الم ِؤم
ریـن»، 1در یـک آیـه دیگـر از
نیـن ا ِع ّـزۀٍ َعلـى ِ
َ ٌ َ ُ
اهلل َو
قـرآن ،همیـن مطلـب بـاز بهصـورت واضحتـری بیـان شـده«ُ ،م َح ّمد رسـول ِ
ُ
َ
َ
ا َّل َ
الك ّفار ُر َح ُ
ماء َب َین ُهـم» 2.وقتـی درمقابـل جبهـه خارجـی قرار
ذیـن َم َع ُه ا ِش ّـد ُاء َعلـى
ِ
ّ
میگیرنـد ،تـو از آنهـا چیـزی اسـتوارتر و خللناپذیرتـر نمیبینـی ،تأثرناپذیرتـر
و نفوذناپذیرتـر نمیبینـی ،مسـتقل؛ امـا در جبهههـای داخلـی ـ کـه تعبیـر جبهـه
ً
اساسـا درسـت نیسـت ،چـون جبههبنـدیای در داخـل وجـود نـدارد ـ در داخـل،
میـان بدنههـا و جناحهـای ایـن پیکـر عظیـم اسلامی هیچگونـه نفوذناپذیـری
ّ
نیسـت ،خلـل و تأثرناپذیـری نیسـت؛ بلکـه بهعکـس ،همـه روی هـم اثـر
میگذارنـد ،همـه یکدیگـر را بهسـوی خیـر و نیکـی جذب میکننـد ،همه یکدیگر
را توصیـه بـه پیـروی هرچـه بیشـتر از حـق میکننـد ،همـه یکدیگـر را توصیـه بـه
مقاومت هرچه بیشـتر درمقابل انگیزههای
راه حق و
ِ
پافشـاری هرچه بیشـتر در ِ
شـر و فسـاد و انحطـاط میکننـد ،همـه همدیگـر را نگـه میدارنـد ... .ببیننـد آیـا
بیـن آنهـا کسـی هسـت کـه از لحـاظ فکری ،از لحـاظ مادی ،از لحاظ شـناخت
حق و حقیقت ،ضعیفتر از دیگران باشـد یا نه ،اگر هسـت ،همه بکوشـند تا او
را هدایت کنند ،همه سـعی کنند تا اینکه او را به راه راسـت بکشـانند ،خالصه،
یـک خانـواده بـا اعضـا و افـرادی صددرصـد صمیمـی .اینهم یک جلـوه دیگر از
جلوههـای والیـت اسـت کـه جامعـه اسلامی بهاینصـورت اسـت.
یـک جلـوه دیگـر از جلوههـای والیـت کـه بـاز در روزهـای قبـل گفتیـم کـه
بسـیار مهـم اسـت و از همـه مهمتـر این اسـت و ضامن بقای والیـت بهمعناهای
 .1سوره مبارکه مائده ،آیه .54
 .2سوره مبارکه فتح ،آیه .29
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اول و دوم هـم همیـن اسـت؛ ایـن اسـت کـه جامعـه اسلامی نیازمنـد یـک مرکـز
ادارهکننـده بـا شـرایطی خـاص اسـت .چـون جامعـه اسلامی حکـم یـک پیکـر
واحـدی را بایـد داشـته باشـد ،هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجـاذب و متماسـک
بـدن واحـد ،مثـل یک
باشـند و هـم در خـارج مثـل یـک ُم ِ
شـت واحـد ،مثـل یـک ِ
َت ِـن واحـد درمقابـل جبهههـای خارجـی جلوهگری بکنند ،چـون این وحدت در
بدون تمرکز نیـروی ادارهکننده ممکن
جامعـه اسلامی الزم اسـت؛ و وحـدتِ ،
نیسـت .اگـر چنانچـه بـر هـر گوشـهای از گوشـههای ایـن عال ِـم اسلام ،یـک
عاملـی ،یـک قدرتـی ،یـک قطبـی حکومـت بکنـد ،اجـزای ایـن پیکـر از یکدیگـر
ً
وا میرونـد ،از هـم جـدا میشـوند ،در یـک راه حرکـت نمیکننـد .عینـا مثـل ایـن
میشـود کـه ارگانیسـم اعصـاب ادارهکننـده انسـان ،از وضـع کنونـی تبدیل شـود
ً
به اینکه مثال دو دسـتگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای
دسـت راسـت و چـپ ،دیگـر
طـرف راسـت ،یکـی بـرای طـرف چـپ؛  ...اینجـا
ِ
باهـم هماهنگـی نخواهنـد داشـت...
جامعـه اسلامی ا گـر بخواهـد دشـمنان را بهجـا ،بهوقـت و خـوب دفـع بکند؛
یـک گوشـه جامعـه اسلامی امـروز بـه فکر دفـع کردن دشـمن بیفتد ،یک گوشـه
دیگـر پسفـردا بیفتد ،بـاز فایدهای نـدارد...
آن مرکـزی کـه در َبطـن جامعـه و متن جامعه اسلامی ،همه جناحها را اداره
الیـق بـه شـأن خودش مشـغول میکنـد ،از تعارضها
میکنـد ،هرکسـی را بـه کار ِ

جلوگیـری میکنـد ،نیروهـا را بـه یـک سـمت هدایـت میکنـد؛ او بایـد از سـوی
خـدا باشـد ،بایـد عا ِلـم باشـد ،بایـد آ گاه باشـد ،بایـد مأمـون و مصون باشـد ،باید
یـک موجـود تبلوریافتـهای از تمام عناصر سـازنده اسلام باشـد ،باید مظهر قرآن
باشـد؛ اسـم او را چـه میگذاریـم؟ اسـم او را میگذاریـم ول ّـی .پـس والیـت در
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جامعـه اسلامی ،بـه آن دو صورتـی کـه عرض کـردم ،ایجاب میکنـد که ولیای
در جامعـه وجـود داشـته باشـد .اینهـم یـک ُبعـد و یـک بدنـه و یـک رویـه دیگـر
از ابعـاد مسـئله والیـت .ایـن توضیـح بحثهـای گذشـته بـود.
مسـئلهای کـه بعـد از ایـن پیـش میآیـد ،ایـن اسـت کـه بنـده و جنابعالـی
آیـا دارای والیـت هسـتیم یـا نـه؟ مـن و شـما ممکـن اسـت دارای والیـت باشـیم،
ً
آیـا مجموعـا جامعـه مـا دارای والیـت هسـت یـا نیسـت؟ مگـر فـرق میکنـد آقـا؟
بلـه ،ممکـن اسـت یـک عضـوی بهخودیخـود سـالم باشـد ،امـا سـالم بـودن
ً
یـک عضـو ،اوال نـه بهمعنـای سـالم بـودن همـه بـدن اسـت ،ایـن یـک مطلـب،
ً
ثانیـا یـک عضـو سـالم ا گـر در یـک بـدن غیـر سـالم قـرار گرفـت ،نمیتوانـد همـه
ّ
عضـو سـالم را دارا باشـد ،ایـن دو نکتـه .اول ببینیـم یـک
محسـنات یـک
ِ
ـخص
شـخص بنـده ،ش
انسـان بـا والیـت چهجـور آدمـی اسـت ،تـا بفهمیـم آیـا
ِ
ِ
ِ
جنابعالـی ،دارای والیـت هسـتیم یـا نـه .ا گـر چنانچـه ثابـت شـد ،روشـن شـد

انشـاءاهلل کـه بنـده و شـما دارای والیتیـم ،بعد باید بپردازیـم ببینیم که جامعه
چگونـه بایـد باشـد تـا دارای والیـت باشـد.
هیـچ مانعـی نـدارد؛ مانعـی نـدارد ،یعنـی ممکـن اسـت ،منظـورم ایـن اسـت؛
نهاینکـه اشـکالی نـدارد ،خیلـی اشـکال دارد ،امـا هیـچ مانعـی نـدارد کـه بتوانیم
فـرض کنیـم یـک انسـان دارای والیـت را در یـک جامعـه بیوالیـت .آیـا ایـن
خـود او دارای والیـت اسـت،
انسـان مسـئولیتش تمـام شـده اسـت؟ همینکـه ِ
ولـو در جامعـه محـروم و عـاری از والیـت زندگـی میکنـد ،ایـن زندگـی ،یـک
زندگـی مطلـوب اسـت؟ و آیـا اگـر کسـی خـودش دارای والیـت بـود ،امـا در یـک
جامعـهای زندگـی کـرد کـه آن جامعـه بیوالیـت اسـت ،و او درمقابـل بیوالیت ِـی
جامعـه مسـئولیت احسـاس نکـرد ،همیـن عـدم احسـاس مسـئولیت ،والیـت
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خـود او را هـم مصـدوم و خـراب نمیکنـد؟ اینهـا یـک تیترهایـی اسـت کـه شـما
ً
جـوان مسـلمان بایـد رویـش فکـر کنید.
زن مسـلمان ،مخصوصـا
ِ
ِ
مـرد مسـلمانِ ،
تک اینها
ممکن اسـت بنده آنقدر فرصت و مجال نداشـته باشـم که هر تک ِ
تـک اینهـا را بـرای شـما شـرح
را برایتـان شـرح بدهـم ،و ا گـر بخواهـم هـر تک ِ
بدهـم تـا اینکـه همـه افـرادی کـه اینجـا هسـتند ،مطلـب را درسـت بفهمنـد،
ً
ایـن الزم دارد کـه هـر یکـی از ایـن تیترهـا را یـک روز مثلا بحـث کنیـم ،و مـن
وقتـم اینقـدر نیسـت.
ً
مسـئله این اسـت که اوال ببینیم یک انسـان دارای والیت ،چگونه انسـان 
ی
اسـت؟ مـن چهجـوری باشـم ،دارای والیتـم؟ چهجـوری باشـم ،دارای والیـت
ً
نیسـتم؟ ایـن یکـی؛ ثانیـا ببینیـم چگونـه باشـیم مـا ،جامعـه ،هیئـت اجتماع ِـی
انسـانهایی کـه یـک جـا جمـع شـدند ،تـا دارای والیـت باشـیم و چگونـه دارای
ّ
والیـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه ،جامعه ّ
ولی و متولی و موالی
اسـت ،بهصورتـی کـه اسلام دسـتور داده و در چـه صورتـی و در چـه شـرایطی از
والیـت محـروم اسـت ،آن والیتـی کـه اسلام گفتـه.
 ...مسـئله سـوم ،آیـا یـک انسـانی کـه دارای والیـت اسـت ،تکلیـف خـودش
داشـتن شـخص خـودش تمـام شـده دیگـر؟ تکلیـف نـدارد کـه جامعـه
بـا والیـت
ِ
دارای والیـت بسـازد؟ اینهـم یـک مسـئله.

مسـئله چهـارم اینکـه اگـر یـک آدمـی خـودش دارای والیـت بـود ،در یـک
جامعـه محـروم از والیـت زندگـی میکـرد و احسـاس تکلیفـی نمیکـرد کـه جامعه
را دارای والیـت بکنـد ،آیـا ایـن احسـاس تکلیـف نکـردن ،والیـت خـود او را
مخـدوش نخواهـد کـرد؟ همینیکـه در فکـر نیسـت کـه دیگـران را هـم دارای
خـود ایـن ،والی ِـت او را ضعیـف
والیـت درسـت کنـد ،همیـن بـه فکـر نبـودن ،آیـا ِ
ِ
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نکـرده ،مخـدوش نکـرده ،خـراب نکـرده؟ اینهـم یـک مسـئله دیگـر اسـت.
ایـن مسـائل را بایـد بحـث کنیـم .حـاال مـن یکـی ،دوتـا از اینهـا را مطـرح
میکنـم ،بحـث میکنـم ،صحبـت میکنـم .البتـه وقتیکـه ایـن بحـث شـد،
ّ
معنـای مترق ِـی عال ِـی جال ِـب
آنوقـت مقایسـه کنیـد در ذهـن خودتـان ایـن
ِ
تنبـل از
ِخ
ِ
ردپسـند قرآنفرمـوده حدیثگفتـه والیـت را ،بـا آن معنایـی کـه ِ
آدم ِ
گرای سـهولتطلب ،بـرای والیـت پیـش خـودش
کار
بگریـز راحت ِ
طلـب سـهل ِ
ِ
ّ
تصـور میکنـد.

خصوصیات انسان والیتمدار
بـودن یـک آدم بـه ایـن اسـت کـه
عـدهای خیـال میکننـد کـه دارای والیـت ِ

آدم فقط در مجالس اهلبیت؟مهع؟ گریه کند .خیال میکنند که دارای والیت
ً
پشـت سـرش حتمـا
بـودن بـه ایـن اسـت کـه وقتـی اسـم اهلبیت؟مهع؟میآیـدِ ،
«علیهمالسلام» را بگویـد؛ فقـط همیـن و بـس .خیـال میکنند کـه دارای والیت
بـودن بـه ایـن اسـت کـه محبت اهلبیت؟مهع؟ در دل انسـان باشـد ،همین و
بـس .بلـه ،محبـت اهلبیـت؟مهع؟ را داشـتن ،واجـب و فـرض اسـت .نـام ایـن
بزرگـواران را بـا عظمت بـردن ،بسـیار جالـب و الزم اسـت .بـه نـام اینها مجلس
بهپـا کـردن و از عـزا و شـادی آنهـا درس گرفتـن ،عـزای آنهـا را گفتـن ،شـادی
آنهـا را گفتـن ،گریسـتن بـر بزرگواریهـای آنهـا ،بـر شـهامتهای آنهـا ،بـر
مظلومیتهـای آنهـا ،همـه اینهـا الزم اسـت ،امـا همـه اینهـا والیـت نیسـت؛
والیت از این باالتر اسـت .آنیکه در مجلس سیدالشهداصلواتاهللوسلامهعلیه
کار بدی
کار خوبـی میکنـد کـه اشـک میریزد ،امـا ِ
مینشـیند و اشـک میریـزدِ ،
بـودن والیـت.
میکنـد کـه اشـک ریختـن را کافـی میدانـد بـرای دارا ِ

درسـت بفهمیـد چـه میگویـم .آنکسـانیکه ذهنشـان تحـت تأثیـر تلقینـات
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و القائـات مغرضانـه یـا جاهالنـه بعضـی از دسـتهای مـزدور و مغـرض اسـت،
گریسـتن بـر سیدالشـهدا کسـی مخالـف
درسـت دقـت کننـد .گفتـه نشـود کـه بـا
ِ

اسـت ،نـه .اگـر هـم کسـی مخالـف باشـد ،ما مخالـف نیسـتیم ،مـا طرفداریم .ما
میگوییـم کـه گریسـتن بـر امـام حسینصلواتاهللوسلامهعلیه گاهـی میتوانـد
یـک ملـت را نجـات بدهـد...
آن والیتـی کـه انسـان را بـه بهشـت میبـرد ،ایـن نیسـت .البتـه گریـه کـردن
دور اصـل بسـیار
بـر امـام حسـین یکـی از گوشـهها ،شـعبهها ،بخشهـای بسـیار ِ
ً
مهـم والیـت ،میتوانـد بهحسـاب بیایـد .یـک عـدهای واقعـا از روی جهالـت و
انشـاءاهلل از روی جهالـت ،نـه از روی غـرض ،ایـن مسـائل را مطـرح میکننـد.
مسـئله گریـه را ،مسـئله عـرض کنـم کـه دشـمنیهای زبانـی بـا دشـمنهای
اهلبیـت؟مهع؟ را ،نـه دشـمنیهای فکـری ،مسـائلی ازاینقبیـل را مطـرح
میکننـد ،مسـائل سـطحی بـاب والیـت و ّ
تشـیع را مطـرح میکننـد و منحصـر
ِ
میکننـد والیـت را بـه اینهـا ،و شـگفتا کـه والیتفهمهـا و والیتشـناسها و
والیتدارهـا را بـا همیـن حربـه میکوبنـد؛ ایـن خیلـی خوشـمزه اسـت .منحصـر
میکننـد والیـت را در یـک ِنطـاق و محـدوده تنـگ و کوچکـی کـه شایسـته ایـن
اصـل مهـم اسلامی نیسـت.
عملی هرچه بیشـتر و
والیت در یک انسـان ،بهمعنای وابسـتگی فکری و
ِ
ولـی اسـتّ .
ولی خدا را بشـناس ،آنکسـیکه او
نتـر بـا ّ 
روزافزو 
ولـی را پیـدا کـنِّ ،
ّ ّ
یکـه مشـخص
ولـی حقانـی جامعـه اسلامی اسـت ،او را مشـخص کـن ،بعـد از آن 
ً
کـردی ،شـخصا از لحـاظ فکـر ،از لحـاظ عمـل ،از لحـاظ روحیـات ،از لحـاظ راه
و رسـم و روش ،خـودت را بـه او متصـل کـن ،مرتبـط کـن ،دنبالـش راه بیفـت،
ـتی تـو دوسـتی
جهـاد تـو
تلاش او،
تلاش تـو
حرکـت بکـن .ا گـر
ِ
ِ
جهـاد او ،دوس ِ
ِ
ِ
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دشـمنی تـو دشـمنی او ،جبههبندیهـای تـو جبههبندیهـای او باشـد؛ تـو
او،
ِ

آدم دارای والیـت
دارای والیتـی .دو کلمـه و آسـان .فهمیدیـد کـه چـه گفتـم؟ ِ
ولـی همفکر بشـود ،عمل ّ
ولـی را بدانـد ،بـا ّ
ولـی را بشناسـد ،فکـر ّ
ایـن اسـت؛ ّ
ولی
ً
ً
را بشناسـد ،بـا ّ
ولـی همعمـل بشـود ،دنبـال او راه بیفتـد ،خـودش را فکـرا و عملا
پیوسـته بـا ّ
ولـی کنـد ،ایـن بـا والیـت اسـت.
کـدام حاضریـد دسـت بلنـد کنیـد بگویید من دارای والیتم ،مـرد و مردانه؟ و
کـدام حاضریـم مـرد و مردانـه ،اعتـراف کنیـم کـه والیـت کامل نداشـتیم؟ والیت
را منحصـر کردیـم فقـط در اینکـه در دلمـان مهـر علیبنابیطالـب اسـت و یـک
قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن میریزیـم ،ولـو اینکه عملمـان ضد عمل
ی اسـت ،فکـر و اندیشـهمان ضـد فکـر و اندیشـه علـی اسـت .مـا اسـم ایـن
علـ 
را گذاشـتیم والیـت؟ بـرای خودمـان یـک افسـانهای ،یـک اسـطورهای ،یـک
خرافـهای درسـت کردیـم و دل خودمـان را بـه آن خـوش کردیـم ،خودمـان را
دانسـتیم از جملـه َموالـی علیبنابیطالـب؟ع؟ و دارای والیـت ،و خوشـحال
کـه تمـام آنچـه بـرای موالـی علیبنابیطالـب هسـت ،بـرای خودمـان آنهـا را
ّ
مسـلم و قطعـی میدانیـم .ایـن خیلـی جفاسـت ،ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حق
علیبنابیطالـب .ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حـق اسلام ،چـون والیـت بـرای
اسلام اسـت و ایـن خیلـی ظلـم اسـت در حـق ایـن اصـل بـزرگ ،اصـل والیـت.
حاضـر هـم نیسـتیم والیـت را بفهمیـم.
اینیکـه امامصادقصلواتاهللوسلامهعلیه موالیـان خـود را ،آنکسـانیکه
دارای والیتنـد ،قدرشـان را میشناسـد ،برایشـان احتـرام قائـل میشـود ،والیـت
را بـا عمـل میدانـد ،میگویـد :آنکسـیکه دارای عمـل اسـت ،ول ّـی مـا اوسـت؛
آنکسـیکه دارای عمـل نیسـتّ ،
عـدو مـا اوسـت؛ ایـن بـر همیـن اسـاس اسـت.

67

م�موعه نا�د ی� ش�ه ولا ی� ت
�
ج
ق آ
ت
وح�د در�ر� ن�
� ی

چـون والیـت را امـام صـادق آنجـوری معنـا میکنـد ،چـون والیـت در فرهنـگ
امـام صـادق فـرق دارد بـا والیـت در فرهنـگ آن جاهـل یـا مغرضـی کـه بـه نـام
امـام صـادق دارد زندگـی میکنـد .باهـم تفـاوت دارنـد اینهـا .چـرا بنـده و شـما
نفهمیـم معنـای والیـت را؟ چـرا عمیقانـه درک نکنیـم ایـن اصل اسلامی را تا باز
هرچه بیشـتر در رکود و جمود و خمود و عقبماندگی و دوری از اسلام و دوری
از دنیـا و آخـرت نمانیـم ،چـرا؟ میترسـم خودمـان را بـه امیـد بهشـت ،عمری در
دوزخ دنیـا نگـه داریـم ،و آنوقتیکـه جـان میدهیـم کـه وقـت مجسـم شـدن
ِ

آمـال دور و دراز ماسـت ،آنجـا هـم از بهشـت خبـری نباشـد؛ چقدر مایه
آرزوهـا و ِ

والیـت یـک انسـان ،پیوسـتگی و وابسـتگی مطلـق اوسـت بـه
حسـرت اسـت.
ِ
ّ
ولـی؛ بایـد وابسـته و پیوسـته باشـد ،ایـن یـک.

خصوصیات جامعه والیتمدار
و امـا والیـت یـک جامعـه بـه چیسـت؟ والیـت یـک جامعـه به این اسـت که
ً
ولی در آن جامعه ،اوال مشـخص باشـد ،بدانند که این اسـت ّ
ّ
ولی ،این یک؛
ً
تهـای آن جامعـه
ـش همـه نیروهـا ،نشـاطها ،فعالی 
ثانیـا منشـأ و الهامبخ ِ
باشـد .قطبـی باشـد کـه همـه جویهـا و سرچشـمهها از او سـرازیر میشـود.
مرکـزی باشـد کـه همـه فرمانهـا را او میدهـد و همه قانونهـا را او اجرا میکند.
نقطـهای باشـد کـه همـه رشـتهها و نخهـا بـه آنجـا برگـردد ،همـه بـه او نـگاه
کننـد ،همـه دنبـال او برونـد .موتـور زندگـی را او روشـن بکنـد در ایـن جامعـه،
راننـده و پیشقـراول کاروان زندگـی در جامعـه ،او باشـد .ایـن جامعـه ،جامعـه
دارای والیـت اسـت.
زمـام اجتمـاع را در
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بعـد از پیغمبـر ،بیسـتوپنج سـال ِ

دسـت نداشـت .جامعـه اسلامی بعـد از پیغمبـر ،بیسـتوپنج سـال دارای والیت
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ً
نبـود؛ تمـام شـد رفـت .در آن جامعـه ،سـلمان شـخصا دارای والیـت بـود ،ابیذر
ً
ً
ً
شـخصا دارای والیت بود ،مقداد شـخصا دارای والیت بود ،آن دیگری شـخصا
دارای والیـت بـود ،امـا جامعـه اسلامی چطـور؟ جامعـه اسلامی بعـد از پیغمبـر،
بیسـتوپنج سـال دارای والیـت نبـود .بعـد امیرالمؤمنیـن رسـید بـه حکومـت،
جامعـه اسلامی شـد دارای والیـت .چقـدرش؟ همانقـدری کـه علـی در آنقـدر،
در آن بخـش ،در آن قسـمت ،منشـأ و الهامبخـش و بسـتر فرمانهـا و مقـررات
والیـت یـک اجتمـاع بـه ایـن اسـت .هروقتیکـه
و معرفتهـا و شـناختها بـود.
ِ
امـام در جامعـه حکومـت میکنـد ،آنوقتیکـه امـام منشـأ امـر و نهـی در جامعـه
میشـود ،آنوقتیکـه همـه رشـتهها از امـام ناشـی میشـود ،آنوقتیکـه امـام
ً
دارد عملا جامعـه را اداره میکنـد ،آنوقتیکـه پرچـم جنـگ را امـام میبنـدد،
آنوقتیکـه فرمـان حملـه را امـام میدهـد ،آنوقتیکـه قـرارداد صلـح را امـام
مینویسـد ،آنوقـت جامعـه ،جامعـه دارای والیـت اسـت؛ و در غیـر اینصـورت،
جامعـه دارای والیـت نیسـت .اینهـم جامعـه دارای والیـت.

تکلیف انسان والیتمدار
حـاال ا گـر والیـت داریـد ،شـکر خدا بکنید؛ ا گـر ندارید ،دنبالـش راه بیفتید.
ا گـر اینچنیـن نعمتـی بـر سـر شـما هسـت ،خـدا را شـکر کنیـد .بزرگتـر از نعمـت
گتـر از
والیـت ،نعمتـی نیسـت .تشـریح میکنـم حـاال برایتـان کـه چطـور بزر 
والیـت نعمتـی نیسـت .ا گـر نداریـد ،دنبالـش راه بیفتیـد ،تأمیـن کنیـد والیـت را
در شـخص خودتـان و در جامعـه بشـری .سـعی کنیـد کـه علـیوار زندگـی کنیـد،
سـعی کنیـم کـه دنبـال علـی راه بیفتیـم ،سـعی کنیـم کـه میـان خودمـان و
علـی کـه ّ
ولـی خداسـت ،پیونـد برقـرار کنیـم .اینهـا کوشـش دارد ،تلاش دارد،
مجاهـدت دارد ،خـون دل خـوردن دارد .و بگویـم بـه شـما کـه ائمههـدی؟ع؟
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بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن ،یکسـره در راه والیـت کوشـیدهاند ،یکسـره.
تمـام تلاش ائمـه بـرای ایـن بـوده کـه والیـت را زنـده کننـد .جامعـه اسلامی را
احیـا کننـد ،ایـن نهالـی را کـه بـه نـام انسـان در ایـن مـزر ع ،در ایـن باغسـتان،
بخـش حیاتآفری ِـن والیـت،
گـوارای جان
در ایـن نهالسـتان غرسشـده ،بـا آب
ِ
ِ
زنـده و سرسـبز و بالنـده کننـد .ایـن تلاش ائمـه بـوده ،از راهـش ،بـا شـکل الزم.
والیـت یـک جامعـه تلاش کـردن ،معنایـش ایـن نیسـت که بنشـینیم
بـرای
ِ
مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لقدهنـی کنیـم و فحـش بـه زیـد و عمـرو بدهیم،
بـه ایـن و آن .بـا ایـن کارهـا والیـت درسـت نمیشـود ،بـا ایـن کارهـا از والیـت
دورتـر میافتیـم .راهـش ایـن اسـت کـه تالش کنیم بـرای قـدرت دادن به ّ
ولی
ولـیای کـه خدا گفته .دیروز معین کردم کـه ّ
اسلام ،بـه ّ
ولیای که خدا گفته،
چهجـوری اسـت .دیـروز گفتـم یـک ّ
ولـی را خـدا بـا نـام میگوید ،یک ول ّـی را خدا
بـا نشـان میگویـد .یکوقـت هسـت علیبنابیطالـب؟ع؟ حسـنبنعلی؟ع؟
حسـینبنعلی؟ع؟ علیبنحسـین؟ع؟ تـا آخـر ائمـه ،بـه نـام و خصوصیـات
یشـوند ،خود
مشـخص میشـوند؛ یکوقـت هسـت کـه نـه ،با نام مشـخص نم 
َُ
ولیای که با نام مشـخص شـده اسـت ،میگوید«َ :ف َا ّما َمن َ
آن ّ
هاء
كان ِم َن الفق ِ
ً
ً
ً
َ
َ
ً َ
َ ُ ُ
حافظـا ِل ِ ُ
مـر َمـواله» ،اینجـوری
فس ِ 
ـه ِ
صا ِئنـا ِلن ِ
دین ِـه مخا ِلفـا علـى هـواه مطیعـا ِل ِ
ولـیّ ،
مشـخص میکنـدّ .
ولـی اسـت؛ اینهـم از طـرف خداسـت ،آنهـم ازطـرف
خداسـت .منتهـا او را بـا اسـم معیـن کردهانـد ،ایـن را بـا اسـم معیـن نکردهانـد،
ایـن را خصوصیاتـش را گفتهانـد .شـما خـودت حسـاب کـردی ،انـدازه کـردی،
قـواره گرفتـی ،الگـو را گذاشـتی ،دیـدی درآمـد حضـرت آیتاهللالعظمـی آقـای
ً
بروجـردی مثلا .توجـه کردیـد؟ وقتیکـه انسـان بنـا داشـت کـه قوانیـن اسلامی
و مقـررات الهـی را در جامعـه ،بهصورتـی کـه والیـت حکـم میکنـد ،زنـده و احیـا
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بکنـد ،آنوقـت میگـردد راهـش را پیدا میکند .میگردد ،روشها و شـیوههایی
کـه دنیـا بـر دوش انسـان و بـر گـردن انسـان میگـذارد ،آنها را یـاد میگیرد .حاال
مـا بحـث در شـیوهها و روشهـا نداریـم ،اصلـش را بحـث میکنیـم.

ثمرات و نتایج جامعه والیتمدار
آنوقـت اگـر جامعـهای دارای والیـت شـد ،چـه میشـود؟ خـوب اسـت در
ی اسـت کـه دارای جـان خواهـد شـد .همیـن یـک
یـک کلمـه بگویـم :مـردها 
کلمـه کافـی اسـت .یـک مرده را شـما در نظـر بگیرید ،این بیجـان افتاده آنجا.
مغـز دارد ،کار نمیکنـد .چشـم دارد ،نمیبینـد .دهـان دارد ،غـذا را هضـم و بلـع
نمیکند .معده و کبد و جهاز هاضمه دارد ،اما غذا را جذب نمیکند .رگ دارد،
خـون در آن نمیگـردد؛ خـون دارد و در آن نمیگـردد ،چـرا؟ چـون جـان نـدارد.
دسـت دارد ،امـا همیـن مورچـه ریـز را هـم از خـودش دفـع نمیکنـد .پـا دارد،
حاضـر نیسـت از آفتـاب بـه سـایه بـرود ،نمیتوانـد .یـک مـرده دیگر ،یـک مرده.
جـان کـه دمیـده شـد ،مغـز کار میکنـد ،اعصـاب کار میکنـد ،دسـت میگیـرد،
دهـان میخـورد ،معـده هضـم میکنـد ،دسـتگاه گـوارش جـذب میکنـد ،خـون
میچرخـد و میگـردد ،نیـرو را بـه همـه بـدن میرسـاند ،بـدن را گـرم میکنـد،
او را در تلاش میانـدازد ،راه مـیرود ،دشـمن را میکوبـد ،دوسـتیها را جلـب
میکنـد ،خـود را هرچـه بیشـتر کاملتـر و آبادتـر میکنـد.
َ
اهمیـت والیـت در یـک جامعـه ،بگذاریـد
ایـن َمثـل را در مقـام فهمیـدن
ِ
مقابـل چشـمتان .پیکـر مـرده انسـان را بـردار ،یـک جامعـه انسـانی را بگـذار س ِـر
سـر جایـش .جامعـهای کـه والیـت نـدارد،
جایـش؛ روح را بـردار ،والیـت را بگـذار ِ

اسـتعدادها در ایـن جامعـه هسـت ،امـا یـا خنثـی میشـود ،به هدر مـیرود ،نابود
میشـود ،هـرز میشـود یـا بدتـر ،بـه زیـان انسـان بـهکار میافتـد .مغـز دارد و
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میاندیشـد ،امـا میاندیشـد بـرای فسـادآفرینی ،میاندیشـد بـرای انسانکشـی،
َ
میاندیشـد بـرای عالـم سـوزی ،میاندیشـد در راه بدبخـت کـردن انسـانها،
میاندیشـد برای محکم کردن پایههای اسـتثمار و ظلم و اسـتبداد .چشـم دارد
انسـان ،امـا آنچـه بایـد ببینـد ،نمیبینـد ،و آنچـه بایـد نبینـد ،میبینـد .گـوش
دارد ،امـا سـخن حـق را نمیشـنود ،اعصـاب ،سـخن حـق را بـه مغـز نمیرسـاند.
مغـز فرمانـی برطبـق حـق بـه جـوارح و اعضـا نمیدهـد .جـوارح و اعضـا عملـی
برطبـق حـق در عالـم انجـام نمیدهنـد .شـرایط عالـم اجـازه کار برطبـق حـق به
انسـان نمیدهنـد .ایـن جامعـه بیوالیـت اسـت...
جامعه دارای والیت ،جامعهای میشود که تمام استعدادهای انسانی را
رشد میدهد .همه چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان ،خدا به او داده،
نهـا را بـارور میکنـد .نهـال انسـانی را بالنده میسـازد .انسـانها را بـه تکامل
ای 
ّ
انسـانیتها را تقویـت میکنـد .در ایـن جامعـه ،ول ّـی یعنـی حا کـم،
میرسـاند.
همـان کسـی کـه همـه سررشـتهها بـه او برمیگـردد ،جامعـه را از لحـاظ مشـی
عمومـی ،در راه خـدا و دارای ذکـر خـدا میکنـد .از لحـاظ ثـروت ،تقسـیم عادالنه
ثـروت بهوجـود مـیآورد .سـعی میکنـد نیکیهـا را اشـاعه بدهـد ،سـعی میکنـد
بدیهـا را محـو و ریشهسـوز کنـد.
َ
َّ ّ ُ
«ا َّل َ
رض» ،1آیـه قـرآن اسـت؛ آنکسـانیکه ا گـر در زمیـن
ذیـن ِان َمكناهـم فِـی الا ِ
َّ َ
ّ
متمکنشـان سـازیم«َ ،ا ُ
قامـوا
سـمبلی بـرای ذکـر خـدا و
الصـلاۀ» ،ذکـر خـدا ،نمـاز
ِ
َ ُ َّ َ
خدایـی یـک جامعـه« ،اقاموا
الصلاۀ » نمـاز را بهپـا میدارند،
گیـری
توجـه و جهت ِ
ِ
ـری خدافرمـوده و
بهسـوی خـدا میرونـد ،جهتگیریشـان را برطبـق جهتگی ِ
َ َ ُ َّ َ
خدادسـتورداده قـرار میدهنـد« .و آتـوا
الـزكاۀ» ،تقسـیم عادالنـه ثـروت ،زکات
میدهنـد .بـه احتمالـی و بـه گمانـی کـه در ذهـن مـن اسـت ،زکات در قـرآن
 .1سوره مبارکه حج ،آیه .41
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دامنـهاش خیلـی وسـیعتر اسـت از آنچـه کـه در ذهنهـا وجـود دارد .احتمـال
میدهـم مـن ،البتـه ایـن احتمـال اسـت هـا ،هنـوز یقیـن هـم درسـت نـدارم
خـودم ،شـما هـم بهعنـوان یـک مطلـب یقینـی تلقـی نکنیـد ایـن را ،احتمـال
میدهـم کـه اصطلاح زکات در قـرآن ،شـامل همـه انفاقـات و صدقـات مالـی
باشـد .قرائنـی هـم البتـه پیـدا کـردم ،نـه بهقـدری که یقیـن کنم به ایـن مطلب
و بهطـور قاطـع بگویـم .بههرحـال یکچنیـن احتمالـی در ذهنـم اسـت.
ّ
َ ُ َّ َ
«آتـوا
الـزكاۀ» و بهطـور کلـی ،مسـلم بهمعنـای ایـن اسـت کـه تعدیلـی در
ثـروت ایجـاد میکننـد ،بـا توجـه بـه روایاتی که در باب زکات هسـت که میگوید
زکات موجـب تعدیـل ثـروت اسـت«َ .و َا َمـروا ب َ
عـروف» ،اشـاعه نیکیهـا،
الم
ِ
ِ
ُ َ
َ ََ َ
المنك ِـر» ،ریشـهکن کـردن منکرهـا .مـا
ـن
گسـتردن کارهـای خـوب« ،و نهـوا ع ِ
خیـال میکنیـم امربهمعـروف و نهیازمنکـر بهمعنـای ایـن اسـت کـه بنـده ،بـه
جنابعالـی امـر کنـم کـه شـما فلان کار بـد را انجـام ندهیـد ،فلان کار خـوب را
انجـام بدهیـد .فقـط همیـن امـر کـردن و گفتـن .درحالیکـه امـر کـردن و گفتـن،
یکـی از جلوههـای امربهمعـروف و نهیازمنکـر اسـت .بـه امیرالمؤمنیـن گفتنـد
کـه بـا معاویـه چـرا میجنگـی؟ حدیثـش مفصـل اسـت نمیخوانـم .گفـت بـرای
خاطـر اینکـه امربهمعـروف و نهیازمنکـر واجـب اسـت .خـوب گـوش بدهیـد،
اسـتنتاج کنیـد .آقـا در جنـگ صفیـن بـا معاویـه چـهکار داری آخـر؟ بـرو طـرف
کوفـه ،آنهـم بـرود طـرف شـام .فرمـود کـه خـدا امربهمعـروف و نهیازمنکـر را
واجب کرده اسـت .امام حسـین از مدینه بلند میشـود ،آقا کجا میروی؟ ُ«ا ُ
رید
َ
ُ َ
َان ُآم َـر ب َ
المنك ِـر» میخواهـم امربهمعـروف و نهیازمنکـر
عـروف َو انهـى َع ِـن
الم ِ
ِ
کنـم .ببینیـد چقـدر دایـره و دامنـه وسـیع و چقـدر از نظـر مـا کوچـک و ضیـق و
تنـگ اسـت .بههرحـال وقتیکـه والیـت در جامعـهای بـود ،اینهـا هـم انجـام
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میگیـرد ،اقامـه صلاۀ ،ایتـای زکات ،امربهمعـروف ،نهیازمنکـر و خالصه ،پیکر
بیجانـی ،جـان و روح و حیـات مییابـد.
�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و سوم
ن�گاهی گ را ب�ه
معنایی والیت بسیار وسیع و گسترده است و نباید آن را به
دایرهی
ِ

محبت صرف محدود کرد .انسان والیتمدار عالوه بر صفای باطنی و
داشتن ّ
محبت ،باید ّ
ولی را بشناسد و در فکر و عمل پیوسته و وابسته
به ّ
ولی بوده و تبعیت تمام و کمال از امام نماید؛ به گونهای که تمام
اقدامات وی در راستای امر امام صرف گردد .یکی از
جهتگیریها و
ِ
این ّ
تعهدات ،تالش برای قدرت دادن در جامعه به امام و ّ
ولی اسالمی
است .هر گاه در جامعه ّ
ولی مشخص شد و قدرت گرفت و مصدر و
الهامبخش همهی نشاطها و فعالیتهای زندگی گردید ،جامعه نیز

والیتمدار خواهد شد .با تحقق جامعهی والیتمدار ،آثار و نتایج فراوانی
حاصل می گردد ،برای نمونه می توان به یاد خدا (نماز) ،تقسیم عادالنه
ثروت (زکات) ،اشاعهی نیکیها (امر به معروف) و ریشهکن ساختن
بدیها و نابسامانیها (نهی از منکر) اشاره کرد.
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سؤاالت
 -1آیا با ِصرف وجود قانون الهی می توان جامعه را اداره کرد؟
 -2بـا توجـه بـه عقیـدهی منصـوب بـودن اهلبیـت؟مهع؟ ،چـرا خداونـد بـرای
کهـا و معیارهـا را مطـرح مـی کند؟
معرفـی جانشـینان پیامبـر مال 
 -3چرا والیت امر در اختیار خدا و برای خداست؟
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بسم ا ّلله الرحمن الرحیم
َّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
الز َ
ِإنما و ِلیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون
كاه َو
ُه ْم راك ُع َ
ون ()55
ِ
سوره مبارکه مائده

َّ َ
َ
َ َ
َّ َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ ْ ْ َ َ
الن ِاس أن
ات ِإ َلى أ ْه ِل َها َو ِإذا َحك ْم ُتم َب ْ َ
ین
ِإن الله َیأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا الأ َمان ِ
َّ َّ َ َ
َْ
كا َن َِ
تح ُك ُم ْوا ب ْال َع ْد ِل إ َّن ا َّلل َه ِن ِع َّما َی ِع ُظ ُ
سم َیعا َب ِص ًیرا()58
كم ِب ِه ِإن الله
ِ
ِ
َ َ َُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ
ُ َ َ
یأیها ال ِذین ءامنوا أ ِطیعوا الله و أ ِطیعوا
نكم ف ِإن ت َن َاز ْع ُت ْم
الر ُسول َو أ ْو ِلى الأ ْم ِر ِم ْ
َّ
ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َ
فى َ  َ ُ ُّ ُ
َّ ُ
ول ِإن كنتم تؤ ِمنون ِبالل ِه و الیو ِم الا ِخ ِر ذا ِلك
شى ٍْء فردوه ِإ َلى الل ِه َو الرس ِ
ِ
ُْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ
َ ٌْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
خیر و أحسن تأ ِویلا( )59أ لم تر ِإلى الذین یزعمون أنهم آمنوا ِبما أن ِزل ِإلیك و ما
َ ُ
َ ُ َ َّ ُ
َ ُْ
ون َأ ْن َی َ
رید َ
ُأ ْنز َل م ْن َق ْبل َك ُی ُ
وت َو ق ْد أ ِم ُر وا أ ْن َیكف ُر وا ِب ِهَو
اغ
الط
ى
ل
إ
وا
م
حاك
ت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً َ ً
یرید الشیطان أن ی ِضلهم ضلالا بعیدا ()60

سوره مبارکه نساء

ً
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ناك َعل ْی ِه ْم َحفیظا ()80
َم ْن ُی ِط ِع الرسول فقد أطاع الله و من تولى فما أرسل

سوره مبارکه نساء

َ
َ
ُ َ َ َ َ َّ ُ
َّ ْ َ َّ
النهار َو ُه َو َّ
الس ُ
میع ْال َع ُ
َو ل ُه ما َسك َن فِی اللی ِل و
لیم ( )13ق ْل أ غ ْی َر ا ّلل ِه أت ِخذ َو ِل ًّیا
ِ
َ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
فاطر َّ
ون أ َّول َم ْن
ماوات و الأر ِض و هو یط ِعم و لا یطعم قل ِإنِی أ ِمرت أن أك
الس ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ
ْ
أ ْسل َم َو لا َتك َون َّن ِم َن ال ُم ْشر َ
كین ()14
ِ

سوره مبارکه انعام

مطلبـی کـه امـروز در دنبالـه بحثهـای گذشـته ،در نظـر گرفتیـم کـه مطرح
بشـود ،بیان چند مسـئله از مسائلیسـت که در پیرامون مسـئله والیت ،به این
مسـائل برخـورد میکنیم...
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ّ
ولی جامعه اسالمی
ُ
یکـی ایـن اسـت کـه خـب ،شـما ثابـت کردیـد از روی قـرآن كـه حفـظ
پیوسـتگیهای داخلـی و نفـی وابسـتگیهای خارجـی  ...متوقـف اسـت بـر
اینكـه یـک مرکزیتـی ،یـك قـدرت متمركـزی در جامعـه اسلامی وجـود داشـته
باشـد تـا همـه نشـاطها و فعالیتهـا و همـه جهتگیریهـا و موضعگیریهـای
قطبها و جناحهای مختلف این جامعه را ،او رهبری و اداره كند؛ و اسم این
ی اسـتّ .
ولـی بـا تشـدید یـاء ،یعنـی فرمانـروا؛ یعنـی آنكسـیكه همـه نیروهـا
ولـ 
از او بایـد الهـام بگیـرد و همـه كارهـا بـه او بایـد برگـردد و خالصـه ،آنكسـیكه
مدیریـت جامعـه اسلامی ،هـم از جنبـه فكـری و هـم از جنبـه عملـی بـا اوسـت،
ایـن اسـمش ّ
ولـی اسـت .اینهـا را از قـرآن ثابـت کردیـم .حـاال بفرماییـد ببینیـم
کـه ّ
ولـی جامعـه اسلامی کیسـت؟ آیا مـا یک حرف خالصهای در ایـن باب داریم
کـه ا گـر بـه مـا گفتنـد کـه بسـیار خـب ،حـاال میخواهیـم بشناسـیم ول ّـی را؛ چـه
كسـی ّ
ولـی میتوانـد باشـد؟ . ...
«اهلل» ّ
ولی حقیقی جامعه اسالمی
قـرآن پاسـخش در اینجـا یـك كلمـه اسـت ،میگوید آنكسـیكه ّ
ولی واقعی
جامعـه اسلامی اسـت ،او خداسـت .حاكـم در جامعـه اسلامی ،جـز خـدای
ـس دیگری نیسـت .این مطلبی اسـت كـه توحید هم همیـن را به ما
متعـال ،ک ِ
ّ
میگفـت ،نبـوت هـم همیـن اصـل را بـرای مـا مسـلم میكـرد ،حـاال میبینیـد كه
والیـت هـم ایـن مطلـب را بـه مـا میگویـد .اینجـا ایـن جملـه را بـه اشـاره عـرض
کنـم و بگـذرم؛ همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب و یک مسـلک همینجور باشـد
کـه هـر یـک از اصلهـا ،نتیجـهای بدهـد کـه اصلهـای دیگـر آن نتیجـه را
میدهـد...
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بنابرایـن آنكسـیكه در جامعـه اسلامی ،حـق امـر و نهـی و فرمـان و حـق
اجـرای اوامـر و حـق فرمـان دادن و معیـن كـردن خطمشـی جامعـه و خالصـه،
ّ
تحكـم در همـه خصوصیـات زندگـی انسـانها دارد ،خداسـت«َ ،و ُ
اهلل َو ِل ُّـی
حـق
الم ِؤم َ
ُ
نیـن» .1بنـده آیاتـی كـه تعبیـر ّ
ولـی و اولیـا داشـت ،در قـرآن تتبـع كـردم و
ً
همـه را تقریبـا یـك مطالعـه اجمالـی كـردم ،دیـدم ایـن تعبیر كه خدا ول ّـی جامعه
اسلامی اسـت ،مؤمنیـن جـز خـدا ّ
ولـی و یـاوری ندارنـد ،خـدا حاكـم همـه امـور
ّ
بشـر بایـد باشـد ،ایـن یـک مسـئلهای اسـت كـه در قـرآن جـزو مسـلمات اسـت.
البتـه توجـه دارنـد برادرهـا ،لکـن در عیـن حـال خوب اسـت که توجـه بدهم من
بـرای بعضـی کـه ممکـن اسـت در ذهنشـان مطلـب مخلـوط بشـود؛ صحبت س ِـر
سـلطه تكوینـی پـروردگار نیسـت؛ آن بهجـای خـود محفـوظ ،معلـوم اسـت كـه
خـدای متعـال گـردش زمین و آسـمان را بـه اراده قاهره خویـش تنظیم میكند.
سـر ایـن اسـت كـه قوانیـن زندگـی انسـانها و روابـط فـردی و اجتماعی
صحبـت ِ

جامعـه بشـر هـم بایـد از خـدا الهـام بگیـرد؛ یعنـی حا كـم و فرمانـروای قانونی ،در
ّ
اسلامی قرآنـی و ِظـل نظـام اسلامی ،کـه مـا تعبیـر میکنیـم از آن
الهـی
ِ
جامعـه ِ
همیشـه بـه نظـام علـوی ،و ایـن تعبیـری اسـت کـه دلـم میخواهـد در ذهنهـا
بمانـد؛ نظـام علـوی...
والیت پیامبر؟ص؟ ،جلوه ی عینی والیت اهلل
ُ
خـب ،اینجـا میرسـیم بـه یـک مطلـب دیگـری؛ آقـا ،یعنـی چـه حا كـم
خداسـت؟ خـدای متعـال كـه بـا مـردم روبـهرو نمیشـود تـا امـر و نهـی بكنـد،
انسـانها احتیـاج دارنـد كـه یـك انسـانی بـر آنهـا حكومـت بكنـد ،یـك انسـانی
الزم اسـت كـه سررشـته كار انسـانها را بهدسـت بگیـرد .اینكـه میگویـم یـك
 . 1سوره مبارکه آلعمران ،آیه .68
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یـک آن تكیـه نـدارم ،رهبـری دسـتهجمعی را نمیخواهـم نفـی
انسـانی ،روی ِ
ّ
كنـم ،نـه؛ انسـان الزم اسـت كـه سررشـته كار انسـانها را بهدسـت بگیـرد؛ وإل
ا گـر چنانچـه در میـان جامعـه انسـانی و بشـری ،فقـط قانـون باشـد ،ولـو آن
قانـون از طـرف خـدا باشـد ،امیـری نباشـد بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه حاال
عـرض میکنـم ،فرمانروایـی نباشـد ،یـا یك هیئتی نباشـد کـه فرمانروایی بکند،
خالصـه ناظـر بـر اجـرای قانـون ا گـر در جامعـه بشـری نباشـد ،انتظـام جامعـه
بشـری بـاز هـم ب ههـم خـورده اسـت .ایـن انسـان چـه کسـی باشـد؟
ً
آن انسـانی یـا انسـانهایی کـه قـرار اسـت بـر بشـر و جامعـه بشـری ،عملا
ً
ً
عملا ّ
ولـی جامعـه باشـند ،عملا والیـت جامعـه را بـه عهـده
فرمانروایـی بکننـد،
خ مکتبهای گوناگون به این سـؤال،
بگیرند ،اینهاچه کسـانی باشـند؟ پاسـ 
گوناگـون بـوده .پاسـخ واقعیتهـای تاریخی هـم به این سـؤال گوناگون بوده.
ََ
َ ُ
یـک عـدهای گفتهانـد :ا ُلملـك ِل َمـن غلـب؛ هـر کسـی غالـب شـد ،یعنـی حكومت
جنـگل .یـك عـدهای گفتهانـد هركسـی كـه دارای تدبیـر بیشـتری .یـک عدهای
گفتهانـد هركسـی كـه از طـرف مـردم مـورد قبـول باشـد .یـک عـدهای گفتهانـد
دودمـان چنینوچنـان باشـد .یـک عـدهای سـخنان دیگـری
هركسـی كـه از آن
ِ

گفتهانـد ،منطقهـا و منشـأها و سـلیقههای دیگـری ابـراز كردهانـد.
ُ
پاسـخ دیـن و مكتـب دیـن بـه ایـن سـؤال ،ایـن اسـت كـه «ا َّنما َول ُّیك ُـم ُ
اهلل َو
ِ ِ
ِ
ُ
ً
َرسـول ُه»1؛ آنكسـیكه عملا در جامعـه ،زمـام فرمـان را و امـر و نهـی را بـه دسـت
میگیـرد از سـوی پـروردگار عالـم ،رسـول ا وسـت .لـذا در جامعـهای ،وقتیکـه
پیامبـری آمـد ،معنـی نـدارد كـه بـا بـودن پیغمبـر ،حاكـم دیگـری بـه جـز پیغمبر
بـر مـردم حكومـت بكنـد .پیغمبـر یعنـی همـان كسـی كـه بایـد زمـام قـدرت را در
جامعـه بـه دسـت بگیـرد ،حا كـم باشـد.
 .1سوره مبارکه مائده ،آیه .55
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«مومنان راستین» جانشینان پیامبر
وقتیكـه پیغمبـر از دنیـا رفـت ،تكلیـف چیسـت؟ وقتیكـه پیغمبـر خـدا
مثـل همـه انسـانهای دیگـر از دنیـا رفـت و جـان بـه جانآفریـن تسـلیم كـرد،
آنجـا چـهکار كنیـم؟ بـاز آیـه قـرآن پاسـخ میدهـد بـه ایـن مطلـب؛ َ«و ا َّل َ
ذیـن َآمنوا»
مؤمنـان ّ
مكتب دین ایمـان آورد ،او
ولـی شـما هسـتند .كـدام مؤمنـان؟ هرکه به
ِ
ُ
ّ
ولـی و حا كـم جامعـه اسلامی اسـت؟ خـب ،اینكـه الزم میآیـد كـه بـه عـدد همـه
نفـوس مؤمـن ،حا كـم داشـته باشـیم! چـهکار کنیـم در اینجـا؟
ِ

مؤمنانـی کـه نشـانه خاصـی دارنـد .پیداسـت کـه آیـه قـرآن ضمـن اینكـه
میخواهد یک کسـی را ّ
معلوم مشـخصی را،
انسـان
معین بکند ،میخواهد یك
ِ
ِ
ً
رویـش انگشـت بگـذارد ،بگویـد حاکـم شـما ایـن اسـت؛ ضمنـا میخواهـد معیـار
را هـم بـه دسـت بدهـد .دقـت کنیـد! میخواهـد آن انسـانی كـه در نظـر شـارع
گـذار اسلام مشـخص اسـت ،او را میخواهـد بـر مـردم حكومـت بدهـد،
و قانون ِ

امـا درضمـن،معیـار را هـم میخواهـد بگویـد ،علـت اینکـه مـا گفتیم حاکم شـما
ایـن باشـد ،معیـار ایـن اسـت .ایـن اسـت علـت انتخـاب او از طـرف پـروردگار ،یـا
انتصـاب او از طـرف پـروردگار؛ لـذا میگویـد َ«و ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» آنكسـانیكه ایمـان
آوردهانـد ،ایمـان درسـت آوردهانـد ،كـه الزمـه اطالق َ
«آمنوا» این اسـت كـه ایمان
ِ
ِ
درسـت مـراد باشـد ،نـه ایمانهـای ظاهـری .آنکسـانیکه در طـول زندگـی
خـود نشـان دادنـد کـه ایمـان آوردنـد ،آنكسـانیكه بـا عمـل خـود ،ایمانشـان را
ً
امضـا كردنـد؛ پـس «ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» ،شـرط اول ایـن اسـت كـه واقعـا مؤمـن باشـند.
َ َّ
شـرایط دیگـری هـم دارد« ،ا َّل َ
ذیـن ُیقیمون
الصـلاۀِ » آن مؤمنینـی كه نمـاز را اقامه
میكننـد ،نهاینکـه نمـاز میخواننـد .نمـاز خوانـدن یـك چیـز اسـت ،نمـاز را
بهپاداشـتن یـک چیـز دیگـر اسـت .اگـر میخواسـتند بگوینـد نمـاز میخواننـد،
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میتوانسـتند بگوینـد ُی َص ّل َ
ـون؛ تعبیـری اسـت هـم کوتاهتـر ،هـم موجزتـر.
اقامـه صلاۀ در یـك جامعـه ،معنایـش ایـن اسـت كـه روح نمـاز در جامعـه
زنـده بشـود ،جامعـه جامعـه نمازخوان بشـود؛ و میدانید كه جامعـه نمازخوان،
یعنی آن جامعهای كه در تمام گوشـه و كنارهایش ،ذكر خدا و یاد خدا ،بهطور
كامـل مـوج میزنـد و میدانیـد كـه جامعـهای كـه ذكـر خـدا و یـاد خـدا در آن موج
بزنـد ،در ایـن جامعـه هیـچ فاجعـهای انجـام نمیگیـرد ،هیـچ جنایتـی ،هیـچ
خیانتـی ،هیـچ لگـدی بـه ارزشهـای انسـانی در ایـن جامعـه انجـام نمیگیـرد.
آن جامعـهای كـه در آن ذكـر خـدا مـوج میزنـد ،مـردم متذكـر خـدا هسـتند،
كار مـردم ،برای
جهتگیـری ،جهتگیـری خدایـ 
ی اسـت ،در ایـن جامعـه ،همه ِ

خـدا انجـام میگیـرد.

علـت دزدیهـا ،علـت زبونیهـا ،علـت ظلمهـا ،علـت تن بـه ظلم دادنهـا ـ از
دو طـرف ـ علـت ّ
تعدیهایـی كـه انجـام میگیـرد ،همچنیـن علـت تـن بـه تعـدی
ً
دادنهایـی كـه انجـام میگیـرد ،تمامـا دوری از یـاد خـدا و ذكـر خداسـت...
مؤمنـی كـه در جامعـه اقامـه صلاۀ کنـد؛ جهـت جامعـه را بهسـوی خـدا قـرار
َّ َ ُ ُ َ َّ َ
بدهـد ،ذكـر الهـی را در جامعـه رایـج و مسـتقر كنـد« .الذیـن یقیمـون
الصـلاۀ» .بـه
ّ َ ُ َ َّ َ
اینجـا هـم خاتمـه پیـدا نمیكنـد ولـی« ،و یؤتـون
الـزكاۀ» تقسـیم عادالنـه
ثـروت بكننـد ،زكات بدهنـد ،اهـل انفـاق در راه خـدا باشـند ،دنبالـش میگویـد
َ«و ُهمراك َ
عـون» درحالیكـه راكـع هسـتند زكات را بدهنـد .ایـن اشـاره بـه یـك
ِ
مـورد و یـك داسـتان خـاص اسـت .شـنیدهام ،بلـدم آن حرفـی را کـه بعضـی از
مفسـرین دیگـر گفتهانـد ،گفتهانـد كـه َ«و ُهـم راك َ
عـون» ،معنایـش ایـن اسـت
ِ
كـه اینهـا همیشـه در حـال ركـوع باشـند ،و اشـاره بـه قضیـه خاصـی نیسـت.
عربیـت و عربیدانـی ایـن احتمـال را نفـی میكنـد«َ ،و ُهـم راك َ
امـا روح ّ
عـون»
ِ
ِ
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یعنـی در حـال ركـوع زكات میدهنـد .اینهـم مؤیـد همـان مطلبیسـت کـه
دیـروز عـرض کـردم ،کـه بـه احتمالـی بـه ذهـن مـن میآیـد؛ کـه گمـان میكنـم
زكات مطلـق انفاقـات اسـت؛ چـون انگشـتری كـه امیرالمؤمنیـن در حـال ركـوع
ْ

داد ،زكات اصطالحـی نبـود ،انفاقـی بـود در راه خـدا ،و اطلاق زكات شـده«َ ،و
ُ َ َّ َ
كاۀ َو ُهم راك َ
یؤتـون الز
عـون» یعنی یك انسـان ،آنقدر دلبسـته به مسـاوات
ِ
باشـد ،بهقـدری عالقهمنـد بـه انفـاق باشـد ،بهقـدری برایـش دیـدن فقـر و فقیـر
دردآور باشـد كـه صبـر نكنـد نمـازش تمـام بشـود ،ایـن سـائل برود ،فقیـر دیگری
بیایـد .انگشـتر تنهـا و منحصـر خـودش را ندهـد ،بگویـد میگذارم بعـد میدهم.
محو در راه
بهقـدری جاذبـه ایـن انسـان زیاد اسـت برای انفاق ،آنقدر ایـن آدم ِ

انجـام ایـن تکلیـف اسـت كـه امـان ندارد کـه صبر كنـد ،مجال نـدارد كه تحمل
كنـد .فقیـری دیـده ،فقـری دیـده ،جلـوهای دیـده كـه خـدا آن جلـوه را دوسـت
نمـیدارد ،او هـم دوسـت نمـیدارد ،لـذا چیـزی هـم نـدارد جـز انگشـتر؛ در حـال
نمـاز ،درمـیآورد میدهـد بـه سـائل.
ی اسـت در تاریـخ كـه
ایـن اشـاره بـه یـك ماجـرای مخصـوص و مشـخص 
ایـن را امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بهوجـود آورده ایـن ماجـرا را؛ یعنـی ایـن بزرگـوار
در حـال نمـاز بـوده ،فقیـری آمـده و ایـن بزرگـوار انفـاق كـرده ،آیـه نـازل شـده
اسـت .پـس همانطوریكـه مالحظـه میكنیـد ،آیـه دارد بهطـور اشـارهای
علیبنابیطالـب؟ع؟ را بهعنـوان ولیامـر معیـن میكنـد؛ ولـی نـه بهصـورت
ً
معیـن كـردن زورگویـان تاریـخ ،كـه وقتـی معاویـه مثلا ،فـرض کنیـد میخواهـد
بـرای خـودش جانشـین معیـن بكنـد ،میگویـد ایـن پسـر جانشـین مـن اسـت،
فرزنـد مـن کـه هسـت ،بایـد کـه بـه ایـن مقـام ،او بعـد از مـن برسـد .امـا خـدای
متعـال اینجـوری بـرای پیغمبـر جانشـین معیـن نمیكنـد؛ میگویـد کـه
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علیبنابیطالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد ،چون مالك حكومت
در او هسـت به نحو شـدید ...این آیه قرآن اسـت .بنابراین در اسلام ،ولیامر
ـود خـدا او را معین
آن كسـی اسـت كـه فرسـتاده خداسـت ،آن كسـی اسـت كـه خ ِ
حسـب طبیعـت خلقـت و
میكنـد؛ چـون فـرض ایـن اسـت كـه هیـچ انسـانی به
ِ
آفرینشـش ،حـق تحكـم بـر انسـانهای دیگـر را نـدارد.

تنهـا كسـی كـه حـق تحكـم دارد ،خداسـت و چـون خدا حق تحكـم دارد،
مصلحت انسـانها ،این حق را به هركه بخواهد ،بدهد
خدا میتواند طبق
ِ
و میدانیـم كـه كار خـدا ،بیـرون از مصلحـت نیسـت ،دیكتاتـوری نیسـت،
كار خـدا ،طبـق مصلحـت انسانهاسـت...
قلـدری و زورگویـی نیسـت ِ

آنچه که در اسلام تکیه روی آن شـده ،این اسـت که زمام امر مردم ،دسـت

آن کسـانی نیفتـد کـه انسـانها را بـه دوزخ میکشـانند .مگـر تاریـخ نشـان نـداد
ایـن مطلـب را بـه مـا؟ مگـر ندیدیـم کـه بـا جامعـه اسلامی ،اندکـی بعـد از صـدر
مشعشـع آغـاز اسلام ،چـه کردنـد و چـه شـد؟ و چـه بـر سـر ایـن جامعـه آمـد؟ ...
ً
لـذا بـود کـه در قرنهـای دوم و سـوم هجـری تقریبـا ،آدم وقتـی بـه تاریـخ نـگاه
میکنـد ،میبینـد فجایـع دسـتگاه قـدرت و خالفـت را ،و میبینـد بیاعتنایـی
و بیتفاوتـی مـردم را ،حیـرت میکنـد .آیـا ایـن همـان مردمنـد؟ اینهـا همـان
مردمـی هسـتند کـه در مقابـل عثمـان صبـر نکردنـد ،از اطـراف ،او را محاصـره
کردنـد و بعـد هـم باالخـره بـا آن وضـع فجیـع او را از خالفـت خلـع و عـزل کردنـد؟
اینهـا همانهاینـد؟ اینهـا همانهـا هسـتند کـه حـاال در شـب عروسـی خلیفـه
عباسـی ،خـرج گزافـی را کـه میتوانسـت یـک جنـاح عظیمـی از جامعـه اسلامی
را اداره کنـد ،میبیننـد کـه دارد خـرج چـه ّ
یشـود ... ،میدیدنـد
عیاشـیهایی م 
کـه در متـن واقعیـت جامعـه اسلامی این کار دارد انجـام میگیرد و درعینحال،
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غافـل بیخبـر ...پـس شـما ببینیـد چقـدر مهـم اسـت اینکـه حا کـم جامعـه
ِ

اسلامی چـه کسـی باشـد .آن کسـی باشـد کـه خـدا معیـن میکنـد.
َ َ ُ َّ َ
طیعـوا َ
آیـه قـرآن میگویـد َ«ا ُ
اهلل»1 ،از خـدا اطاعـت كنیـد« ،و اطیعوا الرسـول» از
ُ
َُ
َ
فرمـان از میـان خودتـان.
صاحبـان
مـر ِمنكـم»
ِ
ِ
رسـول اطاعـت كنیـد« ،و ا ِولیالا ِ
نـادان مسـلماننام ،خیـال میكنـد
جاهـل
صاحبـان فرمـان یعنـی چـه؟ آن
ِ
ِ

صاحـب فرمـان ،یعنـی هركسـی كـه میتوانـد فرمـان بدهـد ،هركسـی كـه زورش
میچربـد بـرای فرمـان دادن؛ میگویـد ایـن اولیاالمـر اسـت .مـا میگوییـم نـه،
اولیاالمـر او نیسـت .ا گـر بنـا باشـد کـه هركـه میتوانـد فرمـان بدهـد ،اولیاالمـر
باشـد و ازطرف قرآن به رسـمیت شـناخته شـده باشـد ،خب در فالن كوهسـتان،
بنـد سـبیل از بناگـوش دررفتـه هـم فرمـان میدهـد ،او هـم در
دزد قداره ِ
فلان ِ
آنجـا همـهكاره اسـت؛ پـس آنجـا اولیاالمـر اسـت؟ و اطاعـت فرمـان او واجـب
اسـت؟ . ...
اولیاالمری كه شـیعه معتقد اسـت ،آن اولیاالمری اسـت كه منشـور فرمان
ی اسـت كـه ا گـر
را ،خـدا بـه نـام او كـرده باشـد ،ایـن را میخواهیـم مـا .آن انسـان 
ُ
چـه ِ«منكـم» اسـت ،جـزو انسـانهای دیگـر اسـت ،امـا والیـت را از خـدا گرفتـه
باشـد ،كـه صاحـب والیـت كبـری خداسـت ،از خـدا گرفتـه باشـد. ... .
پـس منطـق شـیعه در ایـن مسـئله ،بسـیار منطـق ظریـف و دقیقیسـت.
ضمـن اینكـه نصـب خـدا را از قـرآن احسـاس و اسـتنباط میكنـد ،معیارهـا و
مالكهـا را هـم بـه دسـت مـردم میدهـد تـا مـردم فریـب نخورنـد .نگوینـد خیلـی
خـب ،علیبنابیطالـب روی سـر مـا ،روی چشـم مـا ،قبولـش داریـم ،حـاال هـم
نجـوری نگوینـد.
جانشـین علیبنابیطالـب ،هارونالرشـید اسـت .بلـه ،ای 
کمااینکـه ایـن حـرف گفتـه میشـد...
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیه .59
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شـیعه میگویـد نـه ،ایـن حـرف درسـت نیسـت .شـیعه میگویـد تـو کـه
حكومـت علیبنابیطالـب را قبـول داری ،بایـد معیارهـای خالفـت و والیـت
را هـم قبـول داشـته باشـی .بایـد قبـول داشـته باشـی كـه علیبنابیطالـب
بهخاطـر جمـع بـودن ایـن معیارها به عنوان ّ
ولی انتخاب شـده؛ پس اگر كسـی،
در او ایـن معیارهـا نبـود یـا ضـد ایـن معیارهـا در او بـود ،ایـن آدم حـق نـدارد کـه
جانشـین علیبنابیطالـب ،خـودش را معرفـی كند .حق ندارد والیت شـیعه را،
ّ
ولیامـر بـودن را ،ادعـا كنـد و كسـی حـق نـدارد بپذیـرد از او .ایـن اولیـن مطلبـی
کـه در ایـن زمینـه ،در پیرامـون مسـئله والیـت پیـش میآیـد.

چرایی والیت «اهلل»
مطلـب دوم ... ،والیـت خـدا بـرای چیسـت؟ ا گـر كسـی ایـن را سـؤال كنـد،
والیـت امـر در اختیـار خـدا و بـرای
بگویـد آقـا ،بـه چـه دلیـل شـما میگوییـد :چـرا
ِ
خداسـت؟ چـرا؟ جوابـش ایـن اسـت كـه ایـن ،ناشـی از یـك فلسـفه طبیعـی
اسـت كـه در جهانبینـی اسلام مشـخص و معیـن شـده اسـت .در جهانبینـی
َ
َ
اسلام ،همـه چی ِـز عالـم از قـدرت پـروردگار ناشـی میشـود«َ ،و ل ُـه مـا َسـك َن فِی
َّ َ َّ
هـار» 1هـر آنچـه در روز و شـب آرمیـده و سـاکن اسـت ،از ِآن خداسـت.
الن
یـل و
ِ
الل ِ
ُ
تكوینـی بر
خـب ،چیـزی كـه همـه پدید ههـای خلقـت بـرای اوسـت و حكومـت
ِ
همهچیز در اختیار او اسـت ،حكومت قانونی و تشـریعی هم باید در اختیار او
باشـد ،چـارهای نیسـت...
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تبیین قرآنی والیت اهلل ،پیامبر و مومنان راستین

َ
ُ َ ُ ُ َ
«ا َّن َ
هلهـا» 1همانـا خـدا شـما را فرمـان
اهلل َی ُأم ُركـم ان ت َـؤ ّدوا الا
ِ
مانـات ِالـ ى ا ِ
ِ
َ
َ َ َ
ّ
ُ
َ
َ
ـاس ان
میدهـد كـه امانتهـا را بـه اهلـش برگردانیـد« ،و ِاذا حكمتـم بیـن الن ِ
َ ُ
َ
میـان مـردم داوری و حكومـت و قضـاوت میكنیـد،
تحكمـوا ِبالع ِ
ـدل» و چـون ِ
ُ ُ
برطبـق عـدل و داد ،حكومـت و قضـاوت بكنیـد« ،ا َّن َ
اهلل ِن ِع ّمـا َی ِعظكـم ِب ِ»
ـه
ِ
همانـا پـروردگار چـه نیكـو چیـزی اسـت کـه شـما را بـدان پنـد میدهـد و موعظـه
ً
ً
َ
میكنـد« ،ا َّن َ
كان َسـمیعا َبصیـرا» همانـا پـروردگار شـنوا و بیناسـت .آنچـه را
اهلل
ِ
كـه بـه شـما فرمـان میدهـد ،از روی شـنوایی و آ گاهـی و دانـش كامـل اسـت.
چـون شـنوای نیازهـای درونـی شماسـت ،چـون بینای سرنوشـت شماسـت ،لذا
آنچـه را احتیـاج داریـد ،بـه شـما میدهـد و میبخشـاید.
ایـن از آیـه اول كـه دربـاره امانـت صحبـت میكند ،و میگویـد امانتها را به
اهلـش بدهیـد ،درحقیقـت یـك زمینهچینـی بـرای آیـه دوم اسـت .امانـت فقـط
ایـن نیسـت كـه یـك تومـان مـن دسـت شـما دارم ،ایـن یـك تومـان را بـه مـن
تریـن نشـانه و نمونههـای امانـت ،ایـن اسـت كـه آنچـه امانـت
برگردانیـد .مهم ِ

خداسـت در میـان مـردم ،آن را انسـان بـه جایـش برسـاند و بـه اهلـش برسـاند.
اطاعت انسان كه میثاق و پیمان خدا با آدمیست ،آن را در جایش مصرف
کند و خرج كند ،اطاعت از خدا بكند و از آنکه خدا فرموده كه اطاعت بشود.
ایـن مهمتریـن مصداق امانت اسـت.
بعـد میفرمایـد «یـا َا ُّی َهـا ا َّل َ
ذیـن َآمنـوا» ای آنكسـانیكه ایمـان آوردهایـد،
َ َ ُ َّ َ
َ«ا ُ
طیعـوا ا ّلل َـه » اطاعـت كنیـد از خـدا« ،و اطیعوا
الرسـول» ،و اطاعـت كنیـد از پیامبر
ُ
َُ
َ
مـر ِمنكـم» اطاعـت كنیـد از صاحبـان فرمـان از میـان خودتـان؛
خـدا« ،واولِیالا ِ
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیات .58-60
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تـز اسلامی بـا بعضـی
آنكسـانیكه در میـان شـما صاحبـان فرماننـد .اینجـا ِ
یشـود .ت ِـز اسلامی
مایـز و محـل افتراقـش معلـوم م 
از تزهـا و ایدههـای دیگـرِ ،

نمیگویـد کـه حکومـت ،روزی خواهـد بـود كـه الزم نباشـد ،نـه؛ ایـده اسلامی
پیشبینـی نمیكنـد آن روزی را كـه در جامعـه ،دولـت و حكومـت نباشـد،
نهخیـر؛ درحالیكـه بعضـی از مكتبهـا پیشبینـی میكننـد آن روزی را كـه
جامعـه ،جامعـه ایـدهآل اسـت و یكـی از خصوصیاتش این اسـت كه دیگر دولت
و حكومـت در آن جامعـه نیسـت؛ نـه؛ اسلام ایـن را پیشبینـی نمیكنـد.
خـوارج ،زیـر بهانـه حکومـت الهـی بـود کـه میگفتنـد علیبنابیطالـب بایـد
ُ َ ّ
کـم ِال ِّل» حکومـت بـرای خداسـت .امیرالمؤمنیـن در
نباشـد .میگفتنـد «ال ح
ُ
ٌ
َ
ُ
سـخن درسـتی اسـت،
باطل» سـخن،
جـواب ایـن میگویـد «ک ِل َمــۀ َح ٍـق ُیراد ِبها ِ
ِ
ً
حاکـم واقعـا خداسـت ،آنکسـیکه مقـررات را میدهـد و سررشـته زندگـی را بـه
ُ َ ّ
ً
کم ِال ِّل»ِ یا میگویید
دسـت میگیرد ،واقعا خداسـت ،اما شـما میگویید «ال ح
ََ ّ
مـرۀ ِال ِ ِهلل» قانـون و حکومـت بـرای خـدا ،مجـری قانـون کیسـت؟ آنهـم
«ال ِا
شـما میگویید که غیر خدا ،کسـی نباید مجری قانون باشـد؟ بعد لذا در جواب
َ
ُ َّ ّ
میر» ،باالخره انسـانیت و جامعه بشـری
ـاس ِمن ا ٍ
ایـن سـخن میگویـد« :البـد ِللن ِ
ی اسـت كـه بایـد
امیـر الزم دارد ،حاکـم و فرمانـروا الزم دارد .ایـن طبـع انسـان 
زندگـیاش بـا یـك مجـری قانـون همـراه باشـد؛ بـودن قانـون كفایـت نمیكنـد،
بایـد كسـی باشـد تـا اینكـه ایـن قانـون را اجـرا كند و نظـارت كند بر اجـرای دقیق
َُ
َ
ُ
مـر ِمنكم» ،منتهـا اولیاالمر،
و صحیـح ایـن قانـون ،همیـن را میگویـد «و او ِلیاال ِ
آیـا مطلـق اولیاالمـر اسـت؟ هـر كـه فرمـان رانـد درسـت اسـت؟ گاهی میشـود در
یـك جـا دو نفـر فرمـان میراننـد ضد یكدیگر ،هـر دو اولیاالمرند؟ گاهی میشـود
یـک آدمـی فرمـان میرانـد کـه عقل و خـرد انسـانی ،فرمانرانـی او را نفی میكند؛
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بـاز هـم اولیاالمـر اسـت؟اینجاسـت كـه بیـن مـا و طـرز فكـر تسـنن ،یـك اختالف
اساسـی پیـدامیشـود .مـا میگوییـم اولیاالمـر ،صاحـب فرمـان ،آن صاحـب
فرمانـی اسـت كـه با معیارهای الهی تطبیق بكنـد .درحالیكه آنهـا این چنین
ً
شـرطی را عملا کـه نمیکننـد ،حـاال در کتـب فقهیشـان چیسـت ،مراجعـه
درسـتی نداشـتم ببینـم .آنیکـه شـایع اسـت در افـواه و در زبانهـا ،ایـن اسـت
کـه نـه ،هرکسـی کـه بـه مقـام فرمانرانـی و فرمانروایـی رسـید ،برایشـان محتـرم
و معتبـر اسـت.
َ
ناز ُ
َ«فـان َت َ
ـیء» پـس ا گـر در چیـزی منازعـه و اختالفـی داشـتید،
عتـم فـی ش ٍ
ِ
َ ُّ ُ َ
ُ
َ
ك ُنتـم ُتؤمنـونَ
ّ
َ
سـول» برگردانیـد آن را بـه خـدا و پیامبـر«ِ .ان
«فـردوه ِالـى ِ
ِ
اهلل و الر ِ
َ َ
با ّلل ِـه َو َ
الآخ ِـر» اگـر شـما مؤمـن بـه خـدا و روز واپسـین هسـتید« ،ذ ِلـك خ ٌیر»
ـوم ِ
الی ِ
ِ
ََ َ ُ َ ً
ایـن نیكوتـر اسـت« ،و احسـن تأویلا» دارای عاقبـت بهتری اسـت .ببینید ،مردم
نیـك فرمانروایی نیكان و عواقب سـوء فرمانروایی
را متوجـه میكنـد بـه عواقب ِ
بـدان .اینهـم یـک آیـه.
دنبالهاش آیه سـوم اسـت .طعن به كسـانی اسـت كه از این فرمان كلی سـر
مون َا َّن ُهم َآمنوا بمـا ُانز َل ا َل َ
ذین َی ُزع َ
میپیچنـد«َ ،ا َلـم َت َـر ِا َلى ا َّل َ
یك » آیـا نمینگری به
ِ ِ
ِ
آنكسـانیكه میپندارنـد كـه ایمـان آوردهانـد به آنچه که بر تو نازل شـده اسـت،
َ ُ َ
َ َ
نـزل ِمن ق ِبلـك» میپندارند كـه بر آییـن تـو و آیین پیشـینیان
بـه آییـن تـو« ،و مـا ا ِ
پیـش خودشـان ،خودشـان را مؤمـن فـرض
تـو ،ادیـان آسـمانی ،ایمـان دارنـد؛
ِ

میكننـد؛ بـا اینکـه خودشـان را مؤمـن فـرض میکننـد ،كاری از آنها سـر میزند
َ
َ َ
َ
ریـدون ان َی َتحاكمـوا ِالـى
كـه منافـی بـا ایمـان بـه خداسـت ،آن چیسـت؟ ُ«ی
ّ
اغـوت» میخواهنـد تحاكـم كننـد بـه طاغـوت ،یعنـی بـرای حـل و فصـل کار
الط ِ
خـود بـه طاغـوت مراجعـه کننـد ،از طاغـوت نظـر بخواهنـد ،فرمـان بگیرنـد ،بـر
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طبـق نظـر او ،فرمـان او ،زندگـی خـود را بـه راه ببرند؛ این منافی با ایمان اسـت،
َ َ َ َ
َ ّ
اغـوت» ،میکوشـند ،میخواهنـد تحا کـم کننـد
ُ«یریـدون ان َیتحاكمـوا ِالـى الط ِ
َ ُ َ
ُ
ـه درحالیكه به اینهـا فرمان
نـزد طاغـوت ،درحالیكـه َ«و قـد ا ِمروا ان َیكفروا ِب ِ»
َّ
َ ُ ُ َّ
ُ َ
ـیطان ان ُی ِضل ُهم
رید الش
داده شـده اسـت كه به طاغوت كفر و انکار بورزند« ،و ی
ً
ً
َضـلالا َبعی اد» و شـیطان میخواهد كه آنـان را گمراه كند ،گمراهی و سرگشـتگی
بسـی دور .مـن احتمـال میدهـم ایـن شـیطان ،همـان خـود طاغـوت اسـت،
چیـز دیگـری نیسـت .اینهـا میخواهنـد سـراغ طاغـوت برونـد ،غافـل از اینكـه
شـیطان طاغـوت ،ایـن شـیطانی كـه بـا عنـوان طاغـوت در قـرآن شـناخته
ایـن
ِ

یـه
میشـود ،آنهـا را از راه راسـت دور میكنـد تـا از گمراهیهـا ،از وادیهـای ِت ِ
سـرگردانی ،سرشـان را در مـیآورد .طاغـوت آنهـا را ،شـیطان آنهـا را از جـاده
آنچنـان دور میانـدازد كـه برگشتنشـان كار یـكذره ،دوذره نیسـت ،خیلـی بـه
راسـت هدایـت .ایـن آیـه قـرآن اسـت.
دشـواری دیگـر برگردنـد بـه راه
ِ
مطلـب بعـدی کـه اینجـا نوشـتیم ،عیـن آنچـه کـه نوشـتم عـرض
البتـه
ِ
میکنـم .والیـت خـدا و پذیـرش آن از طـرف مؤمنـان ناشـی از یـک فلسـفه اسـت
ی اسـت .کـه
کـه در جهانبینـی اسلام مقـرر گردیـده و بنابرایـن یـک امـر طبیعـ 
اینیکـه مـا میگوییـم از خـدا بایـد اطاعـت کـرد و ّ
ولیامـر خداسـت ،ایـن یـک
َ َُ
طبیعـی روشـنی دارد .چـون همهچیـز بـرای خداسـت .کـه آیـه «و لـه مـا
فلسـفه َّ ِ
َ َ
َ
ـك َن فـی الل َ ّ
هـار»1؛ ایـن مطلـب را درسـت روشـن میکنـد...
س
یـل و الن ِ
ِ
ِ
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�ذ
م�بح� ب� ی� ت
ث
س� و چ�هارم
ن�گاهی گ را ب�ه

تنها ّ
ولی جامعه ،خداوند است .اوست که باید حاکم بر همهی امور
چیز
بشر باشد و قوانین زندگی بشر باید از وی الهام بگیرد .زیرا همه ِ
عالم از قدرت پروردگار ناشی می شود .ا گر چنانچه در میان جامعهی
بشری فقط قانون باشد ،انتظام جامعه به هم می خورد و نیاز به امیر و
مجری است .آن مجری کسی نیست جز پیامبر و از آنجایی که حضور
پیامبر در جامعه اسالمی همیشگی و دایمی نیست ،بعد از ایشان،
مومنان راستین که اوصاف آنها توسط خدا بیان شده ،بر جامعهی
اسالمی والیت دارند.
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ّ
 -1شیطان و طاغوت چه وقت بر فرد یا جامعه تسلط پیدا می کند؟

 -2آیا رهایی از والیت طاغوت امکانپذیر است؟ چگونه؟
ّ
جاهلیت مدرن و والیت طاغوت چه رابطهای برقرار است؟
 -3میان
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ
ْ
َ
َ
َ
الش ْی َطان َّ
الرجیم()98إ ّن ُه ل ْی َس ل ُه ُسل َط ٌ
ف ِإذا قرأت القرءان فاست ِعذ ِبالل ِه ِمن
ان
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َع َلى َّالذ َین َء َام ُن ْوا َو َع َلى َر ّبه ْم َی َت َوَّك ُل َ
َ
()99إن َما ُسلطنه ع َلى ال ِذ َین َیت َول ْونه َو ال ِذ َین
ون
ِ
ِِ
ِ
ُ
ْ
ُ
هم ب ِه ُمشرك َ
ون()100
ِ
ِ
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ُْْ َ ُ ّ
َو َمن ُی َشاقق َّ
الر ُس َول ِمن َب ْع ِد َما َت َب َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ین ن َو ِل ِه
یل المؤ ِم ِن
ِ ِ
ین له الهدى و یت ِبع غیر َس ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ ُ
ْ
ْ
ّ
َ
ْ
ّ
ُ
ّ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ا()115إن الله لا یغ ِف ُر أن یشرك ِب ِهَو یغ ِف ُر
لى َو نص ِل ِهجهن َم َو َس َاءت م ِصیر
ما تو 
ِ
ون َذال َك ل َمن َی َش ُاء َو َمن یُ
َما ُد َ
یدا()116إن َی ْد ُعونَ
شر ْك با َّلله َف َق ْد َض َّل َض َل َالا َبع ً
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ ً
َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ْ ُ َ َّ َ َ ً َ ً
ُ
تخذ ّن
ِمن د ِون ِ ِهإلا ِإناثا َو ِإن َیدعون ِإلا ش ْیطنا ّم ِریدا( )117لعنه الله و قال لأ ِ
َ َّ َ َ ُ
َُ َ
َ َ ُ َّ َ
م ْن ع َباد َك َنص ًیبا َّم ْف ُر ً
ا()118و لأ ِضل ّن ُه ْم َو لأ َم ِّن َی ّن ُه ْم َو لا ُم َرن ُه ْم فل ُی َب ِّتك َّن
وض
ِ ِ ِ ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ َ َّ َ َ ُّ َّ َ َ َّ َ َ َّ
َ َ ْ َْ
ّ َ َ ً ّ ُ
ون
َءاذان الأن َع ِ
ام َو لامرنه ْم فل ُیغ ِیرن خلق الل ِه َو من یت ِخ ِذ الش ْیطن َو ِل ّیا ِمن د ِ
َّ
َّ
ُ ً
َ ََ َ
َ
ا()119ی ِع ُد ُه ْم َو ُی َم ِّن ِیه ْم َو َما َی ِع ُد ُه ُم الش ْی َط ُن ِإلا
ا ّلل ِه فق ْد خ ِس َر خ ْس َرانا ُّم ِب ًین
ُ
غ ُر ًورا()120
سوره مبارکه نساء

ُّ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ
َّ ُ َ ُّ َّ َ ُ ْ
ك َف ُر وا َأ ْول ُ
یاؤ ُه ُم
ور و الذین
مات ِإلى الن
الله و ِلی ال
ِ
ذین َآمنوا ُیخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظل ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
َ ْ ُ َّ
َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ
الن ِار ُه ْم فیها
ولئك أصحاب
مات أ ِ
ور ِإلى الظل ِ
الطاغوت یخ ِرجونهم ِمن الن ِ
خال ُد َ
ون ()257
ِ

سوره مبارکه بقره

و امـا مطلبـی کـه امـروز بـا این آیـات میخواهیـم ثابت کنیم ،شـرح بدهیم،
ایـن اسـت :بعـد از آنیکـه فهمیدیـم کـه هـر مسـلمانی و هـر آنکسـیکه مدعـی
بندگـی خداسـت ،بایـد ّ
ولـی زندگـی خـود و فرمانـروا و صاحباختیـار فعالیتها و
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نشـاطهای سراسـر دوران عمـر خـود را ،از سـوی خـدا بدانـد ،از خـدا بخواهد ،به
آن ّ
ولـیای کـه خـدا میگمـارد و معیـن میکنـد ،سـر بسـپارد ،دسـت اطاعـت بـه
ّ
ولـیاهلل بدهـد .خالصـه کالم ،در همـه فعالیتهـای زندگـی ،فقـط خـدا را حا کـم
و فرمانـروا بشناسـد و هـر آنکسـیکه خـدا بـه جانشـینی خـود برگزیـده اسـت.
البتـه ایـن بحـث را هـم کردیـم کـه آنکسـانیکه خـدا آنهـا را به جانشـینی خود
برگزیـده ،چـه کسـانی هسـتند؛ و گفتیـم کـه انبیاینـد و پـس از انبیـا ،اولیاینـد.
همانهایـی کـه شـما بـه نـام اولیـا هـم آنهـا را میشناسـید؛ یعنـی حاکمـان و
فرمانروایـان الهـی .منتهـا گفتیـم کـه ّ
ولـی و حاکم الهی ،یا با نام و نشـان ،هردو
معیـن میشـود ،یـا اینکـه بـا نـام معیـن نمیشـود ،بـا نشـان معیـن میشـود... .
مطلـب مـورد نظـر امـروز ایـن اسـت کـه ا گـر کسـی والیـت خـدا را نپذیـرد و زیـر
ً
ً
فرمـان غیـر خـدا بـرود ،اوال خـود این آدم چـه حکمی دارد؟ ثانیا این کار اسـمش
ً
چیسـت؟ ثالثـا ایـن عمـل نتیجـهاش کـدام اسـت؟ . ...

طاغوت و معنای آن
در قـرآن كریـم ،هـر والیتـی غیـر از والیـت خـدا را بهعنـوان والیـت طاغـوت
معرفی كردهاند .آنكسـیكه تحت والیت خدا نباشـد ،تحت والیت طاغوت
اسـت .طاغـوت یعنـی چـه؟ طاغـوت از مـاده طغیـان اسـت .طغیـان یعنـی
زندگـی انسـان فراتـر
سركشـی كـردن ،از آن محـدوده و دایـره طبیعـی و فطـری
ِ
ً
ّ
انسـانیت بـرای كامـل شـدن پدیـد آمـده اسـت،
رفتـن .مثلا فـرض بفرماییـد
ّ
انسـانیت را از كامـل شـدن بینـدازد ،طاغـوت اسـت .فـرض بفرمایید
آنكسـیكه
فطـری طبیعـی و مطابق
انسـانها بایـد بـا آییـن خـدا زندگـی كنند ،ایـن یـك امر
ِ
بـا سرشـت انسانهاسـت ،ا گـر كسـی انسـانها را جـوری بـار بیـاورد ،كاری
بـا آنهـا بكنـد ،تصرفـی روی آنهـا انجـام بدهـد كـه اینهـا بـا آییـن غیـر خـدا
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ً
زندگـی بكننـد ،ایـن آدم طاغـوت اسـت .انسـان بایـد دائمـا در ِج ّ دوجهد و تالش

باشـد ،برای اینكه وجود خود را به ثمر برسـاند .هر عاملی كه انسـان را به عدم
جدیـت ،بـه عـدم تلاش كـردن ،بـه تنبلـی ،بـه راحتطلبـی ،بـه عافیتجویـی،
تشـویق و ترغیـب بكنـد ،او طاغـوت اسـت.
انسـانها بایـد سـر بـه فرمـان خـدا باشـند ،هرچیـزی كـه انسـان را از فرمـان
خـدا کنـاری ببـرد ،خـارج بکنـد ،موجـب شـود انسـان درمقابـل خـدا عصیـان
بـورزد ،او طاغـوت اسـت .پـس طاغـوت ،اسـم خـاص نیسـت ،كـه بعضـی خیال
میكننـد كـه طاغـوت ،اسـم بـرای یـك ُبتـی اسـت .بلـه اسـم ُبـت اسـت ،امـا آن
ُبـتُ ،ب ِـت معینـی نیسـت .گاهـی آن ُبـت ،تـو خـودت هسـتی؛ گاهـی آن بـت،

پـول توسـت؛ گاهـی آن بـت ،زندگـی راحتطلبانـه معمولـی توسـت؛ گاهـی آن
بـت ،آن مـراد توسـت؛ گاهـی آن بـت ،آن كسـی اسـت كـه تـو دسـتت را تـوی
دسـت او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سـرت را پاییـن انداختـی تـا هرجـا كـه تـو
را میبـرد ،ببـرد .گاهـی ایـن بـت ،طلا و نقـره اسـت ،بیجـان اسـت ،فلـز اسـت؛
ی اسـت ،قانـون اسـت؛
گاهـی هـم انسـان اسـت ،جانـدار اسـت ،نظـام اجتماعـ 
طاغـوت ،بنابرایـن ،یـك اسـم خـاص نیسـت ـ البتـه در زمینـه طبقهبندیهـای
اجتماعـی در بحـث نبـوت عـرض کـردم ،آنجـوری کـه آدم اسـتنباط میکنـد در
میـان آیـات قرآنـی ،در کنـار ملأ و مترفیـن و احبـار و رهبـان ،طاغـوت آن مقـام
ً
باالتـر اینهاسـت.آن یـک تعبیـر دیگـری اسـت و جـای دیگـری اسـت کـه فعلا
بحـث دربـاره آن نداریـم ـ بنابرایـن هرکسـی کـه از تحـت والیـت خدایـی خـارج
شـد ،ناگزیـر در والیـت طاغوتـی و شـیطانی وارد شـده اسـت .شـیطان و طاغـوت
باهـم چهکارهانـد؟ آیـا نسـبتی دارنـد باهـم؟ بلـه ،از نسـبت ،باالتـر دارنـد.
شـیطان ،همـان طاغـوت اسـت؛ طاغـوت ،همـان شـیطان اسـت .آیـه
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قـرآن میگویـد ایـن را ،میخواهـم آیـه را بخوانـم بـرای اسـتنتاج لفظـی فقـط،
ی اسـت بـا شـیطان .آیـه قـرآن میفرمایدکـه
تـا معلـوم بشـود کـه طاغـوت مسـاو 
ذیـن َآمنـوا ُیقات َ
«ا َّل َ
اهلل » 1آنكسـانیكه ایمـان آوردهانـد ،مؤمـن
لـون فـی َس
ِ
ـبیل ِ
ِ
َ َّ َ َ
ك َفـروا ُیقات َ
لـون فـی
شـدهاند ،مقاتلـه و ستیزشـان در راه خداسـت« ،و الذیـن
ِ
ّ
اغـوت » آنكسـانیكه بـه دیـن ،كفـر و انـكار ورزیدهانـد؛ مقاتلهشـان،
َس
ـبیل الط ِ
ِ
َ
قاتلـوا َا َ
ولیـاء
ستیزشـان ،جنگشـان در راه طاغـوت اسـت .بعـد میفرمایدکـه «ف ِ
َّ
ـیطان» بـا اولیـا و همجبهـگان و پیوسـتگان و وابسـتگان شـیطان سـتیزه و
الش
ِ
َّ َ َ َّ
ً
َ
كان َضعیفـا » كـه مكـر شـیطان،
ـیطان
یـد الش
مقابلـه و مقاتلـه بكنیـد«ِ ،ان ك
ِ
تدبیـر شـیطان ،حیلـه شـیطان ،ضعیف اسـت .در این آیه میبینیـد كه طاغوت
بهجـای شـیطان و شـیطان بهجـای طاغـوت ،نـام بـرده شـدهاند .شـیطان هـر
ی اسـت كـه از خـارج ِ از وجـود آدمـی ،او را بـه كارهـای شـرارتآمیز و بـه
عنصـر 
كارهـای فسـادآمیز ،بـه انحطـاط ،بـه َپسـتی ،بـه زبونـی ،بـه ظلـم ،بـه بـدی ،بـه
كجـی وا مـیدارد؛ بـه او میگوینـد شـیطان.
شـیاطین جـن داریـم ،شـیطانی از خویشـاوندان
شـیاطین ِانـس داریـم،
ِ
ِ

و زنـان داریـم ،شـیطانی از بـزرگان داریـم ،شـیطانی از افـراد بیگانـه داریـم،
شـیطانی از احساسـات داریـم ،بـه ایـن میگوینـد شـیطان .یكـی از مصداقهـا و
آدم صفیاهللِ ،قد مخالفت و اسـتقالل
نمونههایـش ،ابلیـس اسـت كـه درمقابل ِ
علـم میكنـد...

والیت طاغوت و آثار و نتایج آن
هـر والیـت غیـر خدایـی ،والیـت شـیطانی و طاغوتـی اسـت .آنكسـیكه
در تحـت فرمـان ّ
ولـی حقیقـی زندگـی نمیكنـد ،بایـد بدانـد كـه تحـت فرمـان
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیه .76
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طاغـوت و شـیطان زندگـی میكنـد .ممكـن اسـت بپرسـید آقـا ،تحـت فرمـان
شـیطان و طاغـوت زندگـی كـردن و تـن بـه فرمـان او دادن ،چـه مفسـدهای مگـر
دارد؟ اینهـم یكـی از نـكات آیـات امـروز اسـت .قـرآن در ایـن زمینـه بـه مـا چنـد
جـواب میدهـد.
جـواب اول ایـن اسـت كـه ا گـر تـن بـه والیـت شـیطان دادی ،شـیطان بـر
ّ
ّ
ثمربخش وجود تو مسـلط خواهد
یهـای سـازنده خلا ِق آفریننده
تمـام انرژ 
ِ
شـد .اولش این اسـت ،ا گر چنانچه گردنت را بردی طرف شـیطان و طاغوت،
كـه ریسـمان والیتـش را بـر گـردن تـو بینـدازد ،دیگـر از دسـت او خالصـی پیـدا
نخواهـی كـرد .هرچـه در وجـود تـو ،از نیـرو و از ابتـكار و از فعالیتهای سـازنده و
از جلوههـای درخشـنده وجـود دارد ،تحـت قبضـه طاغـوت و شـیطان درخواهـد
آمد .وقتیكه تو تمام وجودت در قبضه او درآمد ،آنوقت او بهآسـانی میتواند
تـو را در همـان راهـی كـه خـودش میخواهـد ،بـه همانجایـی كـه خـودش
میخواهـد ،بـا همـان وسـیلهای کـه خـودش میخواهـد ،بكشـاند و ببـرد؛ و
پیداسـت كـه شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و
معنویـت رهنمـون نمیشـود .او برایـش ایـن چیزها هدف نیسـت برای شـیطان
و طاغوت ،مصالح شخصی خودش هدف ّاولی است ،و میخواهد آنها را
تأمیـن كنـد؛ پـس تـو را در راه مصالـح شـخصی خود بـهكار میانـدازد.
اگر دقت کنید ،این سلسـلهای که عرض کردم ،این کلمات و این جمالت
را ،کـه حسابشـد ه اسـت ،تحـت هـر جملـهای معنایی هسـت ،خواهیـد دید که
چقـدر بـا واقعیتهـای تاریخـی ،از آغـازی کـه مـا از تاریـخ خبـری داریـم تـا امـروز
تطبیـق میكنـد .اگـر تـن بـه والیـت طاغـوت دادی ،تمـام نیروهـا و انرژیهـا
و ابتكارهـا و اسـتعدادهای تـو در قبضـه طاغـوت واقـع میشـود و وقتیکـه در
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قبضـه طاغـوت واقـع شـد ،بـه سـود تـو بـهکار نمیافتـد ،چـون سـود تـو بـرای
طاغـوت و شـیطان مطـرح نیسـت .بـرای شـیطان خـود او مطرح اسـت ،مصالح
او مطـرح اسـت ،راه او مطـرح اسـت .ا گـر چنانچـه در آن راه و بـا آن مصالـح ،تـو
قربانـی شـدی ،شـدی؛ تـو گمـراه شـدی ،شـدی .اگـر بـرای تأمیـن آن مصالـح،
الزم شـد تو قربانی بشـوی ،باید بشـوی؛ الزم شـد تو گمراه بشـوی ،باید بشـوی.
شـیطان اسـت دیگـر ،قـدرت در اختیـار اوسـت و تـو هـم كـه خـودت را دادی بـه
دسـت او ،میكشـد هرجـا كـه خاطرخـواه اوسـت.
ایـن آیـه قـرآن اسـت ،ایـن آیـهای کـه از سـوره نسـاء میخوانـم برایتـان،
َّ َ
ُ
بسـیار آیـه قابـل توجـه و قابـل ّ
تدبـری اسـتَ .
شـاق ِق
عـد
«...و َمـن ی ِ
الرسـول ِمـن َب ِ
مـا َت َب َّی َـن َل ُـه ُ
الهدی» 1هرکسـی کـه بـا پیامبـر بـه مخاصمـت و سـتیزه برخیـزد پس
از اینکـه مسـیر هدایـت بـرای او روشـن گردیـد ،از پیغمبـر جـدا بشـود ،راهش را از
َّ
ً
راه نبـوت ،همـان راهـی كـه قبلا برایتـان ترسـیم كردیم ،منشـعب كنـد«َ ،و َیت ِبـع
الم ِؤم َ
َغ َیر َسـبیل ُ
نیـن» به غیـر راه مؤمنـان و جامعـه اسلامی و هدفهـای ایمانی
ِ
مسـلمان صحیـح و باهـدف و باجهت
جمـع
ِ
راهـی را پیـروی بکنـدَ ،خـودش را از ِ
ُ ّ َ ّ
خود او بر گردن افكنده اسـت ،بر
کنـار بکشـد« ،ن َو ِل ِـهما ت َولى» همان چیزی را كـه ِ
گردنـش اسـتوار میكنیـم .همـان والیتـی را كـه خـود او بـه دسـت خـود پذیرفته
زندگی بیچارهاش قرار میدهیم .به دسـت خـودش به آن
ـگ ثابـت
اسـت ،رن ِ
ِ

منطقـه رفتـه بـود و آنجـا سـكنی گرفته بـود ،او را همانجا ،پاشكسـته میكنیم،
َ ُ
َّ َ ُ َ ُ َ
َّ َ
وم َحتى ُیغ ِّیروا ما ِبانف ِس ِـهم» .2خـود تو رفتی زمامـت را دادی
ِ«ان اهلل لا یغ ِّیـر ما ِبق ٍ
بـه شـیطان ،پـس بگـذار ایـن زمام در دسـت شـیطان بماند ،این س ّـنت ماسـت،
ایـن قانـون آفرینـش اسـت .این بـرای این دنیایـت ،برای آن دنیایت چیسـت؟
 .1سوره مبارکه نساء ،آیه .115
 . 2سوره مبارکه رعد ،آیه .11
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َ
ُ
صل ِـه َج َه ّنـم»؛ از اینجـا هـم کـه چشـم بسـتی ،یكسـره خواهـی رفـت بـه
َ«و ن ِ
سـراغ دوزخ قهـر پـروردگار و عـذاب جاودانـه الهـی .وقتـی انسـان بـه تاریـخ نـگاه
ً
میكنـد ،میبینـد عینـا همینجـور اسـت.

تبیین تاریخی آثار و نتایج والیت طاغوت
مسـائل مهـم
ایـن مسـائل ،مسـائلی اسـت کـه خیلـی مهـم اسـت ،اینهـا
ِ

اجتماعـی اسـت .مـا روی قـرآن ،از دیـدگاه ایـن مسـائل ،خیلـی کـم کار کردهایـم
و اینهـا را بـا تاریـخ اسلام خیلـی کـم تطبیـق دادیـم .و چقـدر خـوب اسـت کـه
ً
افـراد عالقهمنـد بـه قـرآن و صاحـب ّ
تدبـر ،در مسـائل اجتماعـی و مخصوصـا
ِ
تاریخـی قـرآن ،بیشـتر دقـت و ّ
تدبـر کننـد؛ بعد اینهـا را با واقعیتهـای تاریخی
کـه تطبیـق بدهنـد ،معلـوم میشـود کـه کـدام تفسـیرها و توجیههـای تاریخـی،
ی اسـت بـرای ایـن آیـه.
مطابـق بـا واقـع اسـت .ایـن تکـه تاریخـی ،یـک تفسـیر 
ً
البتـه میدانیـد بنـده دأبـم نیسـت کـه در اینگونـه محافـل مخصوصـا ،تاریـخ
بگویـم؛ امـروز میخواهـم یکقـدری تاریـخ بگویـم.
شـهر کوفـه از شـهرهای خیلـی عجیـب تاریـخ اسلام اسـت .شـما از کوفـه
چندجـور خاطـره بـه یـاد داریـد .اینهایـی کـه میگویـم ،تازگـی نـدارد راجعبـه
کوفـه .بـه یادتـان هسـت کـه کوفـه آنجایـی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن در میـان
همه کشـورهای اسلامی و شـهرهای وابسـته به مملکت عظیم اسلامی ،آنجا
را بـرای خالفـت خـودش انتخـاب کـرد .ایـن یـک پوئـن مثبـت ،ب هقـول آقایان.
بـاز خاطرتـان هسـت کـه اهل کوفـه در جنگهای امیرالمؤمنین شـرکت کردند،
جنـگ جمـل را اینهـا بـه پایـان رسـاندند ،جنگ نهـروان را اینها تمـام کردند،
در جنـگ صفیـن هـم ،قبایـل اطـراف کوفـه و بعضـی از قبایـل دیگـر بودنـد و
همیـن مـردان جنگـی آن شـهر بودنـد کـه آن جنـگ را بـه پایـان رسـاندند و بـه
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آنجاییکـه رسـید .بـاز یـک جـای دیگـر بهخاطرتـان هسـت کـه همیـن مـردم
کوفـه بودنـد کـه امیرالمؤمنیـن از دسـت اینهـا ِگلـه و شـکایت میکردکـه چـرا
وقتـی میگویـم بیاییـد جنـگ ،نمیآییـد؟ بـاز همینهـا بودنـد کـه بزرگانشـان،
نامـه نوشـتند ،رفتنـد خدمـت امـام حسـن مجتبیصلواتاهللعلیـه کـه آقـا بیـا،
مـا ایـن شـهر را دربسـت میدهیـم در اختیـار تـو و ایشـان تشـریف نیاوردنـد .بـاز
ََ
همینهـا بودنـد کـه بزرگانشـان نامـه نوشـتند بـه حسـینبنعلی؟ع؟ کـه «ا ّن ُ 
ـه
َ َ َ
یـس َعل َینـا ِا َمـام» امامـی نداریـم ،پیشـوایی نداریـم ،حاکمـی نداریـم و خدا این
ل 
طاغیه را بر ما مسـلط کرده ،و شـما بیا .و راسـت هم میگفتند سـلیمانبنصرد،
حبیببنمظاهـر ،مسلمبنعوسـجه و غیرهذلـک .و بـاز همینهـا بودنـد کـه
آمدنـد در یـک جنـگ بسـی نابرابـر و نامتعادلـی ،درمقابـل حسـینبنعلی؟ع؟
صـف کشـیدند و آن فاجعـه انجـام گرفـت .بـاز همینها بودند که بعـد از اندکی،
یـک ماجرایـی در تاریـخ بهوجـود آوردنـد کـه در تاریـخ اسلام جـزو نمونههـای
بسـیار نـادر و پرشـکوه اسـت؛ ماجـرای توابیـن ... .و بـاز همینهـا بودنـد کـه
میبینیـد سسـتیها و تنبلیهـا و ضعفهـا و ناتوانیهـای روحـی و فکـری ،در
آنهـا در بعضـی از قضایـا بـه چشـم میخـورد.
ایـن چیسـت مگـر؟ ایـن آدمهـا مگـر دو جـور ،دو روحیـه ،دو رو داشـتند؟
َ َ
َ
َ َ َ
همانهایـی کـه زینـب کبـری بـه آنها میگویـد« :یا اهل الكوفـ ِـۀ یا اهـل الخ ِ 
تل
َو َالغـدر» ،مردمـان ّ
غـداری آنهـا را یـاد میکنـد .ایـن یـک مسـئلهای اسـت،
ِ
ی اسـت .به نظر من مطالعه روی کوفه و یک بحثی
مسـئله کوفه یک مسـئلها 

دربـاره روانشناسـی شـهر کوفـه در تاریـخ ،بسـیار بحـث جالبـی اسـت ،اگر کسـی
اهـل ایـن کار باشـد .متخصصیـن ،جامعهشـناسها ،روانشـناسها بنشـینند
راجعبـه کوفـه صحبـت کننـد ،فکـر کننـد ،بحـث کننـد ،ببیننـد این چـه موجود
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عجیبـی اسـت؛ یکجـا آنهمـه شـگفتی از لحاظ نشـان دادن جلوههای عظیم
انسـانی ،یکجـا اینهمـه سسـتی و تنبلـی و بیعرضگـی .چیسـت مگـر؟ دو
طبقهانـد کوفیهـا؟ دو جنبـه و دو رو دارد جامعـه کوفـه؟ کوفـه یـک منطقـهای
رسـای امیرالمؤمنیـن ،آنچنـان سـاخته و
متیـن
اسـت کـه زیـر فرمـان کلمـات
ِ
ِ

آبدیـده شـده ،کـه هرچـه میپـرورد ،هرچه سـبز میکنـد این مزرع ،یک سـبزه،
ً
نهـال قابـل تربیـت اسـت .اصال زمینـه و آبوهوا انسانسـاز
یـک پروریـده و یـک ِ
بـزرگ حماسـهآفرین تاریـخ شـیعه ،ازهمهجـا بیشـتر ،حتـی از
اسـت .لـذا مـردان ِ
مدینـه بیشـتر ،در کوفهانـد .بـر اثـر چه؟ بر اثـر تعلیمات و تلقینـات امیرالمؤمنین
در مـدت همـان چهـار سـال .شـوخی نیسـت ،مثـل علیبنابیطالبـی در یـک
شـهر حکومـت کنـد .درسـت اسـت کـه ایـن حکومـت ،در ظـرف چهـار سـال ،در
ً
سـطح جهان اسلام ناکام بوده ،اما در سـطح کوفه مسـلما کامیاب بوده اسـت.
ً
در جامعه کوفه مسـلما تأثیرات شـگرف و عجیبی داشـته اسـت .کوفه بنابراین
شـده یـک مهـد تشـیع ،زادگاه اصالتهـا و فضیلتهـای شـیعی .درسـت اسـت؟
امـا هرجـا کـه زادگاه اصالتهاسـت ،الزم نیسـت کـه همـه کسـانی کـه آنجـا
هسـتند ،افـراد اصیـل و بافضیلـت و ایدهآلـی باشـند .یـک طبقـه مـردم ،همیشـه
در یـک جامعـه پرشـور و پرخـروش ،نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه هسـتند.
در میـان میلیونهـا نفـر آدم ،گاهـی چنـد دههزار،حتـی چنـد هـزار انسـان ،یـک
عمـل قهرمانانـهای از خودشـان انجـام میدهنـد کـه نـام آن چنـد میلیـون ،بـه
قهرمانـی و شـورآفرینی و حماسـهآفرینی در دنیـا ثمـر میشـود .یـک طبقـه در
میـان مـردم کوفـه بودنـد کـه اینهـا جالب بودنـد .نه که یک طبقـه بهاصطالح
جامعهشناسـانه ،نـه؛ یـک قشـری ،یـک جمعـی ،یـک گروهـی ،یـک رگـهای از
مـردم اینجـوری بودنـد .امـا تـوده مـردم ،عامـه مـردم ،مثـل مـردم همهجـای
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دیگـر بودنـد ،بدتـر نبودنـد .مثـل مـردم مشـهد ،مثـل مـردم تهـران ،مثـل مـردم
اصفهـان ،مثـل مـردم مدینـه ،مثـل مـردم جاهـای دیگـر .امـا چـون آن گـروه
انـدک ،در آن گوشـه مملکـت اسلامی ،یعنـی کوفـه ،مایـه رعـب و هـراس
حکومتهـای زمـان بودنـد؛ همیشـه بدتریـن عناصـر ،رذلتریـن فرماندارهـا،
پسـتترین آدمهـای خودشـان را ،نوکرهـا و جالدهـای خودشـان را میگماشـتند
بـر سـر آن شـهر ،و کاری بـا آن مـردم میکردنـد ـ چـه از لحـاظ شـدت عمـل و
اختنـاق ،چـه از لحـاظ تبلیغـات مسـموم ،چـه از لحـاظ ترویـج فقـر و بیچارگـی
میـان آنهـا ـ کـه تـوده مردم بهطور ناخودآ گاه ،بیتوجه ،یک کشـش بیشـتری
بهطـرف فسـاد و انحطـاط پیـدا کننـد.
بـرای خاطـر چـه میکردنـد؟ بـرای خاطـر آن گـروه مبـارز ،آن گـروه زبـدهای
کـه در ایـن شـهر بـود و در شـهرهای دیگـر نبـود .بـرای خاطـر اینکـه بکوبنـد
ـاد بزرگ ،ممکن بود بتواننـد از آن
ـاک پا کنه ِ
زمینـهای را کـه ایـن انسـانهای پ ِ
اسـتفاده بکننـد .بـرای خاطـر اینکـه آنهـا نتواننـد اسـتفاده بکننـد ،میرفتنـد
زمینـه را بهکلـی خـراب میکردنـد .تبلیغـات مسـموم میکردنـد ،مـردم را در
فشـار میگذاشـتند ،در اختنـاق میگذاشـتند ،مـردم را از لحـاظ مالـی ضعیـف
میکردنـد ،خالصـه بـا انـواع وسـایل ،مـردم شـهر کوفـه را در یـک شـرایطی قـرار
دیگـر مـردم شـهرها در آن شـرایط ،نبودنـد .و بـر اثـر همیـن بـود
میدادنـد کـه
ِ
های ظال ِـم جائ ِـر غ ّـدار ،یـک
هـای دسـتگاه ِ
کـه عامـه مـردم ،تحـت تأثیـر فعالیت ِ
کارهایـی از ایشـان سـر مـیزد کـه ایـن کارهـا ناشایسـت بـود؛ امـا منشـأش بـدی
مـردم آن شـهر نبـود .ایـن یـک شـرح کوتاهـی راجعبـه کوفـه .در ایـن زمینـه ا گـر
کسـانی بتواننـد فکـر کننـد مطالعـه کننـد ،در تاریـخ ،به نظر مـن چیزهای جالبی
گیرشـان میآیـد.
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میخواهـم آیـه را معنـا کنـم برایتـان .حجاجبنیوسـف را خلیفـه
اموی ،عبدالملک ،فرسـتاد کوفه ،چون میدانسـت که هیچکس چون حجاج
ترین
از عهده ِ
مردم شـورش ِ
آفرین کوفه برنمیآید .جالدترین و پسـت ِ
گر حماسـه ِ
نوکرهـای خـودش را فرسـتاد و او حجاجبنیوسـف بـود .حجاجبنیوسـف آمـد،
نیمـه شـب وارد شـهر شـد ،کسـی نفهمیـد کـه حجـاج آمـده اسـت ،حا کـم قبلی را
ً
کصـد نفـر مـرد
هـم مـردم ظاهـرا بیـرون کـرده بودنـد ،یـا مثـل بیـرون کـردن .ی 
شمشـیرزن یـا سـی ،چهـل نفر ،همراهـش آورده بود  ...آمـد آدمهایش را اطراف
متحجـدان و ّ
ّ
مقدسـان بـه گـوش
مسـجد کوفـه ،کـه در آن زمزمـه محرابیـان و
میرسـید ،گماشـت .خـودش هـم یـک گوشـه،کنـاری در میـان جمعیـت خزیـد.
دسـتورهای الزم را بـه غالمانـش و نوکرانـش داد.
اول اذان صبـح ،جمـع آمدنـد ،گـرد آمدنـد تـا نمـاز
مـردم در مسـجد کوفـهِ ،

صبـح را بـا امـام بخواننـد .بـرای عبـادت و نمـاز آمدنـد .امـا معلـوم میشـود،
ی اسـت کـه
آنچنانکـه بایـد ،آ گاهانـه عبـادت نمیکردنـد .دلیلـش هـم همینـ 
عـرض میکنـم .حجاجبنیوسـف آمـد .بـدون اینکـه مـردم بفهمنـد کـه وارد
مسـجد شـده ،کـه بـرای چـه آمـده و چـه منظـوری دارد .آمد از البـهالی جمعیت
خزیـد ،بـدون اینکـه جلبتوجـه کسـی را بکنـد یکدفعـه خـودش را انداخـت
روی منبـر ،رفـت آن بـاال .مسـجد کوفـه را هـم دیدهاید چقدر بزرگ اسـت .مردم
اول ملتفـت نشـدند .اینهـم نشسـته بـود روی منبـر ،بـدون اینکـه یـک کلمـه
حـرف بزنـد .یکدفعـه یـک نفر سـرش را بلند کرد ،دید حجاج روی منبر اسـت،
البتـه نشـناخت .گفـت ایـن کیـه روی منبـر؟ . ...
َ َ َّ
َُّ
درسـت توجـه کنیـد آیـه قـرآن چـه میگویـد« .نو ِل ِـهمـا تولـى» ،میگویـد
آنکسـیکه از راه ایمـان و مؤمنیـن ،بـه کنـاری بـرود ،بنـدی را کـه بـه گردنـش
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ُ
افکنـده اسـت ،دور گلویـش قـرص میکنیـم .خـب تـو مسـلمان بـودی ،روی
منبـر مسـجدت یـک آدمـی نشسـته کـه نمیشناسـیاش .چـرا مـیروی آنجـا
مینشـینی؟ میرفتـی بـاال ،میگفتـی آقـا شـما کـی هسـتید؟ خودتـان را معرفـی
کنیـد؟ نفـر اول ،نفـر دوم ،نفـر سـوم از او سـؤال میکردیـد .ا گـر ایـن سـؤال را
میکردنـد ،وضـع جـور دیگـری بـود .اینهـا سسـتی بـه خـرج دادنـد .اینهـا
حالـت بیارادگـی و ضعـف نفـس بـه خـرج دادنـد ،نشسـتند تـا او حـرف بزنـد.
بعـد کـه دیـد همـه مـردم دارنـد بـه او نـگاه میکننـد ،گفـت :گویا مـردم کوفه
ُ
مـرا نمیشناسـند .مـردم نگاهـی بههـم کردنـد ،خـب ،معلـوم بود نمیشناسـند.
گفـت بنـده اآلن خـودم را بـه شـما معرفـی میکنـم .عمامـه را از سـرش برداشـت.
ایـن لثـام هـم برداشـته شـد .یـک نگاهـی کـرد به مردم ،یک شـعر عربـی خواند،
ّ َّ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َا َنا ُ
عرفونی
ابن َجال و َطل ِع الثنایا
ِاذا اضع العمامـۀ ت ِ
عمامـهام را کـه بـردارم ،مـرا میشناسـید ... .گفـت :بلـه ،حجـاج ،بلـه ،بلـه
درسـت فهمیدیـد .مـردم حـاال بـا حـال رعـب نشسـتهاند .اینجـا ،یـک نفـر بـا
ُ
خـودش نمیگویـد کـه خـب بابـا ،حجـاج یـک مـرد ،مـن هـم یـک مـرد؛ او بـاال
نشسـته ،مـن هـم پاییـن ،هرچـه او دارد مـن هـم دارم .مـردم ضع ِـف نفسشـان
گرفـت اینجـا.
گفت که :ای مردم کوفه من سـرهایی را میبینم که مانند میوه رسـیده ،بر
گردنهـا آویختـه شـده و وقـت چیدنـش رسـیده اسـت .میبینـم الزم اسـت یـک
مقـداری سـر از ایـن تنهـا جـدا بشـود .مـردم بیشـتر مرعـوب شـدند بـا اظهـارات
ُ
ایشـان کـه پـوچ بـود ،توخالـی بـود .خـب حجـاج بـا بمـب اتـم کـه کوفـه نرفتـه
بـود ،اگـر بمـب اتـم هـم داشـت کـه منفجـر نمیکـرد؛ چـون ا گـر منفجـر میکـرد،
کسـی نمیمانـد تـا ایـن بـر آنهـا حکومـت بکنـد؛ الزم بـود یـک عـدهای زنـده
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بماننـد ،همـه را کـه نمیکشـت .اگـر همـه را میکشـت ،بـر چـه کسـی حکومـت
میکـرد؟ بـر در و دیـوار؟ چـه لذتـی دارد؟ بـرود در بیابـان حکومـت کنـد؟ ایـن
مطلـب را مـردم فکـر نمیکردنـد.
 ...غالمـش را صـدا زد ،غالمـش بلنـد شـد ،روی منبـر ایسـتاد .گفـت :نامـه
امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان .غالم نامه امیرالمؤمنین را ،البته میدانید
کـه امیرالمؤمنیـن یعنـی جنـاب عبدالملـک مـروان! نامـه عبدالملـک مـروان
ـ خلیفـه ـ را بـاز کـرد و بنـا کرد خوانـدن .اولش این بود :بسـماهللالرحمنالرحیم،
َ َ
َ
هل الکوفــۀ َس ٌ
الم ِ َ
ِمـن امیرالمؤمنیـن َع ُبد َ
لام
هـل الکوفــۀ ،یا ا
لکبنمـروان ِالـی ا ِ
َ ُ
َعلیکـم .ای اهـل کوفـه سلام بـر شـما .تـا اینجـا را خوانـد ،یکدفعـه حجـاج رو
کـرد بـه غلام ،گفـت :سـاکت ،آرام بگیـر .آرام گرفـت .رو کـرد بـه مـردم ،گفـت:
خیلـی بیتربیـت شـدید شـما .امیرالمؤمنیـن دارد بـه شـما سلام میکنـد ،شـما
جـواب سلامش را نمیدهیـد .غلام از سـر بخـوان .غلام بنا کرد از سـر خواندن،
َ َ
َ
ُ
هل الکوفــۀ َس ٌ
الم ِ َ
امیرالمؤمنیـن َع ُبد َ
لام
هـل الکوفــۀ ،یا ا
ِمـن
لکبنمـروان ِالـی ا ِ
َ
ُ
ُ
َعلیکـم .یکدفعـه از تمـام مسـجد صـدا بلنـد شـدَ :و َعلـی امیرالمؤمنی ِـن َسلام.
جـواب سلامش را دادنـد .حجـاج یـک تبسـم رضایتبخشـی بـر لبانـش نقـش
ً
بسـت ،در دلـش گفتـش کـه کار تمـام شـد .و واقعـا هـم کار تمـام شـد .کار مـردم
کوفـه همانجـا تمـام شـد.
َ
َّ َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
الم ِؤم َ
سـول ِمن َب ِ َ ّ َ
ى َو َیتبع غیر َسـبیل ُ
شـاق ِق الر
نین
َ«و َمـن ی ِ
عـد ما تبیـن له الهـد  ِ
ِ
ُ ّ َ َّ
امیرالمؤمنین او ،که امیرالکافرین
سالم
به
کردید؟
قبول
را
حجاج
»
ى
ل
ن َو ِل ِهما ت َو
ِ
ُ
و امیرالفاسـقین اسـت ،جـواب گفتیـد ،خیلـی خـب ،حـاال کـه میخواهیـد او
بـاب حجاجیـد ،خـدا بـا معجـزه ،حجـاج
را ،حجـاج بـرای شـما .حـاال کـه شـما ِ

را برنمـیدارد ،و زینالعابدیـن؟ع؟ را بهجـای او بگـذارد .همـان حجـاج بـرای
شـما ،تـا وقتیکـه دیگـر حجـاج را نخواهیـد .تـا وقتیکـه خـود شـما حجـاج را
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میپسـندید ،همـه زندگـی شـما و فکـر شـما و روح شـما در اختیـار حجـاج خواهـد
بـود .ایـن سـنت عالـم آفرینـش اسـت ،سـنت تاریـخ اسـت...

تبیین قرآنی نتایج و آثار والیت طاغوت

َ َ َ َ ُ
الق َ
ـرآن» 1چـون خوانـدی قـرآن را،
آیـات را معنـا کنـم برایتـان« .ف ِـاذا قـرأت
َ َّ
الشـیطان َّ
َ َ
ـاهلل ِمـن
جیـم» پـس از آسـیب شـیطان مطـرود ،بـه خـدا
«فاسـت ِعذ ِب ِ
الر ِ
ِ
پناهنـده شـو .حـاال كـه قـرآن را خوانـدی ،حـاال کـه معـارف اسلامی را آموختـی،
ای بـرادر ،تـا حـاال کـه نمیفهمیـدی ،حـاال کـه فهمیـدی ،خـود را از آسـیب
شـیطانی كـه میخواهـد تـو قـرآن را ندانـی و نفهمـی ،محفـوظ بـدار .یعنـی چه
محفـوظ بـدار؟ سـعی كـن معرفـت قرآنـیای كه در دل تو انباشـته اسـت ،از تو
نستاند .راه عمل را و راه فهم بیشتر را بر تو نبندد؛ َ«ف َ
است ِعذ ِبا ّلل ِه» پناهندهشو
ِ
َ َّ
َّ ُ َ َ َ
الشـیطان َّ
ٌ
ُ
ُ
بـه خـدا«ِ ،مـن
جیـم» از شـر شـیطان مطـرود«ِ ،انـه لیس له سـلطان».
الر ِ
ِ
مگـر میتوانـم بـه خـدا پناهنـده بشـوم؟ مگـر میتوانـم از شـر شـیطان بگریـزم؟
یس َل ُه ُس ٌ
ذین َآمنـوا َو َعل ى َر ّبهم َی َت َ َّوك َ
ـلطان َع َلى ا َّل َ
بلـه«ِ ،ا َّن ُـه َل َ
لـون» همانا شـیطان را،
ِِ
شـرآفرین فسـادآفرین را ،تسـلط و نیرویـی نیسـت بـر آنكسـانیكه مؤمـن
قـدرت
ِ
بشـوند بـه اهلل و بـر اهلل تـوكل و اتـكا كننـد .آنكسـانیكه تحـت والیـت خـدا
خودشـان را قـرار میدهنـد و میکوشـند و میشـتابند ب هسـوی منطقـه والیـت
ّ
اهلل ،شـیطان بـر اینهـا تسـلطی نـدارد.
ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ
َّ
ذین َی َت َولون ُـه» همانا تسـلط شـیطان بر آن كسـانی اسـت
ِ«انما ُسـلطانه علـى ال
ّ
ی اسـت که سـخن درشـت
كه والیت او را پذیرفتهاند .تسـلط حجاج بر آن کسـان 
او را پذیرفتهانـد .ریسـمان گـردن خـود را بـا دسـت خـود بـه دسـت او دادهانـد.
َّ
َ َ َّ َ َّ َ
ُ
ذیـن َی َت َولون ُـه»
ِ«انمـا ُسـلطان ُه» فقـط و فقـط قـدرت و سـلطه شـیطان« ،علـى ال
 . 1سوره مبارکه نحل ،آیات .98-100
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ذیـن ُهـم ب ِـه ُمشـر َ
بـر آن كسـانی اسـت كـه والیـت او را پذیرفتهانـد«َ ،و ا َّل َ
كون» و
ِ
ِ
َّ َ
ُ
شـاق ِق
الرسـول» آنكسیكه
آنكسـانیکه او را شـریک برای خدا گرفتهاند«َ .و َمن ی ِ
جدایـی کنـد ،سـتیزهگری كنـد بـا پیامبـر« ،مـن َبعـد مـا َت َب َّی َـن َل ُـه ُ
الهـدى » بعـد از
ِ
ِ
آنیكـه راه هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد ،از راه پیامبـر جـدا بشـود ،بـه
ّ
اظهـار نبـوت و ایمـان بـه نبـوت و شـهادت بـر نبـوت ،تـن و گـردن
ایمـان
تعهـد
ِ
ِ
الم ِؤم َ
نسـپرد«َ ،و َی َّتبع َغ َیر َسـبیل ُ
نین » و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان راسـتین
ِ
َ ِ َّ
ُ ّ
را« ،ن َو ِل ِـهمـا ت َولـى» هـر آن چیـز و هـر آنكـس را كه بـه والیـت پذیرفته اسـت ،بر او
ُ ّ
ـه فرمانـروای او میسـازیمّ ،
ّ
ولـی او میسـازیم،
ولـی و فرمانـروا میسـازیم« ،ن َو ِل ِ »
َ
ّ
َ
ُ
َ
صل ِـه َج َه ّن َـم»و
«مـا ت َولـى» هـر آنچـه را كـه خـود او بـه والیـت پذیرفتـه اسـت«َ ،و ن ِ
ً
سـرازیرش میكنیـم در دوزخ«َ ،و َ
سـاءت َمصیـرا» و چـه بـد فرجـام و سـرانجامی
اسـت دوزخ.
َ
َّ َ
غف ُـر ان ُی َ
ـه 1خـدا نمیگـذرد از آنکـه بـه او شـرك ورزیـده
شـر َك ِب ِ »
ِ«ان اهلل لا َی ِ

شـود ... .خـدا مغفـرت خـود را شـامل حـال آنكسـیكه شـرك را پذیرفتـه اسـت،
غیـر خـدا داخـل شـده ،منطقـه
نمیفرمایـد .آنکسـیکه مشـرک شـده ،در والیـت ِ

نفـوذ خـدا را بـه غیـر خـدا سـپرده؛ آن جراحتهایـی را كـه از گنـاه و از نافرمانـی،
و از بـدی و بدبختـی و نابسـامانی بـر روح او نشسـته اسـت ،هرگـز التیـام نخواهد
َ َ ُ ُ َ َ
ـك ِل َمـن َی ُ
شـاء » امـا
غفـر مـا دون ذ ِل
یافـت؛ یعنـی مغفـرت پیـدا نمیكنـد« ... .و ی ِ
كمتـر و پایینتـر از ایـن ،گناهـان دیگـر را بـرای هركـه بخواهـد ،مـورد مغفـرت
َ
قـرار میدهـد .کـه البتـه خواسـت خـدا هـم کتـرهای نیسـت .آنكـه توبـه بکنـد،
آنكـه جبـران بكنـد ،آنكـه بهسـوی خـدا بـرود ،او را خـدا میخواهـد كـه مـورد
سـر شـرک ـ هركسـی برای
شـرك ِبا ّلل ِه » ـ بـاز برمیگردد
مغفـرت قـرار بدهـد«َ ،و َمـن ُی
ِ
ِ
ً
ً
خـدا شـریكی قائـل شـود و همـاوردی«َ ،ف َقـد َض َّ
ـل َضـلالا َبعیـ اد » از راه هدایـت،
 .1سوره مبارکه نساء ،آیات .115-120
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خیلـی ،خیلـی دور گمـراه شـده اسـت.
یكوقـت هسـتش كـه از جـاده شـما گـم میشـوید در بیابـان؛ امـا فقـط یـك
كیلومتـر جـدا شـدید .یكوقـت در كویـر از جـاده گـم میشـوید و دههـا كیلومتـر
از جـاده جـدا شـدید ،آسـان نیسـت برگشـتن از آن .تلاش بیشـتری میخواهـد،
هوشـیاری بیشـتری میخواهـد ،راهنمـای قویتـری میخواهـد .آنكسـانیكه
بـرای خـدا شـرك ورزیدهانـد ،همینجـور از راه راسـت و میانـه و هدایـت ،خیلـی،
ً
ً
خیلـی ،خیلـی دور شـدند«َ ،ف َقـد َض َّ
ـل َضـلالا َبعیـ اد » دچـار سرگشـتگی و گمراهی
ً
ّ
َ
ـهلا ِاناثا» ،یک روایتـی در ذیل این
دون ِ ِا
بسـی دوری شـده اسـت«ِ .ان َیدعـون ِمن ِ
کلمـه هسـت کـه ،کسـانی کـه اهـل حدیـث هسـتند مراجعه کننـد ،ببیننـد ،بنده
نقـل نمیکنـم.
ً
ّ
َ
ـهالا ِاناثـا» جـز خـدا هـر آنچـه را كـه میخواننـد ،جـز
دون ِ ِ
ِ«ان َیدعـون ِمـن ِ
ً
ً
َ ّ َ
دعـون ِالا شـیطانا َمریـ اد » و نمیخوانند جز خـدا ،مگر
زنانـی چنـد نیسـتند«َ .و ِان َی
شـیطانی سـركش و دور از فضیلـت و عـاری از نیكـی راَ .مریـد را ما اینجا سـركش
معنـا كردیـم؛ امـا میتوانیـد کنـار سـرکش ،بنویسـید عـاری از نیكـی و فضیلـت،
اینهـم یـك معنـای مریـد اسـت«َ ،ل َع َن ُـه ُ
اهلل» شـیطانی كـه مطـرود خداسـت«َ .و
َ
قال» ،از اول هم قرارش را شـیطان با خدا گذاشـته ،جبهه شـیطان با جبهه خدا
َ
بهطـور طبیعـت و خصلـت ،آشـتیپذیر نیسـتند«َ .و قـال»؛ طبـع شـیطانصفتها
ً
و شـیطانها را دارد میگویـد ،همـه شـیطانها و طبقـه شـیطان ،اساسـا
ً
ً
َ َ َ َّ َ َّ
َ
بـاد َك نصیبـا َمفروضـا » تعهـد كـرده و گفتـه
همینجورنـد«َ ،وقـال لات ِخـذن ِمـن ِع ِ
اسـت كـه مـن از بنـدگان تـو ای خـدا ،نصیبـی مقـرر و سـهمی مفـروض بـرای
خـود جـدا خواهـم كـرد؛ یعنـی عـدهای از بنـدگان تـو را از راه راسـت بـه گمراهـی
میكشـانم ،عقـل آنهـا را میگیـرم ،بینـش و خـرد آنهـا را كور میكنـم ،بهجای
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اینكـه در والیـت تو باشـند ،تحت والیـت و فرمانروایی خود ،آنها را درمیآورم.
َُ َ
َ ُ َّ َ
َ«و لا ِضل ّن ُهـم » آنهـا را بـه شـدت گمـراه میكنـم«َ ،و لا َم ِّن َی ّن ُهـم» آنهـا را به شـدت
پایبنـد آرزوهـای دور و دراز میكنـم.
َُ َ
روی كلمـه «لا َم ِّن َی ّن ُهـم» یكقدری تكیه كنید .آرزوهـای دور و دراز ،آنچه كه
یـك انسـان را از هـر تالشـی در راه خـدا بـاز مـیدارد ... .آرزوهایـی كـه ا گـر دنـدان
طمعـش را كنـدی انداختـی دور ،یكهـو میبینـی آزادی ،میبینـی سـبکی،
َُ َ
م»
میبینـی هیـچ قیدوبنـدی دسـت و پـای تـو را نبسـته در راه خـدا؛ َ«و لا َم ِّن َی ّن ُهـ 
آنهـا را پایبنـد آرزوهـای دور و دراز خواهـم كـرد.
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ
«و لآمرنهـم فلیب ِتك
نعـام » بـه آنهـا دسـتور خواهـم داد تـا گـوش
ـن آذان الا ِ
چهارپایـان را بشـکافند .نمونـهای از یـک سـنت جاهلـی و غلـط  ...ظاهـر قضیه
یکـرد کـه گـوش
ایـن اسـت ،سـنت جاهلـی آن زمان ،درزمـان پیغمبـر ،حکـم م 
ً
ایـن حیـوان را ببرنـد ،قیچـی کننـد ،بشـکافند ،تـا اینکـه بـه ایـن وسـیله ،مثلا
فـرض کنیـد رزق و برکـت و سلامت را بـرای او تأمیـن کننـد .یـک سـنت جاهلـی
اسـت .ایـن را یـک سـمبلی بـرای سـنتها و فکرهـا و شـیوهها و برنامههـای غیـر
خدایـی ذکـر میکنـد اینجـا .ببینیـد چقـدر مسـخره اسـت ،ببینیـد چقـدر پـوچ
خود
اسـت ایـن سـنت ،سـنتهای شـیطانی همـهاش همینجـور اسـت .در نظر ِ
پیـروان ایـن سـنت ،کـه پـوچ نیسـت ،امـا در نظـر آدم عاقـل پـوچ اسـت.
آم َر َّن ُهـم َف َل ُی َغ ّی ُـر َّن َخ َ
آم َر َّن ُهـم» ایـن جملـه خیلـی جالـب اسـت«َ ،و َل ُ
َ«و َل ُ
لـق ا ّلل ِه»
ِ
بـه آنهـا فرمـان میدهـم کـه خلقـت و فطـرت و سرشـت خدایـی را دگرگـون
كننـد .آن انسـانهایی كـه تحـت فرمـان مـن هسـتند ،خدایـا ،آنکسـانیکه مـن
از منطقـه حكومـت و والیـت ،تـو پـروردگارا ،صیـد میكنـم و بـه شـورهزار والیـت
خـود میبـرم ،دسـتور میدهـم بـه آنهـا ،وادارشـان میكنـم تـا خلقـت و فطـرت
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الهـی را كنـار بگذارنـد ،دور بشـوند از آن خـط سـیری كـه تـو بـرای آنهـا معیـن
كـردی .قانـون بـرای آنهـا میگـذارم ،قانـون خلاف فطـرت؛ دسـتور بـه آنهـا
میدهـم ،دسـتور خلاف طبیعـت؛ راه جلـوی پایشـان میگـذارم ،راهـی كـه
َ َ ُ َّ
آم َرن ُهـم
آنهـا را بهسـوی سـرمنزلی غیـر سـرمنزل طبیعـی انسـانی میرسـاند« ،و ل
ً
َف َل ُی َغ ّی ُـر َّن َخ َ
لـق ا ّلله » دسـتور بـه آنهـا خواهـم داد محققا ،تـا بهطور حتـم و اکید،
ِ
خلقـت تـو را ،آفرینـش تـو را ،فطـرت خـداداده را دگرگـون سـازند .ایـن عهـد
شـیطان بـا خداسـت.
شـیطان بـا خـدا ،پیمانـش اینجـور پیمانـی اسـت ،پیمـان لـج ،و پیمـان
طومـار
عنـاد درمقابـل خـدا .مـا اینجوریـم خـدا! همـه شـیطانها ،ایـن لوحـه
ِ
برنامهشـان اسـت .همـه شـیطانهای عالـم كارشـان همیـن کار اسـت .مطمئن
باشـید كـه اگـر مردمـی بـا فطـرت و سرشـت خـداداد بخواهنـد زندگـی كننـد،
شـیطان نمیگـذارد؛ شـیطانی کـه بـر آنـان والیـت دارد ،نمیگـذارد ،ممکـن
نیسـت بگـذارد .و هرجـوری باشـد ،آنهایـی را كـه در والیـت او هسـتند ،تحـت
والیـت و سـیطره او هسـتند ،آنهـا را از آفرینـش و فطـرت خدایـی دور میكنـد،
ّ
شـیطانیتش لنـگ میشـود .لـذا
چـون بـدون او ،كارش نمیگـذرد شـیطان،
َ
َ
ّ
الش َ
ـیطان
دنبالـش ،خـدا میفرمایـد کـه ـ خطاب به من و شماسـت ـ َ«و َمن َی ّت ِخ ِذ
ً
ََ
دون ا ّلل ِـه » هركسـی كـه بهجـای خـدا شـیطان را به والیـت بپذیـرد« ،فقد
َو ّلیـا ِمـن ِ
ً ً
ُ
َ
خ ِس َـر خسـرانا ُمبینا » زیانـی بسـیار آشـكار و نمایـان كـرده اسـت ،خسـارت کرده.
َ«ی ِع ُد ُهـم » شـیطان بـه اینهـا وعـده میدهـد ،آیندهتـان ،عمرتـان ،زندگیتـان؛
همـه دروغ«َ ،ی ِع ُد ُهـم َو ُی َم ّن ِیهم» و آنها را مبتلا به آرزوها و پندارهـای دور و دراز
َّ
ُ ّ ُ ً
ـیطان ِالا غـرورا» و شـیطان جـز غـرور و فریـب و دروغ،
میكنـد«َ ،و مـا َی ِع ُد ُه ُـم الش
وعـدهای بـه انسـان نمیدهـد.

112

رامو� ولا ی� ت
ن
� ()2
در پ� ی�

�ذ
ن
م�بح� ب� ی� ت
ث
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ن�گاهی گ را ب�ه
والیت شیطان و طاغوت
هر والیتی بجز والیت خدا و جانشینانش،
ِ
پذیرش والیت طاغوت موجب آن می شود که شیطان بر
است.
ِ
ّ
همهی نیروهای سازنده و آفرینندهی نهادینه شده در انسان تسلط
یافته و آنها را در مجرای هواها و هوسهای خویش درآورد .طاغوت
جز بهرهمندی خود ،برای هیچ چیز دیگری اصالت قائل نیست و
تنها دستاوردش برای جامعه انسانی زیان و خسارت و برباد رفتن
انرژیهای ارزنده و سازنده و خاموش کردن فروغ و روشنایی و نور
معرفت و بندگی است.
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سؤاالت
 -1هجرت چه نسبتی با والیت دارد؟
 -2آیا کسی میتواند مسلمان بوده و تحت والیت شیطان باشد؟
 -3آیا مسلمان زیستن در والیت طاغوت امکان دارد؟
ّ
والیت عادل؟
والیت جائر باالتر است یا فاسق در
 -4جایگاه متقی در
ِ
ِ
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
ون كما كفر وا فتكونون سواء فلا تت ِخذوا ِمنهم أو ِلیاء حتى
ودوا لو تكفر
َّ َ ْ َ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُی ُ
بیل الل ِه ف ِإن ت َول ْوا فخذوه ْم َو اقتلوه ْم َح ْیث َو َجدت ُموه ْم َو لا
ِ
هاجر وا فی س ِ
َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ًّ َ َ ً
تت ِخذوا ِمنهم و ِلیا و لا نصیرا ()89
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َ
َُ َ
َ
واله ْم َو أ ْن ُف ِسه ْم فی َسبیل ا َّلل ِه َو َّال َ
ْ
َّ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ
م
أ
ذین َآو ْوا
ِ
ِإن الذین ُآمنوا و هاجر وا و َجاهدوا ِب ِ ِ
ِ
َ ُ
َو َن َص ُر وا أ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ
هاج ُر وا ما لك ْم ِم ْن
ولئك بعضهم أو ِلیاء بع ٍض و الذین آمنوا و لم ی ِ
َّ
َْ ُ ُ
ّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ َ ْ ْ َ
َ َّ ُ
الن ْص ُر ِإلا
الد ِین فعلیكم
هاج ُر وا َو ِإ ِن ْاستن َصر وك ْم فِی ِ
ولای ِت ِهم ِمن ش ْی ٍء حتى ی ِ
ُ
َ
ٌ
َ َّ َ َ َ
میثاق َو ا َّلل ُه بما َت ْع َم ُل َ
ون َب ٌ
َعلى ق ْو ٍم َب ْی َنك ْم َو َب ْی َن ُه ْم
ذین كف ُر وا
صیر ( )72و ال
ِ
َ
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ٌ َ
ك ٌ
َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِل ُ
بیر (َ )73و
یاء َب ْع ٍض ِإلا تفعلوه تكن ِفتنه فِی الأر ِض و فساد
ُ
َ
هاج ُر وا َو َ
َّال َ
جاه ُدوا فی َسبیل ا َّلل ِه َو َّال َ
ذین َآم ُنوا َو َ
ولئ َك ُه ُم
ذین َآو ْوا َو ن َص ُر وا أ ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ َ ًّ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َ
ٌ
المؤ ِمنون حقا لهم مغ ِفره و ِر زق كریم ()74
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ُ
ُ ُ َ
َْ ُ
َ ُ
ذین َت َو َّف ُ
اه ُم ْال َم َ ُ
إ َّن َّال َ
فیم ك ْن ُت ْم قالوا ك ّنا
ظالمی أنف ِس ِه ْم قالوا
لائكه ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ َ َ َْ
ُ
قالوا َأ َل ْم َت ُك ْن َأ ْر ُض ا َّلله واس َع ًه َف ُتهاج ُر وا فیها َف ُأولئكَ
ْ
مستضعفین فِی الأر ِض
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ً
َ ّ
َم ْأ ُ
ساء ْت َمصیرا ( )97إ ّلا ال ُم ْس َت ْض َع َ
فین ِم َن ّ
واه ْم َج َه َّن ُم َو َ
ساء َو
الن ِ
جال و ِ
الر ِ
ِ
ِ
َُ
َ
ْ ْ
َْ َ ُ َ ًَ َ ََُْ َ َ ً
ولئ َك َع َسى ا َّلل ُه أ ْن َی ْع ُفوَ
ال ِولد ِان لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا ( )98فأ ِ
َْ
َ َّ ُ َ ُ ًّ َ ُ ً
َ
ورا (َ )99و َم ْن ُی ْ َ
بیل ا ّلل ِه َی ِج ْد فِی الأ ْر ِض
َع ْن ُه ْم َو كان الله عفوا غف
ِ
هاجر فی س ِ
ْ
ً َ َ
ُ
ُ َ ً َ ًَ َ َ ً َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َْ ُ
هاجرا ِإلى ا ّلل ِه َو َر ُسو ِل ِهث َّم ُی ْد ِرك ُه
مراغما كثیرا و سعه و َمن یخرج ِمن بی ِت ِهم ِ
ْ
ً
َ َ َُ ً
َ َ
ََ َ
ال َم ْو ُت فق ْد َوق َع أ ْج ُر ُه َعلى ا ّلل ِه َو
كان ا ّلل ُه غفورا َرحیما ()100
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هجرت
مسـئله هجـرت مربـوط میشـود بـه مسـئله والیت ،با آن وسـعتی كه مسـئله
والیـت را مـا اینجـا مطـرح كردیـم .و گفتیـم كـه والیـت عبارتسـت از ایجـاد
ـف مؤمـن بـا یكدیگـر و قطـع
رابطـه و پیونـد مسـتحكمی در میـان عناصـر ص ِ
ـف غیـر مؤمـن؛ و در مرتبـه بعـدی،
ـف مؤمـن بـا ص ِ
هرگونـه وابسـتگی میـان ص ِ
افراد صف مؤمن با آن نقطه
ایجاد رابطهای بس قوی و نیرومند ،میان همه ِ
مركـزی و قـدرت متمركـز ،كـه اداره جامعـه اسلامی بـه عهـده اوسـت؛ یعنـی
امـام ،یعنـی ّ
ولـی ،حاكـم ،پیشـوا .آنوقـت در کنـار این ،بحـث كردیم كـه ّ
ولی
ُ
َ
ّ
و پیشـوا کیسـت در جامعـه اسلامی .جـواب مـا را قـرآن داد« ،انمـا َول ُّیك ُـم ُ
اهلل َو
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ
كاۀ َو ُهم راك َ
ذیـن َآم ُنـوا ا َّل َ
َرسـو ُل ُه َو ا َّل َ
ذین ُیقیمـون الصلاۀ و یؤتـون الز
عـون»،1 كه
ِ
اشـاره کردیـم بـه ماجـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ .ا گـر مـا والیـت را توانسـتیم بـا ایـن
دوی والیـت
وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعـی والیـت و درجـه ِ
خالصـه نكنیـم ،آنچنانیکـه بعضـی ،بـدون توجـه خالصـه میکننـد ،آنوقـت

مسـئله هجـرت یكـی از دنبالههـای مسـئله والیـت خواهـد شـد .چـرا اینجـور
میگوییـم؟ بـرای خاطـر اینکـه ا گـر الزم باشـد هـر انسـانی در والیـت خـدا و ول ّـی
خـدا زندگـی بکنـد ـ کـه ایـن را اصـل والیـت بـه مـا میآموخـت ـ ا گـر پذیرفتیـم كـه
میبایـد انسـان همـه نیروهایـش ،همـه نشـاطهای جسـمی و فكـری و روانـی
ولـی الهـی و والـی ِمـن ِق َب ِـل اهلل بـهكار بیفتـد و خالصـه ،انسـانباید با
او ،بـا اراده ِّ

جمیـع عناصـر وجـودش بنـده خـدا باشـد ،نـه بنـده طاغـوت؛ ا گـر ایـن مطالـب را
مـا قبـول داریـم و میپذیریـم ،پـس ناچـار ،ایـن را هـم بایـد قبـول كنیـم كـه ا گـر
فرمـان
یـك جایـی وجـود مـا و هسـتی مـا و همـه نیروهـا و نشـاطهای مـا ،تحـت
ِ
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والیـت الهـی نبـود ،بلکـه تحـت فرمـان والیـت طاغوتـی و شـیطانی بـود ،تعهـد
الهـی مـا ایـن اسـت كـه مـا خودمـان را از قیدوبنـد والیـت طاغـوت رهـا كنیـم،
میمنـت والی ِـت اهلل .خـارج
نجـات بدهیـم ،آزاد كنیـم و برویـم تحـت سـایه ُپر
ِ
شـدن از آن والیـت ظالـم و وارد شـدن بـه آن والیـت عـادل ،اسـمش هجـرت
اسـت .میبینیـد كـه مسـئله هجـرت ،یكـی از مسائلیاسـت كـه در دنبالـه والیت
مطـرح اسـت...

چرایی هجرت
چـرا بایـد انسـان از تحـت والیـت طاغـوت و شـیطان بگریـزد؟  ...آیـا
نمیتـوان در والیـت طاغـوت بـود و مسـلمان بـود؟ آیـا نمیشـود مـا فـرض کنیم؛
یـك مسـلمانی را کـه تحـت والیت شـیطان زندگی بكند ،اما بنـده رحمان زندگی
یکـه ،بر سراسـر
بکنـد؟ چنیـن چیـزی میشـود یـا نـه؟ آیـا ممكـن اسـت درآنجای 
آفـاق و مناطـق زندگـی انسـان ،یـك عامل غیر الهی ،مشـغول فرمانروایی اسـت؛
جسـم انسـان را یـك عامـل غیـر الهـی دارد اداره میكنـد ،فكـر انسـانها را یـك
احساسـات افـراد جامعه
عامـل غیر الهـی دارد اداره میكنـد ،روحیـه و عواطـف و
ِ
را همـان عامـل دارد بـه اینسـو و آنسـو میكشـاند؛ درحالیكـه انسـان در قبضـه
قـدرت اینچنیـن عوامـل طاغوتـی و شـیطانی زندگی میكنـد؛ درعینحال بنده
خـدا باشـد ،مسـلمان باشـد؛ آیـا چنیـن چیـزی ممكـن اسـت یـا ممكـن نیسـت؟
 ...مـا میپرسـیم ،آیـا میتوانـد كسـی تحـت والیـت شـیطان باشـد و مسـلمان
باشـد ،یـا نمیتوانـد؟ ایـن دوتـا سـؤال ،درحقیقـت یـک سـؤال اسـت کـه از دو
جـزء تركیـب یافتـه اسـت؛ مـا ایـن دو جـزء را درسـت تجزیـه كنیـم و ببینیـم كـه
معنایـش چیسـت.
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تضاد مسلمانی با تحت والیت طاغوت بودن
جـزء اول ایـن اسـت كـه كسـی تحت والیت شـیطان باشـد .یعنـی چه تحت
والیـت شـیطان باشـد؟ والیـت مگـر یعنـی چـه؟ آن معنایـی كـه مـا بـرای والیـت
از آیـات قـرآن اسـتفاده كردیـم ،اگـر چنانچـه آن معنـا را ،کـه مسـتند بـه چندیـن
آیـه قـرآن بـوده ،بگذاریـم در كنـار ایـن جملـه «والیـت شـیطان» ،آنوقـت معلوم
میشـود كـه والیـت شـیطان یعنـی چـه؟ والیـت شـیطان معنایـش ایـن اسـت
كـه شـیطان  ...بـر تمـام نیروهـا و اسـتعدادها و ابتكارهـا و كارهـا ،در وجـود
ّ
آدمی مسـلط باشـد .آنچه انسـان انجام میدهد ،در آن خط مشـیی باشـد كه
شـیطان معیـن كـرده اسـت ،آنچـه میاندیشـد ،در آن راهـی باشـد كـه شـیطان
مایـل اسـت یـا ترسـیم میكنـد؛ مثـل آدمی كه در جریـان یك رودخانـهای افتاده
باشـد .یـک آب تنـدی دارد در بسـتر سـیلی از كوهسـار میآیـد ،یـک نفـر آدم
میافتـد تـوی ایـن رودخانـه ،البتـه مایـل نیسـت كـه بـه صخرههـای تنومنـد و
تنـاور اصابـت بكنـد و سـرش بشـكند ،البتـه مایـل نیسـت كـه بـا ایـن آب بـرود
و تـوی باتلاق بیفتـد ،البتـه مایـل نیسـت كـه در البـهالی امـواج ایـن آب خفـه
بشـود و غـرق بشـود؛ امـا بااینكـه مایـل نیسـت ،ایـن جریـان تن ِـد آب ،او را دارد
بیاختیـار میبـرد .دسـت و پـا هـم میزنـد ،خـود را بـه اینطـرف آنطـرف هـم
ّ
متشـبث میشـود ،امـا جریـان آب ،جریـان
میچسـباند ،بـه هرچیـزی هـم
تندیاسـت ،بیاختیـار او را میبـرد.
والیـت طاغـوت و والیـت شـیطان ،یكچنیـن چیزیسـت؛ لـذا آیـه قـرآن
َ َ َ ُ َ َّ ً
دعـون ا َلـى ّ
َ
ــۀ َ
ـار» 1پیشـوایان و رهبرانـی وجـود
الن
ی
میفرمایـد« :و جعلناهـم ا ِئم
ِ
ِ
دارنـد كـه پیـروان و افـراد تحـت فرمـان خود را بهطـرف آتش دوزخ میكشـانند،
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بهطـرف بدبختـی میكشـانند .آیـه دیگـر قـرآن میفرمایـد کـه َ«ا َلـم َت َـر ِا َلـى ا َّل َ
ذیـن
َ َ َّ َ َ َ
َ
َ َ
ـت ِ ُ ً َ َ َ ّ َ َ ُ
َ ُ 1
صل َونها َو ب َ
َ َ
ئـس القرار»
وار * جهنم ی
َب ّدلـوا ِنعم
ِ
اهلل كفـرا و احلوا قومهـم دار الب ِ
آیـا نمینگـری بـه آن مردمـی كـه نعمـت پـروردگار را كفـران كردنـد؟ ایـن نعمتـی
كـه كفـران كردنـد ،چـه بوده؟همهچیـزی میتوانـد باشـد .نعمـت قـدرت ،كـه
مظهـر قـدرت پـروردگار اسـت ،قدرتهـای دنیـوی ،نعمـت سررشـتهداری و
اداره امـور هـزاران انسـان ،نعمـت در دسـت داشـتن اسـتعدادها و اندیشـهها و
نیروهـا و انرژیهـای فـراوان از انسـانها ،اینهـا همـهاش نعمـت اسـت ،ایـن
ّ
انسـانیت منشـأ خیـر باشـد.
سـرمایههایی اسـت كـه میتوانسـت بـرای
انسـانهایی كـه در اختیـار آن مردمـی كـه در ایـن آیـه مـورد اشـاره هسـتند،
قـرار گرفتهانـد ،میتوانسـتند ایـن انسـانها ،انسـانهای بزرگـی باشـند،
میتوانسـتند بنـدگان زبـده خـدا باشـند ،میتوانسـتند بـه عالیتریـن مـدارج
كمـال برسـند؛ اینهـا ایـن نعمتهـا را كفـران كردنـد ،در راهـی كـه بایـد ،بـهكار
ََ َّ َ َُ
َ َ
وار» خودشـان به
نینداختنـد .بعـد دنبالـش میفرمایـد کـه «و احلـوا قومهـم دار الب ِ
درك ،قـوم خـود را و مـردم تحـت فرمـان خـود را هـم بـه دیـار نیسـتی و نابودی و
َ َ
َ َ
«ج َه ّن َـم َیصلونها» و كشـانیدند به جهنـم ،كه در آن سـرازیر و
هالكـت كشـاندند،
َ َ َ
الق ُ
رار» و چـه بد جایگاه و محل اسـتقراری اسـت.
افكنـده خواهنـد شـد« ،و ِبئـس
ایـن آیـه را موسیبنجعفرصلواتاهللوسلامهعلیه بـرای هـارون خواندنـد،
بـه هـارون فهماندنـد كـه تـو همـان كسـی هسـتی كـه قومـت را و خـودت را بـه
بارتریـن جایگاههـا خواهـی افكنـد .بـرای هـارون
بدتریـن منزلـگاه و هالكت
ِ
ً
صریحـا ایـن معنـا را خواندنـد موسـیبنجعفر .سـؤال كـرد مگـر مـا كافریـم؟
منظـورش ایـن بـود كـه یعنـی مـا معتقـد به خدا و بـه پیغمبر و به دین نیسـتیم؟
امـام ؟ع؟ در جوابـش ایـن آیـه را خواندنـد تـا بفهماننـد بـه او كـه كافـر فقـط آن
 . 1سوره مبارکه ابراهیم ،آیات  28و .29
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كسـی نیسـت كـه راسـت و صـاف و صریـح میگویـد نهخیـر خـدا نیسـت ،نهخیـر
ً
قـرآن دروغ اسـت یـا پیغمبـر مثلا افسـانه اسـت ،ایـن یكجـور كافـر اسـت و
ً
ایـن بهتریـن نـوع كافـر اسـت كـه صریحـا حـرف خـودش را میزنـد و آدم او را
میشناسـد و موضعگیـری خـودش را بـا او درسـت تنظیـم میكنـد.
كافـر بدتـر آن كسـی اسـت كـه ایـن نعمتهـای عظیمـی را كـه در اختیـار
ِ

اوسـت ،كفـران میكنـد ،در غیـر مجـرای صحیحـش بـهكار میافکنـد؛ نهفقـط
خـود را ،كـه همـه انسـانهای تحـت فرمـان خود را میکشـاند به جهنـم .والیت
طاغـوت ،یكچنیـن چیـزی اسـت.
آنكسـیكه تحـت والیـت طاغـوت زندگـی میكنـد ،درحقیقـت او گویـی
اختیـاری از خـود نـدارد .نمیگویـم بهكلـی بیاختیـار اسـت ـ حـاال آیـه قـرآن را
جریـان سـیل
کـه معنـا كردیـم ،تفسـیر مطلـب روشـن میشـود در قـرآن ـ امـا در
ِ
دارد مـیرود .میخواهـد دسـتوپایی بزنـد ،نمیتوانـد .میخواهـد از راه جهنـم

برگـردد ،میبینـد همـه اطـراف دارنـد بهطـرف جهنـم میرونـد ،او را هـم بـا
خـودش میكشـانند .آنجاهایـی كـه جمعیـت زیـادی هسـت ،رفتیـد؟ گاهـی
دلـت میخواهـد از اینطـرف بـروی؛ جمعیـت بیاختیـار تـو را مثـل پـر كاهـی
میبـرد .میخواهـد خـوب باشـد ،خـوب زیسـت كنـد ،انسـان زندگـی کنـد،
مسـلمان بمانـد و مسـلمان بمیـرد ،نمیتوانـد؛ یعنـی جریـان اجتماعـی او را دارد
میكشـد و میبـرد ،آنچنـان میبـرد كـه دسـتوپایی هـم نمیتوانـد بزنـد .ا گـر
دسـتوپایی هـم بزنـد ،جـز هـدر دادن یـك مقـدار انـرژی ،كار دیگـری از پیـش
نبـرده .نهفقـط نمیتوانـد دسـتوپا بزنـد ،دردناكتـر ایـن اسـت كـه گاهـی
نمیتوانـد بفهمـد حتـی.
ایـن ماهیهایـی كـه در دریـا صیدشـان میكننـد ،نمیدانـم دیدیـد یـا نـه.
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گاهـی هـزاران ماهـی در میـان یـك تـوری دارنـد کشـانده میشـوند بهطـرف
سـاحل ،از آن وسـطهای دریا ،از چند کیلومتری دریا ،این تور دارد همه اینها
را میكشـد جلـو ،ملتفـت نیسـتند .اگـر بـه آن ماهـی بگویـی :كجـامـیروی؟ فكر
میكنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـیرود؛ امـا در واقـع بیاختیـار اسـت؛ مقصـد
صاحـب تـور اسـت.
صیـاد
او همانجاسـت كـه مقصـد آن
ِ
ِ

نامرئـی نظـام جاهلـی ،آنچنـان انسـان را میكشـد ،آنچنـان
ایـن تـور
ِ

بهطرفهایـی كـه هدایتكننـدگان آن تـور مایلنـد ،آدم را میكشـاند كـه آدم
نمیفهمـد كجـا مـیرود .گاهـی هـم خیـال میكنـد كـه دارد مـیرود بهطـرف
َ َ
«ج َه ّن َـم
سـرمنزل سـعادت و رسـتگاری ،غافـل از اینكـه نـه ،دارد مـیرود بـه
َ َ َ َ َ َ
الق ُ
ـرار».
یصلونهـا و ِبئس
ُ
خـب ،ایـن والیـت ،والیـت طاغوت اسـت ،والیت شـیطان اسـت .این جمله
اول ،از دو جملـهای كـه سـؤال از آن تشـكیل میشـد .گفتیـم آیـا میتـوان در
والیـت طاغـوت زیسـت و مسـلمان زیسـت؟ میتـوان؟ حـاال در والیـت طاغـوت
ً
زیسـتن را فهمیدیـم اجمـاال یعنـی چـه .تفصیلـش را هـم اگر بخواهیـم بفهمیم،
میتوانیـم برگردیـم بـاز بـه تاریـخ.
َ
شـما ببینیـد در زمـان بنیامیـه و بنیعبـاس ،چقـدر عالـم اسلام بانشـاط
حرکـت کـرده ،ببینیـد چـه مـوج عظیمـی از معلومات و دانشهـا در میان جامعه
اسلامی آن روز پدیـد آمـده ،چـه اطبـای بزرگـی پیـدا شـدند ،چـه مترجمـان
قحـط زباندانـی و معرفتهـای عمومـی جهانـی ،در عالم
عظیمـی در آن روزگار ِ
اسلام پیـدا شـدند و آثـار عظیـم فرهنگهـای قدیمـی را بـه عربـی ترجمـه کردند
و نشـر دادنـد در میـان مسـلمانها .در همـه رشـتهها ،از تاریـخ و از حدیـث و از
علـوم طبیعـی و از طـب و از نجـوم و حتـی از هنرهـای زیبـا و ظریـف ،مسـلمانها
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یکـه اآلن
جـزو نمونههـای بسـیار برجسـته؛ درسـت اسـت؟ بهطور 
آن روز شـدند ِ
ً
هـم وقتـی یـک آدمـی مثـل مثلا «گوسـتاو لوبـون» فرانسـوی یـا فلان نویسـنده
و مستشـرق دیگـر ،کـه چشـمش بـه همیـن ظواهـر فقـط خیـره میشـود ،وقتـی
نـگاه میکنـد ،قرنهـای دوم و سـوم و چهـارم اسلامی را قـرن تشعشـع اسلام
میدانـد« .آدام ِمتـز» ،یـک کتابـی نوشـته بـه نـام تمـدن اسلام در قـرن چهـارم
هجـری ،یـک مرثیهخوانـی عجیبـی میکنـد در این تمدنی که بـه نظر او عظیم
اسـت .یـک تمـدن عظیمـی را در قـرن چهـارم هجـری تشـریح میکنـد .یـک
یکـه نـگاه
نفـر مستشـرق فرانسـوی ،یـک مستشـرق اروپایـی ،بهطورکلـی ،وقت 
میکنـد بـه آن قرنهـای سـوم و چهـارم و دوم هجری ،هنوز چشـمهایش خیره
میمانـد .بـرای چیسـت ایـن؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت کـه فعالیتهـا و انرژیهـا
و نشـاطهای عجیبـی در آن روز ،از جامعـه اسلامی بـروز کـرده .امـا مـن از شـما
سـؤال میکنـم ،آیـا اینهمـه نشـاط و فعالیتـی کـه آن روز انجـام گرفـت ،بالمـآل
بـه سـود جامعـه اسلامی و انسـانیت تمـام شـد؟ میپرسـم از شـما.
ده قـرن دارد از آن روزگار میگـذرد .تعصبـی نداریـم نسـبت بـه آن روزگار.
َ
درمقابـل دنیـای غیـر مسـلمان میتوانیـم بگوییـم کـه بلـه ،عالـم اسلام بـود که
آن دانشـگاهها را بهوجـود آورد ،عالـم اسلام بـود کـه آن فلسـفه را درسـت کـرد،
عالـم اسلام بـود کـه چنیـن و چنـان در طبابـت و در طبیعیـات کـرد .امـا بیـن
خودمـان ،الحـق و االنصـاف ،آنهمـه نیـرو و انـرژی ،بهجـا و بهموقـع و بـه سـود
انسـانیت و بـه سـود جامعـه اسلامی تمـام شـد؟ جامعـه اسلامی بعـد از ده قـرن،
از آن میـراث چـه دارد؟ و چـرا نـدارد؟ چـرا نـدارد؟ چرا آن ثـروت علمی و فرهنگی
قرن پیشـمان آنهمه
بـرای مـا نمانـده؟ چـرا مـا بهعنوان یک جامعـهای که ده ِ
تشعشـع داشـته ،امـروز در دنیـا نمیدرخشـیم و جلـوه نمیکنیـم؟ چـرا؟ آیـا جز به
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ایـن اسـت کـه آنهمـه نشـاط و فعالیـت ،ا گرچـه فعالیـت انسـانی بـود ،امـا زیـر
نگیـن طاغـوت بـود؟ گفـت:
مـن آن نگیـن سـلیمان بـه هیـچ نسـتانم

کـه گاهگاه بـر او دسـت اهرمـن باشـد

ایـن اهرمنهـا بودنـد کـه بـا جامعـه اسلامی بـازی کردنـد .ا گـر هـم گفتنـد،
ترجمـه کردنـد ،بـرای خاطـر ایـن بـود کـه در ترجمـه بنویسـند در زمـان حکومـت
حضـرت خلیفـه چنـدم عباسـی ،منصـور یـا هـارون یـا مأمـون؛ بـرای اینکـه نـام
خودشـان را بـاال ببرنـد .ا گـر بهجـای اینهمـه فعالیـت طبیعـی و ریاضـی و
نجومـی و ادبـی و فقهـی و تجویـدی و غیـره ،اجـازه میدادنـد کـه حکومـت
سـر کار بیایـد ،نشـاطها و
سـر کار بیایـد ،اجـازه میدادنـد کـه امـام صـادق ِ
علـوی ِ
نیروهـا را امـام صـادق در اختیـار بگیـرد ،ولـو از لحـاظ علمـی ،از لحـاظ ادبـی ،از

لحـاظ ایـن مسـائلی کـه امـروز دنیـا بـه آنهـا میبالـد و افتخار میکند ،صد سـال
هـم عقـب میماندنـد ،بـاز به سـود انسـانیت بود .انسـانیت رشـد میکرد ،اسلام
گل میکـرد ،انرژیهـا و اسـتعدادها در راه صحیـح بـهکار میرفـت .کتاب ترجمه
کننـد ،طـب و پیشـرفت علمـی را بـه منتهـا درجـه برسـانند ،امـا از لحـاظ اخالقـی
و اخلاق اجتماعـی ،آنقـدر ضعیـف باشـند کـه اختلاف طبقاتـی آنهـا هنوز هم
جـزو افسـانههای تاریـخ بـه شـمار بیایـد؟
ِ
ً
عینـا مثـل تمـدن کثیـف ننگین دنیای معاصر مـا .قدرتهای بزرگ جهانی
میبالنـد بـه ا کتشـافات علمیشـان ،میبالنـد بـه اختراعـات ّ
محیرالعقولشـان،
کالهگوشـه افتخارشـان را بـه خورشـید میرسـانند کـه مـا فلان دارو را کشـف
کردیـم ،فلان فرمـول را بهوجـود آوردیـم ،فلان کار را کردیـم ،ایـن از لحـاظ
علمـی؛ امـا از لحـاظ انسـانی و اخالقـی ،هنـوز کـه هنـوز اسـت در دورانهـای
پیـش تاریخـی دارنـد زندگی میکننـد .هنوز ثروتهای افسـانهای
هـزاران سـال
ِ
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ی اسـت ،هنـوز بهرهمنـدی یـک درصـد
در کنـار گرسـنگیها و فقرهـای افسـانها 
بسـیار کوچـک در دنیـا ،از امتیازاتـی که برای میلیونها انسـان گرسـنه اسـت در
کشـورهای محـروم ،وجـود دارد...
اآلن هم وقتیکه ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری ،آنکسانیکه
میتوانیـم نامشـان را همـراه بـا شـرف و افتخـار ،یـاد بکنیـم ،آنکسـانیکه
میتوانیـم اسمشـان را در لیسـت مـردان افتخارآفریـن عالـم ،تحویـل مقامـات
جهانـی بدهیـم ،آن کسـانی هسـتند کـه بـا همـان نظـام متمـدن ،بهشـدت
ّ
ُ
ُ
جنگیدنـد؛ ُم َع ِلیبنخنیـس اسـت کـه در بـازار بـه دارش میکشـند و میکشـند،
یحییبن ّ
امطویـل اسـت کـه دسـت و پایـش را قطـع میکننـد و زبانـش را
میبرنـد ،محمدبنابی ُعمیـر اسـت کـه صـد تازیانه بـه او میزننـد ،یحییبنزید
اسـت کـه او را در کوههـای خراسـان در هجـده سـالگی میکشـند ،زیدبنعلـی
اسـت کـه چهـار سـال جنـازهاش را روی دار نگـه میدارنـد .آنکسـانیکه ما امروز
میتوانیـم نامشـان را بـا افتخـار بدهیـم بـه لیسـت چهرههـای افتخارآفری ِـن
جهـان ّ
بشـریت ،اینهاینـد ،و اینهـا آنروز بـا ایـن تمـدن پرشـکوهی کـه آقـای
گوسـتاو لوبـون از آن یـاد میکنـد و اسـم میبـرد ،هیـچ رابطـهای نداشـتند؛ بلکـه
ضـد آن تمـدن بودنـد .پـس میبینیـد کـه وقتـی والیـت طاغـوت و شـیطان بـر
جامعـهای ،بـر انسـانهایی حکمفرمایـی میکنـد و زمـام کارشـان را در دسـت
دارد؛ انرژیهایشـان بـه کار میافتـد ،استعدادهایشـان بـه جریـان میافتـد ،امـا
چهجـور؟ آنجـوری کـه امـروز در دنیـای متمـدن بـهکار افتاده و آنجـوری که در
قـرن پیـش در عالـم اسلام بـهکار افتـاده بـود .آنجـوری کـه در
ده قـرن ،یـازده ِ
منطقهـا و ارزشهـای اصیـل و معیارهـا و میزانهـای انسـانی ،یـک پـول سـیاه

قیمـت نـدارد ،ایـن والیـت طاغـوت اسـت.

126

ه� ت
رامو� ولا ی� ت
ن
ر�
در پ� ی�
� ( )3ج

الزمه مسلمانی؛ تحت والیت اهلل بودن
آنوقـت در والیـت طاغـوت ،مسـلمان زیسـتن میشـود؟ مسـلمان زیسـتن
یهـا و نیروهـا
چیسـت آ قـا ؟ مسـلمان زیسـتن ،یعنـی تمـام امكانـات و انرژ 
تهـا و اسـتعدادهای یـک انسـان ،دربسـت در اختیـار خـدا بـودن.
و قدر 
همهچیزشـان ،مالشـان در اختیـار خـدا ،جانشـان در اختیـار خـدا ،فعالیـت و
حرکـت روزانهشـان در اختیـار خـدا ،خـواب شبشـان در اختیـار خـدا ،اندیشـه
و فكرشـان در اختیـار خـدا .آیـا مثالـی میتوانیـد برایـش بزنیـد؟ بلـه .هـم در
اجتماعاتـی بهصـورت جامعـه و مدنیـت مثـال داریـم ،هـم در گروههـا مثـال
داریـم؛ در گروههـای عصیانگـری كـه از نظامهـای طاغوتـی آمدنـد بیـرون و
گریختنـد و هجـرت بهسـوی خـدا كردنـد ،مثـال داریـم.
ّاولـی ،مثـل جامعـه مدینه ،در زمان حیـات پیغمبر .در زمان حیات پیغمبر،
جامعـه مدینـه ،یـك جامعـه بنـده خـدا بـود .یـك جامعـه مسـلمان بـود .آنجا هر
قدمی كه برمیداشـتی ،در راه خدا بود .آنجا یهودی و مسـیحیاش هم تحت
فرمـان اسلام ا گـر زندگـی میكـرد ،زندگـیاش ،زندگـی اسلامی بـود .در جامعـه
ذمـه هـم ،مسـیحی تحـت ّ
اسلامی ،یهـودی تحـت ّ
ذمـه اسلام هـم ،در راه
ِ
ِ
اسلام حركت میكند .از لحاظ اعمال شـخصی ،یهودی اسـت؛ اما از لحاظ
یـك عضـو اجتماعـی ،یـک مسـلمان اسـت .خیلـی مسـلمانتر از آن مسـلمانی
كـه در نظـام جاهلـی زندگـی میكنـد .در زمـان پیغمبـر ،پـول در راه خدا ،شمشـیر
در راه خـدا ،زبـان در راه خـدا ،فكـر و اندیشـه در راه خـدا ،هـر كاری كـه از یـك
انسـان برمیآیـد ،در راه خـدا بـود؛ عواطـف و احساسـات در راه خـدا؛ ایـن بـرای
نجـور بـود .بـرای
یـک جامعـه .در زمـان امیرالمؤمنیـن هـم ،كموبیـش همی 
خاطـر اینكـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـودش ازاینجهـت كـه حاكم الهـی و ّ
ولی خدا
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بـود ،بـا پیغمبـر فرقـی نداشـت؛ امـا وارث بدجامعـهای بـود .وارث نابسـامانیها
بـود ،وارث پریشـانیها بـود ،و خـود پیغمبـر هـم اگـر بهجـای امیرالمؤمنیـن بـود
ّ
و بعـد از بیسـتوپنج سـال آمـده بـود ،مسـلم بـا همـان مشـكالت امیرالمؤمنیـن
روبـهرو بـود؛ ایـن در اجتماعـات.
و اما در گروهها ،گروه شیعیان اطراف ائمه؟مهع؟ در طول تاریخ .ماه رمضان
ّ
تمـام شـد مـا بـه بحـث امامـت بـه تفصیـل نرسـیدیم ،وإل دنبـال بحـث والیـت،
بحـث امامـت را میکـردم .آنوقـت اگر میتوانسـتم این بحث را بکنم ،به شـما
میگفتـم کـه شـیعه در زمـان ائمـه چهجـور واحـدی بـوده .نشـان میدادیـم کـه
امـام ؟ع؟ روابـط و مناسـباتش بـا شـیعه و شـیعه ،روابـط و مناسـباتش بـا جامعه
پیرامـون خـودش ازچـه قـرار بـوده؛ ایـن معلـوم میشـد .حـاال ب هطـور اجمـال
عـرض میکنـم .شـیعه بـه ظاهـر در نظـام طاغوتـی زندگـی میكـرد ،امـا در باطـن
درسـت در جهـت ضـد نظـام طاغوتی حركت میكرد.مثل آن گروه بسـیار اندكی
كـه بـا حسینبنعلیصلواتاهللوسلامهعلیه بودنـد در کربلا .اینهـا درسـت
ایـن سـیل را شـكافته بودنـد و آمـده بودنـد در خلاف مسـیری كـه سـیل آنهـا
را هدایـت میكـرد .بنابرایـن در تاریـخ یـک نمونههایـی داریـم .هـم در جامعـه،
هـم در گروههـا .امـا افـراد معمولـی ،بهطوركلی فـرد ،نمیتوانـد مسـلمان باشـد؛
بهطورکلـی وجـودش ،امكاناتـش ،انرژیهایـش ،همـه ّقوههـا و نیروهایـش و
اسـتعدادهایش ،تحـت فرمـان خدا باشـد؛ درحالیكه در آنچنـان جامعهای که
ً
قبال ترسـیم کردم ـ جامعه طاغوتی ـ زندگی بکند ،چنین چیزی ممکن نیسـت.
ا گـر در محیـط طاغوتـی و نظـام طاغوتـی ،یـك نفـر زندگـی بكنـد ،یـک کسـری از
مسـلمانیاش باالخـره در راه طاغـوت اسـت ،یـک بخشـی از زندگـیاش باالخـره
بنـده طاغـوت اسـت ،صددرصـد بنـده خـدا نمیتوانـد باشـد.
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حدیـث شـریفی در کافـی بـا چندیـن عبـارت نقـل شـده اسـت .كتـاب اصـول
كافـی شـریف ،كـه از معتبرتریـن و قدیمیتریـن كتـب شـیعه اسـت ،ایـن حدیـث
را بـا چنـد زبـان نقـل كـرده ،اینیكـه مـن میخوانـم یكـی از آن چنـد زبـان اسـت.
ً
میتواننـد آقایـان مراجعـه کننـد بـه كافـی ،كتـاب الحجــۀ ،ظاهـرا عنـوان بابش
ّ
دان ُ
هـم ایـن باشـد :بـاب َمـن َ
یـر امـام ِم َـن اهلل؛ 1میفرمایـد از
اهلل َع ّـز َو َجـل ِب َغ
ِ
ُ َّ
َُ ّ
قـول امـام ؟ع؟ و امـام از قـول خـدا ،کـه خـدای متعـال فرمـوده« :ل َع ِذ َب َّـن كل
ُ
َ
َ َ ُّ
یـس م َـن اهلل َو ان َ
َ
َ َّ
كان ِت َّالر ِع َّیــۀ
ِ ِ
مـام جا ِئ ٍـر ل َ ِ
سلام دانـت بوالی ِــۀ ك ِل ِا ٍ
ر ِعی ٍــۀ ِفـی ِاال ِ
َ َ َ ُّ
َ
َ َّ ً َ َّ ً َ َ ُ َ َّ َ ُ ّ َ َّ
مام
سالم دانت ِبوالیـ ِـۀ ك ِل ِا ٍ
فی اعما ِلها برۀ ت ِقیــۀ و لعفون عن ك ِل ر ِعی ٍــۀ ِفی ِاال ِ
َ ً
ً
ُ َ ُ
عـادل م َـن اهلل َو ان َ
كان ِـت َّالر ِع َّیــۀ فی انف ِسـها ظا ِل َمــۀ ُم ِسیئــۀ»؛ عجیب حدیثی
ِ ِ
ِ ٍ ِ
اسـت ایـن .ایـن حدیـث میگویـد آن مردمـی كـه تحـت والیـت ّ
ولـیاهلل زندگـی
میكننـد ،اهـل نجاتنـد؛ ا گرچـه در كارهـای شـخصی و خصوصـی ،قصورها و
تقصیرهـا و گناههایـی هـم گاهـی داشـته باشـند ،آن مردمـی كه تحـت والیت
شیطان و طاغوت زندگی میكنند ،اهل بدبختی و عذابند؛ ا گرچه در كارهای
شـخصی ،در اعمـال خصوصـی ،اهـل نیكوكاری و كارهای خوب هم باشـند؛
ایـن خیلـی عجیـب اسـت .البتـه عـرض کـردم چنـد زبـان اسـت و همـه زبانهـا
همیـن معنـا را میدهـد .حدیـث هم در اصول کافی اسـت .تـازه مراجعه نکردم،
ً
بـه نظـرم میرسـدـ چـون بنـده غالبـا سـند احادیـث را هـم مقیـدم نـگاه کنـم ـ
فکرمیکنـم سـندش هـم سـند خوبـی بود .مدتـی پیش دیدم اآلن یادم نیسـت.
بنـده تشـبیه میکـردم همیشـه ایـن حدیـث را ،میگفتـم مثـل اینکـه
ً
ماشـینی شـما سـوار شـدید ،بهقصـد مثلا فلان نقطـه معیـن ،بـهقصـد نیشـابور؛
ً
ا گـر چنانچـه ایـن ماشـین دارد طـرف نیشـابور مـیرود ،شـما حتمـا بـه هـدف
ً
میرسـید ،اگـر ایـن ماشـین بهجای اینکه بـرود طرف نیشـابور ،دارد میرود مثال
 . 1کسی که خدا را اطاعت کند ،تحت سلطه حاکمی که از طرف خدا نیست.
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ّ
ُ
طرف سـرخس ،طرف قوچان ،خب مسـلم اسـت كه شـما به هدف نمیرسـید.
حـاال در آن ماشـینی كـه دارد مـیرود بهطـرف نیشـابور و شـما را بـه هـدف
میرسـاند ،ا گـر در ماشـین ،مـردم بـا ادب ،بـا مهربانـی ،بـا رفتـار خـوب ،بـا آداب
انسـانی باهـم معاشـرت كردنـد ،چـه بهتـر ،اگـر هـم بـا آداب انسـانی و انسـانیت
و نیكـی و احسـان باهـم معاشـرت نكردنـد ،باالخـره بـه نیشـابور میرسـند ،بـه
هـدف میرسـند؛ ا گرچـه در بیـن راه ،یکقـدری بـدی کردنـد ،آن بدیهـا هـم
البتـه یـك سـزاهایی خواهـد داشـت ،یـک آثـاری ،یـک نتایجـی خواهـد داشـت.
آن نتایجـش را هـم مجبورنـد متحمـل بشـوند؛ امـا بـه هدف میرسـند .برخالف
آن ،ماشـینی كـه بایـد شـما را بـه نیشـابور برسـاند ،دارد بـه نقطـه مقابل نیشـابور
مـیرود ،اگـر چنانچـه در ایـن ماشـین ،همـه افـراد بـا ادب ،بـا نزاكـت ،بـا احتـرام
بـا همدیگـر رفتـاركننـد ،بـا خوشـرویی بـا همدیگـر عمـل كننـد ،و میبیننـد ایـن
ماشـین دارد بهجـای نیشـابور ،مـیرود بـه طـرف قوچـان ،درمقابـل ایـن حادثـه
و ایـن پدیـده ،هیـچ عكسالعملـی نشـان نمیدهنـد؛ اینهـا خیلـی آدمهـای
خوبیانـد ،خیلـی مهرباننـد بـا هـم ،امـا آیـا بـه هـدف خواهنـد رسـید یـا نـه؟
پیداسـت كـه نـه.
مام
در مثـال اول ،راننـده ،یـك راننـده امیـن بـود ،یـک راننـده راهبلد بـود«ِ ،ا ٍ
م َـن اهلل» بـود ،آنهـا را رسـاند بـه هـدف؛ ا گرچـه بداخلاق بودنـد«َ ،و ان َ
كان ِـت
ِ
ِ
ِ
َ ً ُ َ ً
َّ َّ ُ
َ
الر ِعیــۀ ِفـی اعما ِلهـا ظا ِلمــۀ م ِسیئــۀ» .در مثـال دوم ،راننـده ،راننـده راهبلـدی
نبـود ،راننـده امینـی نبـود ،راننـده هواپرسـتی بـود ،مسـت بـود ،راه را گـم كـرده
بـود ،در سـرخس و قوچـان كاری داشـت ،كار خـودش را بـر خواسـته مردم مقدم
ّ
کـرده بـود ،داشـت میرفـت آنجـا؛ اینهـا مسـلم بـه هـدف نخواهنـد رسـید؛
ا گرچـه در داخـل ماشـین ،مـردم باهـم خیلـی هـم مهربـان ،خیلـی هـم گـرم،
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ً
ُ
َ
ً
خیلـی هـم خوشاخلاق باشـند«َ ،و ان َ
كان ِت َّالر ِع َّیــۀ ِفـی اعما ِلها َب َّرۀ َت ِق َّیــۀ»؛ اما
ِ
َُ ّ
باالخـره «ل َع ِذ َب َّـن» بـه عـذاب خـدا دچار خواهند شـد ،به هدف نخواهند رسـید.
بنابرایـن در یـك جامعـهای كـه بـا والیـت طاغـوت اداره میشـود ،مثـل همـان
یشـود ،انسـانها
ماشـینی كـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیر بلد دارد رهبری م 
بـه هـدف نخواهنـد رسـید و نمیتواننـد مسـلمان بماننـد.
چـهکار کننـد؟ چـهکار کننـد؟ اینجـا آیـه قـرآن جـواب میدهـد .آیـه قـرآن بـه
َّ َّ َ َ َ ّ ُ ُ َ َ ُ
ظالم ی
لائكـۀ ِ
این چهكار كنم ،جواب میدهد ،میفرماید«ِ :ان الذین توفاهم الم ِ
َ ُ
انف ِس ِـهم» 1آنکسـانیکه فرشـتگان ،جـان آنـان را قبـض میکننـد ،درحالیکـه
ایـن بیچارههـا بـر خویشـتن سـتم میکردهانـد؛ آن مردمـی كـه بـر جـان خـود ،بـر
آینـده خـود ،بـر همهچیـز خـود سـتم كردنـد و حـاال دارنـد میمیرنـد ،فرشـتههای
خـدا ،مأموریـن پـروردگار دارنـد اینهـا را قبـض روح میكننـد« ،قالـوا» فرشـتگان
َ ُ
«فیـم ك ُنتـم» در چـه وضعـی بودیـد؟ كجـا بودیـد؟ آدم
بـه اینهـا میگوینـد،
چنیـن خیـال میکنـد کـه فرشـته آسـمان وقتـی میبینـد ایـن آدم اینقـدر
وضعـش خـراب اسـت؛ مثـل آن آدمـی کـه آمـده ،آن طبیبـی ،یـا آن جراحـی كـه
ً
آمـده مثلا یـك بیمـاری را جراحـی كنـد ،میبینـد خیلـی اوضاعـش خراب اسـت،
خیلـی وضـع ایـن بیمـار تأسـفآور و یـأسآور اسـت ،میگویـد :مگر تو كجـا زندگی
میكـردی؟ چـرا ایـن جـوری اسـت وضعـت؟ مـن ایـن چنیـن اسـتیناس میکنـم
كـه مالئكـه از خرابـی حـال ایـن بیچـاره ،از بـدی روحـش ،از بدبختـی و عذابـی
كـه در انتظـار اوسـت ،تعجـب میكننـد ،بـه او میگوینـد :مگـر تـو كجـا زندگـی
میكـردی بیچـاره؟ شـما كجـا بودیـد كـه اینقدر بـه خودتان ظلم كردیـد ،دارید
َ ُ
فیـم ك ُنتم» کجا
از دنیـا میرویـد ،ظالـم بـر نفـس داریـد از دنیـا میرویـد؟ «قالـوا
بودیـد؟ چگونـه بودیـد شـما؟
 . 1سوره مبارکه نساء ،آیات .97-100
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َ
در جـواب میگوینـد« ،قالـوا» گوینـد«ُ :ك ّنـا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض » مـا در
فین فِـی الا ِ

ـزو تـوده
زمیـن ،در میـان مـردم كـه زندگـی میكردیـم ،مسـتضعف بودیـم ،مـا ج ِ

بیاختیـار بودیـم .مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه كـه اختیار جامعه
دسـت آنهـا نیسـت ،اینهـا مسـتضعفند .در خطمشـی جامعـه و در رفتنـش،
در حركتـش ،در سـكونش ،در جهتگیـریاش ،در فعالیتـش هیـچ اختیـاری
ـواه ِكشـندگان
ندارنـد .همانطوركـه دیـروز گفتـم ،مـیرود آنجـا كـه خاطرخ ِ
ریسـمان اسـت .همینطـور میرونـد بیچارههـا ،از خودشـان اختیـاری ندارنـد
کـه بـه کجـا برونـد و چـه بکننـد.
یـک مشـت بچـه کوچـک دبسـتانی را فـرض کنیـد ،کالس اول دبسـتان
ـ آنهـم نـه در سـنین هفتسـاله ،کـه بچههـای هفتسـاله ،امـروز چشـم و
گوششان خیلی بیشتر از این حرفها باز است ـ بچه چهار ،پنجساله را بگذارند
مدرسـه ،مکتبخانـه ،مثـل مکتبخانههـای سـابق ،بنـده یـادم میآیـد .از
ً
مکتـب کـه میآمدیـم بیـرون طـرف خانـه ،دسـتهجمعی ،اصلا نمیفهمیدیـم
بصـری
کجـا داریـم میرویـم .بچههـا ملتفـت نیسـتند چـی بـه کجاسـت .یـک ُم ِ
ً
مثلا فـرض کنیـد ،یـک بزرگتـری با یک چوبـی؛ از اینطرف برویـد ،از آنطرف
برویـد ،زیـر ماشـین نرویـد ،یـا زیر ماشـین بروید! ـ یکوقت هم دلـش میخواهد
ً
اینجـوری بشـود(خنده حضـار) ـ اصلا ملتفت نیسـتند کجا میرونـد ،یکدفعه
ً
میبیننـد در خانـه خودشـانند مثلا ،میبیننـد در خانـه آن یکـی دانشآمـوز
ً
دیگرنـد مثلا .حـاال ا گـر ایـن مبصـر دلـش خواسـت اینهـا را ببـرد یکخـوردهای
ً
در خیابـان بگردانـد ،میبیننـد مثلا فالنجا هسـتند.
مسـتضعفین زمیـن آن کسـانیاند کـه در یـک جامعـه؛ خبـری از جریانـات
جامعـه ندارنـد .نمیداننـد چـی بـه کجاسـت ،نمیفهمنـد کجـا دارنـد میرونـد.
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و از اینجـا کـه دارنـد میرونـد ،بـه کجـا خواهنـد رسـید و چـه کسـی دارد اینهـا
را میبـرد و چگونـه میشـود نرفـت و حـاال کـه نرفتیـم ،بعـد چـهکار بایـد بکنیـم،
ً
ً
اصلا نمیفهمنـد ،اصلا ملتفـت نیسـتند؛ همینطـور سرشـان را انداختهانـد
پاییـن ،مثـل بالتشـبیه ،بالتشـبیه ،بالتشـبیه؛ اسـب ّ
ـبیه اسـب
عصـاری .بالتش ِ
البته(.خنـده حضـار) چشـمهایش را بسـتند ،همـهاش دارد قـدم میزنـد،
همـهاش دارد راه مـیرود .همینطـور هـی مـیرود ،مـیرود ،مـیرود ،دور
میزنـد ،دور میزنـد ،دور میزنـد؛ اگـر ایـن حیـوان بنـا بـود چیـزی بفهمـد ،بـا
خـودش ّ
تصـور میکـرد کـه حـاال بایـد حـدود پاریـس و آنجاهـا باشـیم اینهمـه
دم غـروب چشـمش را بـاز میکننـد ،میبینـد
راه رفتیم(خنـده حضـار) بعـد کـه ِ
ً
ی اسـت کـه اول صبـح بـوده .اصلا نمیدانـد کجـا رفتـه ،نمیفهمـد
همانجایـ 
کجـا دارد مـیرود وقتـی دارد حرکـت میکنـد .مسـتضعفین اینهاینـد در یـک
اکثریـت تـوده بیاطلاع مـردم .البتـه در غیـر جامعههایـی کـه بـا نظـام
جامعـه،
ِ
صحیحـی اداره میشـوند ،آن جامعههایـی کـه بـرای گوهـر انسـانی قیمـت
قائلنـد نـه؛ آن جامعههایـی كـه بـرای انسـان و اراده انسـان كرامـت قائلنـد نـه؛
آن جامعـهای كـه رهبـرش پیغمبـر اسـت ،امـا قرآن به او میگوید«َ :و شـاو ُ
رهم فِی
ِ
َ
مـر» ،1بااینكـه پیغمبـر اسـت ،بااینكـه احتیاجـی بـه مشـورت مـردم نـدارد ،بـاز
الا ِ
فرمـان داده میشـود كـه بـا مـردم مشـورت كنـد ،آنهـا را عزیـز بشـمارد ،آنهـا
را بـزرگ بشـمارد ،بـه آنهـا شـخصیت بدهـد؛ ایـن جامعههـا نـه؛ یكچنیـن
تـودهای نـدارد ،امـا در جامعههایـی كـه بـا نظـام فـردی ،بـا نظـام ظالمانـه ،بـا
نظام جاهالنه و ازاینقبیل اداره میشـود ،اكثریت مردم مسـتضعفین هسـتند.
َ
میگوینـد«ُ :ک ّنـا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض» مـا جـزو مسـتضعفین بودیـم .مـا را
فین فِـی الا ِ
همینطـور كشـاندند ،بردنـد ،انداختنـد ،لگدمـال كردنـد ،کثافتمـال كردنـد،
 . 1سوره مبارکه آلعمران ،آیه .159
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نفهمیدیـم ،حـاال هـم داریـم میمیریـم .ایـن عـذر و جـواب مسـتضعفین اسـت.
َ
ُ
ك ّنا ُم َ
ضع َ
سـت َ
رض»
ببیـن مالئكـه بـه آنهـا چـه میگوینـد حاال« .قالوا
فین فِـی الا ِ
گوینـد مـا در زمیـن مسـتضعف بودیم؛ جـزو افراد ضعیف گرفتهشـده ،بیاختیار،
یشـود منطـق
بیتـوان بودیـم .مالئکـه جـواب میگویند .ببینیـد ،معلـوم م 
ً
مالئکـه بـا منطـق خردپسـند انسـانی کاملا برابـر اسـت ،عقـل آدم هـم همیـن را
ََ َ ُ َ ُ
اهلل
میگویـد ... .فرشـتگان پـروردگار میگوینـد« ،قالـوا» ،گویند« :الـم تكن ارض ِ
َ ً َُ
هاجروا فیها» بابا آنجا مستضعف بودید ،زمین پروردگار هم منحصر
ِ
واسعــۀ فت ِ

بـه همانجـا بـود؟ همـه دنیـا خالصـه شـده بـود در همـان جامعـهای كـه شـما
در آن جامعـه ،مسـتضعفانه زندگـی میكردیـد؟ سـرزمین خـدا گسـترده نبـود تـا
شـما از ایـن زنـدان خـارج بشـوید ،برویـد بـه یـك نقطـه آزادی؟ به یـک نقطهای
كـه بتوانیـد خـدا را عبـادت بكنیـد ،بـه یـك نقطـهای كـه بتوانیـد نیروهایتـان را
در راه صحیـح بـهكار بیندازیـد ،بـه یـك نقطـهای كـه مسـتضعف در آن نقطـه
ً
ََ َ ُ َ ُ
واس َعــۀ» آیـا نبود
اهلل ِ
نباشـید ،در دنیـا چنیـن جایـی نبـود؟ «قالـوا ا لـم تكن ارض ِ
َُ
هاجـروا فیهـا» تـا در زمین خـدا هجـرت كنید ،و
زمیـن خـدا گسـترده و وسـیع؟ «فت ِ
جـای دیگـر برویـد؟ دیگـر جـواب ندارنـد بدهند ،چـه بگویند بیچارههـا ،معروف

اسـت کـه حـرف حسـاب ،جـواب ندارد .لذاسـت كه قـرآن ،در فرجام و سـرانجام
ایـن بیچارههـا اینجـور میگویـد«َ :ف ُاولئ َ
ـك» آن مسـتضعفین ،آنهایـی كـه
ِ
نیرویشـان و اختیارشـان دسـت طاغوتهـا بـود کـه آنها را به جهنـم میبردند،
ً
ـك» پـس آنـان«َ ،م ُ
َ«ف ُاولئ َ
أواهم» جایگاهشـان کجاسـت؟ َ
«ج َه َّن ُم َو َ
سـاءت َمصیرا»
ِ
و چـه بدبرگشـتگاه و سـرانجامگاهی اسـت بـرای انسـان؛ اینهـم آخـر کار.
البتـه یـك اسـتثنا دارد ،همـه نمیتواننـد هجـرت كننـد ،همـه نمیتواننـد
خودشـان را از آن بنـد نظـام جاهلـی نجـات بدهنـد؛ یـک عـدهای ناتواننـد ،یک
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عـدهای پیرنـد ،یـک عـدهای کودکنـد ،یـک عـدهای زنانـی هسـتند كـه امـكان
َ
الم َ
ضع َ
ست َ
این كار برایشـان نیسـت .لذا اینها مسـتثنی میشـوند«ِ ،اّلا ُ
فین» مگر
َ ّ
َ ّ
الن ِ َ
الولد ِان» مـرد ،زن ،فرزنـدان كه،
جـال و ِ
الر ِ
سـاء و ِ
آن ضعیفـان و ناتوانـان«ِ ،مـن ِ
َ َ
حیل ًـۀ» كه چارهای ندارند ،كاری از آنها بر نمیآید«َ ،و لا َی َهت َ
«لا َی َ
دون
ستطیعون
ً
َسـبیلا» راهـی پیـدا نمیکننـد ب هسـوی منطقـه نـور ،ب هسـوی منطقـه اسلام و
عبودیـت خـدا راهـی پیـدا نمیكننـد ،نمیتواننـد كاری بكننـد«َ ،ف ُاولئ َ
ـك» پـس
ِ
َُ ُ
اهلل ان َیعف َو َع ُنهم» امید اسـت كه
اینهایی كه كاری نمیتوانند بكنند«َ ،ع َسـى
خدای
خـدا از آنـان عفـو كنـد .ببینیـد ،عیـن عبـارت قـرآن اسـت؛ امید اسـت كـه
ِ
َ ُ ُ َ ً
اهلل َعف ًّوا غفورا» و خدا
متعـال از آنـان عفـو كنـد ،اینجـور اسـت تکلیـف«َ .و كان
عفوكننـده و دارای مغفـرت اسـت.

آثار و نتایج هجرت
بعـد بـرای اینكـه آنكسـانیكه خطـاب هجـرت بـه آنهاسـت ،احسـاس
نکننـد ،خیـال نكننـد كـه هجـرت بـرای آنهـا مایـه بدبختـی و زیـان خواهـد
شـد ،کـه چگونـه خواهـد شـد ،میتوانیـم ،نمیتوانیـم؟ بـه جایـی دسـت
َ َ ُ
اهلل»
هاجـر فـی َس
ـبیل ِ
پیـدا میكنیـم ،نمیكنیـم؟ در جـواب میفرمایـد« :و مـن ی ِ
ِ
ً
َ ً َ ً
َ
رض ُمراغما كثیرا َو َس َعــۀ»
آنكسـیكه مهاجرت میكند در راه خدا«َ ،ی ِجد فِی الا ِ
مییابـد در زمیـن ،جوالنگاهـی بسـیار و سـرزمینی گسـترده .میبینـد عجـب
یتـوان زد در
پـروازی میشـود کـرد در دنیـا؛ عجـب بـه كام دل ،پـر و بالـی م 
جامعـه اسلامی ،تـا حـاال پـر و بـال ما و پـرواز ما ،وقتیكـه خیلـی اوج میگرفتیم،
تـا سـقف قفـس بـود .عجـب آفاقـی اسـت ،عجـب پهنـاور! در مکـه ،بیچـاره
نمـازش را بـهزور میخوانـد ،ا گـر خیلـی ِح ّـدت میكـرد ،در مسـجدالحرام دو
ّ
نـوش جان میكـرد .دیگـر نهایت
ركعـت نمـاز میخوانـد ،بعـد هـم مفصـل كتـك ِ
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مسـلمانی ایـن بـود ،نـه بیشـتر از ایـن .بعـد كـه هجـرت كـرد ،آمـد بـه سـرزمین
آزاد ،بـه هـوای آزاد ،بـه جامعـه اسلامی ،بـه تحـت والیـت اهلل و رسـولاهلل؛ دیـد
َ َ
َ
ََ
قون ِالـی الخیـرات اسـت ،اینجـا بـا
سـاب
عجـب جایـی اسـت اینجـا ،اینجـا یت ِ
آیـه قـرآن و تقـوا و عبـادت ،مرتبـه افـراد ،مشـخص و معلـوم میشـود .هركـه
بیشـتر بـرای خـدا حركـت بكنـد ،عبـادت بكند ،تلاش بكند ،جهاد بكنـد ،انفاق
بكنـد ،او عزیزتـر اسـت در ایـن جامعـه.
دیـروز اگـر میفهمیدنـد یـك درهـم در راه خـدا در مكـه داده ،سـیخداغش
میكردنـد و زیـر شـكنجه آتشـش میزدنـد؛ وقتیكـه بیایـی در راه خـدا مهاجـرت
ُ
مدینــۀ َّ
الرسـول ،ای مسـلمان صـدر اسلام ،آنوقـت میبینـی كـه
كنـی بهسـوی
ی اسـت ،چـه جای پروازی اسـت ،چطور انسـان میتوانـد به كام
چـه جوالنگاهـ 
َ َ ُ
َ
ـبیل ا ّلل ِـه » هركـه مهاجـرت میكنـد در راه
دل ،پـر و بـال بزنـد« .و مـن ی ِ
هاجـر فـی س ِ
َ
رض » یعنـی بهسـوی جامعه الهـی و اسلامی ،مییابـد در زمین
خـدا«َ ،ی ِجـد فِـی الا ِ 
ً
َ ً َ ً
ُ«مراغمـا كثیـرا َو َس َعــۀ» جوالنگاهـی ،پروازگاهی فـراوان و وسـعتی ،گشایشـی،
گسـتردگیای.
حـاال اگـر چنانچـه در راه خـدا حركـت كـردی از مکـه ،از دارالكفـر بهسـوی
دارالهجـرۀ حركـت كـردی ،در بیـن راه جانـت را خـدا گرفـتُ ،مـردی ،اینجـا
چطـور اسـت؟ میگوینـد آنوقـت تـو ،اجـرت و پاداشـت با خداسـت؛ چـون تو كار
خـودت را كـردی .حركتـی كـه الزم بـود انجـام بدهـی ،از تـو سـر زد،
بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل کـه گـر مراد نجویم بهقدر وسـع بکوشـم
و اسلام ایـن را میخواهـد .اسلام میخواهـد كـه هركسـی بهقـدر تـوان
خـودش ،آن مقـداری كـه میتوانـد و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد ،در راه
خـدا حركـت كنـد.
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ً َ
َ ُ
َ َ ُ
اهلل َو َرسـو ِل ِ »ه آنكسـیكه از خانه خـود خارج
هاجـرا ِالـى ِ
«مـن یخـرج ِمن ب ِیت ِهم ِ
ُ
میشـود ،درحالیكـه دارد مهاجـرت میكنـد بهسـوی خـدا و پیامبـرش« ،ث َّـم
ََ ََ ََ ُ َ
الم ُ
ُیدر ُ
كـه َ
جـر ُه َعلـى ا ّلل ِه» پس
ـوت» بیـن راه ،مـرگ او را درك میكنـد« ،فقـد وقـع ا
ِ
ً
َ ُ َ ً
َ
َ
بیگمـان پـاداش او بـر عهـده خـدا و بـر ذمه خداسـت« ،و كان اهلل غفورا رحیما»
و خـدا آمرزنـده و دارای بخشـایندگی اسـت.
ایـن نكتـه را توجـه كنیـد كـه چـون امـروز دیگـر روز آخـر بحـث تلاوت و قـرآن مـا
ً
هسـت ،ایـن مبحـث تقریبا نیمـهکاره میماند .این نکته را عرض کنـم ،هجرت از
دارالكفـر ،از والیـت غیـر خـدا ،از والیـت شـیطان و طاغـوت بـه کجـا؟ بـه دارالهجـرۀ،
ولی الهی
داراالیمـان ،تحـت ِ
والیـت اهلل ،تحـت والیـت امام؛ تحت والیت پیغمبـر و ِّ

بایـد هجـرت کـرد ،ایـن هجـرت اسـت .حـاال اگـر چنانچـه یكچنیـن منطقـهای در
عالـم نبـود ،چـهكار بایـد كرد؟ در دارالكفر باید مانـد؟ یا باید به فكر ایجاد دارالهجرۀ
جـزو مهاجریـن بـود دیگر ،مگـر نبود؟ پیغمبـر هم هجرت
افتـاد؟ خـود پیغمبـر هـم ِ
ً
كـرد؛ امـا قبـل از آنیكـه پیغمبـر هجـرت بكنـد ،دارالهجـرهای تقریبا وجود نداشـت،
پیغمبـر بـا هجرت خـود ،دارالهجـرۀ را ایجـاد كرد.
گاهی الزم میشـود كه گروهی از انسـانها با هجرت خود ،نقطه شـروع
نگـذاری كننـد ،بهوجـود
هجـرت را آغـاز كننـد ،جامعـه الهـی و اسلامی را بنیا 
بیاورنـد ،دارالهجـرۀ ایجـاد كننـد ،آنوقـت مؤمنیـن بـه آنجـا هجـرت كننـد.
حاصـل مطلـب دربـاره هجـرت اسـت.
غـرض ،ایـن
ِ
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والیت طاغوت ،مومن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت
نظام جاهلی محاصره می کند،
نامرئی
وابسته می سازد و او را با تور
ِ
ِ

سرانجام
آزادی حقیقی را از او سلب کرده و وی را بی اختیار بسوی
ِ
شومی که در انتظار آن نظام است ،می کشاند .والیت طاغوت ثمرهای
جز تباهی و دوری از خط و مشی اسالم ندارد .این واقعیت تخلف
ناپذیر ،هجرت را ضروری می سازد .در حقیقت هجرت دنبالهی اصل
والیت و الزمهی اتصال به امام و خروج از نظام و والیت طاغوتی است.
هجرت ،خروج انسان از ظلمت طاغوت و حرکت بسوی نور را موجب
می شود و آدمی را در مسیر رشد وتعالی و سعادت وکمال وارد می کند.
هجرت یک ّ
تعهد فوری و ضروری برای مومن حقیقی به شمار میرود؛
زیرا در اندیشۀ اسالمی ،مسلمانی و تحت والیت طاغوت بودن دو
مقولهای است که با یکدیگر قابل جمع نمیباشد.
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خالصهی جلد چهارم از مجموعه ی اندیشه والیت (والیت در قرآن)
کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن پـس از «ایمـان» و «توحیـد» و
«نبـوت» ،بـه بررسـی «والیـت» بـه عنـوان تتمـه نبـوت و الزمـهی هـر مکتـب و
ملتـی ،میپـردازد .محورهـای اصلـی ایـن موضـوع بـه شـرح ذیـل میباشـد:
 .1الزم اسـت تـا علاوه بـر ّ
تدبـر در قـرآن جهـت کشـف حقایـق آن ،در مسـائل
ً
اجتماعـی و مخصوصـا تاریخـی قـرآن ،دقـت بیشـتری صـورت گیرد .زیـرا از یک
سـو تاریـخ ،تفسـیر قـرآن اسـت و از سـوی دیگـر بـا مراجعـه بـه قـرآن میتـوان
دریافـت کـه
کدام یک از تفسیرها و توجیههای تاریخی ،مطابق با واقع است.
 .2نبـی جهـت نیـل بـه هـدف انسانسـازی اقـدام بـه تشـکیل جامعـهی
اسلامی مینمایـد و ایـن امـر جـز بـا تشـکیالت امکانپذیـر نمیباشـد .از لـوازم هر
تشـکیالتی ،انسـجام درونـی اعضـای آن با یکدیگر اسـت .اسلام بـه این اتصال
و انسـجام و پیوسـتگی شـدید« ،والیـت» میگویـد.
 .3والیـت کـه بـه معنی پیوسـتگی و اتصال شـدید میباشـد ،دارای سـه بعد
اسـتً :بعد اول آن ،پیوسـتگی داخلی اسـت .یعنی همجبهگی و اتصال شـدید
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یـک عـده انسـان بـا فکـر واحد و هـدف واحدً .بعـد دوم ،عدم وابسـتگی خارجی
اسـت کـه معنـای آن عـدم پیوسـتگی جامعـهی اسلامی بـا امـم غیـر مسـلمان
اسـت بـه صورتـی کـه جامعـه اسلامی تحـت فرمـان آنها قـرار گیرد.
ً .4بعـد سـوم والیـت ،پیوسـتگی بـا امـام و ّ
ولـی جامعـه اسـت .بـدون تحقـق
آن ،ابعـاد دیگـر والیـت نیـز محقـق نخواهنـد شـد .پس ضروری اسـت هـر یک از
ّ
قلـب ّامـت کـه همان ّ
ولـی جامعهی اسلامی اسـت ،در همه
آحـاد امـت اسلام بـا ِ

حـال ،از لحـاظ فکـری و عملـی و روحیـات ،ارتبـاط مسـتحکم و نیرومنـد برقـرار
نمایند.
 .5بنابرایـن انسـانی را میتـوان والیتمـدار نامیـد کـه محـدود بـه محبـت
صـرف نسـبت بـه ّ
ولـی جامعـه نبوده و به صورت روز افزون ،پیروی و وابسـتگی
خـود را بـا امـام خویـش در فکـر ،عمـل و روحیـات حفـظ نمایـد .بـر همین اسـاس
در صورتـی جامعـه ،والیتمـدار خواهـد بـود کـه ّ
ولـی و امـام در آن مشـخص بـوده
و منشـأ همـهی نیروهـا و فعالیتهـا باشـد .در نتیجـه جامعـه زنـده شـده و تمـام
اسـتعدادهای انسـانی جهـت نیـل بـه کمـال و تعالـی انسـان رشـد خواهـد یافت.
« .6اهلل» تنها ّ
ولی اسـت زیرا همه چیز از قدرت خدا ناشـی میشـود (والیت
تکوینی) ،پس حکومت تشـریعی نیز باید در دسـت او باشـد .از آنجا که قانون
الهـی نیازمنـد مجـری اسـت ،خداونـد ،پیامبـر را به عنوان جلـوهی عینی والیت
خویش ارسـال فرموده اسـت .پس از پیامبر ،مومنان راسـتین که دارای صفات
ایمان راسـتین ،اقامه ی نماز و اسـتقرار ذکر خدا ،ایتای زکات و تقسـیم عادالنه
ی ثروت میباشـند ،جانشـینان ایشان هستند.
 .7هـر والیتـی غیـر از والیـت خـدا و جانشـینان او ،والیـت طاغـوت اسـت .بـا
پذیـرش ایـن والیـت ،طاغـوت بـر تمـام انرژیهـای سـازنده و ثمربخـش وجـود
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انسـان مسـلط شـده و از انسـان در راه مصالـح خـود بهرهکشـی مینمایـد و در
نتیجـه والیـت طاغـوت ،رنـگ ثابـت زندگـی انسـان میگـردد.
 .8هجـرت کـه خـارج شـدن از والیـت ظالـم و وارد شـدن بـه والیـت عـادل
میباشـد ،جـزو ضروریـات مسـئلهی والیـت شـمرده میشـود .زیـرا از یـک طـرف
والیـت طاغـوت بـه معنـی تسـلط آن بـر تمـام نیروهـا ،اسـتعدادها ،کارهـا و
ابتکارهـای انسـان اسـت و از طـرف دیگـر مسـلمانی یعنـی اینکه تمـام امکانات،
انرژیهـا و اسـتعدادهای انسـان در اختیـار خـدا باشـد .بنابرایـن مسـلمانی بـا
تحـت والیـت طاغـوت بـودن در تضـاد بـوده و الزمـهی مسـلمانی ،تحـت والیـت
اهلل بـودن اسـت .البتـه مومـن بـا هجرت ،به جوالنگاه فراوان و گشـایش دسـت
مییابـد و در صـورت ادرا ک مـرگ در اثنـای هجـرت ،اجـر و پـاداش مهاجـر بـا
مقصـد مطلـوب ،بنیانگـذاری و تأسـیس
خداسـت .در صـورت مهیـا نبـودن
ِ
جامعـه اسلامی مقدمـه و از لـوازم هجـرت میباشـد.
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺟﻠﺴﻪ اول :ﻧﮕﺎه روﯾﮑﺮدي ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي

ﻓﺼﻞ اول :روﯾﮑﺮد
ﻣﻌﻨﺎی روﯾﮑﺮد

زاوﯾﻪ دﯾﺪ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ واژه روﯾﮑﺮد داﻧﺴﺖ و در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ " "Approachﻣﻌﺎدل "روﯾﮑﺮد"

اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﯾﮑﺮد ﺑﺎ زواﯾﻪ دﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎي روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن وارد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ،درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ اول ،ﭼﻮن اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮاي او اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﻘﺎش را ﻓﺮدي ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎي او ،از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف
دﻧﯿﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻔﺮ دوم ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮاي او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺎش را ﻓﺮدي ﭼﯿﺮهدﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎي
ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي دارد ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ،ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ...ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده و از آن زاوﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ،ﭼﻮن زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎص را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮاي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ از ﮔﺮم ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﻦ و ﻧﺒﻮد آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻨﮏ در ﺳﺎﻟﻦ ﮔﻼﯾﻪ دارد.
آن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت زاوﯾﻪ دﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زواﯾﺎي دﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎي دﯾﺪ را روﯾﮑﺮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ در زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در روﯾﮑﺮد اﻣﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺆﺛﺮ
و ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ در ﻣﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ روﯾﮑﺮد در واﻗﻊ زاوﯾﻪ دﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي
ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ در واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .روﯾﮑﺮدﻫﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﺰارهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﻹﺳﻼم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺷﺌﻮﻧﻪ 1ﻻرﯾﺐ أنّ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي أﺳﺲ ﺑﻨﯿﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺻﺮﯾﺤﺎ و ﻟﻢ
ﯾﻬﻤﻞ أﻣﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﯽ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻧﻪ  2اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻻﻧﺠﺪ و ﻟﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﺎﯾﻤﺎﺛﻠﻪ ﻓﯽ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن اﻷﺧﺮ و ﻻ
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ﻓﯽ ﺳﻨﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﮥ ) و ﻟﻌﻠﮏ ﻻ ﺗﮑﺎد ﺗﺼﺪق ذﻟﮏ  ( ....ﻓﻮﺿﻊ أﻫﻢ أﺣﮑﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﺋﻌﻪ ﮐﺎﻟﺤﺞ و اﻟﺼﻼة و
اﻟﺠﻬﺎد و اﻹﻧﻔﺎق و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﮥ اﻟﺘﻘﻮي اﻟﺪﯾﻨﯽ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ذﻟﮏ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻗﻮى اﻟﺤﮑﻮﻣﮥ
اﻹﺳﻼﻣﯿﮥ اﻟﺤﺎﻓﻈﮥ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﮥ و ﺣﺪودﻫﺎ ،و ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ و اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﻬﯽ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ اﻟﻌﺎﻣﮥ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﮥ
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اﺳﻼم در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺷﮏ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ آن را اﻋﻼم ﮐﺮده و در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺌﻮن ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﻪ در
دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن و ﻧﻪ در ﺳﻨﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺪن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ دﻋﻮي را از ﻣﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﻮد را از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺞ و
ﺟﻬﺎد و ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻘﻮاي دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ و ﺣﺪود آن ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﮑﺮات را ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ آﻣﻮزهاي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ از روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻣﻦ ﯾﺘﻔﮑﺮ ﺗﻔﮑﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﯿﺲ ﻧﺼﺐ ﻋﯿﻨﯿﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻏﯿﺮﻣﻨﻔﮏ و ﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و أن ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﮥ ﯾﺮى ﺧﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﯿﺮ ﻧﻔﺴﻪ و ﺷﺮه ﺷﺮ ﻧﻔﺴﻪ و ﮐﻞ وﺻﻒ و ﺣﺎل ﻟﻪ وﺻﻔﺎ و ﺣﺎﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﮐﺴﻰ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎع را ﺧﯿﺮ ﺧﻮدش و ﺷﺮ اﺟﺘﻤﺎع را
ﺷﺮ ﺧﻮدش و ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت و اوﺻﺎف اﺟﺘﻤﺎع را ﺣﺎل و وﺻﻒ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ روﯾﮑﺮد

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ روﯾﮑﺮد ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن و ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را از ﻣﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر زﯾﺎد ﻣﺴﺎوي ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺎﻗﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻣﻦْ أَﻫﻮى إِﻟَﻰ ﻣﺘَﻔَﺎوِت ﺧَﺬَﻟَﺘْﻪ اﻟﺮﱠﻏْﺒﮥ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازد( ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﻼت او را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺎط و اﻗﺘﺪار ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ را ﺳﺮ راه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .روﯾﮑﺮدﻫﺎ در
ﺑﺤﺚﻫﺎي ارزﺷﯽ ،روﺷﯽ و در ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.
2اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج 4؛ ص 94
3اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج 4؛ ص 97

۲

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ
در دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد .در واﻗﻊ ﻫﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪي ،ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪي را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .روﯾﮑﺮد ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،اﻣﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﯾﮑﺮد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎﻓﺘﻦ رﺑﻂﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود.
روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﯿﺪان اول ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
آﺷﻔﺘﮕﯽ روﯾﮑﺮدي ﻧﻘﺪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ ،از روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه– در
ﻋﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب -ﺗﻘﺮﯾﺮي ﺿﻌﯿﻒ از آن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻬﻢ را در ﺳﻄﺢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖﺗﺮي از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﺘﺪاد ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻏﻔﻠﺖ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم) ﻗﺪسﺳﺮه( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد و در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ،اوﻻ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺻﺤﯿﺢ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺎدر را ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻗﺪرت اﻧﺴﺠﺎم و ﺳﺎزواري دروﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ
را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺘﺪاد ﺑﺨﺸﯽ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺛﺎﻟﺜﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي رﻗﯿﺐ ،ﺑﻪ آن ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻣﯽ-
ﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ روﯾﮑﺮد ﻣﺪار ﺑﺎ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮع

 -1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎﻓﺘﻦ رﺑﻂﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻫﺮ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻼ روﯾﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد .ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ
 -2ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اول از ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﺻ ً
ﯾﮏ ﮔﺰاره آن را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﺻﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ زواﯾﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﮫ ﮐﻠﯽ روﯾﮑﺮدھﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮫ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ

اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻠﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽِ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ )ﻗﺪس ﺳﺮه( اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ :روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي
ب :روﯾﮑﺮدي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ج :روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
د :روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ
۳

ه :روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻫﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﻼم ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺲ و ﺟﻮﻫﺮه ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن و
رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻠﻘﯽ ،ﺟﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺣﻮزه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس و ﺑﻪ اﻓﻖ ﻓﺮدي ﺗﻌﻠﻖ دارد و روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس و اﻓﻖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد.
روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮔﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﯽ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪسﺳﺮه( ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

٤

ﻓﺼﻞ دوم :روﯾﮑﺮد اول  -روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪی

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اول و آﺧﺮ و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻀﻮري ﭘﺮاﺣﺘﺸﺎم در رگرگ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دارد .اﺳﻼم ﻧﯿﺰ

اﻧﻌﮑﺎس ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ارزﺷﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪاي آن ﺟﺎري ﻣﯽﮔﺮدد
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻼم ﺑﺴﻂ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﻃﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻨﯽ
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ،ﻣﻔﺴﺮ ،ﺳﺮرﺷﺘﻪ دار و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﺎز دارد.
در ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﺟﻨﺲ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺣﯿﺪ روﺷﯽ ﻧﻮ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽاي ﮐﻪ ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي و ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻔﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ اوﺳﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
رﻫﺒﺮ ﺣﮑﯿﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪاﯾﻰ ﻫﺴﺖ ،آن ﻫﻢ ﯾﮑﻰ اﺳﺖ و دو ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ،ﺻﻮرت ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.

4

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ دارد »ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠّﻪ« ﻓﻘﻂ در ﺗﺼﻮرات و ﻓﺮوض ﻓﻠﺴﻔﻰ و ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ و زﻧﺪاﻧﻰ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﮑﻮم را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮدم را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ

5

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﺮ ذﻫﻨﻰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﻰ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎنﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻀﻰ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ؛ ﻣﻠﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ.

6

اھﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪی

روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻫﻤﻪ از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮي

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ را دارد؛ و ﻧﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻋﻮاﻃﻒ و ﻧﻈﺎم رﺻﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ
و ﻧﻈﺎم راهﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺑﺸﺮ را دارد.
و از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺣﯿﺪي ،ﺿﻌﻒ در روشﻫﺎي ﺗﻮﺣﯿﺪي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺿﻌﻒ روشﻫﺎي ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ﻓﻄﺮت و آﻣﻮزهﻫﺎي اﺻﯿﻞ و اﻣﺘﯿﺎز آﻓﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
و ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻓﻨﺪﮔﯽ و درﺧﺸﺶ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺪن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﻫﺎي ﭼﺎره ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮارتﻫﺎي اﻟﻬﯽ ﻣﮑﻨﻮن در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاي ﭘﻮﯾﺶﻫﺎي دﺷﻮار آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺪون آن ﺳﻮﺧﺖ و آن
ﺳﻮز ﺗﻮﺣﯿﺪي ،دوام آوردن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارزﺷﯽ اﻟﻬﯽ)ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ( ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻘﺪور و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

4ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪى رىﺷﻬﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ ،ﺳﺎل 1369
5ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﮔﺮوﻫﻰ از ﻓﻀﻼى ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ زﻣﺴﺘﺎن 1382
6ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺳﺎل 1377

٥

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ﺻﻠﯽ اﷲ
ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺴﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟَﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آن روز را ﺗﻤﺪن ﺳﺎز ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ او ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ )رﺣﻤﮥ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ( ﻧﯿﺰ در ﻧَﻔَﺲ
ﻋﯿﺴﻮي ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻮل و ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺳﻬﻞ و ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎ از زﯾﺮ ﭼﮑﻤﻪ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.

ﻟﻮازم روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪی

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻮازﻣﯽ دارد ﮐﻪ در دو ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد:
در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮي اوﻟﯿﻦ ﻻزﻣﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪي اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪي و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺣﯿﺪي ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻻزﻣﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ،ﺑﺴﻂ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﯿﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ
و ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع »ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪي و از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت واﺟﺐ اﻋﺘﻘﺎدي ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي داﻧﺸﯽ و ﭘﻮﯾﺸﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي را دارد .ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ از ﺑﻌﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن و ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ روﯾﮑﺮد
ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "و ﻟَﻨَﺒﻠُﻮﻧﱠﮑُﻢ ﺑِﺸَﯽء ﻣﻦَ اﻟْﺨَﻮف واﻟْﺠﻮعِ و ﻧَﻘْﺺٍ ﻣﻦَ اﻟْﺄَﻣﻮالِ و اﻟْﺄَﻧْﻔُﺲِ و اﻟﺜﱠﻤﺮَات و ﺑﺸﱢﺮِ اﻟﺼﺎﺑِﺮِﯾﻦَ" .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺻﺒﺮ ﻗﺮآﻧﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ "اﻟﱠﺬﯾﻦَ إِذَا أَﺻﺎﺑﺘْﻬﻢ ﻣﺼﯿﺒﮥٌ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ ﻟﻠﱠﻪ و إِﻧﱠﺎ إِﻟَﯿﻪ راﺟِﻌﻮنَ" .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺻﺒﺮ را ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺻﺒﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺻﺒﺮ ،ارج و ﻗﺮب ﻫﻢ دارد .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺮﺳﯽ ،ﺑﺪون ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻫﻤﻪ
ﺻﺒﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﻗﺮآن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻦ
ﺻﺒﺮ را ﭼﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ،آن ﺻﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ "اﻟﱠﺬﯾﻦَ إِذَا أَﺻﺎﺑﺘْﻬﻢ ﻣﺼﯿﺒﮥٌ
ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ ﻟﻠﱠﻪ و إِﻧﱠﺎ إِﻟَﯿﻪ راﺟِﻌﻮنَ" .ﺗﻮﺣﯿﺪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪاﺋﯿﻢ ،دارﯾﻢ ﻣﯽروﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا .اﯾﻦ ،آن ﺻﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻣﯽرود در "ﻣﻨﺎزلاﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ" .اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻣﯽرود در ﻣﻨﺎزل ﺗﻮﺣﯿﺪ .و ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ را دﺳﺖ ﻗﺮآن
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﻓﻖ ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻓﻖ ﻗﺮآن دارﻧﺪ .اﻓﻖ ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را دﺳﺖ ﻗﺮآن
ﺑﺪﻫﯽ ،روي زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرود.
ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ داﻧﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﮐﺪام داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺘﺎن آﻣﺪ؟ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻘﻪ ...
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻘﻪ؟ ﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﺪارد!!! اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪي؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪهام.
اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪي!!! اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪي ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺎم و اﻣﺜﺎل اﻣﺎم دارد اﺟﺤﺎف ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎم ﻓﻘﻪ را ﺳﻄﺤﯽ
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ .اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ،ﺗﻮﺣﯿﺪ را آوردهاﻧﺪ روي زﻣﯿﻦ
)ﻋﻠﯽاﻻرض( و ﺗﻮﺣﯿﺪ را زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،واﻗﻌﺎً اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺼﺎﻓﺎً ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻗﯿﻒ را
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ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ را از ﻋﺮش آورده روي زﻣﯿﻦ ،اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻮي ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
اﻣﺎم درﯾﺎﻓﺖﻫﺎي ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دارد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وارد وادي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﺸﻮد و ﻣﺜﻞ اﻣﺎم اﯾﻦ درك ﻋﻤﯿﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ورق زده و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﻢ
ﺳﺮش ﻧﺸﺪه -اﯾﻦ آدم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺸﺎن درون ﻓﻘﻪ دارد ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ،اﯾﺸﺎن دارد ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺮاي او ﭼﺸﻢ رﺑﺎ و ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻟﺬت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا رﻓﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
ﻟﺬت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ از اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن را ﻓﻌﻞاﷲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮگ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ او اﯾﻦ را
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮشاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از اوﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺣﻘﺎﯾﻖ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن را دارد" .و ﯾﺜﯿﺮُوا ﻟَﻬﻢ دﻓﺎﺋﻦَ اﻟْﻌﻘُﻮلِ" )ﺧﻄﺒﻪ اول ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ( ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ
اﻧﺒﯿﺎءاش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ "ﻟﯿﺴﺘَﺎءدوﻫﻢ ﻣﯿﺜﺎقَ ﻓﻄْﺮَﺗﻪ و ﯾﺬَﮐﱢﺮُوﻫﻢ ﻣﻨْﺴﻰ ﻧﻌﻤﺘﻪ ،و ﯾﺤﺘَﺠﻮا ﻋﻠَﯿﻬِﻢ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺒﻠﯿﻎِ ،و ﯾﺜﯿﺮُوا ﻟَﻬﻢ دﻓﺎﺋﻦَ اﻟْﻌﻘُﻮلِ" .ﻋﻘﻞ در
ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ "اﺛﺎره" ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻌﻠﯿﻢ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﻬﺎ ،اﺛﺎره دﻓﺎﺋﻦ ﻋﻘﻮل اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪي
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﭼﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺶ ﻓﻄﺮي ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎم را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
"ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺎرهاﯾﻢ ﻫﻤﻪ ،اﻣﺎ از ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻦ ﻟَﻢ ﯾﺸﮑُﺮِ اﻟﻤﺨﻠﻮقِ ﻟَﻢ ﯾﺸﮑُﺮِ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ" .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮب ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮان را دارد و اﻣﺎم اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن داد .ﭼﺮا اﻣﺎم اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؟ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﻄﺮت را ﻫﻢ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﻮز اﻟﻬﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺮدن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﯽادﻋﺎ ،در ﺻﺪر
ﻧﺸﺎﻧﺪن اﺧﻼص و اﯾﺜﺎر و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ،در ﮔﺮو اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﯾﺎت ﺳﻮره ﻃﻼق ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ "و ﻣﻦْ ﯾﺘﱠﻖِ اﻟﻠﱠﻪ ﯾﺠﻌﻞْ ﻟَﻪ ﻣﺨْﺮَﺟﺎ و ﯾﺮْزﻗْﻪ ﻣﻦْ ﺣﯿﺚُ ﻟَﺎ ﯾﺤﺘَﺴﺐ و ﻣﻦْ ﯾﺘَﻮﮐﱠﻞْ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ إِنﱠ
اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﻟﻎُ أَﻣﺮِه ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﮑُﻞﱢ ﺷَﯽء ﻗَﺪرا"" .ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﮑُﻞﱢ ﺷَﯽء ﻗَﺪرا" ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﯿﺰي
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮب ،ﻗﺒﻠﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ "إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﻟﻎُ أَﻣﺮِه ."ﺧﻮدش درون اﯾﻦ ﻣﻘﺪرات ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮدش ﭘﺎي اﯾﻦ
ﻣﻘﺪرات ﻫﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ "إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺎﻟﻎُ أَﻣﺮِه ."ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻠﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﻗﺒﻠﺶ ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ؟ ﻗﺒﻠﺶ دارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ "و ﻣﻦْ ﯾﺘﱠﻖِ اﻟﻠﱠﻪ ﯾﺠﻌﻞْ ﻟَﻪ ﻣﺨْﺮَﺟﺎ و ﯾﺮْزﻗْﻪ ﻣﻦْ ﺣﯿﺚُ
ﻟَﺎ ﯾﺤﺘَﺴﺐ و ﻣﻦْ ﯾﺘَﻮﮐﱠﻞْ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ ."اﮔﺮ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯽ ،ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺳﺮت!
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﻪ ﺷﺪه وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﺑﺎ ،ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ
ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ!! اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ!! ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻗَﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟَﮑُﻢ
ﻓَﺎﺧْﺸَﻮﻫﻢ ،"ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دودﻣﺎنﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﺮب اﯾﻦﻃﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﺗﺎن ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ "ﻓَﺰَادﻫﻢ إِﯾﻤﺎﻧًﺎ" .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮرﻧﺪ؟ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﻗﺎ رﺳﻮل اﮐﺮم
)ص( ﻣﺪام ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد" :أﻓَﻬِﻤﺘُﻢ"؟
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .اﯾﺸﺎن دوﺑﺎره از اول ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
درﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﮐﻔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب( .ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ" ،ﻓَﺰَادﻫﻢ إِﯾﻤﺎﻧًﺎ" .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ دارﯾﻢ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮب ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺧﯿﺮاً ﻫﻢ زﯾﺎد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن دﯾﮕﺮ دوره ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﺧﯿﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
اﺣﺰاب اﺳﺖ؛ ﺧﻮب ،ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺎ ﮐﻪ دارﯾﻢ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﭘﮋوﻫﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
۷

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ در ذﻫﻨﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻗﺮآن ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ دارد ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺧﻮب ،روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ از ﺑﻌﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن و ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد وارد ﺑﺸﻮﯾﺪ ،روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي .روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ
داﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻨﮓ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در  13ﺗﯿﺮ  1358در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت داﻧﺸﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
" ﻓﺮق ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اي ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ـ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ادراك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ـ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ـ ﺑﺎز آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ
اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي واﻗﻌﯿﺖ؛ و ﻫﻤﻪ را رو ﺑﻪ وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ـ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻢ دارد ـ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ورق از ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ ﯾﮏ ورق ﻧﺎزلﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اوراق .ﻋﺎﻟَﻢ ،از ﻣﺒﺪأ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﯿﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻆ
ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل اﺳﺖ؛ و ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮق ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ  ....اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺐ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي آن در ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن .ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻘﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ،اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﻘﻞ؛ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ دارد و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﯾﮏ ﺷﺒﺤﯽ اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺒﺢ را ،اﯾﻦ ﺣﻆ ﻧﺎزل را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ إِنَ اﷲ َ ﺗَﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻧَﻈَﺮَ إﻟَﯽ اﻟﺪﻧْﯿﺎ ـ ﯾﺎ إﻟﯽ اﻟﻄﺒﯿﻌﮥ ـ ﻣﻨﺬُ ﺧَﻠَﻘَﻬﺎ ﻧَﻈَﺮَ رﺣﻤﮥ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰء رﺣﻤﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﻟﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎوراي اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎوراي اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و اﻋﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ورق ﻧﺎزل ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻋﺎﻟﻢ را دﯾﺪﻧﺪ و اﻗﻨﺎع ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﺤﯽ از اﻧﺴﺎن ـ آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺷﺒﺤﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ـ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺴﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰي از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزل اﺳﻼم را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺒﺶ ﻧﺎزلﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﺳﺖ .آن ﭼﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﺳﺖ،
ﻣﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻵن در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎ را ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺒﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻵن،
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻫﺴﺖ.
۸

اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ را دارد .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻃﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را دارد ،ﻟﮑﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ.
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻫﻤﻪ ﻇﻞﻫﺎي ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﻮراﻧﯽ ،ﮐﻪ آﺧﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ـ ﻣﺎ از آن ﻫﻢ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺎدي؛ ﻟﮑﻦ آن ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻏﺮب از آن ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺎزﻟﯽ اﺳﺖ ـ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﺪارس ﻗﺪﯾﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻇﺎﻫﺮ اﻵن ﻫﺴﺖ .و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻇﺎﻫﺮ را دارﻧﺪ در آن ]ﮐﺎر[ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن؛ ﻟﮑﻦ آﻧﮑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ،ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮑﻪ از آن اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،
آن ﻣﻘﺼﺪي ﮐﻪ اﺳﻼم دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺧﺪا را در آن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺎده را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺧﺪا را در آن
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﮑﻨﺪ ﺧﺪا را در آن ﺑﺒﯿﻨﺪ .آﻧﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاي آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ .و از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد
ﻃﺐ را ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻟﮑﻦ ﻣﻬﻢ آن ﻣﺮﮐﺰ
ﺛﻘﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﻟﻮﻫﯿﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ...ﻣﺜﻼً اﮔﺮ
ﻋﻠﻮﻣﯽ در اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رژﯾﻢﻫﺎ دارﻧﺪ" .
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :روﯾﮑﺮد دوم  -روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم روي دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روح ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﺎي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺪف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺪف ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻬﺬﯾﺐ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷﺪ اﻧﺴﺎن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،دﻏﺪﻏﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ روي دﯾﮕﺮ
ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺣﯿﺪي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ و روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪاي اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﻄﺮه دارد.

روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮭﯽ ﺗﺰﮐﯿﮫ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ

از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ روح
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد و آﺣﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎن روح اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ
درك ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روح ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ را درك و ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﯾﮏ روح ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﻓﻘﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻼ و اﺑﺪا
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻪ اﻣﺘﺪاد ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رﺣﻤﮥ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدم آﻗﺎي ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎي دﯾﻦ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك اﺳﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎي دﯾﻦ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮﭼﯿﺰي ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺗﻮ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روح و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﮕﺎه اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﮐﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻄﺮت و ا ﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺳﻤﺖ و ﺳﻮدار ذاﺗﯽ اوﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺮورش او
و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﻣﯿﺎل و ﺳﻮﮔﯿﺮي دروﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻄﺮت او دو ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ در ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺛﻤﺮه ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و از ﺳﺮ
اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺧﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل وﺟﻮدي ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن از ﺳﺮ اﺧﺘﯿﺎر و آﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺒﯿﯿﻦ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزات و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
۱

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﯿﻠﻰ اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﻰ ،در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ  -ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ و رﺳﺎﻧﺪن واﻗﻌﯿﺖ؛
ﺗﺒﻠﯿﻎ ،ﺑﻼغ -ﺧﯿﻠﻰ اﻫﻤﯿﺖ دارد و اﯾﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ داد ....در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ وﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﻰ ....واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز ﺗﺎزه ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ....ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد؛
ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮى اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﻗﺪرى
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﮔﻔﺖ :آن روش اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ! ﺑﻠﻪ ....روش اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﺗﺮﺑﯿﺖﻫﺎى ﻏﻠﻂ ﻓﺎﺋﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻮلﮔﺮا از ﺳﻄﻮح روﺋﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق آن دارد؛ اﮔﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﺮﮐﺶ آن ﺑﺎر آوردن ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و در ﻗﻠﻪ آن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش
و ﮔﺮاﯾﺶ راﺳﺦ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آراﯾﺸﯽ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ وِزان ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺳﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺳﻪ ﺟﻬﻨﻢ دارﯾﻢ ،ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ اﻋﻤﺎل ،ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ اﺧﻼق ،ﺟﻬﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﻼق ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﺟﻬﻨﻢ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎز وﺿﻌﺶ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﻬﻨﻢ ﻋﻘﺎﺋﺪ ،ﺧﻠﻮد را ﺑﻬﻤﺮاه دارد.
در ﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ اﺳﻼم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رژﯾﻢﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻓﺮق اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮقﻫﺎ ﻫﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮقﻫﺎﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رژﯾﻢﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﻏﯿﺮ آن رژﯾﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪي اﻧﺒﯿﺎ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ....و اﻧﺒﯿﺎ
اﺻﻠﺶ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ }ﺑﺎ{ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺖ.
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وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰو
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻫﻤﺎن ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ »ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨّﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﻧﺒﯿﺎء ذﮐﺮ ﺷﺪه  -ﻗﻄﻌﺎً
ﻋﺪل ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺘﮕﺎري اﻧﺴﺎن
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اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﮕﺮش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺮح اﺳﻼم در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎدهاي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﯽﺑﺮد ،و
ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻦ دﺷﻮاريﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 1دﯾﺪار اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎى ﺷﯿﺮاز 1387/2/14
 2ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج ، 8ص  - 62ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
 3ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي راﻫﺒﺮدي 1389/9/10

۲

در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ؛ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﻫﺎي وﺟﻮدي
ﺑﺸﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و ﮐﺎر درﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ھﻨﺮ

ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را روي اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ درﺧﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻟﻮار را ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و روي آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ از آن ﯾﮏ اﺳﺐ در ﺣﺎل دوﯾﺪن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎن ،در ﻋﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،در ﻣﻮﻗﻒ اﻧﻔﻌﺎل و ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺗﻼﺷﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻫﻨﺮ ﺧﻮدش را ﺑﺮوز دﻫﺪ .ﮔُﻞ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﺑﯿﺮون ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﮔُﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﺑﺎﻏﺒﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ آب
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮرش را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ...اﯾﻦ ﮔﻞ ﯾﺎ آن ﻧﻬﺎل آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دروﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮوز دﻫﺪ .ﭼﯿﺰي ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دروﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهاي اﺳﺖ.
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﮐﻠﻪاي ﮐﻪ ﻓﺮد دارد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ارﺗﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺮار دارد ،و ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻌﺪاد او ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﻠﯿﺖ و اﻧﻔﻌﺎل اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﺷﺪ اﻧﺴﺎن

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﺷﺪ اﻧﺴﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮﺑﯽ .دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ .آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
ﺧﻮد ﺑﻼ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻦ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻤﺖ را ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﻹﻣﺎم
اﻟﮑﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم  :ﻟَﻦ ﺗَﮑﻮﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﯿﻦَ ﺣﺘّﻰ ﺗَﻌﺪوا اﻟﺒﻼء ﻧﻌﻤﮥً و اﻟﺮﱠﺧﺎء ﻣﺼﯿﺒﮥً  ،و ذﻟﮏ أنﱠ اﻟﺼﺒﺮَ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼء أﻋﻈَﻢ ﻣﻦ اﻟﻐَﻔﻠﮥِ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﱠﺧﺎء) . ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﮥ ج  5ص ) (608ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى را ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻤﺎرﯾﺪ و آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه
را ﻣﺼﯿﺒﺖ؛ زﯾﺮا ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺑﻼ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ از ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﻰ( رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﮔﺮو اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻣﺘﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﺗﺮﺑﯿﺖ را
رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﮕﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﯽ ،ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﻠﻮب ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ در ﺑﯿﺮون اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش راه ﺑﺮود .ﻣﺮﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ ،ﺳﺮاغ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ و راﻗﯽ ﺑﺮود .و ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﺘﺮﺑﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺎم و آﻗﺎ ﺑﺮای اﻣﺖ

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﯾﮏ رﻫﺒﺮِ رﻫﺒﺮﭘﺮور اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻫﺒﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﻼ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ رﻫﺒﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮ ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎم رﺳﻤﺎ رﻫﺒﺮﭘﺮور ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺎم،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را رﺷﺪ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدش اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ را داﺷﺖ .اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﺎ دارد ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره
ﺑﻨﯽﺻﺪري ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮزﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

۳

ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ رادﯾﻮﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮي اﻣﺎم ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن راي دارم و ...و اﻣﺎم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮدم را رﺷﺪ داد .ذﻫﻦ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮدم از ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺻﺪر ،را ﻋﺒﻮر داد .ﻫﻤﯿﻦ روش و ﻣﻨﺶ را ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش
را دارد.
اﮔﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﻟﺘﺎن آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .و ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﻠﻬﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اﮐﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن و  ...ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮑﻨﺪ .راه دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﭽﻪات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮود آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ! ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮري
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آدم ﻣﯽرود ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮔﻔﺖ :ﺧﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮرد.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﺮ ﻫﺪر ﻣﯽرود! ﮔﻔﺖ :ﻋﻮﺿﺶ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻘﻠﺶ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ،او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،راه دﯾﮕﺮي
ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ دارم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﺮود ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ دﯾﻮار .ﺑﻌﺪ
درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻃﻮري اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ اﯾﻦ ﻃﻮري رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻟُﺒﻨﺪ ،اﻫﻞ
ﻋﻘﻠﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ را ﻣﯽدﻫﯽ ،ﻫﻤﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .راه دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﺸﻮد .واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﺸﻮد .آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﺎزه ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪارا ﻫﺴﺖ .ﻋﻘﻠﺶ ﺑﺎﯾﺪ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﻘﻞ او را ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺷﺪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﭘﺲ ﮐﺎري ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎ دروﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﯾﺪهاي ﻧﺪارد.
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ ﮐﺮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،او آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دﺳﺖآورد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻗﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ ﺑﻮده ،و ﻫﯿﭻ ﺗﮑﺎن
ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،روﯾﮑﺮد ﺻﻤﯿﻤﯽ و اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ
اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻧﻮراﻧﯿﺖ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰي را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن .ﺳﺮّ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﺘﻤﺎم دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ دركﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﺎم ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺻﯿﻞ ،ﻗﺎﻫﺮ ،ﺗﻮﻓﻨﺪه و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﮐﺎر را دادهاﯾﻢ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ دﮐﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﻗﺘﺼﺎدﺷﻨﺎس و ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ از آب در
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .و ﯾﮏ اﻟﺘﻘﺎط و آﺷﻔﺘﮕﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،و ﻣﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ در ﺣﺎل ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ
اﯾﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺠﺎب ﻫﻢ روي ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰي( ،ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روي درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻻن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽاﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ
ﺟﻮري ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ژاﭘﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
٤

ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ژاﭘﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻗﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ژاﭘﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﮫ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪي دارد و اﺳﺎس ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ دﯾﺪن و ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻨﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و روﯾﮑﺮد آن اﻗﺘﺪارات و آن
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ...را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و آﻗﺎ ،آن روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

٥

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم :روﯾﮑﺮد ﺳﻮم  -روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﮔﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي روح و ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻌﺎرف ،ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ،ﺧﻠﻘﯿﺎت ،ﻋﺎدات و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي روح و ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻮد ،آن
ﮔﺮاﯾﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
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از ﻧﮕﺎه اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪهاي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎن آﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ در درﺟﻪ اول ﻫﻤﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻧﺴﻠﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ
اﻧﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
آﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮﻧﺎن ﺟﺴﺪي آﻣﺎده
ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺮ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روح آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن اﻣﺮ را »روح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ روح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎي ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ روﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻦ روح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻮﯾﺖ آﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻼم ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ و آﺛﺎري ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﻠﺒﻪ
روح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ اﺧﻼق و ﻏﺮاﺋﺰ در ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و ﻣﺒﺪأ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوى ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮد را
در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺧﻼق و ﻏﺮاﺋﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺿﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ اﺻﻼ ﻣﺆﺛﺮ
واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎ آن ﻗﺪر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس و اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﻧﯿﺴﺖ. 5
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪاي راه اﻓﺘﺎد ،آن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﻗﻬﺮا ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ...وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻨﻄﻮري
اﺳﺖ. 6
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮزهﻫﺎي ﺧﻮد آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﯿﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺪف اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدي ﮐﺎر اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺒﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ  ...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي اﻟﻬﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ...آن ﺟﻮاب ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را در ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﺲ .اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ داﻧﻪ داﻧﻪ
4ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎد اﮐﺒﺮ ،ﺑﺨﺶ اول:ﺳﻠﻮك اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻓﺮد ﺷﺎﻣﻞ ،اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ
5ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ؛ ج  4؛ ص .154
6ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ ، 8ص 532

٦

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺖ ...ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ...ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻬﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪي ،ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ درﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ﯾﮑﯽاش ﻧﻪ دهﺗﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﻫﺰارﺗﺎﯾﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوه
ﮔﺮوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد.
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ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي زاوﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﻣﮑﻪ آدم ﺳﺎزي
ﮐﻨﺪ ﯾﮏ داﻧﻪ اﺑﻮذر ،ﯾﮏ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ و ﺷﺎﯾﺪ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪي و اﺳﻼﻣﯽ ...اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در راس ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدي در ﺟﺎﯾﮕﺎه و رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار دارد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
]ﺗﻼش[ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎ از ﺻﺪر ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮﯾﺖ  ...ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد را ﻓﺪاي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻓﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد اﺋﻤﻪ  -ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم -
ﻧﺪارﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻓﺮدﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ،ﻓﺮدﻫﺎ را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ.
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ﻓﺮﻫﻨﮓ در واﻗﻊ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ از روح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آﺣﺎد ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در دل ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺟﺰاء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﻤﻪ از آن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ در واﻗﻊ ﭼﻬﺮه ﻧﺮم ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ

در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،داﻧﺶ ،اﺧﻼق ،آداب ،ﻫﻨﺮ ،ﻋﺎدات و  ....زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ روح

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﭼﻮن زﺑﺎن،
ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻮارﯾﺚ ﻣﻠﯽ ،ﺧﺼﻠﺖﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و  ...ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼق ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را درﺗﮑﻮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ دارﻧﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن درك ،ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻓﻬﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺑﺎور اﻧﺴﺎنﻫﺎ و روﺣﯿﺎت و ﺧﻠﻘﯿﺎت آﻧﻬﺎ در
زﻧﺪﮔﻰ؛ آﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺟﺰو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﺎ
اﺧﻼﻗﯿﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺧﻠﻘﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﻠﻘﯿﺎت ﻓﺮدي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﻮارد زﯾﺎدي ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺎس و رﯾﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎرت

7ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮآن ،ص 387
8ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮآن ،ص 388-387
9ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ،15ص 213
10ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار اﻋﻀﺎى ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮى 1389/9/25

۷

اﺳﺖ از ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻠﻘﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از واﻗﻌﯿﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻘﯿﺎت ﻓﺮد و ﺧﻠﻘﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ.
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ﺿﺮورت و اھﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼب را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ

زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻣﺤﮑﻢ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺑﺰار اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ،اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻧﺴﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آدمﺳﺎزي اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ آدم درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ...
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ آدم درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﻓﺮﻫﻨﮓ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻌﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﻮچ
و ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ اﺳﺖ.
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درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﮔﺮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت آن رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﻣﻠﺖ از ﻗﯿﻮد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺳﻼم و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ارزﻧﺪه آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻞ آﺗﯿﻪ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
را ،راه ﻧﺠﺎت ﺑﺪاﻧﺪ و اﺳﻼم اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
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اﮔﺮ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،روح اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ.
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ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺮاى اﺳﻼم و ﺑﺮاى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در درﺟﻪ اول ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﻰ و آﻧﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻣﻰآﯾﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزى رﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ.

11ﺑﯿﺎﻧﺎت در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ 1379/9/19
12ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ،15ص 243
13ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ،15ص 323-322
14دﯾﺪاررﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 1390/3/23
15دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ص 204

۸
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ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻻزم در آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد .ﯾﺎ ﺗﺪاوم و رﺳﻮخ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻨﺶ اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﻼﻣﻰ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺳﺖ.
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ﻫﯿﭻ ﺑﻨﯿﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد.
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آﻧﭽﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻢ ﮐﺎري و ﮔﺎه ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﯾﺸﻪاي و ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﻰرﺳﺪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى و ﯾﺎ ﺣﺘّﻰ
ﺳﯿﺎﺳﻰ دارﯾﻢ ... ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،از آﻏﺎز ﺑﺮ ﯾﮏ
ﻣﺒﻨﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪ و رﻫﺒﺮ و ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻮد ...
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ... ،ﮐﻢﮐﺎرى دارﯾﻢ؛ ﺣﻘﺎً اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را از ﻧﻮ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻰرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻗﺪرى دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﺸﻮر و اﻣﺘﻤﺎن ،ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮاى
ﺗﺄﺛﯿﺮات و اﺛﺮﮔﺬارىﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﻐﻔﻮلٌﻋﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺴﺖ  ...ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﻒآراﯾﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ را ﺟﺪى ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ...اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰى
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ اﮔﺮ در راه آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهام.
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در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻮاره روح ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺮ ﭘﺮﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ارادهﻫﺎي ﺟﺪي ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.

ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺸﯿﻊ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﯿﺪي  -وﻻﯾﯽ ﺷﯿﻌﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻮل و ﺳﻌﺎدت آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -1ﻗﺪرت ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﺿﺪاد و ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از ﻣﺮز ﺗﻌﺎدل دارد .ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﺬارد ،ﮐﻪ در ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪي ﻣﺎدي ﺑﺸﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺪرﺗﯽ در ﺗﺒﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻤﺎﻻت ﺑﺸﺮي؛ در ﺳﺎﺣﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و در ﺳﺎﺣﺖ رﻓﺘﺎر دارد.
 -2ﻗﺪرت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻃﺮح اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮح ارزشﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ آﻓﺮﯾﻦ دارد.

16ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎى ﺣﻀﺮت آﯾﮥ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اى در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ص 333
17ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دوم :ﮔﺰارﺷﯽ از دوﻣﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﻀﺮت آﯾﻪاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ،ص107
18ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺗﺎرﯾﺦ 1369/9/19

19ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ 1378/9/23

۹

ﻗﺪرت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ،در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،در زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻧﯽ ﺳﻠْﻢِ ﻟﻤﻦْ ﺳﺎﻟَﻤﮑُﻢ و ﺣﺮب ﻟﻤﻦْ ﺣﺎرﺑﮑﻢ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻮد ﺻﻠﺢ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ او ،اي اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺻﻠﺢ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در
ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ آن ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي اﺟﺎزه وﺣﺪت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗَﺤﺴﺒﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً و ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ﺷَﺘﱠﻰ ) 20آﻧﺎن را ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢدﺳﺖ ﻣﻰﭘﻨﺪارى در ﺣﺎﻟﻰ
ﮐﻪ دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ( ﺟﻬﺎن ﻣﺎده اﻣﮑﺎن وﺣﺪت ﻧﺪارد ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻬﻨﻢ
ﮐﺜﺮت اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ،اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻓﮑﺮ ،ﺗﻮﺣﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺪت وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮑﻮﻻر و ﻟﯿﺒﺮال
ﺷﺪن ﻓﮑﺮﻣﺎن ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻦ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮﻫﺎي ﺑﺎﻃﻞ.

روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ

روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮر و ﻣﻐﺰ روﯾﮑﺮد

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ »اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﯽ« و »اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر« را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ« و »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﺎر« را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه و روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ در دل ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺷﺘﻦ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آن ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﻮان و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺎط اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽ-
ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺎت ﻋﺮﺻﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻣﺎن روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽروﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .در
اﺳﻼم ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دﯾﮕﺮ ارزشﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﻓﺮا زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮد  ،ﻧﻈﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ-
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ارزشﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي
دارد ،اﮔﺮ روي اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺸﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻻ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ارزشﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر
ارزﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻨﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن و ﺗﺮﺗﯿﺐ و اول و دوم ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺻﺮاري
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ روي رﺑﻂﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اول و ﭼﻪ ﭼﯿﺰي
دوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهاي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮ روي اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺎر ﺑﺸﻮد ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻓﺮا زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻫﺮ
ﺑﺮﻫﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و ﺷﮑﻞ داد.
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۱۰

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺻﺎﻟﺖ و ﻫﻮﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻃﻌﻢ ﻧﮕﺮش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﻓﻖ ﻧﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻨﺸﯽ و روﺷﯽ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﻗﺘﺪارات و ﺟﺮﺋﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش اول ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ارزش دوم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ارزش ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دارﻧﺪ .در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺎم
ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼم آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ آن ارزشﻫﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ
اﺧﻼق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﻼم را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

۱۱

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :روﯾﮑﺮد ﭼﮭﺎرم – روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن در واﻗﻊ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷﮑﻞ دادن ﭼﻬﺮه ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺳﺨﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي او در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن و
در ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ.
واژه ﺗﻤﺪن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻄﻼﺣﯽ ،در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،و در ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ و رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﻤﺪن
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺗﻤﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه داﻧﺸﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن
ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻤﺪن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي در ﺷﻤﺎر ﮐﻼنﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي و اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ،در ارﺗﮑﺎزات ﻣﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ داﻣﻨﻪدار ،زﻣﺎنﺑﺮ ،ﮐﺎﻣﻼً
ﺧﺎرج از اﻧﺪازهﻫﺎ و ارادهﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻋﺼﺎره ﺗﻼشﻫﺎي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻤﺎرش در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﻤﺪﻧﯽ  100ﺳﺎل 100 ،ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺪن
ﻫﺮﺳﮑُﻮﯾﺘﺲ):(Herskovits
»ﺗﻤﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻓﻨﻮن ،آداب و ﺳﻨﻦ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ
اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ راﯾﺞ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ،ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن،
ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد«.

1

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوِ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ آن دو ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺮي ﻟﻮﮐﺎس ﻣﯽ-
ﮔﻮﯾﺪ:
واژه ) cultureﻓﺮﻫﻨﮓ( ﮐﻪ از ) culturaﮐﻮﻟﺘﻮرا( ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،در اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ واژه ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻬﺎم اﯾﻦ واژه از آن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و آن را ﮐﻨﺎر
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ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و واژه ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ دو واژه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ داﻣﻨﻪ و
زﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻮﻣﺮي  Homeric cultureﯾﺎ ﺗﻤﺪن
ﻏﺮﺑﯽ .western civilization

2

و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ را روح ﺗﻤﺪن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ:
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻟﺠﺰاﯾﺮي ): (1973 – 1905
در ﻋﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ را روح ﺗﻤﺪن ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن روح ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در
داﯾﺮه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ:
 (1روﯾﮑﺮد اﺧﻼﻗﯽ؛  (2روﯾﮑﺮد زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛  (3ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻠﯽ؛  (4ﺻﻨﻌﺖ.

3

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﺎﺳﺖﮔﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﺧﺎﺳﺖﮔﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪي ﺛﺒﺎت اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺎ آﻫﺴﺘﻪ
آﻫﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺧﺎﺳﺖﮔﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺪنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﻫﺪف از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻼ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روح ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮوزات ﻧﺮم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ روح ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺗﻤﺪن ﺟﺴﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان روح را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن در ﺑﻮاﻃﻦ اﻧﺴﺎن اﺛﺮدارد ،ﻣﻨﺎﺳﮏ رﻓﺘﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ورود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻣﻮزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارد و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روي ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﯽ داراي ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮي ،و ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺪن ﭼﻬﺮه ﻋﯿﻨﯽ آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی
در ﺑﺎب ﺗﻤﺪن و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎري رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﻟﮑﻦ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺑﺎورداﺷﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ دارد و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻠﻮم ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﯾﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و ﺷﮑﻞ و
ﻗﻮاره ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻠﻮم ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻏﺮب
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ
2ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آذرﻧﮓ ج  ،1ص 20- 19
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ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ و اﺣﮑﺎم آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻣﻘﻠﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻌﺎرف ﻏﺮب در ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ رﯾﺨﺖ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن داﻧﺶ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ...ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ و
ﻫﺪفدار ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮه ﺧﻮردن ذﻫﻦ و دل ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ،داراي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﮐُﻦْ ﺑﻌﯿﺪ اﻟْﻬِﻤﻢِ إِذَا ﻃَﻠَﺒﺖ ﮐَﺮِﯾﻢ اﻟﻈﱠﻔَﺮِ إِذَا ﻏَﻠَﺒﺖ« ) 4ﻫﺮﮔﺎه در ﭘﯽ ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﯽ  ،ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﺑﺎش و آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﭼﯿﺮه ﺷﺪي  ،در
ﭘﯿﺮوزي ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎش( ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺎدت ﺑﺪﻫﯿﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺪن
اﻟﻒ :ﺗﻤﺪن در ﮔﺎم اول ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﺟﺰا ،رﺑﻂ و ﻫﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺟﺰا ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻈﺎم
اﻋﺘﻘﺎدي ،ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻧﻈﺎم دﻓﺎﻋﯽ
و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ در آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و در درون ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﺎﻇﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ،
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداري و  ...را در دل ﺧﻮد دارد و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮑﺪه،
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﺎ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و  ....را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺎب رﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺟﺰا ﺗﻤﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻤﺪن
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺑﺰاري ﺑﺮاي
ﭘﯿﺶﺑﺮدن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﻈﻢ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ذاﺗﯽ
ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .درﺑﺎره ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي آن و ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزوار ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻣﺘﺮاﺑﻂ ،ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﺗﻤﺪن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ....اﺳﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را از وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ و اﺟﺮا درآورده ،و آن را ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ب :ﺗﻤﺪن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ﭘﺪﯾﺪهاي ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺪن اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺪن ﮐﻪ اﻣﺮي ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺪن را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.
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۳

ج :ﺗﻤﺪن ﻣﺘﺎﺧﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﭼﻬﺮهاي ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺷﻮد .ﺗﻤﺪن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺠﺴﺪ ﺧﺎرﺟﯽ آن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ،ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻤﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ  -ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  -ﭼﻬﺮهاي ﺳﺨﺖ دارد ،ﺗﻤﺪن ،اﻧﺪازه و ﻗﻮاره درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺪ و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺮم دارد ،ﺗﻌﯿﻦ و ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎري ﻣﯽﺳﺎزد و از
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن داراي ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺪنﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﮐﻼن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﺣﺖ ﮔﺰارهﻫﺎي
ﺟﺰﺋﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻼ در ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺒﻠﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ،
ﻧﺤﻮه ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ ﮐﻼسﻫﺎي درس ،و ﺣﺘّﯽ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺎزل ،ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و  ...ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪود ﻣﻤﮑﻦ ،ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﯿﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي دارد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن در ﺣﮑﻢ ﺟﺴﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روح اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ ،ادﺑﯿﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات را ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻢ ،اﺧﺘﺮاع،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﻣﻮري ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دو وﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻤﺎري ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ اﻣﺮي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻨﺮي اﺳﺖ ،ﺟﺰء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺰء ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺮي
ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ در آن دﻗﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺷﺮاب ﺷﻮد وﺟﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪنﮔﺮا ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﺣﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻼنﻧﮕﺮ اﺳﺖ.
د :ﺗﻤﺪن ﭘﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮي ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﮐﻼن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .دﯾﻨﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﺎﻟﺒﺪ آن را اﻟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺪن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮي ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ه :ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﻠﺒﯽ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي راﯾﺞ ،ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻻزﻣﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن
ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼك اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز اﻫﺪاف ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷﮑﻞ دادن ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻣﺤﺪود ،در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
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ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز
ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﻧﺪارد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺎر در ﻣﻮرد ﺗﻤﺪن
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺪن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد :ﺗﻤﺪن ﻧﻈﺎم ﻋﯿﻨﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﻼﻣﯽ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي ﺧﻮد
ﺗﻮﺣﯿﺪي اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻻزﻣﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺴﺘﺮه دﯾﻦ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﻼم
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮي اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺣﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺪﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮه
ﻣﻬﻢ ،وﺳﯿﻊ و ﭘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ورود اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺪنﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﺑﺮدن دﯾﻦ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد
ﻣﺘﺎع دﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ واﻗﻌﯿﺖ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺳﮑﻮﻻر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﻖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ؛ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭼﻬﺮه ﺗﻤﺪﻧﯽ آن را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﯾﺎ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﻼم در ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﻓﻖ ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ .درﺑﺎره روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻤﺮار و
اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ و ﮐﻼن آن ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ« رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎري
اﺟﺘﻤﺎع و ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮔﺴﺘﺮهاي وﺳﯿﻊ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ-
آﯾﺪ ،و ﺑﺪون آن ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ در ذات ﺧﻮد ،داراي ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺟﺪي روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﮔﺰارهﻫﺎي ﺧﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮوز در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺨﺖ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮوز ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از راﻫﮑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ -در ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

٥

ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻫﺎن ﺑﺴﯿﻂ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎم اﺷﺎره ،در ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎه ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﻧﻈﺮ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦﻫﺎي ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺑﺮاي ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش
و ﭘﺮورش وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
را ﺷﻤﺎ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﻋﺎرف ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺮانﻓﺮوش و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن
درﮔﯿﺮ ﺷﺪن .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه زﯾﺎد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻘﺪاري ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد و ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ دارد؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮان ﺷﺪه ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮ رﺷﺪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻓﺮد در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻀﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ذﻫﻦ ﻋﺮﻓﯽ ،ﻋﺎﻣﯽ و ﺳﺎده ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺪ ﺳﺎدهاي آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ
ذﻫﻦ ورز ﺧﻮرده ،دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﯾﮏ ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻮال ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻮال ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﻠﻢ ﺧﺮج ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮد
ﮐﺮدي ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺑﺸﻮد ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .در ﺑﺤﺚ ﭘﮋوﻫﺶ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻮرد آن ﺗﻼش ﻓﮑﺮي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﯾﺪن ﭼﻬﺮه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎدري اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﯿﻮع
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺮاد ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ،درك اﺑﻌﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ آن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺗﻤﺪن ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮوز ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ آن اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻧﻘﺶ،
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﻧﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻣﺘﺪادﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮرداري از روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ،ﻓﻘﺪان ﯾﺎ
ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺳﺒﺐ ﻓﻬﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﻫﺪاف ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ،و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮش و ﺿﻌﻒ روﯾﮑﺮد
ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻗﺸﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﯿﻞ ﻗﻠﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪي ،ﻗﺪرت ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﺪي ﺑﺎ »رهﺑﺮ« ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮﮔﯿﺮي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺮاروي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﮐﻼن اﻣﺎم)ﻗﺪسﺳﺮه( و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻓﻬﻢﻫﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻗﺺ روﺑﺮو و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ!
٦

ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی روﯾﻜﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ
در روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
 .1ﮐﻼنﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮوزات زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺑﯿﻦ ﮐﻼنﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﻼنﻧﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻓﺮق را ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻼنﻧﮕﺮي ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺪنﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻤﺪنﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻤﺪنﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻼن ﮔﺮاﯾﯽ در ﻋﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﮐﻼنﻧﮕﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﺧﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺸﺪ و در دل ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻮر ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﮐﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ .روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻤﺪنﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻼنﮔﺮاﯾﯽ دارد.
 .2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
در روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﻈﺎماﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺠﺎي ﺧﺮدﺑﯿﻨﯽ و ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻋﺎدت ﺑﻪ دﯾﺪن رﺑﻂﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪاي
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را دﯾﺪن و در ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ،ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
 .3ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺪري ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻧﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺗﻤﺪن در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم ،دﯾﺪن ﻫﻤﻪ دﺳﺖآوردﻫﺎي ﺑﺸﺮي اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دﯾﮕﺮ
دﺳﺖآوردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻘﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰي اﺳﺖ .ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺟﻤﻊ زدن؛ ﻣﺜﻼً ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ
روح ﺗﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﺖ داﻧﺶ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎ ﺳﺎﺣﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﻌﻤﺎري و ...اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻟﻮازم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ راه ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺮي ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
ﺗﻤﺪنﺳﺎزي ﺑﻪ اﻣﻮري ﺧﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي آن و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن را ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺗﻤﺪنﺳﺎزاﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ-
ﺗﻮان ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻫﺪفﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻏﻨﺎي ﻧﮕﺮﺷﯽ ،اﻟﻬﺎﻣﺎت دﻣﺎدم ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روي ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻟﺬا ﻧﮕﺮش ﺗﻤﺪﻧﯽ و روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ داﺷﺘﻦ ،ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮه
آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺮط اول ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮﺷﻤﺎري ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ اﻓﻖ دوام
آوردن ﻣﺤﺘﺎج روﺣﯿﻪاي ﺧﺎص و ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﯾﮋه اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دردﻫﺎي ﺧﺮد را دردﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮد ﻣﯽ-
ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﭘﯿﺮوزيﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﻓﻖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺤﺴﻮس ،درﺑﺎره اﻟﺰاﻣﺎت آن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات آن ﺳﺨﻦ
راﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮس ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ﭘﯿﭻ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ داد.

۷

ﺗﻤﺪن در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﻣﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎي اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺪن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،و آن را ﻫﺪف ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
]ﺳﻮي[ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﻪ »ﺗﻤﺪن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﯾﯽ«! ﺗﻤﺪن اﻟﻬﯽ ،ﺗﻤﺪن رﺳﻮل اﻟﻠﻬﯽ :آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺑﺸﺮ را ،ﺳﯿﺎه و
ﺳﻔﯿﺪش را ﻫﯿﭻ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا :إِنﱠ أَﮐﺮَﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪاﷲ ِ أَﺗْﻘﯿﮑﻢ .ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
اﺳﺖ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺪن در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم راﺣﻞ ﻣﻌﺎدل ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن در ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را در ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و آن را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،آن ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻤﺪن ﻣﺎدي ﻏﺮب...
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ،در درﺟﻪ اول و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺛﺮوت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻢ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري ...اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
در اﺧﻼق ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺰت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ-
اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ...ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي ،ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ؛
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰو ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻫﺴﺖ و در اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﺳﺖ :ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا .ﻫﻢ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ آﺧﺮت ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﻟَﯿﺲ ﻣﻨﱠﺎ ﻣﻦْ ﺗَﺮَك دﻧْﯿﺎه
ﻵﺧﺮَﺗﻪ و ﻟَﺎ آﺧﺮَﺗَﻪ ﻟﺪﻧْﯿﺎه 6 «دﻧﯿﺎ را ﺑﺮاي آﺧﺮت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮك ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آﺧﺮت را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺪاي دﻧﯿﺎ ﮐﺮد...
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
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ﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻤﺪنﺳﺎزي ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻨﺠﻮر ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻫﺪف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

8

در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد.

5ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ج  6ص 342
6ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ج  ،3ص  .156اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺧﺮﺗﺶ و ]ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ[ آﺧﺮﺗﺶ را ﺑﺮاي
دﻧﯿﺎﯾﺶ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
7ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﻮرد 1391/7/19
8ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ 1391/7/23

۸

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎدت را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻋﻮض ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﯾﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ آزاد ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ .ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﻫﺪاف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺮك و ﮐﻔﺮ
ﻫﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺖ .و ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﻋﻮا ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ
ﭘﺮﭼﻢ »ﻻ اﻟﻪ اﻻّ اﷲ « را ﺑﺮ ﻗﻠﻞ رﻓﯿﻊ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاري ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در آورﯾﻢ.
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آﻣﺎل ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم در ﻫﻤﻪﺟﺎ ،در ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎ ،در ﻫﻤﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،در ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ،در ﺑﺎزارﻫﺎ ،در ﮐﺸﺎورزيﻫﺎ ،در دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺟﺎرى ﺑﺎﺷﺪ.

10

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رأي ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ  -ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ }اﺳﺖ{ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻫﺴﺖ و در
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ – او اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،وﻗﺘﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل از ﺳﯿﻄﺮه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﺮب و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﻤﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم راﺋﺞ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﺑﺸﻮد ...ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ،
ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﻧﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً دارد  -اﻣﺎ در
ﻧﻈﺎم واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺎم واژﮔﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﻏﺮب
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺸﻮد .آن ﭼﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ  -ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ -
ﻧﯿﺴﺖ.
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در ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽﺗﺮي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﯿﺎ و ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
درس ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮانِ ﻋﺰﯾﺰِ ﻣﻦ! درس ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎم آور ﯾﮏ
ﺳﺨﻦ ﻧﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ...اﯾﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻌﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ  ...آن روز ﺗﻤﺪنﻫﺎﯾﻰ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن را ﭘﺎﯾﻪ-
رﯾﺰى ﮐﺮد و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ  ...اﯾﻦ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .... :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ...درﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪ
آوردن ﯾﮏ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ...ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﺮاط و در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺣﺎلِ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن آن اﺳﺖ.
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9ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ، 21ص  ، 88ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﮑﻪ )ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 1367/4/29 (598
10ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  10ص 1358/7/10 199
11ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  10ص 1358/8/16 535
12ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن 1388/2/27
13ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ در ﺗﺎرﯾﺦ 1372/10/20

۹

ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ! ﺟﻮاﻧﺎن! ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻠّﺖ ،ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻨﺎى ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ و ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﻀﯿﻪاى ﺟﺪى اﺳﺖ.
آﻧﺮا ﺟﺪى ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .....آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ  .....اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ،ﭘﯿﺎم
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
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ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺧﻄﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟  ....ﺧﻂّ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﺆال را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ادا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﻂ ﮐﻠّﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ  ....ﺑﯽﺷﮏ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﯿﺪان ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهاي ﮐﻪ ﺗﻤﺪنﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وارد ﻣﯿﺪان زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ...ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮﮐﺎر را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
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ﺑﻨﺪه دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻰ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
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 ...اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﻰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  ...ﻗﺪمﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،آن وﻗﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  ....وﻗﺘﻰ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ؛ آن وﻗﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻰ ﻓﻀﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻊ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺪن
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در دوران ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﮥ اﷲ )ارواﺣﻨﺎﻓﺪاه( اﺳﺖ .در دوران ﻇﻬﻮر ،ﺗﻤﺪن ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و دﻧﯿﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺴﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوران ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﮥاﷲ،
آﺧﺮِ دﻧﯿﺎﺳﺖ! ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ دوران ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﮥاﷲ ،اولِ دﻧﯿﺎﺳﺖ؛ اولِ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن در ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؛ ....اﮔﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻬﯽ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﺎده وﺳﯿﻊ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاري ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎ در
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ را از ﮐﻮرهراهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده رﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺮْ
ﺗﻨﺪﺗﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ ،ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ و ﺑﯽﺿﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﮐﻢﺿﺎﯾﻌﺎتﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دوره ﻇﻬﻮر ،دورهاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺧﺪا را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﺿﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
و در آﻟﻮدهﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ راه

14ﺑﯿﺎﻧﺎت در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ اﻣﺮﯾﮑﺎ و روز ﻣﻠّﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ 1373/8/11
15ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار ﻃﻠّﺎب وﻓﻀﻼي ﻗﻢ 1379/7/14
16ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮔﺰارن ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ 1383/8/6
17ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﺧﻄﺒﻬﻬﺎى ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان در 1384/5/28

۱۰

اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ اﯾﻦ راه درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ راه ﻣﻨﺤﺼﺮي ﻧﯿﺴﺖ .راه داﻧﺶ ،راهﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺸﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯽ آن راه را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻋﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺎن آرﻣﺎنﻫﺎي دﻧﯿﻮي و اﺧﺮوي ﺑﺸﺮ را ﻓﺮاروي او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﭙﺲ در ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ در آن ،آرﻣﺎنﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﻰ ،آرزوﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدل ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ
ﻣﺮدم در آن ،در اداره ﮐﺸﻮر ،در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد داراى ﻧﻘﺶاﻧﺪ ،داراى ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى داراى
ﻋﺰّت ﻣﻠّﻰ و اﺳﺘﻐﻨﺎى ﻣﻠّﻰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺮﺧﻮردار از رﻓﺎه و ﻣﺒﺮاى از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى داراى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎى
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻰ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺪون ﺳﮑﻮن ،ﺑﺪون رﮐﻮد،
ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و در ﺣﺎل ﭘﯿﺶروى داﺋﻢ؛ ....وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛
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اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎى ﻋﺎﻟﻢ ،اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ» :ﻟﺘﮑﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨّﺎس  «20آن وﻗﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪى ،اﯾﺠﺎد دﻧﯿﺎى اﺳﻼم اﺳﺖ.
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از ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد دﻧﯿﺎي اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد .اﻟﮕﻮ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎﯾﺮش در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

18ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار ﻃﻠّﺎب و ﻓﻀﻼي ﻗﻢ 1379/7/14
19ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 1390/7/24
20ﺑﻘﺮه ،آﯾﻪ 143
21ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ 1380/9/21
22ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در دﯾﺪار ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم 1379/9/12
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :روﯾﮑﺮد ﭘﻨﺠﻢ  -روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
آراﯾﺶ روﯾﮑﺮدھﺎ در ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ .روي دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﻠﻮق ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪاي اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﻄﺮه دارد .روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﯽ و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﺎر را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺮار و اﻣﺘﺪاد روﯾﮑﺮد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺮه ﺳﺨﺖ و ﮐﻼن آن ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺪﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮي ﻓﺎﺧﺮ در ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم )ﻗﺪسﺳﺮه( آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون ﻋﻨﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﻼم ﺑﺪل ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ روح و اﺳﺎس اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺟﺎري اﺳﺖ ،اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﻠﻤﻪ اﷲ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم رﻫﺒﺮﻣﺎن ،ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﺎن و روح و ﻃﺮاوت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،درس و ﺑﺤﺚ و ﻋﻠﻢ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻮﻟﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺄﻣﻼت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﻰ اﺳﻼف ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻮر اﺳﺖ  -....اﻣﺎ
آن ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﺟﻮﻫﺮه ﺳﺎزﻧﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﺴﯿﻦ ،ﭼﻬﺮه و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ رﯾﺸﻪ در روﯾﮑﺮد اول ﯾﻌﻨﯽ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺣﯿﺪي دارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﻣﺜﺎل روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ روح را ﺑﺮاي آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﻬﺮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺎ ،ﻧﻈﺎم دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ ،ﻧﻈﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ
روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻟﮑﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺑﺸﺨﻮر آن ﭼﻬﺎر روﯾﮑﺮد ﻣﺎدر
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﮑﺮدﻫﺎي دﯾﮕﺮ وﻟﻮ در ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﻏﻨﯽﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ راﻗﯽﺗﺮي ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺻﺪي ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮي و اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮي ﻣﻈﻬﺮ اراده اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻏﯿﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﻃﻦ اﻋﻤﺎل اراده ﻗﺸﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﯾﮏ اراده ﻗﺎﻫﺮ ﺟﻬﺖ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
23ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﻃﻼب ،ﻓﻀﻼ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ 1368/3/22
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اﯾﻦ اراده در دو ﺳﻄﺢ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در ﭘﯿﺮوزي ﺣﺎﮐﻤﺎن در اﻋﻤﺎل اراده ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اراده ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد .ﻓﻄﺮيﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎم دارد »ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ« اﺳﺖ.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺎﻣﮫ دﯾﻦ ھﺪف ھﻤﮫ ادﯾﺎن اﻟﮭﯽ
اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻫﺪف ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزات اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎي اﻟﻬﯽ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺒﯿﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را و ﺻﺪر اﺳﻼم را؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .... ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪ ...ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﺶ در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
و در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ...ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﻣﺮدم را ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮده را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﮐﻪ در زﻣﺎن
او ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ...،اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ...ﻗﺮآن
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﺤﺸﻮري اﺳﺖ ،ﻗﺮآن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ؛ ﻣﺸﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻗﺎﺗﻠُﻮا اﻟﻤﺸﺮِﮐﯿﻦ ﮐﺎﻓﱠﮥً« ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ،ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .....ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد؟ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮو ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻗﺘﺎل ﮐﺮد و
ﺟﻨﮓﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را دﻣﺎﻏﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ،ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن اﺳﺖ »ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨّﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ« ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪل
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﯽ ،ﻫﺪف ﺑﺰرگ ادﯾﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ،ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﺪل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﻰ ،ﻫﺪف ﺑﺰرگ ادﯾﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻼ اﺋﻤﻪ ﻣﺎ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻼةواﻟﺴﻼم( ﺗﻤﺎم زﺟﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و اﻟّﺎ اﮔﺮ
اﻣﺎم ﺻﺎدق و اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ( ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دور ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرى ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮد اﻣﺎم ﺻﺎدق در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻫﺬا أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﮥ
ﻟﻪ اﺻﺤﺎب و ﻫﺬا اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى ﻟﻪ اﺻﺤﺎب« اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺻﺤﺎب دارد ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮى اﺻﺤﺎب دارد .ﭘﺲ ،ﭼﺮا ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت داﻋﯿﻪ اﻣﺎﻣﺖ دارد؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ داﻋﯿﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ  ... -ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن  -از ﻣﺴﻠّﻤﺎت ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ...ﻟﺬا ﺷﻤﺎ
در ﻗﺮآن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻋﻈﺎم اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎ و ﻃﻮاﻏﯿﺖ و ﻣﺘﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻄﯿﻦ ﺑﺮ اﻣﻮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .....اﮔﺮ دﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق روح و زواﯾﺎى ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ،ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ....ﭼﺮا ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎ ﻓﯽ ﻗﺮﯾﮥٍ ﻣﻦ ﻧﺬﯾﺮٍ اﻻّ ﻗﺎل ﻣﺘﺮﻓﻮﻫﺎ ،اﻧّﺎ ﺑﻤﺎ أُرﺳﻠﺘﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎﻓﺮون« .ﭼﺮا ﻣﺘﺮِﻓﻮن اول ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ....و ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻮﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻈﻢ
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۱۳

اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ  ...ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻤﻮدارﻫﺎى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺎس رژﯾﻢﻫﺎى
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﻰ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ....ﮔﺎه ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﻰ ﮐﻨﻨﺪ و در آﯾﺎت و
رواﯾﺎت  ...آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »اول ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ« ﺟﻨﮓ در راه ﺧﺪا را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺎ وآﻟﻪ
وﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺷﺮوع ﮐﺮد  ....در اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠﻢ( اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد  ...اﯾﻦ از ﻣﺴﻠّﻤﺎت اﺳﺖ.
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روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ و ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ ﺧﺎص ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اراده ﻗﺎﻫﺮ ،اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ در دل ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ در ﻣﯿﺎن آﻣﺪن روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺮي ﻣﻤﺪوح ﺑﻪ اﻣﺮي ﻣﺬﻣﻮم ﺑﺪل ﮔﺮدد.
روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻬﺮه ﻗﺎﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ارادهﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺎدر ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽِ ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،و ﭼﻬﺮه ﻗﺎﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ .روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻌﻤﺎري آن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا
ﺑﺪون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮه اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ  -ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮﺻﯿﻪاي ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ -اﻣﺮي ﺑﯿﻬﻮده و
ﻋﺒﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮد  -اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ  -را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﮏ دوﻟﺖ و ﺑﺮاى اداره ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ :اوﻟًﺎ ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺣﺎوى ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻰﺳﺎزد .در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﻃﺮز ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اوﻻد و ﻋﺸﯿﺮه و ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ
و ﻫﻤﺸﻬﺮى و اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻰ و زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ،
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﻰ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزى  .....در }ﮐﺘﺎب اﺻﻮل{ ﮐﺎﻓﻰ ﻓﺼﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎم
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮدم در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  26و ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﻰ ﻗﺮآن ،ﺗﺒﯿﺎنُ ﮐُﻞﱢ ﺷﯽء اﺳﺖ .روﺷﻨﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ )ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت( ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﻠﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارد در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺖ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع درﻣﻰﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺮاى آﻧﻬﺎ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺖ؛ و ﺑﺪون ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﻬﻨﺎور اﺟﺮا و اداره ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم اﻟﻬﻰ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ و اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﻓﯿﻊ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
25ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در آﻏﺎز درس ﺧﺎرج 1380/6/19
26اﺻﻮل ﮐﺎﻓﻰ ،ج  ، 1ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب اﻟﺮﱠد إِﻟَﻰ اﻟْﮑﺘَﺎبِ و اﻟﺴﻨﱠﮥِ  ....و ﺟﻤﯿﻊِ ﻣﺎ ﯾﺤﺘَﺎج اﻟﻨﱠﺎس إِﻟَﯿﻪ إِﻟﱠﺎ و ﻗَﺪ ﺟﺎء ﻓﯿﻪ ﮐﺘَﺎب أَو ﺳﻨﱠﮥ
27اﺻﻮل ﮐﺎﻓﻰ ،ج  ، 1ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب اﻟﺮﱠد إِﻟَﻰ اﻟْﮑﺘَﺎبِ و اﻟﺴﻨﱠﮥِ ...ﺣﺪﯾﺚ 1
28اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ص 30-29
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اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺤﮑﻮﻣﮥ ﺑﺸﺆوﻧﻬﺎ ،و اﻷﺣﮑﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺳﻼم ،و ﻫﯽ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ،ﺑﻞ اﻷﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮض ،و
أُﻣﻮر آﻟﯿﮥ ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ و ﺑﺴﻂ اﻟﻌﺪاﻟﮥ) 29 .اﺳﻼم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺆون آن اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺆون ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﺮاي اﺟﺮاي
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻊ ھﻤﮫ ﺷﺌﻮن اﺳﻼم
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺎم ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ،ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮن آن اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ و
اﺣﮑﺎم ،ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ )و ﻫﯽ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷﺆوﻧﻬﺎ( و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف اﺳﻼم ،ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ
و ﺟﺎري ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ در ﻫﻤﻪ زواﯾﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖاﻧﺪ و اﻻ ﺧﻮد اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم) ره (در ﺑﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ و
اﺣﮑﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎم )ره( ﺣﮑﻮﻣﺖ را اﺻﻞ و اﺣﮑﺎم را ﻓﺮع و از ﺷﺌﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎي وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪاي
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯿﻪ اﻟﻬﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻣﻔﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ اﺳﻼم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠﻢ( ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺷﻌﺒﻪاي از وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪ-
وآﻟﻪوﺳﻠﻢ( اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎز ،روزه و ﺣﺞ اﺳﺖ.
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ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ داراي اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ....آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻼ اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺸﻮد ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ ،ده ﺗﺎ از واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻓﺪاي اﯾﻦ واﺟﺐ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
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وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ آن اﻫﻢ از ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد.

32

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ واﻗﻌﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ زواﯾﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻓﻘﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ
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29ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ ،ج  ،1ص 633
30ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ج  ، 20ص 453
31ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي66/12/7 ،
32ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي 75/11/25 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻬﺒﺎ ،ص 271
33ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ج  ، 21ص  289ﭘﯿﺎم ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻃﻼب و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت )ﻣﻨﺸﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ( 67/12/3

۱٥

ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﺘﯿﺎرات آن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( ﺑﺎ ﻃﺮح دوﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﻼم را زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( را داراﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﻰ را ﺑﺮاى ﺣﮑﻮﻣﺖ در دوره ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ آن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ را ﮐﻪ از ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺑﻌﺪ از ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...اﮔﺮ ﻓﺮد ﻻﯾﻘﻰ ﮐﻪ داراى اﯾﻦ دو ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ داد ،ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺘﻰ را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪواﻟﻪ( در اﻣﺮ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪواﻟﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد ،ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﯿﺶ از ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪواﻟﻪ( ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ؛  ....ﻟﮑﻦ زﯾﺎدى ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﻮى
اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات و وﻻﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ) ،ﺻﻠﻮاتاﻟﻠﱠﻪ-
ﻋﻠﯿﻬﻢ( ،در ﺗﺪارك و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻻت و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺻﺮف آن در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﺮاى ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﻰ ﻧﯿﺴﺖ ،روى ﻋﻨﻮانِ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل
اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ وﻻﯾﺘﻰ را ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪواﻟﻪ( و اﺋﻤﻪ )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻏﯿﺒﺖ ،ﻓﻘﯿﻪ
ﻋﺎدل دارد ،ﺑﺮاى ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم اﺋﻤﻪ )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( و رﺳﻮل اﮐﺮم
)ﺻﻠﯽاﷲﻋﻠﯿﻪواﻟﻪ( اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،در ﺳﺪهﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و  ....ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .و اﯾﻦ-
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻼ دﯾﻦ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد ﺗﻬﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت و اﺻﻮل آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﺣﺘﯽ اﺟﻤﺎﻻً درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آورد،
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن را ﺿﺮوري و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻋﻠﺘﺶ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ،و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ....ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼم در آﻏﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﻬﻮد ﺷﺪ؛ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪاﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺎﯾﺲ ﻓﮑﺮي را ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ؛ ....ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﻮاﯾﻔﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎنﺗﺮ از ﯾﻬﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ از ﺳﯿﺼﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ....ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺧﻮد ﻻزم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ....ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ....ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻵن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،اﺳﻼم را
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درﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و از آن ﺗﺼﻮر ﺧﻄﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ....ﺷﻤﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ و انﺷﺎءاﻟﻠﱠﻪ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه اﺳﻼم
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد در ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺟﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮐﺘﺒﺎً ،ﺷﻔﺎﻫﺎً ،ﻣﺮدم را آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﺳﻼم از اﺑﺘﺪاي ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎريﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺼﺎﯾﺒﯽ دارد.
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اﻣﺎم ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم اﺣﯿﺎﮔﺮ دوﺑﺎره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از او ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر او ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر او در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻰ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ﭘﺮﭼﻢ
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ و اﺣﯿﺎ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﻰ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ارﺟﻤﻨﺪ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎيﺷﺎن ،ﻫﻤﮕﻰ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺰرگ را در ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎى ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﻼح ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﻗﺪرت اﻧﻘﻼب ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش
روﺷﻦﻓﮑﺮاﻧﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﺪوح و ﻣﺄﺟﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از
آن ،ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان أوﻟﻮاﻟﻌﺰم را ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺻﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ....
اﻣﺎم ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره اﺳﻼم ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن راﻫﻰ را ﭘﯿﻤﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﻣﻌﻈﻢ ) ﺻﻠّﻰاﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ( ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮد؛
ﯾﻌﻨﻰ راه اﻧﻘﻼب را .در اﻧﻘﻼب ،اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﺮﮐﺘﻰ ﻫﺪفدار ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﺧﺴﺘﮕﻰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از
اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص .در اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن و ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﺪن ،اﺻﻞ و ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻰآﯾﺪ و ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎﻧﻰ ﻃﺎﻏﻮت اداﻣﻪ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ» :ﻫﻮ
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اﻟّﺬي ارﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى و دﯾﻦ اﻟﺤﻖّ ﻟﯿﻈﻬﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻠّﻪ و ﻟﻮ ﮐﺮه اﻟﻤﺸﺮﮐﻮن «

ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار در اﯾﻦ دوران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎرى ﺑﻰﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان أوﻟﻮاﻟﻌﺰم ،ﮐﺴﻰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻤﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد.
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36ﺗﻮﺑﻪ ،آﯾﻪ  33و ﺻﻒ ،آﯾﻪ 9
37ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ) ره( 1369/3/10

38ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﺮاﺳﻢ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ) ره( 1369/3/14
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