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ت ؟ ر  ا   ق  با  ا
  اشاره

اين . نمودم دفترچه خاطرات يكي از سرداران جنگ را مطالعه مينزديك بيست سال قبل 
بود با چند نفر براي امور مختلفي مراوده داشت و به شهيد وقتي براي مرخصي به شهر آمده 

 از «: دليل دنيازدگي بعضي افراد آه از نهادش بلند شده و در دفتر خاطراتش نوشته بود
خواهند مانند  اند و از من مي ام كه بعضي در آن غرق دنيا شده بهشت معنويت به شهري آمده

  سوا     همرنگ جماعت شو خواهي نشوي ر:            گويند مي. ها شوم آن
  1:گونه است اين شعر براي من اين. ولي رسوا شدن، بهتر از همرنگ شدن است
    رسواي جماعت شو   خواهي نشوي همرنگ  

  عاقبت همرنگي در قرآن
» نشوى رسوا همرنگ جماعت شو«خواهى ) نتيجه(گويد   قرآن داريم كه مىدريك آيه 

 َما َسَلَكُكْم ِفى َسَقرَ «پرسند  اهل بهشت از اهل جهنم مى روز قيامت :اش اين است  آيهچيست؟
 )ها اين است كه كه يكي از آن( به چهار دليل :دگوين مي) 42/مدثر(»ـ چرا جهنمى هستيد؟

و پيوسته با اهل  ـ وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضينَ  « . همرنگ جماعت شو، خواهى نشوى رسوا:گفتيم
جورى  زدند ما هم همان يعنى هر جورى مى) 45/مدثر(»ديمباطل همنشين و همصدا بو

  2.رقصيديم مى
                                            

ها هرچه گـشتم      ها متوجه عمق اين مطلب نشدم و از كنار آن گذشتم و نام شهيد در ذهنم نمانده است و بعد                     سال  متاسفانه در آن  . 1
  نويسنده.به جز شعر كه ايشان خود عوض كرده بود. چه نقل شد مضمون مطلب شهيد بزرگوار بود آن خاطره را پيدا نكردم و آن

 4 ص83هايى از قرآن، سال  االسالم والمسلمين محسن قرائتي ـ درس افزار مجموعه آثار حجت نرم. 2
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  1»پيروى از اكثريت «شعار تمدن غربىـ  »پيروى از حق «شعار اسالم
ولى جوامع ) هم در اعتقاد و هم در عمل(تنها شعار اجتماع اسالمى، پيروى از حق است 

چه آن خواست حق . (ستبه اصطالح متمدن حاضر، شعارشان پيروى از خواست اكثريت ا
اى است كه با اين دو  ، و اختالف اين دو شعار باعث اختالف هدف جامعه)باشد و چه باطل
چه كه  شود و هدف اجتماع اسالمى سعادت حقيقى انسان است، يعنى آن شعار تشكيل مى

  ابعاد انساني داند و يا به عبارت ديگر هدفش اين است كه همه را سعادت مى عقل سليم آن
هاى  را تعديل كند و عدالت را در تمامى قواى او رعايت نمايد، يعنى هم مشتهيات و خواسته

جسم او را به مقدارى كه از معرفت خدايش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنويتش را 
قرار اللَّه  معرفةاى براى رسيدنش به  هاى ماديش را وسيله و مقدمه اشباع كند و بلكه خواسته

ترين آرامش است كه تمامى قواى او به سعادت   اين باالترين سعادت، و بزرگدهد و
توانيم سعادت مورد  هر چند كه امروز خود ما مسلمانان هم نمى( .رسند مى) مخصوصى كه دارند(

  .)صد اسالمى نبوده است در ، صدماكه تربيت  طور كه بايد درك كنيم، براى اين نظر اسالم را آن
  ر اساس عقلقوانين اسالم ب

و به همين جهت اسالم قوانين خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود، چون 
و نيز از هر چيزى كه مايه فساد عقل است به فطرت عقل بر پيروى حق است جبلت و 

شديدترين وجه جلوگيرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احكامش را به عهده اجتماع 
عالوه بر ) ايد را و چه احكام مربوط به اخالق و اعمال راچه احكام مربوط به عق(گذاشت، 

واليت اسالمى را نيز مامور كرد تا سياسات و حدود و امثال آن را با   كه حكومت و مقام اين
  . كمال مراقبت و تحفظ اجرا كند

 فرورفتگى بشر در .معلوم است كه چنين نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نيست
گذارد بشر چنين نظامى را بپذيرد، بشرى كه  هرگز نمى ها و آرزوها وسشهوات و هوا و ه

  .كند گيرى و خوشگذرانى و سبعيت و درندگى سلب مى  خود را در كامدست خود، آزادىِ هب
شود كه در نشر دعوت و گسترش تربيت  گاه موافق طبع عموم مردم مى چنين نظامى آن

   . مجاهدت شوداسالمى شديداً
 دنبال ي هاى مادى و پر واضح است كه الزمه گيري ر عبارت است از كامهدف تمدن حاض

                                            
 . به بعد نقل شده است159 فحه، ص4 ترجمه الميزان، جاي از مطلب عالمه طباطبايي است كه از  آيد خالصه چه در پي مي آن. 1
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كردن اين هدف اين است كه زندگى بشر مادى و احساسى شود يعنى تنها پيرو چيزى باشد 
را موافق با حق بداند و چه نداند و تنها در  كه عقل آن كه طبع او متمايل بدان باشد، چه اين

  .خالف با غرض و هدفش نباشدمواردى از عقل پيروى كند كه م
  قوانين تمدن عصر حاضر مطابق هوس اكثريت

بينيم تمدن عصر حاضر قوانين خود را مطابق هوا و هوس  به همين جهت است كه مى
كند و در نتيجه از ميان قوانينى كه مربوط به معارف اعتقادى و  اكثريت افراد وضع و اجرا مى

ين مربوط به اعمال، ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته كند تنها قوان اخالق و اعمال وضع مى
ديگر هيچ ضامن اجرايى ندارد و مردم در مورد اخالق و عقايدشان آزاد خواهند بود و اگر آن 

كه  اش قرار دهد، مگر آن دو دسته قوانين را پيروى نكنند كسى نيست كه مورد مؤاخذه
انون باشد كه در اين صورت فقط از آن آزادى در يكى از موارد اخالق و عقايد، مزاحم ق

  .شود آزادى جلوگيرى مى
  عوض شدن خوب و بد

چه موافق طبعشان باشد  اى به آن الزمه اين آزادى اين است كه مردم در چنين جامعه
 و نتيجه اين اعتياد هم اين است كه .هاى غير مجاز  نظير شهوات رذيله و خشم.عادت كنند

ها كه دين   يعنى بسيارى از بدي،اى خود را به ديگرى بدهدكم هر يك از خوب و بد ج كم
هاى واقعى در نظر آنان زشت  داند در نظر مردم خوب و بسيارى از خوبي خدا آن را زشت مى

شود و مردم در به بازى گرفتن فضائل اخالقى و معارف عالى عقيدتى آزاد باشند و اگر كسى 
  .نى را به رخ بكشندبه ايشان اعتراض كند در پاسخ، آزادى قانو

  فكر  از مجراى عقلن خارج شد
الزمه سخن مذكور اين است كه تحولى در طرز فكر نيز پيدا شود يعنى فكر هم از 
مجراى عقلى خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بيفتد و در نتيجه بسيارى از كارهايى 

ا و جوانمردى و خوش ها و احساسات، تقو كه از نظر عقل فسق و فجور است، از نظر ميل
  .اخالقى و خوشرويى شمرده شود

جا بر قرار است كه زنان شوهردار با مردان  نظير بسيارى از روابطى كه بين جوانان اروپا و بين مردان و زنان آن
ه ها، و مردان با اوالد خويش و اقوامشان و نيز روابطى ك شوهر با سگ اجنبى، و دختران باكره با جوانان، و زنان بى

ها و مجالس  نشينى هايى كه اروپائيان در شب مردان اروپا با محارم خود يعنى خواهر و مادر دارند و نيز نظير صحنه
  .دارد كنند، و فجايع ديگرى كه زبان هر انسان مؤدب به آداب دينى، از ذكر آن شرم  رقص برپا مى
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و چه بسا كه خوى و عادات دينى در 
ك بيايد و نظر آنان عجيب و غريب و مضح

چه در طريق دينى معمول  به عكس آن
 ي نيست به نظرشان امرى عادى باشد، همه

ها به خاطر اختالفى است كه در نوع  اين
نوع تفكر دينى و  (.تفكر و ادراك وجود دارد

  ).نوع تفكر مادى
  لذت بردن، هدف نهايي

هاى احساسى تنها هدف نهايى  در سنت
رض آن باشد، همان لذت بردن است و بس و تنها چيزى تواند معا كه هيچ چيز ديگرى نمى

ها  گونه نظام پس در اين. تواند جلو شهوترانى و لذت بردن را بگيرد، لذت ديگران است كه مى
هر چيزى را كه انسان بخواهد قانونى است، هر چند انتحار و دوئل و امثال آن باشد، مگر 

  .د، كه در آن صورت ديگر قانونى نيستكه خواست يك فرد مزاحم با خواست جامعه باش آن
 و اگر خواننده محترم به دقت اختالف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت كامالً

شود كه چرا نظام اجتماعى غربى با مذاق بشر سازگارتر از نظام اجتماعى دينى  متوجه مى
 مخصوص نظام است، چيزى كه هست اين را هم بايد متوجه باشد كه اين سازگارتر بودن

 ي دهند، بلكه همه هاى دينى ترجيح نمى را بر سنت اجتماعى غربى نيست و مردم تنها آن
طورى بوده، حتى  االيام نيز همين طور است، و از قديم هاى غير دينى داير در دنيا همين سنت

هاى دينى ترجيح  هاى غربى بر سنت هاى بدوى و صحرانشينى را هم مانند سنت مردم سنت
كرده و اولين پيشنهادش  كه دين صحيح همواره به سوى حق دعوت مى دادند، براى اين مى

ترين اعصار در برابر بت و  ها از قديم به بشر اين بوده كه در برابر حق خاضع باشند، و بدوي
  .لذائذ مادى خضوع داشتند

  پرستى هاى بت معجونى مركب از سنت
وقت خواهد ديد كه تمدن عصر حاضر   كند آنو اگر خواننده، حق اين تامل و دقت را ادا

پرست قديم جنبه  پرستى قديم، با اين تفاوت كه بت هاى بت نيز معجونى است مركب از سنت
فردى داشت و در عصر حاضر به شكل اجتماعى در آمده و از مرحله سادگى به مرحله 

  .پيچيدگى فنى در آمده است
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   اساس نظام دين اسالم ؛از حق پيروى
ترين و  كه گفتيم اساس نظام دين اسالم پيروى از حق است نه موافقت طبع، روشن و اين

  .در زير آمده استترين بيانات قرآن كريم است كه چند آيه از آن بيانات  واضح
 خود را با هدايت ي  او كسى است كه فرستادهـ  َو ِديِن اْلَحقِّ  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدى «

  )34/وبهت(» .حق فرستادو دين 
  )20/مؤمن( ».كند  و خدا به حق حكم مىـ َو اللَُّه يـَْقِضي بِاْلَحقِّ  «

 يكديگر را به رعايت حق سفارش ـ َو َتواَصْوا بِاْلَحقِّ « : مؤمنين فرمودهي بارهو در
  )3/عصر( ».كنند مى

ايم، و حق   ما با حق به سويتان آمدهـ رُِهونَ َلَقْد ِجْئناُكْم بِاْلَحقِّ َو لِكنَّ َأْكثـَرَُكْم ِلْلَحقِّ كا «
  )78/زخرف( ».ليكن چه كنيم كه بيشتر شما از حق تنفر داريد ايم و برايتان آورده

  .حق موافق ميل بيشتر مردم نيست :كه فرمودهفرمائيد  در اين آيه مالحظه مى
روى از پي:  پيروى از خواست اكثريت را رد نموده و فرمودي لهأو در جاى ديگر مس

  :آورد، و آن اين آيه است خواست اكثريت، سر از فساد در مى
َبْل جاَءُهْم بِاْلَحقِّ َو َأْكثـَُرُهْم ِلْلَحقِّ كارُِهوَن، َو َلِو اتـََّبَع اْلَحقُّ َأْهواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّماواُت َو  «

 بلكه پيامبر برايشان حق را ـ  َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضونَ اْألَْرُض، َو َمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَْيناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَُهمْ 
كه اگر قرار باشد مردم  آورده، اما چه بايد كرد كه بيشترشان از حق كراهت دارند، با اين

ها و زمين و هر كس كه در  پيروى حق نكنند، بلكه حق پيرو خواست مردم باشد آسمان
كه ما براى آنان هوشيارى آورديم، و ايشان   اينشوند، از اين باالتر ها هست همه فاسد مى آن

  )71/مؤمنون(» .از هوشيار شدن خود گريزانند
ديديم كه چگونه فساد هم مضمون اين آيه را تصديق كرد و عالم جريان حوادث 

  .تر شد روز بيشتر و روى هم انباشته هبماديگرى روز
  :در جاى ديگر فرموده

كه بعد از حق چيزى به جز ظاللت   با اينـ لضَّالُل فَأَنَّى ُتْصَرُفونَ َفما ذا بـَْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ ا«
  )32/يونس( ».گريزند نيست، ديگر از حق به كجا مى
توانيد   مىجهت آشنايي بيشتر به اين معنا بسيار زياد است و نزديكو آيات قرآنى در اين معنا و 

  .در آن تكرار شده است حق مهسوره يونس را مطالعه كنيد كه بيش از بيست و چند بار كل
  پايان مطلب تفسير الميزان
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  1! اكثريت؟كدام
دانيم در  اند، در حالى كه مى مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته در بسيارى از آيات قرآن

شود، و اين  ها محسوب مى دنياى امروز، معيار قضاوت و سنجش خوب و بد اكثريت جامعه
  .انگيز است امر بسيار سؤال

 به كند و غالباً  را ذكر مى"هم" ، ضمير"اكثر" جا از آياتى كه بعد از ذكر كلمه در اين
گوئيم كه از موضوع بحث ما خارج  كند سخن نمى ها اشاره مى كافران و مشركان و امثال آن

  :دارد مانند) اكثر مردم ( »اكثر الناس«  است، بلكه سخن از آياتى است كه عنوان
  )243 /بقره (. ولى اكثر مردم شكرگزار نيستند ـاِس ال َيْشُكُرونَ َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّ 

  )187/اعراف (.دانند  ولى اكثر مردم نمى ـو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 
  )17/هود (.آورند مردم ايمان نمى ولى اكثر  ـَو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنونَ 

 اكثر مردم هر چند كوشش و تالش كنى ايمان  ـَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ َو ما َأْكثـَُر النَّاِس َو 
  )103/يوسف (.آورند نمى

  )89/اسراء (. اكثر مردم جز كفران و انكار حق كارى ندارند ـ َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوراً  فَأَبى
كثر مردم روى زمين اطاعت ا اگر از  ـاللَّهِ َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِفي اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل 

  )116/انعام (.سازند كنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى
عنوان يك معيار  از سوى ديگر در بعضى از آيات قرآن راه و رسم اكثريت مؤمنان به

  :خوانيم  سوره نساء مى115 در آيه صحيح مورد توجه قرار گرفته است،
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِِّه ما تـََولَّى َو ُنْصِلِه  الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد ما تـَبَـيََّن َلُه اْلُهدىَو َمْن ُيشاِقِق  «  َو يـَتَِّبْع َغيـْ

 هر كس از در مخالفت با پيامبر در آيد و از طريقى جز طريق مؤمنان  ـَجَهنََّم َو ساَءْت َمِصيراً 
  »فرستيم، و بد جايگاهى دارد بريم و به دوزخ مى د مىرو همان راه كه مى پيروى كند او را به

 همان شهرت در ميان ،بينيم كه يكى از معيارهاى ترجيح در روايات اسالمى مىاز طرفي 
  :فرمودالسالم  عليهكه امام صادق  است، چنان اصحاب و ياران و پيروان ائمه هدى

 آن، اختالف روايات باشد هنگامى كه دو نفر قاضى اختالف نظر پيدا كنند و سر چشمه« 
را گرفت و  يك از آن دو روايت مورد قبول نزد اصحاب تو است؟ بايد آن بايد نگاه كرد و ديد كدام

  2».روايتى كه نزد اصحاب مشهور نيست رها كرد، چرا كه روايت مشهور شكى در آن نيست
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دست خدا با هاى بزرگ باشيد كه  هميشه همراه جمعيت « :خوانيم و در نهج البالغه مى
جماعت است، و از پراكندگى بپرهيزيد كه انسان تك و تنها بهره شيطان است، چونان كه 

  1».گوسفند تنها طعمه گرگ
  2».چه را كه پيوند جمعيت با آن گره خورده است رها مكنيد آن « :خوانيم و نيز مى

ضادى تصور به اين ترتيب ممكن است براى بعضى ميان اين دو گروه از آيات و روايات ت
تواند با حكومت دموكراسى  از سوى ديگر ممكن است اين فكر پيدا شود كه اسالم نمى .شود

 آن را مورد كنار بيايد، چرا كه پايه دموكراسى بر آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديداً
ولى با كمى دقت در همان آيات و رواياتى كه در باال آورديم و  .نكوهش قرار داده است

  :گردد ها روشن مى ها با يكديگر منظور و مفهوم واقعى آن سه آنمقاي
ها  جا است كه اگر اكثريت، مؤمن و آگاه و در مسير حق باشند نظرات آن جان كالم اين

ولى اگر اكثريت ناآگاه و جاهل و   مطابق واقع است و بايد از آن پيروى كردمحترم و غالباً
 انحرافى دارد و پيروى ي  جنبهها غالباً  باشند، نظرات آنخبر، يا آگاه اما تسليم هوا و هوس بي

  .كشد گويد انسان را به ضاللت و گمراهى مى  چنان كه قرآن مى،از آن
 بايد نخست كوشش كرد " دموكراسى سالم" دست آمدن يك هروى اين حساب براى ب

شبرد اهداف هاى جامعه آگاه و مؤمن گردند سپس نظرات اكثريت را معيار براى پي كه توده
گرنه دموكراسى بر اساس نظرات اكثريت گمراه، جامعه را به جهنم  اجتماعى قرار داد، و

  .فرستد مى
ذكر اين مساله نيز ضرورى است كه حتى اكثريت آگاه و رشيد و با ايمان در صورتى 

  .نظراتشان محترم است كه بر خالف فرمان الهى و كتاب و سنت نبوده باشد
ى از الزامات جوامع امروز در زمينه پناه بردن به آراء اكثريت از گفتنى است كه بخش

ها  ها معيار ديگرى در دست ندارند كه روى آن تكيه كنند، آن شود كه آن جا ناشى مى اين
ها باقى  اند، تنها چيزى كه براى آن هاى انبياء حسابى باز نكرده براى كتب آسمانى و برنامه

ها را ندارند،  جا كه قدرت آگاهى بخشى به اين توده  از آنهاى مردم است، و مانده، توده
تر است و به آسانى و از  ها به صرفه مقرون ها براى آن شود كه ناآگاهى توده عالوه بسيار مى هب

 اند ى را معيار قرار دادهدنبال خود بكشند، لذا اكثريت كم ها را به توانند آن طريق تبليغات مى
                                                         پايان مطلب تفسير نمونه .رددتا سر و صداها خاموش گ
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  1انتخابات راه خل است نه راه حق
بهترين شيوه تعيين رهبر و مقام مسئول در جوامـع امـروز انتخابـات اسـت، ولـى شـكّى                    

  .نيست كه انتخابات راه حل است، اما همه جا راه حق نيست
ت شـخص انتخـاب شـده را                هيچ برهان و دل    ت و حقانيـيل علمى و عقلى، لياقت، صالحي

گيرد و بهتـرين راه حـل         مورد نظر قرار مى     كند، گرچه در مقام عمل، رأى اكثريت       تأييد نمى 
، تنها در مسائل اجتمـاعى اسـت و در مـسائل             كه اين توجه به رأى اكثريت      عالوه بر آن  . است

زشى ندارد و گرنه بايد پيامبران دست از دعوت خود برداشته و             هيچ ار   اعتقادى، رأى اكثريت  
  :خوانيم كه در سوره انعام مى چنان. شدند  كه كافر يا مشرك بودند مى تابع رأى اكثريت

ـ  ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصـونَ َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِفي اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسبيِل اللَِّه ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإْن «
اگر از اكثر كسانى كه روى زمين هـستند اطاعـت كنـى تـو را از راه خـدا گمـراه                      ! اى پيامبر 

  )116/انعام(».كنند ها تنها از گمان و حدس پيروى مى كنند، زيرا آن مى
در اند ولى دير يا زود اشتباه مـردم           انتخاب شده   بارها در انتخابات، افرادى با رأى اكثريت      

داشـتند كـه     افرادى چنان با ريا و تظـاهر و سياسـت گـام بـر مـى               . انتخاب روشن شده است   
داديم و عالوه بر رأى دادن حاضر بـوديم جـان خـود را نيـز فـدا                   احتمال خالف در آنان نمى    

ساز روشن شدن حقايق و اسرار است، چهـره واقعـى            كنيم، ولى در حوادث مختلف كه زمينه      
  .مقابل مال و مقام روحياتشان تغيير پيدا كرددر  آنان نمايان شد و

راستى كه انسان محدود با نداشتن علـم غيـب و اطـالع از آينـده و بـاطن افـراد چگونـه                       
  ! شخصى داشته باشد؟ي تواند نظر صددرصد صحيحى درباره مى

هاى مختلف تغييـر   ها با توجه به شرايط و موقعيت ها و حاالت و عملكرد انسان    مگر انگيزه 
كند؟ چه بسا افرادى كه امروز مؤمن و متعهد هستند اما فردا دست از ايمان و تعهـد بـر                     مىن

افراد بسيار زيادى را سراغ داريم كه مايه اميد بودند، عامل يأس و نااميدى شـدند و     .دارند مى
  .كسانى كه احتمال خيرى درباره آنان نبود، دگرگون شده و مايه صدها خير و بركت گشتند

السالم پا به صـحنه نگذاشـتند كـه      براى آبروريزى موسى عليهاحران مزدور فرعونسمگر  
ناگاه با بيدارى وجـدان و فطـرت خفتـه آنـان، از بهتـرين طرفـداران موسـى شـدند و مگـر                        

 كماالت  ي   مردى دانشمندى نبود كه به خاطر دنياگرايى و گرايش به طاغوت، همه            باعورا بلعم
   2.از دست دادرا خود 
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  راه حلمعني 
داند چه كار كند، براى اين كه از بن بست فرار            راه حل يعنى آدم در بن بست است و نمى         

. دانيم چه كاركنيم   نمى.  يك ماشين با ده متقاضى است      مثالً. ار را بكنيم  اين ك : گويد كند مى 
. قرعه به نام الـف    : گوييم طور است در اين صورت مى      شان هم شرايط و امتيازهايشان يك      همه

قرعـه راه  . اال اگر قرعه به نام آقاى الف افتاد يعنى حق با آقاى الف است؟ نه حق كه نيست                 ح
آقـاى  : دموكراسى اكثريت است، يعنى اگر پنجاه و يك نفر گفتنـد          . حق نيست، راه حل است    

   1شود؟  حق با آقاى الف مىآقاى ب، حاال واقعاً: الف به مجلس برود، چهل و نه نفر گفتند
كوبيدن انتخابات و رأى مـردم نيـست، بلكـه هـدف ايـن اسـت كـه بگـوييم                    البتّه غرض   

انتخابات بهترين راه حل در مسائل اجتماعى است، امـا يـك راه الهـى و علمـى و صددرصـد                     
  .تواند باشد قطعى نمى

  حديثي جالب
  :توجه فرماييدالسالم   حديث جالبى از امام سجاد عليهن مطلب بهبراى بهتر روشن شد

هرگاه ديديد كه مردى خوش برخـورد اسـت و راه و روش وى خـوب                «  :ندامام فرمود 
كند،  دهد و در حركات خود خيلى شكسته نفسى مى         است و از خود زهد و عبادت نشان مى        

چه بـسيارند افـرادى      .پس در قضاوت نسبت به او عجله نكنيد و فريب ظاهر او را نخوريد             
خاطر ناتوانى جسمى يا عدم      ها به  رسيدن آن كه از به دست آوردن دنيا عاجزند و به دنيا ن          

آرى چـون نـاتوان يـا     ).تقوى خاطر ايمان و نه به(كمبود شخصيت يا ترس اوست       لياقت و 
شخصيت و يا ترسو است، دين را دام براى رسيدن به دنيا قرار داده و دائماً مردم را با  بى

 اختيـار خـود را در آن        توانـست بـه حـرام برسـد، بـى          دهد و اگر مـى     ظاهر خود فريب مى   
 او ي كند باز هم صبر كنيد و زود درباره و اگر ديديد كه از مال حرام دورى مى .انداخت مى

چه بسيارند افرادى كه از مال حرام كناره        . قضاوت نكنيد، زيرا شهوات مردم مختلف است      
هـا   امگيرند گرچه زياد باشد اما خـود را بـر اعمـال ناپـسند وادار و مرتكـب ديگـر حـر                      مى
كند، باز شـما را گـول نزنـد تـا            پس اگر ديديد او از تمام اعمال ناپسند دورى مى          .شوند مى

ببينيد ميزان تعقّل او چه مقدار است؟ زيرا بسيارند افرادى كه از تمام اعمال بد دورى مـى                  
 ا چـون شـعور فكـرى او كـم اسـت معمـوالً             و ريشه عقالئى ندارند و لذ       كنند اما يك درايت   

و اگر ديديد داراى عقل متين هـم هـست بـاز فريـب              . زند  اصالح دست به افساد مى     جاى هب
كوبد يا با كمك عقل بر عليه  نخوريد و صبر كنيد تا ببينيد آيا با هواى نفس خود عقل را مى

                                            
 1 ص65هايى از قرآن، سال  تي ـ درساالسالم والمسلمين محسن قرائ افزار مجموعه آثار حجت نرم. 1
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زيرا در ميان . قدر عالقمند است ههاى باطل چ   دارد و نسبت به رياست     هواى نفس گام برمى   
كنند نه براى خدا     زيرا دنيا را رها مى    .  در دنيا و آخرت زيان كارند      مردم كسانى هستند كه   

بلكه براى رسيدن به دنيا، زيرا لذّت رياست نزد او به مراتـب از لـذّت مـال و دنيـا بيـشتر                       
 مطيع فرمان الهـى و تـوانش را         هايش را تابع و    انسان واقعى كسى است كه خواسته      .است

ذلّـت بـا حـق را از عـزّت بـا باطـل بـه رسـتگارى و         در مسير رضايت خداوند قرار دهد و    
به رفتار و منش اين شخص چنگ بزنيد و به روش او اقتدا كنيـد و      . تر بداند  سعادت نزديك 

براى رشد و پرورش خـود و رسـيدن بـه خداونـد بـه او متوسـل شـويد چـرا كـه دعـا و                         
  1».شود درخواستش مستجاب شده و رد نمى

  تعيين رهبر با خداست
  :شود امام شش رقم تعيين مىدر دنيا 

   خدا-6 جانشينى -5 اقليت -4   اكثريت-3 اتفاق همه -2 با كودتا -1
اكثريت راه حل اسـت،     . اتفاق همه هم محال است    . منطق ندارد . كودتا قانون جنگل است   

تنها راهش اين اسـت     . جانشينى تحميل است  . اقليت هم تضيع حق اكثريت است     ! نه راه حق  
  ) 30/بقـره (» ِإنـِّى َجاِعـٌل ِفـى اْألَْرِض َخِليَفـهً «: يـد فرما  قـرآن هـم مـى      . تعيين كند  كه امام را خدا   

  2.يعنى من، امام بايد از طرف خدا باشد» إنى«) 124/ بقره(» ِإنِّى َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما«
  تنفيذ؛ راه مشروعيت انتخاب

 نظر مردم را    ، باشد   اكثريت  از هر انسان يك المپ بگيريم كه       .كشى بشود  تنفيذ يعنى برق  
چون حكـم   ( .تاييد بشود  به وحى است     وصل بعد همين نظر مردم با حكمى كه         ،داشته باشيم 

اگر هزار تا المپ به ريسه بزنيد، وقتي كـه بـرق وصـل نباشـد                . ولي فقيه مانند حكم امام معصوم است      
   اكثريـت  )زيرا اگر ( .نستاي آن   )مشروعيت(و  افكار عمومى   به  م  ااحترجمع بين    .)شود  روشن نمي 

 )116/انعام(» َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِفى اْألَْرِض يُـِضلُّوك «)رود  به ضاللت مي  (منهاى راه خدا باشد گاهى      
) را ديگران(دانشى،  بسيارى از مردم، به خاطر هوى و هوس و بى ـ  َو ِإنَّ َكثيرًا َليُـِضلُّوَن بِـَأْهواِئِهم«

   3)119/نعاما(» سازند گمراه مى
   جا حق نيست قضاوت مردم همه

                                            
ـ 52التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، ص. 1   ـ   320، ص2 ، ج)للطبرسـي (  اإلحتجاج على أهـل اللجـاج      

 84 ص2 ج)  بيروت-ط (  ـ  بحار األنوار 317 ص8 الشيعة ج وسائل
 2 ص74هايى از قرآن، سال  سن قرائتي ـ درساالسالم والمسلمين مح افزار مجموعه آثار حجت نرم. 2
 5 ص82هايى از قرآن، سال  درسـ افزار مجموعه آثار  االسالم والمسلمين محسن قرائتي ـ نرم حجتبرداشتي از بيانات . 3



َAbbasDavudi.ir 

 

12 

 لَـِو اْجَتَمـَع َعَلْيـَك َأْهـُل   لََنا َولِيّـاً َحـىتَّ   َال َتُكونُ   بِأَنَّكَ  َو اْعَلمْ «: امام باقر عليه السالم به جابر فرمودند      
 َرُجـــٌل َصـــاِلٌح ملَْ يَـــُسرََّك َذلِـــَك َو َلِكـــِن اْعـــِرْض ِمـــْصرَِك َو قَـــاُلوا ِإنَّـــَك َرُجـــُل َســـْوٍء ملَْ َحيْزُنْـــَك َذلِـــَك َو لَـــْو قَـــاُلوا ِإنَّـــكَ 

شوى مگـر زمـانى كـه اگـر تمـام مـردم شـهر         تو ولى ما نمى! اى جابرـ   نـَْفَسَك َعلَـى ِكتَـاِب اللَّـه
 تو بگويند فالنى مرد بدى است ناراحت نشوى، و اگر هم گفتند مرد خوبى است شاد ي درباره

  1».ىي خود را به كتاب خدا عرضه نمانشوى، بلكه براى شناخت خود،
ت          شود كه همه   از اين حديث به خوبى استفاده مى       جا رأى و قضاوت مردم دليل بر حقانيـ

  .يا باطل بودن نيست
ا بـه          گاهى انسان خود مى    ت     خـاطر ايـن    داند مطلبى باطل و نارواسـت، امـ را    آن  كـه اكثريـ

  2.كند پسندند، از جامعه پيروى و تبعيت مى مى
  .دهند، ما نيز مثل همه بسيارى از مردم خمس نمى: گويد اهى مىگ

گوى رفتـار خـود باشـد و حـساب افـراد، جداگانـه بررسـى                 در قيامت هر كس بايد پاسخ     
شما مـا   . (آورديم اگر شما نبوديد ما ايمان مى     : گويند در قيامت بعضى به ديگران مى     . شود مى

  .آور نبوديد نيست بلكه شما خود ايمانهرگز چنين : گويند آنان مى) را منحرف كرديد
 بـَْعـٍض اْلَقـْوَل يـَُقـوُل الـَّذيَن اْستُـْضِعُفوا   ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنـَد رَبِِّهـْم يـَْرِجـُع بـَْعـُضُهْم ِإلـى َلْو َترىو  «

ُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمنينَ  ايـن سـتمگران در پيـشگاه    اگـر ببينـى هنگـامى كـه     ــ   ِللَّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْو ال أَنـْ
اند در حالى كه هر كدام گناه خـود را بـه             نگه داشته شده  ) براى حساب و جزا   (پروردگارشان  

: گوينـد  مستضعفان به مستكبران مـى )! كنى ها تعجب مى از وضع آن (اندازد   گردن ديگرى مى  
  )31/سباء(»!اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم«

شـما  : گوينـد  مـى (گروهـى  ــ    قَاُلوْا َبل لَّْم َتُكونُوْا ُمـْؤِمِنين  * ْأُتونـََنا َعِن اْلَيِمينقَاُلوْا ِإنَُّكْم ُكنُتْم تَ  «
ا جـز فريـب              ) رهبران گمراهى بوديد كه به ظاهر      از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شـديد امـ

ر تقصي(شما خودتان اهل ايمان نبوديد      : گويند مى) ها در جواب   آن( * )چيزى در كارتان نبود   
  »)29و28/صافات (»)؟ما چيست

خـاطر ندانـستن شـنا غـرق      اگر يك كشتى در حال غرق شدن بود و اكثر مـسافرانش بـه           
: داننـد خودشـان را غـرق كننـد و بگوينـد      شدند، آيا صحيح است كه چند نفرى كه شنا مـى   

  3!!خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو
 يَـْسَتِوي اْلَخبيـُث َو الطَّيِّـُب َو لَـْو َأْعَجبَـَك  ُقْل ال« :فرمايد قرآن كريم پس از بيان چند حكم مي 

                                            
 45خمس و زكات ص. 3          17اصول عقايد ص. 2         284تحف العقول، النص، ص. 1
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ها، تـو را بـه    ناپاك و پاك مساوى نيستند هر چند فزونى ناپاك    ) گاه هيچ: (بگوـ    َكثْـَرُة اْلَخبيـثِ 
  )100/ مائده( »!شگفتى اندازد

  .كند حق ثابت است و با كم و زياد شدن طرفداران يا مخالفانش تغيير نمييعني 
السالم به صـليب كـشيده شـد، ولـي وحـي              گويند حضرت عيسي عليه    دم دنيا مي  اكثر مر 

تَـلُـــوُه َو مـــا َصـــَلُبوُه َو لِكـــْن ُشـــبَِّه َلُهـــمْ «: گويـــد مـــي ــر دار   ـ    مـــا قـَ نـــه او را كـــشتند، و نـــه بـ
  )157/نساء(».آويختند

بيند كه همـه وضـع لباسـشان يـك            مى ايستد مثالً   جمعى مى  در ميان ها آدم    گاهى وقت 
   :گويد ى ديگر است همه فضاى جلسه يك جورى ديگر است مىجور

   .اند ما بلند شويم و نماز بخوانيم خوب ما يكى، حاال همه نشسته
   . من حجاب داشته باشم استحاال همه وضع حجابشان اين

  . من بگويم خاموش كنند، اين آهنگ را دوست دارحاال همه مثالً
  . من نكشم،كشند حاال همه سيگار مى

  .جايى كه حق است مخلص اكثريت هستيم  اكثريت آن، نبايد تابع اكثريت باشيمما
 نفر هم   دو اين   ،كشند  نفر سيگار نمى   دو ،كشند  نفر سيگار مى   هشت يك اتاق    درحاال اگر   

  .كشند بيا ما دو تا هم بكشيم بگويند ببين حاال كه همه سيگار مى
  .ن حرف را بزنيمزنند ما هم اي  اين حرف را مىحاال كه همه مثالً

احترام آراء مردم مهم است به شرطى كه ما مطمئن باشيم كه آراء يا حق است يـا شـك                    
كه حق اسـت حمـل بـر صـحت         » إِنْ شاء اللَّه   « گوييم داشته باشيم كه حق است يا باطل مى       

 جمهـورى اسـالمى را    مثل اين كـه اكثريـت  . روند ها جمعيت سراغ حق مى   گاهى وقت  .كنيم
  .ى خبرگان را پذيرفتند  قانون اساسى جلسه اكثريت. پذيرفتند

ما قرآن را قبـول  . خواهيم ما پيغمبر را نمى . خواهيم ما خدا را نمى   :  گفتند  اما اگر اكثريت   
اگر اكثريت مهم اسـت پـس       .  ارزش ندارد   نداريم، به قرآن پشت كردند، اين جا ديگر اكثريت        

  .ى زمين مسيحى هستند برويم مسيحى بشويم چون اكثر مردم روى كره
باطل است ـ مثل اكثرى كه دروغ بگويند، اكثـرى   حرف اكثريت جايى كه يقين داريم  آن

   1.كه سيگار بكشند ـ نبايد تبعيت كنيم
  به حق توجه كن

                                            
 3 ص82هايى از قرآن، سال  االسالم والمسلمين محسن قرائتي ـ درس افزار مجموعه آثار حجت نرم. 1
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  :بن حكم فرمود  اش هشام السالم به شاگرد عالم و برجسته امام كاظم عليه
َفُعـَك َو أَنْـَت تـَْعلَـُم أَنـََّهـا َجـْوَزٌة َو لَـْو َكـاَن ِيف يَا ِهَشاُم َلْو َكاَن ِيف َيِدَك َجْوزَ « ٌة َو َقاَل النَّاُس ُلْؤلُـَؤٌة َمـا َكـاَن يـَنـْ

اگر در دست تو گردويى ! اى هشام ـ  َيِدَك ُلْؤُلَؤٌة َو َقاَل النَّاُس ِإنـََّها َجْوَزٌة َما َضرََّك َو أَْنَت تـَْعَلُم أَنـََّها ُلْؤُلَؤةٌ 
دانى گردو اسـت، و      كه مى  ردم بگويند مرواريد است به حال تو سودى ندارد با اين          باشد ولى م  

كـه    رسـد بـا ايـن      اگر در دست تو مرواريدى باشد و مردم بگويند گردو است زيانى به تو نمى              
   1».دانى مرواريد است مى

گـر  هـا ا  سـيگاري ها سيگارى بودنـد،       نفر آن  هشت  و  چهل نفر بودند كه     پنجاهاگر در اتاقى    
  . هستيم توانند بگويند ما اكثريت بايد بيرون بروند و نمىخواستند سيگار بكشند 

.  نفـر هـستند    بيـست در يك خوابگـاهى     . خواهيم در يك سالن بخوابيم     كه شب مى   يا اين 
اگـر از لحـاظ اسـالمى در       . خواهند بخوابنـد   سه نفر هم مى   . خواهند حرف بزنند    نفر مى  هفده

  2.چون شب براى خوابيدن است. بايد بيرون بروند نفر هفدهنظر بگيريم آن 
اگر نود نفر دوست دارند نماز طوالنى       . حال را بكند   پيشنماز بايد مراعات پس نمازهاى بى     
جـا اسـالم      نيست، اين  )مالك ( جا اكثريت  زند، اين  شود ولى ده نفر در نماز، دلشان جوش مى        

  3.دگويد بايد مراعات آن ده نفر را بكن به پيشنماز مى
    از كم بودن نترسيد

  : فرمايد قرآن ميخداوند در 
 سـپاهيان را بـا خـود        )به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد، و       (و هنگامى كه طالوت     «

كه (ها  كند آن  يك نهر آب، آزمايش مى    ي  خداوند، شما را به وسيله    ":ها گفت  بيرون برد، به آن   
ها كه جز يك پيمانه با دست خود، بيشتر  ستند و آن از آن بنوشند، از من ني)به هنگام تشنگى،

سپس هنگامى كـه    . جز عده كمى، همگى از آن آب نوشيدند         ".از آن نخورند، از من هستند     
 از آن نهر گذشتند، )در آمدند، و از بوته آزمايش، سالم به(او، و افرادى كه با او ايمان آورده بودند، 

  و )جـالوت (امـروز، مـا توانـايى مقابلـه بـا           " :  گفتند )اى دهاز كمى نفرات خود، ناراحت شدند و ع       (
و به روز رستاخيز،    (دانستند خدا را مالقات خواهند كرد        ها كه مى    اما آن  ".سپاهيان او را نداريم   

هاى كـوچكى كـه بـه     چه بسيار گروهـ  َكْم ِمْن ِفَئٍة َقليلَـٍة َغَلبَـْت ِفئَـًة َكثيـَرةً " : گفتند )ايمان داشتند 
  )249/بقره (». و خداوند، با صابران است".هاى عظيمى پيروز شدند خدا، بر گروهفرمان 

ـ  َال َتْستَـْوِحُشوا ِيف َطرِيِق اْهلَُدى ِلِقلَِّة َأْهلِـه«: اند هفرمود السالم  حضرت على عليه  از رفتن در راه  
                                            

 4 ص73، سال همان. 3        6 ص67هايى از قرآن، سال  درس. 2        106 ص1 بحاراألنوار ج. 1
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  ».خاطر كمى افراد نترسيد حق به
ها در برابـر كفـار و         بينيم كه اكثر آن     يم مي در قرآن مرور كن   را  اگر داستان همه پيامبران     

 و اگر غير از اين بود نيازي نبود تا بـر قـوم عـذاب    .داشتنديا ياران اندكي  بودند  ظالمين تنها   
نازل شود زيرا اگر مؤمنين در اكثريت بودند با دفع فتنه ظالمين و كفار حكومت و قـدرت را                   

داود و پيامبر اسالم كه هرچند در ابتداي        مانند پيامبراني چون حضرت     . گرفتند  در دست مي  
  .رسالت تنها بود ولي در ادامه با استقامت تعداد مؤمنين افزايش يافت

 اندك بـود    بسيارتعداد ايمان آورندگان به نوح      به توحيد،   پس از نهصدوپنجاه سال دعوت      
 كـه در  )40/هـود (»!دنـد ايمـان نياور ) نـوح (جز عده كمى همـراه او  ـ َو ما آَمـَن َمَعـُه ِإالَّ َقليـٌل «

   1. نفر گفته شده است80روايات تعداد اين افراد حداكثر 
   2.نجات يافتگان قوم ثمود به نقلي يكصدوبيست و به نقلي چهار هزار نفر بوده است

ِفيَهـا َفَمـا َوَجـْدنَا  * فََأْخَرْجَنا َمن كَاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ « خوانيم    درباره قوم لوط هم در قرآن مي      
كردنـد   زنـدگى مـى  ) ى قـوم لـوط   (شهرهاما مؤمنانى را كه در آن  ـ  َغيْرَ◌ بـَْيٍت مَِّن اْلُمـْسِلِمينَ 

 »!هـا نيـافتيم     باايمان در تمـام آن     يك خانواده ولى جز   * خارج كرديم،   ) قبل از نزول عذاب   (
)36(  

  

  »مقتضيات زمان«مفهوم 
 گذشتن و آمدن است، در هر معناى اين لغت اين است كه زمان كه دائماً در حال

اى، در هر وقتى و در هر قرنى، در هر چند سالى  اى يك اقتضايى دارد؛ در هر لحظه قطعه
معناى اينكه تقاضا دارد . به عبارت ديگر زمان تقاضاهاى مختلف دارد. يك تقاضايى دارد

ك كنيم كه در اين قرن ي جور تفسير مى چيست؟ يك وقت هست ما تقاضاى قرن را اين
هرچه كه در يك زمان . جور تقاضا دارد وجود آمده است پس اين قرن اين چيزهايى به

تبعيت كردن از مقتضاى زمان و از . وجود آمدن معنايش تقاضاست وجود آمد، همين به به
ها پيدا  هايى پيدا شده است و چون اين پديده تقاضاى زمان يعنى در اين زمان يك پديده

هايى كه  قاضا دارد، بنابراين بايد خود را با اين تقاضا يعنى با پديدهشده است، پس اين قرن ت
  .در زمان پيدا شده تطبيق داد، آنها را پذيرفت

                                            
 434 ص4البيان ج مجمع. 1
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يك تفسير ديگر براى تقاضاى زمان يا اقتضاى زمان، تقاضاى مردم زمان است يعنى 
هاى  مانپسند مردم، ذوق و سليقه مردم، به اين معنى كه ذوق و سليقه و پسند مردم در ز

هر زمانى يك ذوق و يك پسند . در اين بحثى نيست. كند مختلف اختالف پيدا مى
يك جور كفش ميان  بينيد در هر زمانى  در مدهاى كفش و لباس مىمثًال. حكمفرماست

پسندند، يك نوع  طور مى مردم مد است، يك نوع دوخت لباس مد است، يعنى مردم آن
  .شود وض مىپسندهاى مردم ع. شود پارچه مد مى

كه انسان بايد با مقتضاى زمان هماهنگى بكند اين است كه ببيند پسند  معناى اين
اى  اين همان جمله. كند اكثريت مردم چيست، ذوق عمومى چيست و از پسند عموم پيروى

، اكثريت هر رنگ را »خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو«: اند است كه از قديم گفته
  .ماعت پيروى كن همان رنگ را بپذيرپذيرفتند تو هم از ج

اگر معناى مقتضاى زمان هريك از اين دو تفسير باشد، غلط است كه انسان تابع مقتضاى 
اگر معناى اول باشد، يعنى در هر زمانى هرچه كه پيدا شد چون پديده قرن . زمانش باشد

آيد  ديد پيش مىآيا هرچه در قرن ج: آيد جا سؤالى پيش مى اين. است بايد تابع آن باشيم
  خوب است و در جهت صالح و سعادت بشريت است؟

شود، آن چيز حتماً در  ى كه پيدا مىيجور ساخته شده كه هرچيز نو يعنى آيا بشريت اين
كند و امكان ندارد يك چيز تازه  جهت صالح و پيشرفت اوست؟ آيا جامعه انحراف پيدا نمى

هاى هر زمانى  پديده.  باشد؟ بله، امكان دارددر قرن پديد بيايد كه انحراف و در جهت سقوط
  .ممكن است در جهت صالح بشريت باشد و ممكن است در جهت فساد باشد

كند، مصلح به كسى  دليلش اين است كه ما مصلح داريم، مصلح عليه زمان قيام مى
صلح ما سيد جمال الدين اسدآبادى را م. كند گويند كه عليه فساد و انحراف زمان قيام مى مى
او عليه اوضاع زمان خودش قيام كرده بود، . شمارند شماريم و همه دنيا او را مصلح مى مى

پس چرا به او مصلح . كرد يعنى با آنچه كه در زمان خودش وجود داشت هماهنگى نمى
ايم كه هرچه كه در زمان باشد خوب است،  كه اين اصل را قبول نكرده گوييم؟ براى اين مى

گوييم در زمان او يك سلسله مفاسد و  مى. بر آن باشند خوب استهرچه كه اكثريت 
   1.ها قيام كرد انحرافات وجود داشت كه او عليه آن

                                            
 129ص 21 مطهرى ج شهيد استاد آثار مجموعه. 1
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   در موضوع اكثريتهآي  76
  )دانند نمي (اكثر مردم علم ندارند     َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 

  ٦/روم )6   ٣٨/النحل )5   ٦٨/يوسف )4   ٤٠/يوسف )3  ٢١/يوسف )2   ١٨٧/األعراف )1
  ٢٦/الجاثية )11   ٥٧/غافر )10   ٣٦/سبأ )9   ٢٨/سبأ )8   ٣٠/الروم )7

  .اين آيات بيشتر به علم نداشتن مخالفان پيامبران اشاره دارد    َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 
  ١٣/القصص) 5       ٥٥/يونس) 4      ٣٤/األنفال) 3      ١٣١/األعراف) 2       ٣٧/األنعام) 1
  ٧٥/النحل) 10       ٤٧/الطور) 9        ٣٩/الدخان) 8        ٤٩/الزمر) 7      ٥٧/القصص) 6
  24/األنبياء) 15     29/الزمر) 14     25/لقمان) 13     61/النمل       )12   101/النحل) 11

  ١١١/األنعام    . كفار زمان پيامبر استي اين آيه درباره   َأْكثـََرُهْم َيْجَهُلونَ 
  ٦٣/  العنكبوت   ١٠٣/المائدة    درباره كفار     َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن 
   ٤/الحجرات   زدند ادبانه صدا مي درباره كساني است كه پيامبر را بي  َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلوَن 

     شوند اندكند كساني كه متذكر مي    َقليًال ما َتذَكَُّرونَ 

  ٤٢/الحاقة )4    ٥٨/غافر )3    ٦٢/النمل )2   ٣/األعراف )1

   شكرگزار نيستند مردماكثر      َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ 
     73/النمل) 5     60/يونس) 4     61/غافر) 3     38/يوسف) 2      243/هالبقر) 1

  ١٧/األعراف       فتها را شكرگزار نخواهي يا بيشتر آن  َو ال َتِجُد َأْكثـََرُهْم شاِكريَن 
     ١٣/سبأ   ارند  تعداد كمي از بندگان شكرگز   َقليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ 

  شكرگزاران اندكند      َقليًال ما َتْشُكُرونَ 
   ٢٣/الملك) 4      ٩/السجدة) 3      ٧٨/المؤمنون) 2      ١٠/األعراف) 1

  ٥٩/غافر) 3   ١/الرعد) 2   ١٧/هود) 1    آورند م ايمان نمياكثر مرد    َأْكثـََر النَّاِس ال يـُْؤِمُنونَ 
  آورند و بيشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشى، ايمان نمى ١٠٣/يوسف  َو ما َأْكثـَُر النَّاِس َو َلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمنينَ 

     ٤١/الحاقة )1   ايمان آورندگان كم هستند       َقليًال ما تـُْؤِمُنوَن 
    ١٠٠/البقرة   آورند  بيشتر يهود ايمان نمي   ُهْم ال يـُْؤِمُنوَن َأْكثـَرُ 

  آورند اين آيات درباره كفار است كه يا مؤمن نبودند و يا ايمان نمي   َو ما كاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمنينَ 
  ١٩٠) 8    ١٧٤) 7   ١٥٨) 6    ١٣٩) 5     ١٢١) 4     ١٠٣) 3   ٦٧) 2    ٨ )1  الشعراء
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  اند ها مشرك بوده ات درباره اقوام گذشته است كه اكثر آناين آي
  ١٠٦/يوسف     َو ما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َو ُهْم ُمْشرُِكوَن 

  ! ها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند و بيشتر آن
  ٤٢/الروم   ُمْشرِكيَن َأْكثـَُرُهْم   فَاْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَّذيَن ِمْن قـَْبُل كان

  ها مشرك بودند بنگريد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند چگونه بود؟ بيشتر آن
  ٤١/سبأ  َبْل كانُوا يـَْعُبُدوَن اْلِجنَّ َأْكثـَُرُهْم ِبِهْم ُمْؤِمُنوَن 

  »!ندها ايمان داشت نمودند و اكثرشان به آن بلكه جنّ را پرستش مى)  كردند ها ما را پرستش نمى آن(
  مردم از هر كارى جز انكار و كفر ابا دارندبيشتر       َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوراً 

   ٥٠/ الفرقان   ٨٩/اإلسراء
  ٨٣/النحل  اكثرشان كافرند   َأْكثَرُ◌ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

  ٥٩/المائدة   اين آيات درباره اقوام گتهكار و كفار لجوج است     َأْكثـَرَُكْم فاِسُقونَ 
  ١٠٢/األعراف   بيشتر مردمان گذشته بر سر پيمان خود نبودند  َو ِإْن َوَجْدنا َأْكثـََرُهْم َلفاِسقيَن 

  ١١٠/عمران آل   َأْكثـَُرُهُم اْلفاِسُقوَن 
  ٨/لتوبةا  َأْكثـَُرُهْم فاِسُقوَن 

   حق كراهت داشتندها از اين آيات درباره دوزخيان است كه اكثر آن     َأْكثـَرَُكْم ِلْلَحقِّ كارُِهونَ 
  ٧٠/المؤمنون )2           ٧٨/الزخرف )1

  ٤٤/الفرقان   َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبيًال 
  !ترند رپايانند، بلكه گمراهآنان فقط همچون چها! فهمند؟ شنوند يا مى برى بيشتر آنان مى آيا گمان مى

  ٣٦/يونس    َو ما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا 
  كنند ، پيروى نمى)اساس و پندارهاى بى(، جز از گمان )مشركان (ها و بيشتر آن

  4/صلتف بيشتر مردم از قرآن روي گردان شدند   َبشيرًا َو َنذيرًا فََأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم ال َيْسَمُعونَ 
     ٢٢٣/الشعراء      گو هستند  دروغ)شياطين(بيشتر     َو َأْكثـَُرُهْم كاِذبُونَ 

  نتيجه پيروي از اكثريت، گمراهي است
  116/انعام   َو ِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِفي اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَّهِ 

  .سازند ا منحرف و گمراه مىكثر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدااگر از 


